
 

 

 

 
 نسبر آن با واژ  رافضه و رفَ شةیخاستگاه اند

 رفضه خاستگاه اندیش
 و نسبت آن با واژة رافضه
 عبدالمجید اعتصامی

 چکیده
به گروهی از شیعه نسبر  در تعاریفی متفاوت،های نصستین و در سده« رافضه»واژه 

یعنی کسانی که شیصین را طرد « رافضه»برخی مورخان، داده شخده اسر. به اعتقاد 
برخی دیگر افزون بر شخخیصین، عثمخان و یخا دیگر صخخحخابخه را نیز وارد کننخد. می

بر سرا به مصالفان زید بن علی یا مغیر  بن سعید ن« رافضخه»برخی دیگر اند. کرده
از اندیشۀ اند. در میان این اقوال، قول نصسر شهرت بیشتری دارد. اهل بیرداده

القاء کردندا ولی بنابر شواهد، « رافضه»دفاع کرده و معنایی مثبر برای واژۀ « رفَ»
و  «رفَ»اند. محور تفشر مصالفان امامیه درصدد القای معنایی منفی از این واژه بوده

کوفه بود و در آنجا نمود بیشتری داشر. در  -ای مشهور آن به معن -« رافضه»شهرت 
این مقاله ضخخمن بررسخخی شخخواهد تاریصی و روایی، به خاسخختگاه اندیشخخۀ رفَ و 

 تفسیرهای متفاوت از واژه رافضه پرداخته شده اسر.

 ها واژه دیکل
  رافضه، اندیشۀ رفَ، شیعه، امامیه، طرد شیصین، انشار خلفای نصستین.

                                                        
 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، پژوهششده کال  اهل بیرAme1359@yahoo.com   
 53/33/2004تاریخ تأیید:     2004/ 52/31تاریخ پذیرش:    
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 مقدمه

برانگیزترین القابی اسخخر که در تاریخ اسخخال  به شخخیعه ترین و بحثرافضخخه یشی از مهم
توان یافر که به جهر حسخخاسخخیر و ای مینسخخبر داده شخخده اسخخر. کمتر منبع تاریصی
سخصنی نرفته باشد. در این منابع، « رافضخه»اهمیر انتسخاب این واژه به شخیعه، در آن از 

ها یعیان از آنها به جهر تضادهایی که با اشصاص یا برخی گروهبرخی شگاهی همه و گاه 
شدند. پس از واقعۀ عاشورا به جهر این انتساب در جامعۀ داشختند به این لقب ملقب می

هایی قرار گرفتند و اندیشۀ رفَ حتی در جامعه ها یا فرقهمسلمانان در مقابل رافضه گروه
 کهبا توجه به این 1قرار گرفر.« بتریه»ر مقابل د« رافضه»شیعه نیز سبب دو دستگی شد و 

 ارائه شده اسر، این پرسش« رافضخه»در منابع تاریصی یا روایی، تفسخیرهای متفاوتی از 
 مطرح اسر که کدا  یک از تفاسیر معانی ادعایی ظهور و بروز بیشتری دارد 

ش دیگر را پرسرسد که برای دسر یافتن به پاسخ این پرسش باید پاسخ دو به نظر می 
 و اندیشۀ رفَ« رافضه»وجو کرد. یشی آن که خاسختگاه و مبدأ در متون تاریصی جسخر

و تفشر « رافضخخه»هایی در برابر ها و چه تفشراتی و با چه نا کجاسخخر  دو ، چه جریان
تر و ی دقیقایابی برای اندیشۀ رفَ، معنرفَ قرار گرفتند  با بررسی خاستگاه و نیز تقابل

های شک، در این مسیر الز  اسر تا دیدگاهمشخهور رافضخه خود را نشان خواهد داد و بی
و تفسیر و تبیین آن را بررسی کرد و الز  « رافضخه»متفاوت دربارٔه نقطه آغازین جعل واژۀ 

 ،اندوجود آمده ها و رخدادهایی که در پیش یا پی این انتسخخاب بهاسخر با توجه به جریان
 و جبهه مقابل را وارسی کرد. « رافضه»رابطه 

ل های مقاب، اندیشه«رافضه»با همین انگیزه اسر که ضمن ارائۀ اقوال مصتلف دربارۀ 
 ارائه شود. « رفَ»و تفشر « رافضه»تر از شود تا تاویری روشننیز بررسی می

متأخر زیادی  و بودن این بحث، منابع تاریصی متقد  گفتنی اسر که به دلیل پر پیشینه
برخی تفاخیل بیشختری نسبر به دیگر منابع دارند. اند که از این واژه سخصن به میان آورده

ۀ رفَ و اندیش« رافضه»ای به ماهیر یا به واژه اشاره« شیعه»بیشتر این منابع، نیل بحث 
جامعی در اما در هیچ یک از این منابع افزون بر نکر اقوال، تحلیل و بررسخخی  2انخد،کرده

                                                        
ا 32: 2433ننک: اشخخعری، بخه معنخای قائلین به برائر از شخخیصین و بتریه به معنای مصالفان برائر « رافضخخه. »1

 .  (04: 2005کرباسی، 
ن قتیبه، اب اواعارفقزوینی رازی،  نقضابن خالل،  او نةفضخل بن شخانان،  االیضرااتوان از منابع متقد  به . می2
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به تشیع، ارائه نشده اسر و اثری در این زمینه با « رفَ»باب چگونگی و علر انتسخاب 
 چنین رویشردی مشاهده نشده اسر. 

 رافضه در لغت

اسر و رفَ در لغر به ترف شیء و جدایی از آن معنا شده « رفَ»از ریشخه « رافضخه»
به نقل از ابوحاتم رازی رفَ (. 50: 3، ج 2430ا فراهیدی، 455: 5، ج 2434فارس،  ا ابن88: 2085نرازی، اسخخر 

و به کسخخانی که از رهبر خود جدا ( 88: 2085نرازی،  گاه به معنای پراکنده شخدن نیز آمده اسخخر
اسخخر و اگر « روافَ»گویند. جمع رافضخخه می« رافضخخه»کنند شخخوند و او را ترف میمی

ا صاحب بن 50: 3، ج2430نفراهیدی،  شودگفته می« رافضی»به او شخصاخی به رفَ منتسخب شود 
 (.8: 8تا، جعباد، بی

 رافضه در اصطالح 

ه بار دربارۀ چه کسانی و در چکه برای نصستینو این« رافضه»توان دربارۀ کاربرد واژۀ نمی
، ربرخی منابع اهل سخخنطور دقیق ادعایی کرد. بنابر کار برده شخخده اسخخر، بهزمخانی به

خبر داده و آنها را نشوهیده اسر. در آن روایاتع نقل «رافضخه»از گروهی به نا   پیامبر
کسانی هستند که نسبر به ابوبشر و عمر طعن و ناسزا « رافضه»شده، اشاره شده اسر که 

به برخی منابع شیعه از اما  حسن عسشری. روایتی هم در ( 054: 2004نخالل، 1دارندروا می
« رافضه»صراحر از به دش نقل شده اسر که در آن روایر، پیامبر اکر واسطه اجدا

به کسانی نسبر « رافضخه»در کال  آن حضخرت، ( 023: 2430، ناما  حسخن عسخشری  اندنا  برده
 کنند.، باطل را رفَ و انشار میداده شده اسر که در کنار پذیرش والیر امیرالمؤمنین

ای اسر که حضخرت در مقا  رخبار از آینده و دورهدهد که آن ظاهر روایر نشخان می 
اما   تا دورانبیر شوند. از سویی معلو  نیسر که اهلشخیعیان به این نا  منتسب می

توان گفر که از چنین روایتی این روایر را نقل کرده باشند و به همین دلیل نمیسجاد
شهرت داشته اسرا « ضهراف»واژه یا امیرالمؤمنین آید که در عهد رسول خدابر می

                                                        
  الم و جامعهکآقانوری،  خاسرتااو تشیعجعفریان،  تاریخ تشریع در ایراطابوحاتم رازی و از منابع متأخر به  اورینه

 فان اس و... اشاره کرد. 

 گونه روایات اشاره خواهد شد. . در ادامه به ضعیف یا جعلی بودن این1
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نقل فرموده، اما  حسخخن  چون نصسختین امامی که چنین روایتی را از زبان رسخخول خدا
ن بار ایشخود که برای نصستیناسخر و در نهایر تنها این احتمال تقویر میعسخشری

ا ای تکار برده شده اسر، ولی دلیلی برای شهرت چنین واژهبه واژه در کال  رسول خدا
 سدۀ نصسر هجری وجود ندارد. نیمه دو  

و تا  پس از عهد رسول خدا« رافضه»دهد واژۀ شخاهد تاریصی دیگری که نشان می
کار برده شخخده اسخخر، قولی از معاویة بن ابی سخخفیان اسخخر که از پیش از واقعه کربال به

تواند . این نقل تاریصی گرچه می(04: 2434نمنقری،  تعبیر کرده اسر« رافضه»مصالفان خود به 
را تا قبل از واقعه عاشورا تأیید کند و یشی از عوامل احتمالی ترویج « رافضخه»کاربرد واژۀ 

تواند شخخهرت این واژه را در دوران تنهایی نمیاین واژه در جامعۀ مسخلمانان باشخد، ولی به
در  ه نشده که بتوانهایی نیز مشخاهدها یا قرینهحاکمیر معاویه ثابر کند. تاکنون گزارش

ق و مذاهب « رافضه»مورد اصطالح  را در دوران معاویه بیش از این سصن گفر، اما منابع فع
فتند گمی« رافضه»های مصتلفی از شیعیان دهند که پس از واقعۀ عاشورا به طیفنشان می

انه و یا گترین این انتسخاب به شخیعیانی مربوط اسخر که نسخبر به خلفای سهکه مشخهور
دادند. گاه دیده شده که به همۀ ای خاومر، طرد و انشار نشان میگونهخلیفۀ اول و دو  به

