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 ؛ نقد و تحلیلرافضه تاریخی مفهوم شناسی

 عبدالمجید اعتصامی

 چکیده

بهه گروههی از شهیعه نسهبت داده شهده اسهت.  در قرون نخستین و در تعاریفی متفاوت« رافضه»واژه 

کنند. بعضی دیگهر عهالوه می ترکیعنی کسانی که شیخین را « رافضه»گویند می نبعضی از مورخا
را به مخالفان زید بهن « رافضه»کنند. بعضی دیگر می عثمان و یا دیگر صحابه را هم وارد، بر شیخین

قول اول شههرت بیشهتری دارد. اههل بیهت ، دهند. در میان این اقوالمی علی یا مغیرة بن سعید نسبت

« رافضهه»ت بهرای واژه معنهایی مثبه کههایناند و ههم دفاع کرده« رفض»هم از اندیشه  ،السالمعلیهم 
نسهبت بهه ایهن در جامعهه مخالفان امامیه درصدد القاء معنایی منفی ، اند؛ ولی بنابر شواهدالقاء نموده

آن جها کوفهه اسهت و در  ه به معنای مشهور آن ه« رافضه»شهرت  و« رفض»واژه بودند. محور تفکر 
مها را در رسهیدن بهه ایهن ادعاهها ، نمود بیشتری دارد. بررسی شواهد تاریخی و روایی در منابع اولیه

 نماید.می یاری

 ها واژه دیکل

 .انکار خلفای نخستین، شیخین ترک، امامیه، شیعه، اندیشه رفض، رافضه
 
 
 
 

 

 مقدمه

خ اسهالم بهه شهیعه نسهبت داده شهده اسهت واژه یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین القابی کهه در طهول تهاری
در آن ، ت انتساب این واژه به شهیعهیت و اهمیکه به جهت حساس توان یافتمیاست. کمتر منبعی تاریخی « رافضه»

بهه ایهن لقه  هها آن گهاهی همهه شهیعیان و گهاهی بعضهی از، نرفته باشد. در این منابع یا گزارشیسخن « رافضه»از 
حتهی  ؛ههایی قهرار گرفتنهدگروه یا فرقه، در مقابل رافضه، این انتساب در پیاز واقعه عاشورا  شدند. بعدمی منسوب

  1قرار گرفت.« بتریه»در مقابل « رافضه»گی شد و باعث دو دسته، بینیم که اندیشه رفضمی در جامعه شیعه نیز

                                                           
 :11/19/1931تاریخ تأیید:       11/11/1931   تاریخ پذیرش 

ت    11، 1011، . رافضه به معنای قائلین به برائت از شیخین و بتریه به معنای مخالفان برائتت. بترای شتنابت بی تتر ر.ش. اشتعری     1
 .90، 1931، کرباسی
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بیان شهده اسهت  «رافضه»در مورد واژه مختلفی های معانی و جریان، در منابع تاریخی یا روایی کهاینبا توجه به 
رسهد به نظر مهی ظهور و بروز بیشتری دارد؟« رافضه»برای ، این سوال مطرح است که کدام یک از معانی ادعا شده

که منشهأ و ون تاریخی جستار نمود. یکی آنباید پاسخ دو سوال دیگر را در مت، که برای رسیدن به پاسخ این سوال
و تفکهر « رافضهه»در برابهر  ههاییچه واژگهان و چهه اندیشهه، رفض کجاست؟ دوماه اندیشه و خاستگ« رافضه»مبدأ 

دهد. بهدون می تر و مشهور رافضه خود را نشانمعنای دقیق، بررسی خاستگاه و نیز تقابل یابی ؟ باندرفض قرار گرفت

-ههم .یر و تبیین آن را کاویدو تفس« رافضه»طرح شده درباره نقطه آغازین در این مسیر الزم است که اقوال ، شک

 انهدها و یا رخدادهایی که در پیش یا پی این انتساب به وجود آمهدهبا توجه به جریان رسد کهچنین مهم به نظر می

، «رافضهه» دربهارهدر ضهمن اراههه اقهوال مختله   در همین راسهتانمود.  یو جبهه مقابل را وارس« رافضه»رابطه بین 
تها  اراههه شهود؛ گرچهه« رفهض»و تفکر « رافضه»تر در مورد شود تا تصویری واضحمی رسیهای مقابل نیز براندیشه

 هایی وجود دارد.فاصله، شفافیت این تصویر

مهورد ایهن واژه سهخن منابع تاریخی متقدم و متاخر زیادی در ، ن بحثینه بودن ایشیگفتنی است که به دلیل پر پ
ای اشهاره« شهیعه»ذیل بحث ، سبت به دیگر منابع دارند. اغل  این منابعاند که بعضی تفصیل بیشتری نبه میان آورده

مشهاهده نشهده اسهت کهه در ، اما در هیچ یک از این منهابع 1و اندیشه رفض نموده اند؛« رافضه»به ماهیت یا به واژه 
اده باشهند به تشیع اراهه د« رفض»تحلیل و بررسی جامعی در مورد چگونگی و علت انتساب ، ضمن جمع همه اقوال

 و اثری در این زمینه با چنین رویکردی مشاهده نشده است. 