گفتند. کردند نیز رافضه میابراز محبر میشخیعیان و حتی به کسخانی که به اهل بیر
و مغیر  بن همچنین گفته شخخده شخخیعیانی که مصالفر خود را نسخخبر به زید بن علی

سخعید اعال  کردند به رافضخخه منتسخب شخخدند. تفاخیل این چهار معنای رافضخخه در ادامه 
های در زمان« رافضه»خواهد آمد. حاصل جمع این اقوال شاهدی بر این ادعاسر که واژۀ 

مصتلف، معانی متفاوتی داشخخته اسخخر و گاه در یک زمان، اما با رویشردهای متفاوت، در 
 کار برده شده اسر. تفاوت بهمعنایی تقریبا  م

 اقوال چهارگانه در معنای رافضه

 . رافضه و مسئله طعن، طرد و انکار1

که  به کسانی مربوط اسر« رافضخه»اند که لقب بیشختر منابع تاریصی چنین گزارش داده 
ند و کنجویند و آنها را انشار و طرد میبرائر مینسبر به مصالفان و دشمنان اهل بیر

رو، انشار و طعن، شخخاخاخخۀ اصخخلی دارند. از اینبه آنان طعن و ناسخخزا روا می یا نسخخبر
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بودن یک شخخیعه یا مسخخلمان اسخخرا با این توضخخیح که این مصالفان و دشخخمنان  رافضخخی
 های مصتلف به اشصاصی خاص اناراف دارند. در تعاریف، شرایط و زمانبیر اهل

« افضهر»سه خلیفۀ اول و انشار آنها در تعریف تر هر نوع طعن نسبر به در تعاریفی عا 
. برخی دیگر پا را فراتر نهاده و طعن  (223: 24، ج2420ا نهبی، 220خخخ228: 2423نملطی،  وارد شخده اسر

رد وا« رافضه»ای مانند معاویه، عمرو بن عاص و طلحه را نیز در معرفیبر عایشه و صحابه
، 2431ا مزی، 530: 20، ج2422عسخخاکر،  ا ابن443: 2004ا السخخنة، 433تا: بی ا مقریزی،032: 0، ج2032نطبرسخخی،  اندکرده

 .(053: 4ج
تلقی غالب این اسخخر که در تعریف رفَ از نگاه تفسخخیر به برائر و انشار نسخخبر به 

 مصالفان، آنچه مشخهورتر اسخر طعن نسخبر به شخیصین و انشار آن دو اسر. احمد بن

سّب کرده  عمر را و ابوبشر که هستند کسانیآنها  کند:تاریح می رافضه معرفی در حنبل
نسخخبر به « رافضخخه»حز ، عداوت  ابن. به گفته (443: 2004نخالل،  گویندو به آنها ناسخخزا می

« رافضه»در تعریف ابوالحسن اشعری نیز  .(22: 0، ج2002حز ،  نابن حد نهایر اسر شیصین به
 ( .21: 2433ناشعری،  کنندنرفَ( میکسانی هستند که امامر ابوبشر و عمر را انشار 

ه او شود این اسر کتفاوتی که در تعریف اشخعری نسبر به دیگر تعاریف مشاهده می
دهد نه خود شیصین و شاخاۀ اصلی اندیشۀ در ابتدا رفَ را به امامر شیصین نسبر می

و از  داندمیبه امامر امیرالمؤمنین رافضه را در اعتقاد به نص صریح و جلی پیامبر
گمراه روسر که رافضه، بسیاری از صحابه را به جهر عد  اقتدا به امیرالمؤمنینهمین

. بنابراین، رافضخه به جهر رفَ امامر شیصین، خود شیصین را هم رفَ نهمان( دانندمی
 اند. کنند و به گمراهی آن دو قائلمی

 «رافضه»علل و عوامل پیدایش این دسته از 

را به امامیه نسخخبر دهند و با احادیث « رافضخخه»به هر طریقی لقب اهل سخخنر بر آنند که 
بار معنایی منفی و تحقیرآمیزی برای این واژه ادعا کنند و با ربط دادن  منسوب به پیامبر

اندیشۀ رفَ به اندیشۀ یهود، اساس این اندیشه را سسر جلوه دهند. دربارۀ روایاتع ادعا 
لحاظ محتوا تناقضخخاتی دارند که با مبانی خود ت بهگونه روایاگفته شخخده که این 1شخخده،

                                                        
مون این روایات حاکی از آن اسخخر که رافضخخه، شخخیصین را طعن و انشار . چنخان کخه پیشخختر گفته شخخد، مضخخ1
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های این تناقَ، سخخصنی از از نشخخانه(. 431و032: 2010شخخانان،  ننک: ابن سخخنر ناسخخازگاراند اهل
اگر طعن بر صخحابه رفَ باشد، عمر ارفَ الناس »گوید: الحدید اسخر که میابی ابن

ز ای بود که خداوند ابوبشر فلتهبیعر ا»ا چرا که او گفته اسر: «اسر و اما ع همۀ روافَ
ُششخخیدشخخرش همخه را نگخه دارد. پس هر کس به سخخمر چنین اتفاق  «هایی رفر او را بع

اگر کسخخی دوسخخر دارد »گوید: ابی الحدید همچنین می . ابن(52: 53، ج2434الحخدیخد، ابی نابن
ها ض و رد تابعان نسبر به آنبرخی بر بعَ دیگر و همچنین اعترااختالف صحابه و طعن 

گوید که خود نّظا  از لحاظ او به نقل از جاح. می«. کتاب نّظا  مراجعه کندرا ببینخد بخه 
 (.03: 53، ج2434الحدید، ابی نابنانشار صحابه از رافضه تندروتر بود 

برخی از اهل سنر ادعا دارند که اصل اندیشۀ رفَ در شیعه، برگرفته از یهود اسر و 
: 2434ا نوبصتی، 53تا: بیناشعری قمی،  چنین تفشری را عبدالله بن سخبأ یهودی وارد شخیعه کرده اسر

برخی منابع اهل سخخنر ادعا شخخده که مغیر  بن سخخعید برای و یا در  (23تا: بیا قاضخخی عبدالجبار، 55
: 5، ج2450نسامی النشار، طور علنی وارد جامعۀ اسخالمی کرد نصسختین بار طعن بر شخیصین را به

تواند به این ، می(155: 2010ندینوری، سخخبأ بوده  و البته، چون مغیره خود از اصخخحاب ابن( 343
که اندیشخخۀ برائر و طعن نسخخبر به شخخیصین چگونه در جامعۀ بند باشخد. در اینتفشر پای

شه به که اصل این اندی، اما این(2004ننک: اعتاخامی: طلبد شخیعه فراگیر شد، مقالی دیگر را می
با « هرافض»سخبأ یا مغیره بن سخعید نسخبر داده شخود و یا واژۀ  شخصاخیتی منفی مثل ابن

انعشاسخی منفی به شیعه نسبر داده شود، سیاستی اسر که پس از واقعه کربال پی گرفته 
وگرنه شخخواهد تاریصی و روایی نشخان از آن دارند که اصخخل و اسخخاس  (0: 2000همان، ننک: شخد 

سخبأ و مغیر  بن سخعید داشته و ریشه در رفتار و  تر از ابنقدمتی پیش طعن و ترف شخیصین
 .1(25تا: بیطیفور،  : ابنننک: خطبه فاطمه زهرا و صحابه دارداقوال صریح اهل بیر

ای وجود ندارد که نشخخان دهد پیش از شخخایان نکر اسخخر که هیچ دلیل یا قرینه تاریصی
طاعنین به شیصین، رافضی گفته باشد، اما این انتساب از واقعۀ کربال کسی به مصالفان یا 

زد نبرخی اصحاب اهل بیریافته اسر تا جایی که های آغازین سدۀ دو ، شهرت سال
                                                        

 اند. کردهمی

ابی الحدید،  ا مناظره عبدالله بن عباس با عمر: ابن0: خطبه اوبالبره ن جهمچنین نخک:خطبخه شخخقشخخقیخه:   .1
ز برخی اا عخد  بیعر 52: 53، ج2434ابی الحخدیخد،  ا سخخصن عمر در مورد ابوبشر: ابن222: 0، ج2434

 440: 5جطبری، بی تا، : صحابه با ابوبشر تا پیش از بیعر امیرالمؤمنین
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شوه می شوهآن بزرگواران شخخع دهد که مصالفان به زبانی ها نشخخان میکننخد و ظاهر این شخخع
ند تا سعی داشتکردند. از سخویی اهل بیرمنتسخب می آمیز شخیعیان را به رفَتحقیر

معنای مثبتی از رفَ القا کنند تا شخخیعیان از سخخوی مصالفان تحر فشخخار قرار نگیرند. 
فرمود: به خوانند و اما گوید: ما را به فالن اسم میمیابوالجارود به اما  محمد باقر

اش بود ی که دستش بر سینهدر حالخوانند. اما می« رافضه»چه اسخمی  گفر: ما را 
رقی، نب از من اسر و این جمله را سه بار تشرار کرد« رافضه»هستم و « رافضه»فرمود: من از 

 .(223: 2، ج2033
دهد و هم را مثبر جلوه می« رافضه»با ملقب کردن خود به این لقب، هم واژۀ اما 

تواند صخخرفا  دفاع از نمیکه هدف اما  کندا چرادر واقع، از اصخل تفشر رفَ دفاع می
کننده و افرادی مثل او، دهد که سؤالنشان مییک واژه باشخد. این پاسخ و واکنش اما 

که از واکنش اجتماعی آن دادند و یا اینروی خوشی نشان نمی« رافضخه»نسخبر به لقب 
روغین در زمان به این واژه واهمه داشتندا چرا که در جامعۀ آن روز افزون بر نشر احادیثی د

د. آورنشوهش رافضخخه، حاکمیر نیز بر کسخخانی که ملقب به این لقب بودند، فشخخار می
ه میاباباخخیر نیز نزد اما  صخخادق لع خوانند که کند ما را به القابی میکند و عرض میگع

 اساس شود تا حاکمان برشود و سبب میمردگی ما میشخشند و سبب دلپشخر ما را می
اسر  « رافضه»فرمود: منظورت ون ما را حالل بدانند و اما احادیث فقهای خود، خ