 رافضه در لغت

 88، 1182، است و رفض در لغت به ترک شیء و جدایی از آن معنا شده است.)رازی« رفض»از ریشه « رافضه»

ی به معنای پراکنهده به نقل از ابوحاتم رازی رفض در جاهای ( 29: 1، 1419، ه فراهیدی 422: 2، 1414، ه ابن فارس
 «رافضهه»کننهد مهی شوند و او را ترکمی ( به کسانی که از رهبر خود جدا88، 1182، شدن نیز آمده است. )رازی

 .اسهت« روافهض» آنجمهع  و شودمی گفته« رافضی»شود به او  گویند. در صورتی که شخصی منتس  به رفضمی

 (8: 8، بی تا، ه صاح  بن عباد 29: 1، 1419، )فراهیدی

 رافضه در اصطالح 

ه زمانی بهه کهار بهرده شهده بار در مورد چه کسانی و در چ نخستینبرای  کهاینو « رافضه»در مورد کاربرد واژه 

بیان کرد. بعضی از منابع اهل سنت ادعا دارند که پیامبر صلی الله علیه والهه در ای توان به طور دقیق نظریهاست نمی
اشاره شهده اسهت کهه ، در آن روایاِت نقل شده را مذمت نموده است.ها آن، خبر داده«رافضه»به نام  یمورد گروه

روایتهی ههم در  (124، 1994، ) خهالل9دارنهد.می کسانی هستند که نسبت به ابوبکر و عمر طعن و ناسزا روا« رافضه»

                                                           
ابوحاتم « الزینه»، ابن قتیبه« المعارف»، قزوینی رازی« نقض»، بالل ،«السنه»، فضل بن شاذان« االیضاح»توان از می ع متقدم.از مناب1

فان اس و... نام « کالم و جامعه»، آقانوری« بواستگاه ت یع»، جعفریان« تاریخ ت یع در ایران»توان از می رازی  و از منابع متأبر
 برد.

 در مورد ضعف یا جعل این گونه روایات اشاره بواهد شد. . در سطور آتی 9
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در آن روایهت پیهامبر  بعضی از منابع شیعه از امام حسن عسکری علیه السالم به واسطه اجدادش نقل شده است کهه
در  (111، 1419، )امام حسن عسکری علیهه السهالمفرماید. می اشاره« رافضه»به نام  به صراحتاکرم صلی الله علیه واله 

، علیهه السهالم امیرالمهممنینبه کسانی نسبت داده شده است که در کنهار قبهول والیهت « رافضه»، کالم آن حضرت
دهد که آن حضرت در مقام إخبار از آینده ایست که شیعیان می هر روایت نشانکنند. ظامی باطل را رفض و انکار
شوند. از طرفی معلوم نیست که اهل بیت علیهم السالم تا دوران امهام سهجاد علیهه السهالم ایهن می به این نام منتس 

در عههد رسهول خهدا آیهد کهه می توان گفت که از چنین روایتی برقل کرده باشند و به همین علت نمیروایت را ن
؛ چون اولین امامی که چنین روایتهی را از داشت شهرت« رافضه»علیه السالم واژه  امیرالمممنینصلی الله علیه واله یا 

فقه  ایهن  در نهایهتفرماید امهام حسهن عسهکری علیهه السهالم اسهت و می زبان رسول خدا صلی الله علیه واله نقل
ار این واژه در کالم رسول خدا صلی الله علیه واله به کهار بهرده شهده اسهت شود که برای اولین بمی احتمال تقویت

 تا نیمه دوم قرن اول وجود ندارد.ای ولی دلیلی برای شهرت چنین واژه

بعد از عهد رسول خدا صلی الله علیه واله و تا قبل از واقعه « رافضه»دهد واژه می شاهد تاریخی دیگری که نشان
کنهد. مهی ریهتعب« رافضهه»ه است قولی از معاویة بن ابی سفیان است کهه از مخالفهان خهود بهه کربال به کار برده شد

را تها قبهل از واقعهه عاشهورا تأییهد کنهد و « رافضه»تواند کاربرد واژه می این نقل تاریخی گرچه (14، 1414، )منقری
ایهن واژه را در  شههرتتوانهد ایی نمهیمسلمانان باشد، ولی به تنهیکی از عوامل احتمالی ترویج این واژه در جامعه 

ها یا قراهنی نیز تا کنون مشاهده نشده است که بتوان در مهورد اصهطالح ن حاکمیت معاویه ثابت کند. گزارشدورا
 در دوران معاویه بیش از این سخن گفت.« رافضه»

 وگفتنهد می ز شیعیان رافضهمختلفی اهای دهند که بعد از واقعه عاشورا به طی می اما منابع فرق و مذاه  نشان

 ایگونههمربوط است به شیعیانی که نسبت به خلفای سهه گانهه و یها خلیفهه اول و دوم بهه  ،مشهور ترین این انتساب
دهند. گاهی دیده شده که به همه شیعیان حتی به کسهانی کهه نهوعی ابهراز محبهت می و انکار نشانطعن ، خصومت

شهیعیانی کهه مخالفهت  اندچنین گفتهگفتند. همدادند نیز رافضه میمی ود نشاننسبت به اهل بیت علیهم السالم از خ
خود را نسبت به زید بن علی علیه السالم و مغیرة بن سعید اعالم کردند به رافضه منتس  شدند. تفصهیل ایهن چههار 

« رافضهه»که واژه معنای کاربردی رافضه در سطور بعد خواهد آمد. حاصل جمع این اقوال شاهدی بر این ادعاست 

، کردهای متفاوتدر یک زمان ولی با روی کهاینمعناهای متفاوتی به خود گرفته است و یا ، مختل های در زمان
 در معناهایی تقریبا متفاوت به کار برده شده است. 
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 در منابع متقدم معانی کاربردی رافضه 

اند که از دیگرر اقروال مورهورتر اصطالحی رافضه نقل کردهابع تاریخی و روایی متقدم مجموعا چهار قول را در معنای من
 یا مورهورتر تردر  بین این چهار قول، از دیگری متقدم توان نوان داد که کدام قول با توجه به شواهد تایخی می 4است.

 که کدام قول برگرفته از قول دیگر است.است و یا این

 و انکار ترک، رافضه و مسأله طعن: قول اول

مربهوط بهه کسهانی اسهت کهه نسهبت بهه مخالفهان و « رافضه»اند که لق  ر منابع تاریخی چنین گزارش دادهثاک 
دارنهد. مهی کنند و یا نسبت به آنهان طعهن و ناسهزا روامی ترکرا انکار و آنها  جویند ومی دشمنان اهل بیت براهت

دن یک شیعه یا مسلمان است؛ بها ایهن اصلی برای هویت رافضی بوی هاشاخصه، ترک و طعنبراهت، ، بدین لحاظ

 یمختله  بهه اشخاصهههای شهرای  و زمان، توضیح که این مخالفان و دشمنان اهل بیت علیهم السالم در تعهاری 
کننهد. مهی بهه کسهانی گفتهه شهده کهه شهیخین را طهرد)رفض(« رافضهه»، خاص انصراف دارد. در بعضهی از اقهوال

در هها آن تر هر نوع طعن نسبت به سه خلیفه اول و انکهارعام تعاریفی ( در441، 1994، ه خالل16، 1411، )اشعری
( بعضهی دیگهر پها را فراتهر 111: 14، 1411، ه ذهبهی 119هه118، 1411، وارد شده اسهت. )ملطهی« رافضه»تعری  

-دهآور «رافضهه»تعری  درطلحه را نیز ، عمرو بن عاص، گذاشته و طعن بر عایشه و هر یک از صحابه مانند معاویه

، ه مهزی 219: 19، 1411، هه ابهن عسهاکر441، 1994، خهالله  411، بی تا، ه مقریزی 111: 1، 1111، . )طبرسیاند
1416 ،4 :121) 

آن  ورتر است طعن نسبت به شیخین و ترکآن چه مشه، ل  این است که در تعری  رفض در این قولتلقی غا
سه ل و  عمهر و ابهوبکر به که هستند کسانیها آن ند کهکمی تصریح رافضه معرفی در حنبل دو نفر است. احمد بن

. )ابهن نسبت به شیخین به حهد نهایهت اسهت« رافضه»گوید عداوت می ابن حزم( 441، 1994، خالل.)گویندمی ناسزا

کسههانی هسههتند کههه امامههت ابههوبکر و عمههر را « رافضههه»در تعریهه  ابوالحسههن اشههعری نیههز  (11: 1، 1991، حههزم
کنهیم مهی ( تفاوتی که در تعری  اشعری نسبت به بقیه تعهاری  مشهاهده16، 1411، )اشعری. کنندمی )رفض(ترک

دهد نه خود شیخین. او شاخصه اصلی اندیشه رافضهه را می این است که او در ابتدا رفض را به امامت شیخین نسبت
دانهد و بهه همهین مهی علیهه السهالم امیرالمهممنیندر اعتقاد به نص صریح و جلی پیامبر صلی الله علیه واله به امامهت 

داننهد. )همهان( مهی علیهه السهالم گمهراه امیرالمهممنینجهت است که رافضه اکثر صحابه را به جهت عدم اقتهدا بهه 
کننهد و قاههل بهه گمراههی آن دو نفهر مهی خود شیخین را هم رفهض، بنابراین رافضه به جهت رفض امامت شیخین

   هستند.

 «رافضه»ته از علل و عوامل پیدایش این دس

را به امامیه نسبت دهند و با احادیث منسوب به پیهامبر صهلی الله « رافضه»اهل سنت بر آنند که به هر طریقی لق  

، علیه واله بار معنایی منفی و تحقیر آمیزی برای این واژه ادعا کنند و با ربه  دادن اندیشهه رفهض بهه اندیشهه یههود

                                                           
شود؛ مثل قول مقدسی در احسن التقاسیم . اقوال غیر مشهور دیگری وجود دارد که به جهت عدم تأیید شواهد تاریخی، به آن پرداخته نمی 4

 (14 :1 ،1411، که می گوید شیعیان به منکرین والیت امیرالمومنین علیه السالم رافضه می گفتند.)مقدسی
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گفته شهده کهه ایهن گونهه روایهات از لحهاظ  5، . درمورد روایاِت ادعا شدهاساس این اندیشه را سست جلوه نمایند
از ( 416، 111، 1161، ابهن شهاذانر.ک: )محتوا دارای تناقضاتی است که با مبانی خهود اههل سهنت ناسهازگار اسهت. 

رفهض ا»اگر طعن بر صهحابه رفهض باشهد عمهر : گویدمی سخنی از ابن ابی الحدید است که، این تناقضهای نشانه
بود که خداونهد از شهرش همهه را نگهه ای بیعت ابوبکر فلته: چرا که او گفته است ؛است و امام همه روافض «الناس
ابن ابی الحدیهد در  (21: 21، 1414، )ابن ابی الحدیدهایی رفت او را بکشید. ارد. پس هر کس به سمت چنین اتفاقد

چنهین اعتهراو و رد به و طعن بعضی بر بعض دیگر و هماختالف صحا تمایل داردگوید اگر کسی می جایی دیگر
ام»را ببیند به کتاب ها آن تابعان نسبت به گوید که خهود نظهام می به نقل از جاحظ ابن ابی الحدیدمراجعه کند. « نظل

 (11: 21، 1414، ابن ابی الحدید از لحاظ انکار صحابه از رافضه تندروتر بود.)
دعا دارند که اصل اندیشه رفض در شیعه برگرفتهه شهده از یههود اسهت و چنهین گفته شده بعضی از اهل سنت ا 

، ه قاضی عبهدالجبار22، 1414، ه نوبختی21، بی تا، )اشعری قمیتفکری را عبدالله بن سبأ یهودی وارد شیعه کرده است. 