 دسر مرد  نیسر، بلشهفرمود: به خدا قسم انتساب شما به این لقب بهگفتم: بله. اما 
های خداوند متعال چنین لقبی را به شخما نسخبر داده اسخر. وقتی در بهترین شخصایر

گفته « رافضه»آوردند به آنها  و برادرش ایماناسخرائیل هفتاد نفر به حضرت موسیبنی
شخخد... و همانا شخخما بر خالف مرد  که شخخّر را به جای خیر انتصاب کردند، خیر را به می

 (.232خ 234: 2420ا مفید،  04: 8، ج 2433نکلینی،  ایدجای شّر انتصاب کرده
دهد که هم مصالفان و هم حاکمان با انتساب گالیۀ اصخحاب، از این واقعیر خبر می

وگوهخا گفخرشخخخک، در این عرصخخخه را بر شخخیعیخان تنخگ کرده بودنخد. بی« فضخخیرا»
ای دیگر جلوه دهد، بلشه در صخخدد گونهدرصخخدد نیسخخر تا واقعیر رخ داده را بهاما 

ته ای نداشالقای ُبعد معنوی و حقیقی رفَ به شخیعیان اسر تا آنها از این انتساب واهمه
قابله با و م« رافضه»نگری در واژۀ رای مثبرنیز ببرخی اصحاب اهل بیرباشندا حتی 

کردنخد در جخامعخۀ مسخخلمخانخان معنخایی مقبول ترویج جبهخه ضخخخد رفَ، تالش می



مه 
صلنا

و ف
د

ت
ل بی

م اه
ک 

 
ماره

ش
 ۲  ،

ان 
مست

و ز
ییز 

پا
 

49
31

  

 

 

4۲5 

ابی لیلی شاهدی بر این مدعاسر. او به  وگوی عمار ُدهنی و قاضخی کوفه ابنگفرکنند. 
دفاع « فضهرا»از انتساب به  -ابی لیلی  در برابر قاضخی کوفه ابن -بیان و اسختداللی شخیوا 

 1شود.تمجید میکند و از سوی اما  صادقمی

 خاستگاه این گروه از رافضه 

ه هایی کهای نصستین و جریاندر سده« رافضه»های بنا  کوفه به از انتسخاب شخصاخیر
شود که کوفه مرکز حول محور اندیشخۀ رفَ در کوفه رخ داده اسخر، چنین برداشخر می

ننک: جعفریان،  جا که شخیعه در آن دوران مرکزیر داشخرَ بود، یعنی دقیقا  هماناندیشخۀ رف

در کوفه افرادی چون جابر بن یزید ُجعفی کوفی از نمایندگان خاص اما  باقر(. 234: 2088
نعقیلی، « رافضخی یشختم اصحاب النبی»دربارۀ او گفته شخده:  (248: 2082ننک: الالنی، بودند 

دربارۀ عمرو بن شخخمر  (483: 2010ندینوری،  «من الرافضخخة الغالیة»و یا گفته شخخده:  (200: 2، ج2428
رافضی »، گفته شخده: (242نب(: 2434نطوسخی، اسخر کوفی نیز که از اصخحاب اما  صخادق

نب(: 2434نطوسخخی، . خاندان اعین که اغلب کوفی هسختند (24: 5، ج 2428ننهبی، « یشختم الاخحابه
                                                        

عمار دهنی نزد قاضخی کوفه ابن ابی لیلی شخهادت داده اسر، ولی قاضی به او »گفته شخد: . به اما  صخادق1
گوید اگر شخود و قاضی به او میگفته که تو چون رافضخی هسختی شخهادتر پذیرفته نیسخر... عمار ناراحر می

، پس از رفَ برائر بجوی تا تو هم از برادران ما باشی. عمار در «رافضخی»شخوی که به تو بگویند ناراحر می
کنی. گریه من برای دو چیز اسخخر: برخود  و خودت. بر خود  گونه نیسخخر که تو فشر میگوید: اینجواب می

ر تو! ردی که من رافضی هستم. وای بکه تو به من نسخبتی شخریف دادی که من الیق آن نیستم و گمان کبرای این
مشهور شدند جادوگرانی بودند که وقتی « رافضخه»فرمود اولین کسخانی که به ]مگر نشخنیدی  اما  صخادق

نامیدا چون که « رافضخخه»را دیدند به او ایمان آوردند و فرعون را رفَ کردند و فرعون آنها را معجزه موسخخی
کسخخی اسخخر که هر چه خدا از آن کراهر دارد را رفَ کند و هر چه  دین او را رفَ کرده بودند. پس، رافضخخی

خداوند امر کند آن را انجا  دهد. پس کجایند چنین کسخخانی  گریه من از خوف خداسخخر که از قلب من آگاه 
ای عمار ترسم که خداوند مرا مورد عتاب قرار دهد که ا  از این میاسخر و من که خود  را با این اسم نشان داده

خواندند. پس اگر مسخخامحه کننده به طاعات چنان که تو را به این اسخخم میتو رافَ امور بخاطخل بودی و عمل
که موالی من مرا شفاعر کرده باشخم که مقاخر  و اگر مناقشخه کرده باشخم، مسختحق عذاب شخدید ، مگر این

ی که اسخخم من نبود و تو را از کنند. اما گریه من بر تو برای این اسخخر که تو به دروغ اسخخمی به من نسخخبر داد
بری. کار بها بهترین اسمکه اشرف اسماء را به جای پسرترسانم که منارف شوی از اینعذاب شخدید خدا می

فرمود اگر عمار گناهانی پس از این جریان، اما  صخخادق«. کندچگونخه بخدن تو عخذاب خخدا را تحمل می
کلماتی محو شخخد و همانا با این کال  خودش بر حسخخناتش نزد  ها داشخخر با چنینها و زمینتر از آسخخمانبزرگ

 .  (023: 2430، ناما  حسن عسشریخدا افزود 
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 کند کهاند. مزی به نقل از حمیدی از سفیان نقل میه منسخوب شدهبه رافضخ( 508و 523، 204
گوید: عبدالملک بن اعین شخیعی اسخر و نزد ما رافضخی و صخاحب اندیشخه اسر و می

سخخفیان چنین نقل کرده که هر سخخه برادر در خاندان اعین یعنی عبدالملک، زراره و حمران 
، 2085ننهبی،  «کوفی یترفَ»گوید: ترجمۀ زراره مینهبی در (. 580: 28، ج 2431نمزی،  اندرافضخی

ر قطنی د دارق( تابعی کوفی اسخخر. به نقل از نهبی، تعبیر 221. عدی بن ثابر ن (10: 5ج
 (.24: 5، ج2428ننهبی، « رافضی غال»مورد او چنین اسر: 

وی چندین  .(241 :2، ج2422نعسقالنی،  دربارۀ ابوحمزه ثمالی نیز گفته شده که او رافضی اسر
. فعالیر و (12، ح 238: 2، ج 2083ا عیاشی، 503: 2434نصفار،  روایر در طعن شخیصین نقل کرده اسر

 بودن به رفَ که با وجود کیسخخانی -مسخخئولیر اشخخصاصخخی مثل عامربن واثله و ابوعمره 
دوران و پس از ( 2004ننک: اعتاخامی، در کوفه و در سخپاه مصتار ثقفی  -شخیصین مشخهور بودند 
دیه رئیس فرقه جارو -های معروفی همچون ابوالجارود ثقفی کوفی آنها، فعالیر شصایر

هایی هسختند که بر مرکزیر کوفه برای اندیشۀ قرینه -( 13: 2433ناشخعری،  و از منشران شخیصین
َع شیصین داللر می  کنند. رف

 هایید، جریانکنناز دیگر شواهدی که مرکزیر کوفه برای اندیشۀ رفَ را تقویر می
اسر که در زمینه برائر از شیصین در کوفه به راه افتاد. نوشتن و نشر کتاب سلیم بن قیس 

. جریان تقابل نالف((2005ننک: اعتاامی، به بعد از جمله آنهاسر هاللی از عار اما  سجاد
ر. سشیعیان با زید بن علی در مسئلۀ اظهار برائر از شیصین نیز در کوفه صورت گرفته ا

انتساب رافضه به شیعیان کوفه از ناحیۀ زید را چه مبدأ شهرت این واژه بدانیم و چه ندانیم، 
اصل اختالفع در اظهار برائر که بین شیعیان و زید رخ داده اسر، محل آن در کوفه اسر. 

 توان به تعبیری کانون رافضه دانسر. بنابراین، کوفه را می
های تاریصی نشخخان رفَ، مدینه اسخخر. گزارشنقطه مقابل کوفه در بحث اندیشخخۀ 

و با وجود شخخمار اندف شخخیعیان و اصخخحاب  -به خالف کوفه  -دهنخد کخه در مدینه می
و ( 12: 2088ننک: حسخینی جاللی، فرما بود و شخیعیان حشمدشخمنی با اهل بیر 1بیر اهل

طوری داشرا بهرونق بیش از آن که اندیشۀ رفَ نمایان باشد، اهانر به امیرالمؤمنین
                                                        

نابن کردند به امامر رسخخیدند، اصخخحاب ایشخخان در مدینه از بیسخخر نفر تجاوز نمی . زمانی که اما  سخخجاد1
 .(243: 4، ج2434الحدید، ابی
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و در در عاخخر اما  صخخادق 1دنبال داشخخر.را بهکه گاه اعتراض اصخخحاب اهل بیر
برخی از آنها اگر کسخخی را مدینه این حسخخاسخخیر در میان اهل سخخنر وجود داشخخر که 

کرد و یا حتی در تقدیم و تأخیر مرّدد را بر عثمان مقد  میدیخدنخد که امیرالمؤمنینمی
انگاشتند. نمونۀ آن در مورد شصای به نا  ابراهیم بن عبدالعزیز شخد، او را رافضی میمی