 یشهیخین را بهه طهور علنه یا در بعضی منابع اهل سنت ادعا شده که مغیرة بن سعید برای اولین بار طعن بر(11، بی تا
و البته چون مغیره خهود از اصهحاب ابهن سهبأ بهوده اسهت  ( 141: 2 ،1429، النشار ی)ساموارد در جامعه اسالمی کرد

گونهه شه براهت و طعن نسبت به شیخین چهاندی کهاینتواند بر این تفکر پای بند باشد. در می (622، 1969، )دینهوری
اصل این اندیشه به شخصهیتی  کهایناما  (1191، اعتصهامیر.ک: ) طلبد؛می لی دیگر رادر جامعه شیعه فراگیر شد مقا

، با انعکاسی منفی بهه شهیعه نسهبت داده شهود« رافضه»منفی مثل ابن سبأ یا مغیره بن سعید نسبت داده شود و یا واژه 
دهد که اصل می روایی نشان شواهد تاریخی و گرنه و 6سیاستی است که بعد از واقعه کربال پایه گذاری شده است

خطبهه فاطمهه : )ر.ک .تر از ابن سبأ و مغیره بن سعید داشهته اسهتن و ترک نسبت به شیخین قدمتی پیشو اساس طع

ابهن ابهی : ه مناظره عبدالله بن عباس بها عمهر 1خطبه ، نهج البالغه: ه خطبه شقشقیه 12، بی تا، ابن طیفور: زهرا سالم الله علیها
از صحابه با ابهوبکر  یعت بعضیه عدم ب 21: 21، 1414، ابن ابی الحدید: ه سخن عمر در مورد ابوبکر 111: 1، 1414، الحدید
 (441: 2، تا یب، یطبر: ه السالمیعل امیرالمممنینعت یتا قبل از ب

فهان شایان ذکر است که هیچ دلیل یا قراهن تاریخی وجود ندارد که نشان دهد قبل از واقعه کربال کسی بهه مخال

یابهد کهه بعضهی از مهی رافضی گوید؛ اما این انتساب از اواهل قرن دوم به حدی شهرت، یا طاعنین نسبت به شیخین
دههد کهه مخالفهان می کنند و ظاهر این شکوه ها نشانمی اصحاب اهل بیت علیهم السالم نزد آن بزرگواران شکوه

 ههایی سهعیی اههل بیهت علهیهم السهالم در واکهنشز طرفکنند. امی تحقیر آمیز شیعیان را به رفض منتس  یبه زبان
قهرار  سیاسهی و اجتمهاعی کنند تها از ناحیهه مخالفهان تحهت فشهار ءمعنای مثبتی از رفض را به شیعیان القا دارند که
 گوید ما را به فالن اسم صهدامی بدون صراحت، سخن یابو الجارود به امام محمد باقر علیه السالم در ابتدانگیرند. 

خواننهد. مهی «رافضهه»مها را : گفتابوالجارود خواهد که به آن اسم تصریح کند.از او میکنند. امام علیه السالم می
هستم و او از من است و این جمله را سهه « رافضه»من از : اش بود فرمودالسالم در حالی که دستش بر سینه امام علیه

 را مثبهت جلهوه« رافضهه»هم واژه ، خودبه  السالم با انتساب این لق امام علیه  (111: 1، 1111، )برقیبار تکرار نمود. 

                                                           
 شتیخین را متورد نعتن و ان تار قترار     ، . چنان که در اوایل مقاله گفته شد مضمون این  روایات حاکی از این استت کته رافضته   5

 دهند.می

 9، 1939، ر.ش. اعتصامی .6
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توانهد صهرفا و گرنه هدف امهام علیهه السهالم نمهینماید در واقع از اصل تفکر رفض دفاع میکه نماید و هم اینمی
، دی مثهل اودهد که سوال کننهده و افهرامی دفاع از یک واژه باشد. این پاسخ و عکس العمل امام علیه السالم نشان

از برداشت اجتمهاعی آن زمهان نسهبت بهه ایهن واژه  کهاینروی خوشی نشان نمی دهند و یا « رافضه»نسبت به لق  
حاکمیت نیز به هر کسهی کهه ، چرا که در جامعه آن روز عالوه بر نشر احادیثی دروغین در ذم رافضه ؛واهمه دارند

کنهد و می ابابصیر نیز نزد امام صادق علیه السالم گلهکرد. می فشار سیاسی و اجتماعی واردبه این لق  منتس  بود 

شهود و سهب  شهده کهه مهی شکند و باعث دل مردگی مامی خوانند که پشت ما رامی ما را به القابیکند می عرو
منظهورت  :فرمایهدمهی امهام علیهه السهالم مها را حهالل بداننهد.ههای خون، حاکمان براساس احادیهث فقههای خهود

فرماید به خدا قسم انتساب شما به این لق  به دست مردم نیسهت می امام علیه السالمبله. : است؟ گفتم« افضهر»لق 
هفتهاد نفهر بهه  بنی اسهراهیلهای بلکه خدای متعال چنین لقبی را به شما نسبت داده است. وقتی در بهترین شخصیت

شد... و همانا شما بر خالف مردم کهه می گفته« ضهراف»آنها  علیه السالم و برادرش ایمان آوردند به حضرت موسی

، 1411، مفیهده  14: 8، 1411، کلینهیخیر را به جای شهرل انتخهاب نمهوده ایهد. )، شرل را به جای خیر انتخاب کردند
  (111ه 114

 ایهن پیامدهایو ، خبر از این واقعیت دارد که هم مخالفان و هم حاکمان با انتساب لق  رافضی، گالیه اصحاب
اند. در این گونهه گفتگوهها مطمانها امهام علیهه السهالم درصهدد نیسهت کهه دهعرصه را بر شیعیان تنگ کر، انتساب

تفههیم  شهیعیاندیگر جلوه دهد؛ بلکه امام بُعد معنوی و حقیقهی رفهض را بهه ای واقعیت اتفاق افتاده شده را به گونه
حتی بعضی از اصحاب اهل بیت علیهم السالم نیز برای مثبهت  ؛نداشته باشندای از این انتساب واهمه هاآن کند تامی

کردند در جامعه مسلمانان معنایی مقبول ترویج کننهد. می سعی، و مقابله به جبهه ضد رفض« رافضه»نگری در واژه 

در برابهر ، وایشه یان و اسهتداللیهگفتگوی عمار دهنی و قاضی کوفه ابن ابی لیلی شاهد چنین مطلبهی اسهت. او بهه ب
 1رد.یگمی ه السالم قرارید امام صادق علیکند و مورد تمجمی دفاع« رافضه»از انتساب به  یلیل یکوفه ابن اب یقاض

 خاستگاه این گروه از رافضه 

شهه رفهض در یاند دربهارهکه  ییهاانیدر قرون نخستین و جر« رافضه»معروف کوفه به های از انتساب شخصیت

اد و مرکز اندیشه رفض در کوفه بود؛ یعنی دقیقا همان جهایی کهه شهیعه یبن د کهشومی چنین برداشت کوفه رخ داد
افرادی چون جابر بن یزید جعفی کوفی از نماینهدگان  (114، 1188، جعفریانر.ک: در همان دوران مرکزیت دارد. )

رافضی یشتم اصحاب »: در مورد او گفته شده (148، 1181، الالنیر.ک: )خاص امام باقر علیه السالم در کوفه است.

در  (481، 1969، )دینهوری«. مهن الرافضهه الغالیهه» : و یها گفتهه شهده (191: 1، 1418، )عقیلی«.النبی صلی الله علیه واله
: گفتهه شهده( 141، ب1414، )طوسهیمورد عمرو بن شمر کوفی نیز که از اصحاب امهام صهادق علیهه السهالم اسهت 

 (218، 211، 194، ب1414، )طوسیخاندان اعین که اغل  کوفی هستند (14: 2، 1418، )ذهبی«.رافضی یشتم الصحابه»
کند که عبدالملک بن اعین شهیعی اسهت و نهزد می به رافضه منسوب شده اند. مزی به نقل از حمیدی از سفیان نقل

گوید سهفیان چنهین نقهل کهرده کهه ههر سهه بهرادر در خانهدان اعهین یعنهی می ما رافضی و صاح  اندیشه است و

                                                           
 (.911، 1013، . )امام حسن عس ری علیه السالم 1
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کههوفی »: گویههدمههی ذهبههی در ترجمههه زراره (281: 18، 1416، )مههزیزراره و حمههران رافضههی هسههتند. ، دالملکعبهه
تعبیر دار قطنی در مهورد او ، و کوفی استتابعی  شخصی( که 116عدی بن ثابت )م (69: 2، 1182، )ذهبی«. یترفض

. ز گفتهه شهده کهه او رافضهی اسهتدر مهورد ابهوحمزه ثمهالی نیه( 14: 2، 1418، )ذهبهی«.رافضهی غهال»: چنین است

، 1181، ه عیاشهی 291، 1414، )صهفاروی چندین روایت در طعن شیخین نقل نموده است.  (146: 1، 1411، )عسقالنی

ت اشخاصی مثل عامربن واثله و ابوعمره ه کهه در عهین کیسهانی مهذه  بهودن بهه یت و مساولیفعال( 61ح ، 118: 1

، ههاو بعهد از دوران آن( 11، 4، 1191، اعتصهامیر.ک: )در سپاه مختار ثقفهی رفض شیخین مشهور بودنده در کوفه و
، )اشهعریچون ابوالجارود ثقفی کوفی ه رهیس فرقه جارودیه و از منکران شهیخین معروفی همهای فعالیت شخصیت

 کنند.می ه همه قراهنی هستند که بر مرکزیت کوفه برای اندیشه رفض شیخین داللت (61، 1411
هایی است کهه در زمینهه ها و جریانکند تالشمی تأییددیگری که مرکزیت کوفه برای اندیشه رفض را  شواهد

براهت از شیخین در کوفه انجام گرفته است. نوشتن و نشر کتاب سلیم بهن قهیس هاللهی از عصهر امهام سهجاد علیهه 

اتفهاق از شیخین نیز در کوفه  او ظهار براهتجریان تقابل شیعیان با زید در مسأله ا 8السالم به بعد از جمله آن هاست.
 توان به تعبیری کانون رافضه دانست. می بنابراین کوفه را 3.افتاده است

نه به خهالف یدهد که در مدمی های تاریخی نشانمدینه است. گزارش، شه رفضینقطه مقابل کوفه در بحث اند
و  دشهمنی بها اههل بیهت علهیهم السهالم 11،السهالم ضمن محدودیت تعداد شیعیان و اصحاب اهل بیت علیهم، کوفه

اهانهت بهه ، ( و بیش از آن که اندیشهه رفهض نمایهان باشهد61، 1188، یجالل ینیحسر.ک: ) فرما بودان حکمیعیش
علیه السالم رونق داشت؛ به طوری که گاهی اعتراو اصهحاب اههل بیهت علهیهم السهالم را بهه دنبهال  امیرالمممنین
 صادق علیه السالم و در مدینه این حساسیت در بین اهل سهنت وجهود داشهت کهه بعضهی ازدر عصر امام  11داشت.

کهرد و یها حتهی در تقهدیم و تهأخیر مهی علیه السالم را مقدم بر عثمان امیرالمممنیندیدند که می اگر کسی راها آن
بدالعزیز است که ساکن مدینهه دانستند. نمونه آن در مورد شخصی به نام ابراهیم بن عمی او را رافضی ،شدمی مردد

علیهه السهالم و عثمهان رسهید و سهوال کهرد کهه از آن  امیرالمممنینگفت و وقتی به می بود و از فضاهل خلفا سخن
( 116: 1، 1914، به او گفتند به خاطر این شکی که داری رافضهی هسهتی. )اصهبهانی، حضرت شروع کنم یا عثمان
اههل عهراق و ، ها نسبت به شیخین در مدینههگزار بعضی از طعن و لعنپایهتی حکه دهد می بعضی از قراهن نیز نشان

مورد مذمت حضرت ، اند اهل عراقه السالم اتفاق افتاد که گفتهاز آن در عصر امام سجاد علیای . نمونهبودندکوفه 
 (41: 191، 1411، ابن عساکر)11قرار گرفتند.