و گفر و وقتی به امیرالمؤمنیناسخر که سخاکن مدینه بود و از فضایل خلفا سصن می
عثمان رسخید و سؤال کرد که از آن حضرت شروع کنم یا عثمان، به او گفتند به خاطر این 

دهند که ها نیز نشان میبرخی قرینه .(231: 2، ج2004ناصخبهانی،  داری رافضخی هسختیشخشی که 
َ شیصین در مدینه نمایان میحتی گه شد که توسط اهل عراق شد، معلو  میگاهی که رف

رخ داد که گفته شده از ای از آن در عار اما  سجادریزی شده اسر. نمونهو کوفه پایه
 (.42و  003: 2422عساکر،  نابن2جانب اما  نشوهش شد

 . رافضه و ترک زید بن علی2

وقتی شخیعیان کوفه به علر عد  برائر زید از شخیصین، بیعر خود با او را ششستند، زید 
خطاب کرد. گفته شده که از همان زمان، شیعیانع مصالف زید « رفضتمونی»آنها را با تعبیر 

 ، در وجه تسمیهعنوان یشی از اقوالنگاران این قول را بهمشخهور شدند و فرقه« رافضخه»به 
بنابر قولی دیگر، زید  (.282: 2تا، جبیا شهرستانی، 51: 2080ا اسفراینی، 12: 2433ناشخعری،  اندرافضه نکر کرده

 (.242: 0، ج2452نمسشویه رازی،  نامید« رافضه»خودش شیعیانع مصالف را 
بین این قول و قول نصسر نیسر و « رافضه»در نگاه اولیه هیچ ارتباطی در وجه تسمیۀ 

جود اند. شواهد مومنسوب شده« رافضه»در این گزارش، شیعیان تنها به دلیل رفَ زید به 
تابد که واژۀ رافضخه از تقابل زید و شخیعیان آغاز شخده باشد یا شهرت یافته باشد. با برنمی

ا  رسد که زید نیز صرفن مطلب و نیز شواهد دیگر، این احتمال، قوی به نظر میتوجه به ای
ا او از کار برده اسخخر. گویرا به« رفضخختمونی»به انگیزۀ سخخرزنش شخخیعیانع مصالفش تعبیر 

و را یاری امیه اکنندگان انتظار داشر که در راستای براندازی حشومر بنیشیعیان و بیعر
                                                        

نهی کرد. او در مسخخجد مدینه د  را از برائر نسخخبر به امیرالمؤمنینالطویل در مدینه آشخشارا مر. یحیی بن ا 1
گفر ما روش و کردند میاهانر میخطخاب بخه حشومر جائر آن زمان و نیز کسخخانی که به امیرالمؤمنین

 (.083، 030: 5، ج2433نکلینی، ای آششار اسر منش شما را قبول نداریم و بین ما و شما دشمنی

 .(28نالف(: 2005ننک: اعتاامی، االحی این کار را نهی فرمود جهر م. آن حضرت به2
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شود، د  نزنندا چرا که حامیان زید افرادی ب ضعف سپاهش میکنند و از اختالفی که سب
و گرنه بنابر شواهدی زید خودش از شیصین  (10: 2080ننک: اعتاامی، اعم از شیعه امامیه بودند 

برائر زمانی بود که در آستانه مرگ قرار گرفر و تقیه  کندا البته این اظهاراظهار برائر می
 نهمان(. ی نداشردر برابر مصالفان برای او سود

که پیش از رویارویی زید با شیعیان کوفه، واژۀ رفَ یا رافضه قرینه و مؤید دیگر بر این
ف رافضه مصال»گوید: متداول بود، سصنی اسر که به خود زید نسبر داده شده اسر. می

خروج کردند رافضه نیز علیه من من و پدر من هسختند و همان گونه که خوارج بر علی
 (.52: 22، ج2453ا صفدی، 414: 20، ج2422عساکر،  نابن «واستندبه پا خ

دهد که زید چنین کالمی را نیز در همان ایامی بر زبان گرچه ظاهر این سخخصن، نشخخان می
که او مقابلۀ مصالفان را به عار پدر برخی از شیعیان با او مقابله کردندا اما از اینآورد که 

شود که برد، معلو  مینا  می« رافضخه»و از آنها به  کندنیز مرتبط میخود اما  سخجاد
دهند که برخی دیگر از قرائن نیز نشان میای جدید در کال  او نیسر. رافضه، نسبر و واژه

در جامعه « رافضه»اسر، واژه قمری که سخال شخهادت اما  باقر224تا پیش از سخال 
ننک:  رساندندمیبه اما  باقرشهرت داشر و شیعیان گالیه خود را به جهر این انتساب 

 . (223: 2، ج2033برقی، 

که زید نیز شخخیعیان را به جهر سخخابقه آنها در رفَ شخخیصین به بنابراین، با توجه به این
توان این قول را با قول نصسر همسو دانسر با این خودش نسبر داده اسر، می« رفَ»

توضخیح که رفَ در دوران زید به انشار و برائر نسبر به شیصین اناراف دارد و شیعیان 
 دهد، او نیزد خواسخختارند و وقتی که زید برائر خود را نشخخان نمینیز همین عقیده را از زی

ال  کند. در واقع، این کاستفاده می« رفضختمونی»شخود و در این تقابل از تعبیر رفَ می
گونه که شیصین را کنید، همانزید نوعی طعنه بر شخیعیان اسخر که شخما من را رفَ می

 دو متفاوت اسر.  اید در حالی که جایگاه من با آنرفَ نموده

دهند معنای رافضه در قول نصسر نطرد شیصین( و قول شخواهد دیگری که نشخان می 
نویسخخانی چون اشخخعری، دو  نطرد زید( در یک راسخختا هسخختند، گزارش مورخان و فرقه

عنوان یشی از اقوال اشاره شخهرسختانی و مقریزی اسر. آنها در عین حال که به قول دو  به
 دانند. و رکن اصلی رافضه را طعن بر خلفا میکنند، شناسه می

را در رفَ شیصین « رافضه»در بررسخی قول نصسخر دیدیم که اشخعری وجه تسخمیۀ 
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ه نویسخد: شیعیان کوفه که زید را ب، ابتدا میم ل و نحلبیند. شخهرسختانی نیز در کتاب می
 مشهور« رافضه»جهر پذیرش امامر مفضول و مصالفر با طعن شیصین رها کردند، به 

گوید که او به ، ولی در جخایی دیگر در مورد نظا  معتزلی می(222تخا: بینشخخهرسخختخانی،  شخخدنخد
را قبول دارد و گاه متمایل اسر، به این دلیل که او نص بر امامر امیرالمؤمنین« رافضه»

 ، قول دو  دراوخط مقریزی نیز در (. 23تا: بی. نشخخهرسخختانی، کندصخخحابه را طعن و سخخرزنش می
« هرافض»کند، ولی خود در معرفی عنوان یشی از اقوال نکر میرا به« رافضخه»تفسخیر واژۀ 

و دشمنی با سه خلیفه اول و نیز گوید آنها کسانی هستند که در محبر امیرالمؤمنینمی
. بنابراین، نسبر رافضی از طرف زید (433تا: بینمقریری،  کنندنسبر به عایشه و معاویه غلو می

َع زید نبودا  ند به این معنا باشخد که رافضخیتوامی بودن شخیعیان کوفه صرفا  به جهر رف
بلشه عامل اصلی آن برائر از شیصین بود. به عبارتی دیگر، این واکنش زید صرفا  شهرت 

 شیعیانع مصالفش را در انتساب به رفَ بیشتر نمود. 
ادعا پذیرفته شخخود که گفته، اگر اصخخل این صخخرف نظر از احتماالت و توجیهات پیش

 در این قول دو  صخرفا  به کسانی نسبر داده شد که زید را رفَ کردند، باز هم« رافضخه»
بار از سخوی زید به شیعیان نسبر داده شد. توان ثابر کرد که این واژه برای نصسختیننمی

ز اتوان از رویارویی شخخیعیان با زید گرفر، جدایی شخخیعیان رافضخخی ای که میتنها نتیجه
شخیعیان زیدی یا شخیعیان مصالف رفَ اسخر. بنابراین، شخهرت رافضه پس از قیا  زید 

تواند از همین جهر باشخد که راه آنها از شخیعیان غیر رافضخی جدا شد و این دو گروه می
دسخختگی پیش از قیا  زید برخی اقوال، شخخیعه از یکشخخیعه از هم متمایزتر شخخدند و بنابر 

 (.83: 2085ننک: رازی،  خارج شد

 و مقدم داشتن آنهاو مسئله محبت به اهل بیت« رافضه. »3

ها ای شخخیعه خط خود را از دیگر فرقههای علویان که تا اندازهپس از واقعۀ عاشخخورا و قیا 
ابراز بیر هر کس که به طریقی به اهل ،(523: 2034ا جعفری، 53: 2، ج2085ننک: شخخیبی، جدا کرد 

د  گانه مقکرد و یا آنها را بر یشی از خلفای سخخهکرد و فضخخیلتی از آنها نقل میمیمحبر 
ن، ننک: فضل بن شاناشد ملقب می« رافضه»یا « شیعه»برخی مصالفان، به دانسر، از سوی می

. برخی از اهخل کوفخه زیر بخار پخذیرش خالفخر عثمخان (08: 25، ج2425جوزی،  ا ابن430: 2010
را پذیرفته بودند و به همین جهر رفتند و تنها خالفر ابوبشر، عمر و امیرالمؤمنیننمی
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برخی از اهل سخخنر بر این باور بودند که هر کس بگوید گفتندا حتی به آنها رافضخخی می
ا چون عثمان (004و083: 2004نخالل، گذار اسر ابوبشر، عمر، علی و عثمان، رافضی یا بدعر

که لقب رافضه از همان به تأخیر انداخته اسر. با توجه به اینمنینرا نسبر به امیرالمؤ
این احتمال قوی به  (55: 2088جعفریان،  نک:نها رواج یافر هخا و علویدوران تفشیخک عثمخانی