                                                           
 الف1931، .برای آشنایی بی تر ر.ش. اعتصامی 8

 د مقابله زید و رافضه در همین مقاله بحث بواهد شد.. در مور3
، 1010، .امام سجاد علیه السالم وقتی به امامت رسیدند اصحاب ای ان در مدینه از بیست نفر تجاوز نمی کرد. )ابن ابی الحدیتد 11
0 :101) 

السالم نهتی کترد. او در مستجد مدینته      یحیی بن ام الطویل در مدینه به نور علنی مردم را از برائت نسبت به امیرالمومنین علیه.11
گفت ما روش و منش شما را می کردندمی نسبت به ح ومت جائر آن زمان و نیز کسانی که با امیرالمومنین علیه السالم اهانت

 (981، 913: 1، 1011، قبول نداریم و بین ما و شما دشمنی آش ار است. )کلینی

 (18، الف1931، کرد.)ر.ش. اعتصامی . آن حضرت به جهت مصالحی این کار را نهی11
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 مرافضه و ترک زید بن علی علیه السال: قول دوم

هها را بهه زیهد آن ،بیعهت خهود را بها او شکسهتند، زیهد از شهیخین نجسهتن وقتی شهیعیان کوفهه بهه علهت براههت
مشهور شهدند و فرقهه نگهاران « رافضه»شیعیاِن مخال  زید به ، که از همان زمان اندهخطاب کرد. گفت« رفضتمونی»

، 1981، ه اسهفراینی 61، 1411، )اشعریاند. کردهاین قول را به عنوان یکی از اقوال مطرح در وجه تسمیه رافضه ذکر 

، 1421، یه رازی)مسهکونامید. « رافضه»زید خودش شیعیاِن مخال  را ، بنابر قولی دیگر (181: 1، بی تا، ه شهرستانی26

1 :141) 

، بهین ایهن قهول و قهول اول نیسهت و در ایهن گهزارش« رافضهه»در نگاه اولیه هیچ گونه ارتباطی در وجه تسهمیه 
تابد کهه واژه رافضهه از ایهن تقابهل شواهد موجود برنمی .ندمنسوب شد« رافضه»یعیان صرفا به علت رفض زید به ش

قهوی بهه ، ایهن احتمهال، بین زید و شیعیان شروع شده یا شهرت یافته باشد. با توجه به این مطل  و نیز قراهنی دیگهر
را به کار برده است. گویها او از  «رفضتمونی»الفش واژه سرزنش شیعیاِن مخ انگیزهرسد که زید نیز صرفا به می نظر

شیعیان و بیعت کنندگان انتظار دارد که جهت براندازی حکومت بنی امیه او را یاری کنند و از اختالفی کهه باعهث 

ر.ک: ) نیهز حضهور داشهتند؛شهیعه امامیهه غیر حامیان زید افرادی در میان چرا که  ؛شود دم نزنندمی ضع  سپاهش

کند؛ ولی این اظهار براههت وقتهی می وگرنه بنابر شواهدی زید خودش از شیخین اظهار براهت( 61، 1189، صامیاعت

 )همان(گیرد و تقیه در برابر مخالفان برای او سودی ندارد. می قرار مرگاست که در آستانه 

ا رافضه متهداول بهوده اسهت واژه رفض ی، دهد قبل از رویارویی زید با شیعیان کوفهمی ممیدی دیگری که نشان

رافضه مخهال  مهن و پهدر مهن هسهتند و همهان »: سخنی است که به خود زید نسبت داده شده است. او گفته است
ه  464: 19، 1411، )ابن عساکر« گونه که خوارج بر علی علیه السالم خروج کردند رافضه نیز علیه من به پا خواستند.

دهد که زید چنهین کالمهی را نیهز در همهان ایهامی بهر زبهان می نشان، سخنگرچه ظاهر این (21: 11، 1421، صفدی

مقابله مخالفان را به عصر پدر خود امهام سهجاد علیهه  کهاینند؛ اما بعضی از شیعیان با او مقابله کردآورده است که 
جدیهد در کهالم ای واژه نسبت و، شود که رافضهمی برد معلوممی نام« رافضه»به آنها  کند و ازمی السالم نیز مرتب 

ق. که سال وفات امام باقر علیه السالم اسهت 114دهند که تا قبل از سال می نشانز یاو نیست. بعضی دیگر از قراهن ن
 و شهیعیان گالیهه خهود را بهه جههت ایهن انتسهاب بهه امهام بهاقر علیهه السهالم در جامعه شهرت داشت« رافضه»واژه 
در رفهض هها آن زید شیعیان را بهه جههت سهابقه کهاینبنابراین با توجه به ( 111: 1، 1111، برقیر.ک: )رساندند. می

آن با این توضیح که رفهض در  ؛سو دانستتوان این قول را با قول اول هممی، خودش نسبت داد« رفض»شیخین به 
تی کهه او خواستارند و وق زید دوران به انکار و براهت نسبت به شیخین انصراف دارد و شیعیان نیز همین عقیده را از

کنهد. مهی اسهتفاده« رفضتمونی»در این تقابل از واژه او نیز و  کنندمی نیز رفضرا  وی دهدبراهت خود را نشان نمی
مهان گونهه کهه شهیخین را رفهض کنیهد همی در واقع این کالم زید نوعی طعنه بر شیعیان است که شما من را رفض