ا که به رشدا چنوعی مصالفر با شیصین انگاشته می رسد که مصالفر با عثمان بهنظر می
هرحال، اعتراض به عثمان یا اعتقاد به عد  مشروعیر خالفر او نوعی طعن و اعتراض به 

 های شیصین نیز ریشه داشر. حاکمیر خلیفه دو  بود و پایه حشومر او در سیاسر
، جانده نشدهدر این قول سو ، مصالفر و طعن بر خلفا در معنای رفَ، به صراحر گن

  داشتن آنها اناراف در و یا مقدها، مدح و ستایش اهل بیربرخی دورهدر  ولی شاید
 کم چنین توهمی را برایمصالفر و طعن بر خلفا یا حاکمیر وقر داشته باشد و یا دسر

گر ( نمایانق534-223ادریس شخخافعی ن مصالفان شخخیعه ایجاد کند. قاخخیده معروف ابن
قال لی ترفضر، قلر کال ما الرفَ دینی وال »چنین امری اسر. او چنین سروده اسر: 

 (.222: 2033نزرندی حنفی،  1«.ان کان حب الولی رفضا  فاننی ارفَ العباد / اعتقادی
نمونۀ دیگر توهم رفَ در مورد شخخصاخخی به نا  ابوعمرو باخخری اسخخر. او در زمان 

رد نقل کدر فضیلر اما  حسن و اما  حسینمتوکل عباسی وقتی روایتی از پیامبر
متوکل عباسخی گمان کرد که او رافضخی اسخر و دسختور داد تا گردن او را بزنند، ولی به او 

. (08: 25، ج2425جوزی،  نابن رو، منارف شدگفتند که این شخصص از اهل سخنر اسر و از این
کرد کخه ای از حخاکمیخر عبخاسخخیخان، هرکس گمخان میحتی گفتخه شخخخده کخه در دوره

اسخخر و فرزندان او نیز برای خالفر، عموی پیامبرافضخخل از عباس امیرالمؤمنین
 .(50: 4، ج2434نمسعودی، شد تر از فرزندان عباس هستند، رافضی نامیده میشایسته

برخی از های نصسخختین به دهند در سخخدهشخخواهد و دالیلی از این دسخخر که نشخخان می
« هرافض»به  یا مقد  داشتن آنها،مسخلمانان که صخرفا  به جهر بیان فضخایل اهل بیر

منسخخوب شخخدند، پس از این امر بود که واژۀ رفَ به معنای انشار یا ترف خلفا یا صخخحابه 
یا نکر فضایلی اگر کسی به جهر مقد  داشتن امیرالمؤمنینرو، این کار برده شد و ازبه

شخخد از روی تعاخخب او را به شخخیعیان نزدیک میبیریا ارتباط با اهلاز اهل بیر
                                                        

ای، گفتم چنین نیسخر. رفَ نه دین من اسر و نه اعتقاد من. اما اگر محبر به ولی اند تو رافضخی شخدهگفته. »1
 «.  ها من هستمترین بنده( رفَ اسر، پس رافضینامیرالمؤمنین
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ای با اهل گونهدانستند از اهل سنر اسر و در عین حال، بهخواندند و اگر میمیرافضی 
کردند و یا نهایر، او را نشوهش نمی« رافضخخی»هم ارتبخاط دارد، او را بخا لقب بیخر

ا 50: 1، ج5335ا زرکلی، 2103: 4، ج2425عبدالبر،  نبرای نمونه، نک: ابن دادندلقب می« متشخخّیع»یا « شخخیعه»
 (.431و 080، 080، 032: 1تا، جبی، سعد ابن

 و مغیرة بن سعید« رافضه. »4

، برای محمد بن عبدالله مغیر  بن سخخعید همراه با پیروانش پس از شخخهادت اما  باقر
و شیعیان آن شهرت یافتند. اما  صادق« مغیریه»ننفس زکیه( ادعای امامر کردند و به 

که از آن زمان بود که مغیریه آنها را  حضخخرت، مغیره را لعن و رفَ کردنخد و گفته شخخده
به اعتقاد نوبصتی، (. 40: 2، ج2080ا مغربی، 33تا: بیا اشعری قمی، 583نالف(: 2434نطوسی،  نامیدند« رافضخه»

 (.14خ  10: 2434ننوبصتی،  نامید« رافضه»خود مغیر  بن سعید شیعیان مصالف را 
از هم اند، بنسبر داده شده« ضهراف»بر فرض صحر این گزارش که مصالفان مغیره به 

عه در جام« رافضه»تواند اقوال پیشخین را نقَ کند و مبدأ و منشخأ اصطالح این قول نمی
مسخلمانان باشخد و این قول، تنها گزارشخی از یک واقعه اسخر که گفته شده در آن واقعه، 

غیره نیز در ممنسوب شدند. افزون بر این، پیشتر نیز گفته شد که خود « رافضه»شیعیان به 
بوده  منسوب -به معنای برائر از خلفا  -« رافضه»منابع تاریصی به رفَ متهم شخده و به 

برخی اقوال او از نصستین کسانی بود که برائر از شیصین را آششار کرد اسرا چرا که بنابر 
 (.343: 5، ج2450ا سامی النشار، 155: 2010ننک: دینوری، 

 رافضه، شیعه و نسبت آن دو

نایی و ، بایسته اسر که در رابطۀ مع«رافضه»گفته از واژۀ های پیشبنابر تفسخیر و تعریف 
ه کسانی تنها ب« رافضه»نیز قائل به تفایل شویم. اگر واژۀ « شیعه»و « رافضه»ماخداقی 

اختاخاص داشته باشد که اهل برائر و انشار هستند، معنایی اخص از معنای شیعه داردا 
 های شیعی مثلدر این معنا، زیر مجموعه شخیعه و قسیم دیگر فرقه «رافضخه»بدین لحاظ 

چنین اسخخر. او  مقاالت االسررالمیینچنان که اعتقاد اشخخعری در  1گیرد.زیخدیخه قرار می
                                                        

ای از عنوان یک تفشر نگریسخر نه شاخهدر این معنای خاص، به . در ادامه خواهیم گفر که بهتر اسخر به رف1َ
 یک فرقه. 
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: 2433ناشعری، ای از فرقۀ شیعه آورده اسر عنوان شاخهرا قسخیم زیدیه و غالیه و به« رافضخه»

صرفا  « هرافض»بندی اشعری در خور تأمل اسر. بنابر تعریف او اگر البته، این تقسیم (.21
ای از روافَ عنوان فرقه پس چرا فرقۀ مغیریه به ،نهمخان(بخه معنای رفَ شخخیصین اسخخر 

ها عنترین طکه مغیر  بن سعید بنابر گزارش خود اشعری شدیداندا در حالیمعرفی نشده
و یخا فرقخۀ جخارودیخه کخه معتقخد بخه امخامخر بالفاخخخل  (8نهمخان: را بر شخخیصین دارد 

دانند، زیرشاخۀ هسختند و قائلین به امامر غیر از آن حضخرت را کافر میامیرالمؤمنین
 شامل تنها یک« رافضه»و ارتباطی با رافضه ندارند. از طرفی دیگر ( 13نهمان: زیدیه هسختند 

بودن اما  را هم ضخخمیمۀ تعریف رفَ  گانهر که اعتقاد به دوازدهفرقخه مثل امامیه نیسخخ
 (.28نهمان:  آیندحساب میهایی چون کیسانیه هم از روافَ بهبدانیما چرا که فرقه

کند و هر سه را زیر معرفی می« رافضه»، زیدیه و غالیه را جدا از اوفصلحز  نیز در  ابن 
را شخخناسخخه او افضخخلیر امیرالمؤمنین (.22: 0، ج2002حز ،  نابن داندشخخیعخه می مجموعخه

، دشخخمنی با شخخیصین را مالف «رافضخخه»و در تعریف  (033: 2نهمان، جداندبودن می شخخیعی
د. دانمعنا با شیعه نمیرا هم« رافضه»، اوا ل واونحلشهرستانی نیز در (. 22: 0نهمان، ج داندمی

، قول او به تفایل گذشر. نتیجه نظر او این اسر «رافضه»الحی در بررسی معنای اصط
های شخخیعه هسخختندا چه به معنای مصالفان زید باشخخد و چه به از زیرشخخاخه« رافضخخه»که 

ن بود جویان از شخیصین. سخؤالی که در مورد نگرش اشعری در مالف رافضیمعنای تبّری
اسرا به این دلیل که جارودیه در حز  و شهرستانی نیز قابل طرح  مطرح شخد، دربارٔه ابن

گزارش آن دو، بخه کفر صخخحخابخه قخائل بودند به این جهر که صخخحابه حق امامر را از 
بینیم که جارودیه ، ولی می(284: 2تا، جا شخخهرسخختانی، بی22: 0، ج2002حز ،  نابنگرفتند امیرالمؤمنین

 اند. بندی شیعه، از مجموعه روافَ خارجدر تقسیم
و فرزندان او را مقد  بر دیگران به معنای کسانی که امیرالمؤمنین« فضخهرا»اما اگر 

هایی چون و در این صورت، دیگر فرقه 1شودمعنا با شیعه میکنند، در نظر گرفته شخود هم
 رقاوفرق بین اوفای در بندیگیرند. چنین تقسخخیمزیخدیه و غالیه نیز زیرشخخاخۀ آن قرار می

شخخود. در نظر مشخاهده می( 21: 2423نملطی،  اوتنبیهو ( 53: 2080ناسخفراینی،  اوتبصریرو ( 22: 2422، نبغدادی
« رافضه»فضخل بن شخانان نیز، اهل سخنر شخیعیان را به سبب افضلیر امیرالمؤمنین

                                                        
بر عثمان گیرد که به جهر مقد  داشتن امیرالمؤمنینتواند شخیعیانی را نیز دربر جا میدر این« شخیعه». واژۀ 1

 (.55: 2088نک: جعفریان، ناند و طعن و رفَ او به این نا  ملقب و معنون شده



مه 
صلنا

و ف
د

ت
ل بی

م اه
ک 

 
ماره

ش
 ۲  ،

ان 
مست

و ز
ییز 

پا
 

49
31

  