 آن دو متفاوت است.در حالی که جایگاه من با  ،یدنمود

زیهد( در یهک  تهرکشهیخین( و قهول دوم) تهرکدهند معنای رافضه در قهول اول)می شواهد دیگری که نشان 
که به ایهن  با وجودیها آن شهرستانی و مقریزی است.، راستا هستند گزارش مورخان و فرقه نویسانی چون اشعری

بررسهی داننهد. در مهی را طعن بهر خلفهافضه رای و رکن اصلشناسه ، کنندمی قول دوم به عنوان یکی از اقوال اشاره
بینهد. شهرسهتانی نیهز در کتهاب ملهل و می را در رفض شیخین« رافضه»قول اول مشاهده شد که اشعری وجه تسمیه 
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گوید شیعیان کوفه که زید را به جهت پذیرش امامت مفضول و مخالفت با طعن شیخین رهها می نحل خود در ابتدا
گویهد کهه مهی ولی در جایی دیگر در مورد نظهام معتزلهی (111، بی تا، )شهرستانی ؛مشهور شدند« رافضه»کردند به 

علیه السالم را قبول دارد و در جاهایی صهحابه  امیرالمممنیناست به این دلیل که او نص بر امامت «رافضه»متمایل به 
قهول دوم در مهورد معرفهی ، «الخطه »ی نیهز در مقریهز (11، بی تا، .)شهرستانیدهدمی را مورد طعن و سرزنش قرار

کسانی هسهتند کهه در ها آن گویدمی «رافضه»ولی خود در معرفی  ؛کندمی را به عنوان یکی از اقوال ذکر« رافضه»

 کننهد.می علیه السالم و دشمنی نسبت به سه خلیفه اول و نیز نسبت به عایشه و معاویه غلو امیرالمممنینمورد محبت 

تواند به این معنا باشد که رافضهی بهودن شهیعیان کوفهه می بنابراین نسبت رافضی از طرف زید (411، بی تا ،)مقریری

د صهرفا یهن واکنش زیا، گرید یصرفا به جهت رفض زید نبود؛ بلکه عامل اصلی آن براهت از شیخین بود. به عبارت
 شتر نمود.یاِن مخالفش را در انتساب به رفض بیعیشهرت ش

در این قول دوم صرفا بهه « رافضه»حتمال و توجیهاتی که گفته شد اگر اصل این ادعا پذیرفته شود که جدای از ا

کرد که این واژه برای اولین بار توس  زید به  ادعابازهم نمی توان  ،کسانی نسبت داده شد که زید را رفض کردند
ان بها زیهد گرفهت جهدایی شهیعیان رافضهی از تهوان از رویهارویی شهیعیمی کهای تنها نتیجه شیعیان نسبت داده شد.

توانهد از همهین جههت باشهد می شیعیان زیدی یا شیعیان مخال  رفض است. بنابراین شهرت رافضه بعد از قیام زید
شهیعه از ، ها از شیعیان غیر رافضی جدا شد و این دو گروه شیعه از هم متمایزتر شدند و بنابر بعضی اقوالکه راه آن

 (81، 1182، )ر.ك.رازیاز قیام زید خارج شد.یک دستگی قبل 

 و مسأله محبت نسبت به اهل بیت علیهم السالم و تقدیم آن ها« رافضه»: قول سوم

ر.ک: )، علویان به بعد که تا حدودی شیعه خ  خود را از دیگر فرقهه هها جهدا کهردهای از واقعه عاشورا و قیام

ا یهی به نوعی اظهار محبت به اهل بیت علیهم السهالم داشهت و ( هر کس211، 1114، ه جعفری 21: 1، 1982، شیبی
، دانسهت از ناحیهه بعضهی از مخالفهانمی سه گانه مقدم یاز خلفا یکیرا بر ها آن کرد و یامی نقلها آن از یفضیلت
از ( بعضهی 18: 12، 1412، ه ابن جهوزی411، 1161، فضل بن شاذانر.ک: شد.)می نسبت داده« رافضه»یا « شیعه»به

علیهه السهالم را  امیرالمهممنینعمهر و ، رفتنهد و فقه  خالفهت ابهوبکره زیر بار پذیرش خالفت عثمان نمهیاهل کوف
گفتند؛ حتی بعضی از اهل سنت بر این باور بودنهد کهه ههر کهس می رافضیآنها  پذیرفته بودند و به همین جهت به

( چون عثمان را نسبت بهه 194، 181، 1994، )خاللگذار است؛ علی و عثمان رافضی یا بدعت، عمر، بگوید ابوبکر
لق  رافضه از همان دوران تفکیک عثمهانی هها و  کهاینبا توجه به علیه السالم به تأخیر انداخته است.  امیرالمممنین

 رسد که مخالفت بها عثمهان بهه نهوعی مخالفهت بها شهیخین بهه نظهرمی این احتمال قوی به نظر 19علوی ها آغاز شد

طعهن و اعتهراو  ایبه گونهه ؛چرا که به هر حال اعتراو به عثمان یا اعتقاد به عدم مشروعیت خالفت او ؛رسیدمی
 شیخین نیز ریشه داشت.های به حاکمیت خلیفه دوم بود و پایه حکومت او در سیاست

ر ولهی ممکهن اسهت د شهود؛روشنی فهمیده نمهیمخالفت و طعن بر خلفا به ، در معنای رفض، در این قول سوم
انصهراف در مخالفهت و طعهن بهر خلفها یها ها آن مدح و ستایش اهل بیت علیهم السالم و یا تقدیم، بعضی از دوران

                                                           
 11، 1988، .رش. جعفریان19
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حاکمیت وقت داشته باشد و یا حداقل چنین توهمی را برای مخالفان شیعه ایجاد کند. قصیده معروف ابهن ادریهس 
 : سروده ه( نمایان گر چنین امری است. او در جایی چنین214ه111شافعی )