 

 

491 

داند، ولی اشاره قتیبه، زیدیه را از زمرۀ روافَ می همچنین ابن .(030: 2010شانان،  نابن نامندمی
کند که زیدیه در رفَ، کمتر از مصتار، ابوعبدالله جدلی، زرار  بن اعین و جابر جعفی می

 (.  155: 2010ندینوری، کنند غلو می
دهند که تمایز رافضخه و شیعه بیشتر در نیمه دو  سدۀ شخواهد تاریصی چنان نشخان می

نی که شیعه های سخدۀ دو  نمایان شخده اسر. یعنی دقیقا  در دورانصسخر و آغازین سخال
را بر عثمان تری داشخخر و در عراق حتی به کسخخانی که صخخرفا  امیرالمؤمنینمعنای عا 

یعنی ممشن بود کسانی که طعن و (. 55: 2088ننک: جعفریان، گفتند کردند نیز شخیعه میمقد  می
داشختند، شخیعه نامیده شوند و از کم بر عثمان را روا میقدح بر سخه خلیفۀ اول و یا دسخر

ند و داشتگر سخو ممشن بود کسخانی که هیچ گونه طعن و قدحی نسبر به خلفا روا نمیدی
کردند نیز به شیعه منتسب شوند. برای نمونه، را بر عثمان مقد  میصخرفا  امیرالمؤمنین

گوید: سشوت حسن دربارۀ عثمان و عد  ترحم نهبی دربارۀ حسخن بن صالح بن حّی می
 (.010: 3، ج2420ننهبی،  اوسربودن او بر عثمان نشانه شیعی

ی اعنوان حربهبه« رافضه»بینیم که پس از مدتی اهل سخنر از واژۀ از سخوی دیگر می
د، حتی گفتنای رافضی میکردند و معموال  به هر شیعهآمیز علیه شخیعه اسختفاده میتحقیر

شانان  بن هایی که فضلکرد. بحثاگر اظهار رفَ و طعن نسبر به خلفا یا صحابه نمی
مطرح کرده اسخخر، نشخخان از همین امر دارد که رافضخخه در سخخدۀ دو  به « رافضخه»در باب 

 (.430: 2010شانان،  نابن کار برده شده اسرمعنای شیعه و در مقابل اهل سنر به
تواند ریشخخه در این واقعیر داشخخته باشخخد که شخخیعۀ امامیه از آغازین البته، این امر می

و هویتی ( 23: 2433ننک: اشعری، رفته اکثریر جامعه شیعه را تششیل داد  فتههای سدۀ دو  رسال
ه ویژای راهش از راه زیدیه و مغیریه جدا شد و در سدۀ دو  و بهمسختقل پیدا کرد و تا اندازه

کم رفَ و انشار شیصین و پذیرش والیر پس از قیا  زید، شخاخاخۀ اعتقادی آنها دسر
عنوان شخیعه مشهور  بنابراین، اگر کسخی به(. 12: 2433ک: اشخعری، نن قرار گرفرامیرالمؤمنین

گانه را اظهار کند، به رفَ متهم که اعتقاد خود نسخبر به خلفای سهآنشخد، حتی بی می
ه کرد و یا بنقل میشد. از همین رو، وقتی کسی از اهل سنر فضیلتی از اهل بیرمی

شخخد به رفَ متهم اقعی او معلو  نمیبود، اگر هویر ومرتبط میطریقی با اهل بیر
 کردند. دانستند شیعی نیسر او را رها میگردید و اگر میمی

برخی بزرگان اهل سخنر در آن دوره به این موضوع ای بود که این حسخاسخیر به اندازه
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نباید کسی را به رفَ متهم کرد. شعر دادند که به صرف محبر به اهل بیرتذکر می
ه که معتقد اسر کیشتر نکر شد، از همین امر حشایر دارد. او با اینمعروف شافعی که پ

سراید: می( 03: 23، ج2420ننهبی، رافضخی کسخی اسر که قائل اسر ابوبشر و عمر اما  نیستند 
 (.241: 22، ج2422عساکر،  نابن 1«انا نحن فضلنا علیا فاننا روافَ بالتفضیل عند نوی الجهل»

ه دهند کای به نا  ابوالعیناء اسر. شواهد روایی نشان میای دیگر در مورد شصنمونه
. وقتی متوکل (225: 2، ج2433ننخک: کلینی،  مرتبط بودای با اما  حسخخن عسخخشریاو تخا اندازه

بودن ابوالعیناء به شک افتاد، او در حضور متوکل، رافضی بودنش را  عباسی در باب رافضی
گونه از متناقَ دانسر و این 2یع اصمعیبودن و شخاگرد با ماخاحبر متوکل، اهل باخره

 (.200-205: 3، ج2001حمدون،  ن ابن خشم متوکل رهایی یافر
هرچند در بیرکم در عاخخر حضخخور اهلتوان گفر که دسخخربر این اسخخاس، می

گفتند، اما باز هم رفَ به طعن و انشار شخخیصین می« رافضخخه»ای به همۀ شخخیعیان، دوره
 اناراف داشته اسر. 

 اندیشۀ مقابل رفض و

پس از بررسخخی معانی رفَ، در شخخناخر اندیشخخۀ مقابل باید گفر اگر رفَ در معنای 
شامل یک  «رافضه»کار برده شود، طبیعتا  خاص برائر از شیصین یا صحابه و انشار آنها به

شخخود، بلشه اسخخاسخخا  باید به عنوان یک تفشر به رفَ فرقخۀ خخاص همچون امامیه نمی
یابی آید که در تقابلالز  میرو، این ای از یک فرقه. ازعنوان شخخاخخه نگریسخخر، نخه بخه

ۀ هایی خاص. این اندیشوجو شود نه فرقه یا فرقهای در مقابل اندیشۀ رفَ، جسراندیشه
کند و به لحاظ ای که انشار و طعن خلفا یا صخخحابه را رد میمقخابخل یعنی همان اندیشخخه

گیرد. بر این اسخخاس که تفشر رفَ و انشار اخخر با اندیشخخۀ رفَ قرار میعتاریصی، هم
در مقابل نیز، مصالفان ( 2004ن نک: اعتاخامی،  شودساز میشخیصین پس از واقعۀ عاشوار جریان

دهند. بنابر گزارش ابوحاتم رازی در جامعۀ های مصتلفی خود را نشخخان میرفَ، به گونه
ان این و به صاحب« ارجاء»گرفر انشار شیصین قرار میشیعه به تفشری که مقابل رفَ و 

                                                        
 «رافضخخه»را افضخخل از دیگران دانسخختیم، پس جاهالن ما را به سخخبب همین افضخخلیر هنگا  که ما علیآن . »1

 «.  دانستند

 .(422و423: 23، ج2423نبغدادی، . دانشمند اهل ادب و لغر اهل سنر باره 2
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و چه بسخا کسخانی که به شیعه شهرت داشتند نیز به ( 30: 2085نرازی،  گفتندمی« مرجئه»تفشر 
، اما اگر بصواهیم خارج از نگرش جامعه شیعی (2005ننک: اعتاامی: شدند این لقب ملقب می

ی چون هایم، در واقع، مجموعه تفشرات فرقهو از منظر منخابع تاریصی به این تقابل بنگری
و بعدها بتریه و زیدیه در مقابل تفشر  1معتزلخه، حشخخویه یا اهل حدیث، خوارج و مرجئه

توان گفر اسخخاسخخا  این تقابل بین دو جبهه و گروه بود: گیرند که به نوعی میرفَ قرار می
دانسر و مشروعیتی و افضل بر همۀ خلفا می را مقد و گروهی که امیرالمؤمنین جبهه

برای تقدیم مفضخول بر افضخل قائل نبود و جبهه و گروهی که مصالف تقدیم و تفضیل آن 
 (.285ننک: ناشی اکبر:  حضرت بود

شود که تقابل معتزله یا مرجئه با اهل رفَ های تاریصی مشاهده میبرخی گزارشدر 
ننک: بوحنیفه که از سردمداران مرجئه عار خود بود گیرد. در دوران ادر جامعه شهرت می

عنوان اصحاب او  عنوان رافضی مشهور بودند و اگر کسی به مصالفانش به( 203: 2088رضخازاده، 
ها برخی گزارش. در (01: 1، ج2000نبرای نمونه: تنوخی،  شخخدمشخخهور بود، به رافضخخی منتسخخب نمی

نسخخبر به شخخیصین، عد  اظهار برائر زید بن علی رغم ء، بهبینیم کخه اهخل ارجامی
تا: بی ناصفهانی، کنندابوحنیفه و مسعر بن کدا  مرجئی را به خاطر همشاری با زید نشوهش می

: 2433ناشخعری، ق( نیز که از سردمداران معتزله بغداد اسر 523بشخر بن معتمر هاللین ( 023

به اتها  رفَ به زندان انداخته شد. او در زنداْن شعری سرود و در آن شعر گفر که او  (435
داند، ولی از عمرو اسر و نه از مرجئه افراطیا بلشه او ابوبشر را مقد  می« رافضخه»نه از 

تا، یبمرتضی،  نابن جوید و با این اعتراف بود که از زندان آزاد شد]بن عاص  و معاویه برائر می

شخخود اتها  رفَ به بشخخر بن معتمر از جهر توهم رفَ از این گزارش معلو  می. (25: 2ج
عترافع شود. در این اکند، آزاد میکه به تقد  ابوبشر اقرار میابوبشر بوده اسر و پس از این

بشخخر بن معتمر افزون بر تقخابل تفشر اعتزال در مقابل رفَ، تقابل تفشر ارجاء در مقابل 
کند تا از اتها  رفَ رها شخخود و نسخخبر ان اسخخر. او ابوبشر را مقد  میرفَ نیز نمخای

که  شخخودکند تا او را مرجئی ندانند. با این بیان معلو  میبرخی افراد اظهخار برائر میبخه 
                                                        

فسخخیر ت ای که در جامعۀ شخخیعه. این نشته نیز شخخایان توجه اسخخر که مرجئه تاریصی در این جا نسخخبر به مرجئه1
عنوان صخخاحبان تفشری سخخیاسخخی روی کار تر اسخخر و این مرجئه تقریبا  پس از واقعۀ عاشخخورا بهشخخود خاصمی

. (280: 2088نبرای آشخنایی بیشتر با اندیشه ارجاء، نک: رضازاده، آمدند و اندف اندف صخبغۀ کالمی به خود گرفتند 
واقع،  گانه اسر و درو طعن نسبر به خلفای سه زاییده هر دو تفشر ارجاء سخیاسی و کالمی، مصالفر با رفَ

 .(2005ننک: اعتاامی: دهند استوانه هر دو تفشر را اکثریر اهل سنر و جماعر تششیل می
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مرجئه در عاخخر او هر نوع برائر علیه صخخحابه حتی معاویه و یا عمرو بن عاص را جایز 
 دانستند. نمی

های سدۀ سو  اری از مرجئۀ بغداد بود و در سخدۀ دو  و آغازین سالبن سخّوار فز شخبابة
گوید او چندی بعد به خراسان و سپس به قتیبه می . ابن(514: 4، ج2452حجر،  نابن کردزندگی می

مدائن رفر و در مدائن معتزلی شخد و سپس به مشه رفر و در آن جا درگذشر. دربارۀ او 
 .(253: 2010ندینوری، تاخر می« رافضه»شدت بر اند که بهگفته

بر یعنی تقدیم امیرالمؤمنین -به همان معنای عا  شیعه « رافضه»اما در مواقعی که 
عنوان یک فرقه مورد نظر قرار گیرد.  توان بهبه کار برده شخخده اسخخر، می - هر یک از خلفا

ه، گیری شخخیعد و در دوران شخخشلهایی که به نوعی قسخخیم شخخیعه هسخختنبنابراین، همۀ فرقه
 گیرند. قرار می« رافضه»فعالیر و رشد دارند، مقابل 

 شود، دربرای شیعه به کار برده می« رافضه»شخایان نکر اسر که از همان آغاز که واژۀ 
گفتندا چون اغلب آنها جخامعخۀ شخخیعه نیز معموال  به اهل سخخنر و جماعر، مرجئه می

گذاری تفشر ارجاء این طعن خلفا بودند و در واقع، یشی از اهداف پایهمصخالف رفَ و 
 . (553: 2088نرضازاده،  بود که کسی از خلفا و یا حاکمان وقر نقد و نشوهش نشود

توان ادعخا کرد که این ارجاء اسخخر که در مقابل نیز می« رافضخخه»بنخا بر این معنخا از 
 َْ نیز که معنای مشهور، مرجئه را در قبول شیصین گیرد. ابوحاتم رازی اندیشی قرار میرف

داند، قائل اسخخر که این مرجئه بودند که روایاتی را از میو انشار والیر امیرالمؤمنین
دور از نهن نیسر و  (80خ88: 2085نرازی،  در نشوهش و سرزنش رافضه نشر دادندپیامبراکر 

از سخوی شیعه و در نشوهش مرجئه  که این کار مرجئه در واقع، واکنش به روایاتی بوده که
. شایان توجه اسر که یک جبهه افراطی در میان اهل سنر و (2005ننک: اعتاامی،  شدنقل می

جماعر قرار داشخخر که بیش از دیگر مصالفان شخخیعه، با شخخیعه و اندیشخخۀ رفَ مصالف 
ن و فرزندان آن حضخخرت بودند. ایبودند و از سخخویی اهلع طعن و مذمر امیرالمؤمنین

دادند عباس را تششیل می امیه یا بنی دسته غیر از خوارج بودند و معموال  بدنه حاکمیر بنی
ازی، ننک: ریاد شده اسر « نواصب»نا   و یا از پیروان آنها بودند و در منابع تاریصی از آنها به

 .  (584: 2002ا رازی قزوینی، 10: 2085

ب هنگامی رواج یافر که لق -ر قرائن بناب -اسر نیز « نواصب»که مفرد « ناصبی»واژۀ 
 -رافضی برای شیعیانع برائتی جعل شد و رواج یافر. بنابر گزارش نهبی، وضعیر سیاسی 
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ای بود که اگر کسخخی برای عثمان طلب رحمر گونهبه -های سخخدۀ دو  در آغازین سخخال
 ن بر عد دانسختند و اگر کسی افزوبودن او می ای از شخیعیکرد، سخشوت او را نشخانهنمی

عنوان شخخیعۀ افراطی شخخناخته کرد بهترحم، نسخخبر به او بغَ داشخخر یا از او انتقاد می
رافضی »کرد به او شخد، ولی اگر دشمنی او به حدی بود که شیصین را هم نشوهش میمی

« ناصخخبی»کرد به او را مذمر میگفتندا چنان که اگر کسخخی امیرالمؤمنینمی« خبیث
: 3، ج2420ننهبی،  نامیدندمی« خارجی»دانسخخر، او را رت را کافر میگفتند و اگر آن حضخخمی

ر ، به جای معتزله، اهل سن«رافضه»بسا در منابع تاریصی در مقابل واژۀ بنابراین، چه. (010
و جمخاعر و یا مرجئه، واژه ناصخخبی به کار رفته باشخخد که این گروه افزون بر مصالفر با 

برخی آیند. در حساب می و دشمنان ایشان بهبیر به اهلبرائر از خلفا، از ناسزاگویان 
 (.032: 0، ج2032ننک: طبرسی،  خوردمتون روایی شیعه نیز این تقابل به چشم می

 حاصل بحث

با شیعیان و نیز برخورد حاکمان و دانشخمندان اهل سخنر در عاخر حضور اهل بیر
 -در معنای انشار خلفای نصستین  -به رافضه شخهرت بسخیاری از اصخحاب اهل بیر

در معنای مصالفان زید یا مغیره بن سخخعید، شخخهرت چندانی « رافضخخه»دهد که نشخخان می
ها شخخده اسخخر، تفشر رفَ به ندارد. آنچه سخخبب تمایز بارز و آشخخشار امامیه و دیگر فرقه

ابع شیعه و اهل سنر باقی معنای انشار خلفای نصسختین اسر، اما نقطه ابهامی که در من
، به معنای مشهور آن اسر. معلو  نیسر که دقیقا  «رافضه»مانده، منشأ و مبدأ دقیق واژۀ 

کار از سوی چه کسی یا چه گروهی یا پس از چه رویدادی این واژه در معنای مشهورش به
د رتوان برداشر کمیبرده شده اسر. آنچه از ظاهر رفتار اصحاب و شیعیان اهل بیر

 ویژهبه دسر شیعیان در جامعه مسلمانان رواج نیافته اسر به« رافضه»این اسر که واژۀ 
در کال  معاویة بن ابی سخخفیان هم به کار رفته  -ترهرچند در معنایی عا  -که این واژه این

سخو، پس از رواج واژۀ رافضخه، احادیثی هم در نشوهش رافضخه از سوی  اسخر و از دیگر
 یافته اسر. ر نشر سن اهل

معنایی مثبر از رافضه ارائه داده و اصل انتساب شیعه به رفَ را به گرچه اهل بیر
 کنند، ولی ظاهر فرمایشدهند و خود را نیز منسوب به رافضه معرفی میخداوند نسبر می

خالف واژۀ  ر اسر که این واژه بهوگوهای آنها با اصحاب نیز حاکی از این حقیقگفرو 
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از سوی دشمنان شیعه جعل شده و رواج داده شده اسر. به دیگر تفسیر، وقتی به « شیعه»
ها یا یابیم که آنها برای تقابل با فرقهمینگریم، درو اصحاب میادبیات گفتاری امامان

دند و حتی مشخخاهده نشخخده که خود کراسخختفاده نمی« رافضخخه»تفشرات مصالف، از واژه 
 و تعبیرهایی بینیم از واژهولی به تواتر می 1ابتدا به سصن کنند،« رافضه»با واژه بیر اهل

ا 00: 2435ناهوازی،  اندکردهاستفاده « شیعه علی»، و «شیعتنا»، «شیعتی»، «شخیعه»چون 

. از سخخویی (02و81: 2، ج2434ا منقری، 504: 3ا ج 04: 4ج ،2434ابی الحدید،  و... ا ابن 41، 21، 22: 3، ج2434اهوازی، 
و جامعۀ شخخیعه مصالفان یا دشخخمنان خود را مرجئه یا نواصخخب بینیم که اهل بیرمی

دادند. در هایی که مصالفان روی خوشخخی به آنها نشخخان نمیاندا دقیقا  همان واژهنخامیخده
از  کنند. این تقابل حاکیاستفاده می« رافضخه»ه از واژۀ مقابل، مصالفان نیز در برابر شخیع

 ها وتر و بیشتر جریانها از سخوی جبهه مصالف اسر. بررسی دقیقنشخر و رواج این واژه
-یرپس از عاخر حضور اهل ب -هایی که در باب واژۀ رافضخه و اندیشخۀ رفَ تقابل

 تواند تحول معنایی رفَ و رافضه را بهتر نشان دهد. اند، میششل گرفته

 نامهکتاب

، محقق: محمد ابوفاضخخل شرررا ن ج اوبالبه(، ق2434ابی الحخدیخد، عبخدالحمیخد ن ابن .2
 ابراهیم، قم: مشتبة آیة الله مرعشی نجفی.

 ب العلمیة.، بیروت: دارالشتاوانتظم فی اوتاریخ(، ق2425جوزی، عبدالرحمان ن ابن .5
 ، بیروت: دارالشتب العلمیة.اوفصل فی اوا ل واالهقاء واونحل(، م2002حز  ن ابن .0
دار صخخادر للطباعة ، بیروت: اوتهکر اوحادونیه(، م2001حمدون، محمدبن الحسخخن ن ابن .4

 والنشر.

، تحقیق: عطیخه الزهرانی، ریخاض: او ررنره(، م2004خالل، ابوبشر احمخدبن محمخد ن ابن .2
 دارالرایة.

 ، بیروت: دار صادر للطباعة والنشر.طبقات اوکبر تا(، سعد، محمد نبی ابن .1

 ، تهران: دانشگاه تهران.االیضاا(، 2010شانان، فضل ن ابن .3

 ، قم: بایرتی.بالبات اون اءتا(، طیفور نبی ابن .8
                                                        

 به کار رفته باشد. « رافضه»نقل نشده اسر که در آن واژۀ هیچ روایتی از امامان. تا دوران اما  سجاد1



مه 
صلنا

و ف
د

ت
ل بی

م اه
ک 

 
ماره

ش
 ۲  ،

ان 
مست

و ز
ییز 

پا
 

49
31

  

 

 

417 

 ، بیروت: دارالجیل.االستیعاب(، ق2425عبدالبر، محمد ن ابن .0

، تحقیق: علی شیری، بیروت: تاریخ مدینه دمشرق(، ق2422ن عسخاکر، علی بن حسخن ابن .23
 دارالفشر.

 ، قم: مشتب االعال  االسالمی .معجم مقاییس او غة(، ق2434فارس، أحمد ن  ابن .22

 ، بیروت: دارالمشتبة الحیاه.طبقات اواعتروهتا(، مرتضی، احمدبن یحیی نبی ابن .25
 .  الشتب نشر عالم: ، بیروتاوتبصیر فی اودین، (م2080ن محمد بن اسفراینی، طاهر .20
 ، قم: انتشارات علمی و فرهنگی.اواقاالت و اوفرقتا(، اشعری قمی، سعدبن عبدالله نبی .24
، تاخخحیح: هلموت ریتر، مقاالت االسررالمیین(، ق2433اشخخعری، علی بن اسخخماعیل ن .22

 آلمان: دار النشر فرانز شتاینر.
 لیدن المحروسه: بدیل. ،ذکر اخبار اصب اط(، م2004اصبهانی، احمدبن عبدالله ن .21
 ، بیروت: دارالمعرفه.مقاتل اوطاوبیینتا(، اصفهانی، ابوالفرج نبی .23

، قم: «های کالمی زید بن علیاندیشخخه»نامه (، پایان2080اعتاخخامی، عبخدالمجید ن .28
 دانشگاه قرآن و حدیث.

 ،«از اندیشه تا جریانمسئلۀ برائر در عار اما  سجاد»(، 2004ن خخخخخخخخخخخخخخخخخ .20
 ، قم: بنیاد فرهنگی امامر.24و20، شپژوهیامامتمجله 

، 13، شنقدونظر« معنای ارجاء در روایات اهل بیر»(، 2005ن خخخخخخخخخخخخخخخخخ .53
 قم: پژوهشگاه علو  و فرهنگ اسالمی.

، قم: پژوهشخخگاه علو  و 13، شنقدونظر، «مرجئه شخخیعه»(، 2005اقوا  کرباسخخی، اکبر ن .52
 فرهنگ اسالمی.

، اوتف ریر اوان قب إوی اإلمام اوح ن اوع کر (، ق2430ن عسخشریاما  حسخن  .55
 .، قم: مدرسه اما  مهدی تحقیق: مدرسه اما  مهدی

 ، قم: المطبعة العلمیه.اورهد(، ق2435اهوازی، حسین بن سعید ن .50

 .(، قم: موسسه اما  مهدی ق2434نخخخخخخخخخخخخخخخخخ  .54

 دارالشتب االسالمیه.، تهران: محاسن(، ق2033برقی، احمدبن محمد ن .52

 ، بیروت: دارالشتب العلمیه.تاریخ بغداد(، ق2423بغدادی، احمدبن علینخطیب( ن .51

 ، بیروت: دارالمعرفة.اوفرق بین اوفرق(، ق2422بغدادی، عبدالقاهر ن .53
 جا.، بینشقار اواحاضرو و اخبار اواهاکرو(، ق2000تنوخی، محسن بن علی ن .58
 ، تهران: نشر علم.در ایراطتاریخ تشیع (، 2088جعفریان، رسول ن .50
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اللهی، تهران: ، ترجمه: محمدتقی آیرتشیع در م یرتاریخ(، 2034جعفری، سخیدحسین ن .03
 دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

، ترجمه موسی دانش، مشهد: ج اد امام سجاد(، 2088حسخینی جاللی، محمدرضخا ن .02
 های اسالمی.بنیاد پژوهش

 : دارالمعارف.، ماراواعارف(، م2010قتیبه ن دینوری، ابن .05
 ، بیروت: دارالشتب العلمیة.اواغنی فی اوضعفاء(، ق2428نهبی، محمد ن .00
 ، بیروت: دارالشتب العربی. تاریخ االسالم(، ق2433نخخخخخخخخخخخخخخخخخ  .04
 ، تحقیق: حسین اسد، بیروت: موسسة الرساله.سیر اعالم اونبالء(، ق2420نخخخخخخخخخخخخخخخخخ  .02
 ، بیروت: نشر دارالمعرفه. میراط االعتدال(، ق2085ن خخخخخخخخخخخخخخخخخ .01

، ترجمه: علی آقانوری، قم: ها و مهاهب اسررالمی(اورینه )گرایش(، 2085رازی، ابوحاتم ن .03
 مرکز مطالعات و تحقیقات نشر ادیان.

 ، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.نقض(، 2002رازی قزوینی، عبدالجلیل ن .08

 ، بیروت: دارالعلم المالیین.اعالم(، م5335خیرالدین نزرکلی،  .00

 جا.، بینظم درر او اطین( 2033زرندی حنفی، محمد ن .43
 السال . ، قاهره: دارنشأة اوفکر اوف  فی فی االسالم(، ق2450سامی النشار، علی ن .42

 مهدی جعفری، تهران: نشر نکر. ، ترجمه: سیدمحمدن ج اوبالبه(، 2081رضی ن سید .45
، تحقیق: محمد بدران، قم: نشخخر اوا ل و اونحلتا(، شخخهرسخختانی، محمدبن عبدالشریم نبی .40

 الشریف الرضی. 
 ، بیروت: داراالندلس.اوص ة بین اوتصقف واوتشیع(، م2085شیبی، کامل ماطفی ن .44

 ، بیروت: عالم الشتاب.اواحی  فی او غهتا(، صاحب بن عباد نبی .42
اودرجات فی فضرا ل آل محاد ص قات او ه بصرا ر (، ق2434صخفار، محمد بن حسخن ن .41

 ، تحقیق و تاحیح: محسن کوچه باغی، قم: مشتبة آیة الله مرعشی نجفی.ع ی م

 دار احیاءالتراث.، بیروت: اوقافی باوقفیات(، ق2453صفدی، خلیل بن ابیک ن .43
، ترجمه و شخخرح: غفاری، اإلحتجاج ع ی أهل او جاج(، 2032طبرسخخی، احمخدبن علی ن .48

 ران: مرتضوی.ته
 ، بیروت: موسسة االعلمی.تاریخ االم واوا ق تا(، طبری، محمد بن جریر نبی .40

، تاحیح: اختیارمعرفة اورجال)رجال کشری((، )الف(ق 2434طوسخی، محمد بن حسخن ن .23
 .  میر داماد، قم: موسسة آل البیر
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 .، قم: موسسة آل البیررجال(، )ب(ق 2434نخخخخخخخخخخخخخخخخخ  .22
 ، بیروت: دارالشتب العلمیة.تقریب اوت هیب(، ق2422حجر ن عسقالنی، ابن .25
 ، بیروت: دارالفشر.ت هیب اوت هیب(، ق2452نخخخخخخخخخخخخخخخخخ  .20
 ، بیروت: دارالشتب العلمیة.ضعفاء عقی ی(، ق2428عقیلی ن .24
، محقق: هاشخم رسولی محالتی، تف ریر اوعیاشری(، ق2083عیاشخی، محمدبن مسخعود ن .22

 ة.تهران: المطبعة العلمی

 ، قم: دارالهجره.اوعین(، 2430فراهیدی، خلیل ن .21

 ، قاهره: المطبوعات الجامعیة.اوانیة واالملتا(، قاضی عبدالجبار نبی .23
، به کوشش فرق ت نندر کتاب « پژوهشی در مرجئه»(، 2088رضخا زاده لنگرودی، رضخا ن .28

 مهدی فرمانیان، قم: نشرادیان.
علی اکبر غفخاری و محمخد آخوندی،  ، محقق:کرافی(، ق2433کلینی، محمخدبن یعقوب ن .20

 تهران: دارالشتب االسالمیة.
، ترجمه: فریدون بدره ای، تهران: فرزان ها  شیعینخ رتین اندیشه(، 2082الالنی، ارزینا ن .13

 روز.

 ، بیروت: نشرموسسة الرسالة.ت هیب اوکاال(، ق2431مزی، یوسف ن .12
 ، قم: دارالهجره.مروج اوههب(، ق2434مسعودی، ابوالحسن ن .15
، تحقیق: أبوالقاسخخم امامی، تجارب االمم(، ق2452مسخخشویخه رازی، أحمخد بن محمخد ن .10

 دار سروش للطباعة والنشر.تهران: 
 ، قاهره: دارالمعارف.دعا م االسالم(، ق2080مغربی، نعمان بن محمد ن .14

 ، بیروت: دارالمفید.االختصاص(، ق2420مفید، محمد بن نعمان نشیخ مفید( ن .12
تب ، بیروت: دارالشاواقاعظ واالعتبار بهکر اوخط  واالثارتا(، مقریزی، احمخد بن علی نبی .11

 العلمیة.
 ، قاهره: مشتبة مدبولی.اوتنبیه و اورد(، ق2423عبدالرحمان ن ملطی، ابن .13
 ، قم: کتابصانه آیة الله مرعشی نجفی.و عة صفین(، ق2434منقری، نار بن مزاحم ن .18

 ، قم: مرکز مطالعات ادیان و مذاهب.م ا ل االمامةتا(، ناشی اکبر نبی  .10

 .  ، بیروت: دار االضواءفرق اوشیعه(، 2434نوبصتی، حسن بن موسی ن  .33

 