 ما الرفض دینی و ال اعتقادى...   قلت کال، ترفضت یقال ل

 (111، 1111، )زرندی حنفی 10ارفض العباد یفانن    ان کان ح  الولی رفضا

گر توهم رفض در مورد شخصی به نام ابوعمرو بصری است. او در زمان متوکل عباسی وقتی روایتی را ینمونه د
از پیامبر صلی الله علیه واله در فضیلت امام حسن و امام حسین علیهماالسالم نقل کرد متوکل عباسی گمان کرد کهه 

این شهخص از اههل سهنت اسهت و از چنهین او رافضی است و دستور داد که گردن او را بزنند ولی به او گفتند که 
ههرکس ، از حاکمیهت عباسهیانای ( حتی گفته شده که در دوره18: 12، 1412، )ابن جوزی 11؛کاری منصرف شد

، علیه السالم افضل از عباس عموی پیامبر صلی الله علیه والهه اسهت و بهرای خالفهت امیرالمممنینکرد که می گمان
 (21: 4، 1414، شد.)مسعودیمی رافضی نامیده، عباس هستند فرزندان او نیز احق از فرزندان

دهند که در قرون نخسهتین بهه بعضهی از مسهلمانانی کهه صهرفا بهه جههت می این گونه شواهد و دالهلی که نشان

شهدند بعهد از ایهن امهر بهود کهه واژه رفهض بهه « رافضه»منسوب به ، هم السالمیت علیفضلیت گویی یا تقدیم اهل ب
علیهه السهالم یها  امیرالمهممنینر یا ترک خلفا یا صحابه به کار برده شد و لذا اگر کسی از جههت تقهدیم معنای انکا

شهد از روی تعصه  می ذکر فضاهلی از اهل بیت علیهم السالم یا ارتباط با اهل بیت علیهم السالم به شیعیان نزدیک
 ایگونههبهه ، با این وجهوداهل سنت است ولی دانستند کسی از می خواندند و گرنه در صورتی کهمی او را رافضی

« عهیشه»ت امر او را بهه یا نهایکردند و مذمت نمی« رافضی»او را به عنوان  ،مرتب  با اهل بیت علیهم السالم هم است

 یب، ه ابن سعد 29: 6، 2112، یه زرکل 1691: 4، 1412، ر.ك.ابن عبدالبر: نمونه یکردند. )برامی منسوب« عیمتش»ا ی
 (416، 189، 181، 111: 6 ،تا

 و مغیرة بن سعید« رافضه»: قول چهارم

برای محمد بن عبدالله )نفس زکیه( ادعهای ، امام باقر علیه السالم شهادتمغیرة بن سعید همراه با پیروانش بعد از 
لعن و رفض  مغیره را مورد، افتند. امام صادق علیه السالم و شیعیان آن حضرتیشهرت « مغیریه»امامت کردند و به 

اشهعری ه  281، ال 1414، طوسینامیدند. )« رافضه»ها را قرار دادند و گفته شده که از آن زمان بود که مغیریه آن
نهام نههاد. « رافضه»خود مغیرة بن سعید شیعیان مخال  را ، ( به اعتقاد نوبختی49: 1، 1181، مغربی ه 11، بی تا، قمی

 (61ه  64، 1414، )نوبختی
توانهد اقهوال اند باز هم این قهول نمهینسبت داده شده« رافضه»مغیره به  این گزارش که مخالفان بر فرو صحت

گزارشهی از یهک ، در جامعه مسلمانان باشهد و صهرفا ایهن قهول« رافضه»ماقبل را نقض کند و مبدأ و منشأ اصطالح 

الوه در سطور پیش گفتهه گذشهت کهه منسوب شدند. به ع« رافضه»شیعیان به ، در آن واقعه اندواقعه است که گفته

                                                           
گفتم اصال چنین نیست. رفض نه دین من است و نه اعتقاد من.... اما اگر محبت به ولتی  ، . ترجمه: گفته اند تو رافضی شده ای 10

 )امیرالمومنین علیه السالم( رفض است پس رافضی ترین بنده ها من هستم.

ولی وجه شاهد ما در این اتفاق، این است که نشان دهیم، مدح اهل بیت علیهم السالم  ؛است« شیعه»جا همان رافضه در این. ظاهرا مراد از  11

 باعث توهم رفض شده است، ولو این که رافضه به معنای شیعه باشد.
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چهرا کهه  ؛ه در معنای براهت از خلفاه شده است« رافضه»خود مغیره نیز در منابع تاریخی متهم به رفض و منسوب به 
ه  622، 1969، دینهوریر.ک: کهرد.)مهی اولین کسانی بود که براههت از شهیخین را آشهکار بنابر بعضی اقوال او از

 (141: 2، 1429، نشارسامی ال

 شیعه و نسبت بین آن دو، رافضه

سته است که در رابطه معنایی و مصداقی بهین یگذشت با« رافضه»مختلفی که در مورد های بنابر تفسیر و تعری  

فق  به کسانی اختصاص داشته باشد که اهل براههت و « رافضه»نیز قاهل به تفصیل شویم. اگر واژه « شیعه»و « رافضه»
زیر مجموعه شهیعه و قسهیم دیگهر ، در این معنا« رافضه»شیعه دارد؛ بدین لحاظ  یص از معناانکار هستند معنایی اخ

« رافضهه»چنان که نگرش اشعری در مقاالت االسالمیین چنهین اسهت. او  16گیرد.می شیعی مثل زیدیه قرارهای فرقه

البتهه در مهورد ایهن تقسهیم  (16، 1411، ی)اشعرای از فرقه شیعه آورده است.را قسیم زیدیه و غالیه و به عنوان شاخه
پهس  )همان( ،صرفا در معنای رفض شیخین است« رافضه»بندی اشعری جای سوال وجود دارد. بنابر تعری  او اگر 

ر گهزارش خهود در حالی که مغیهرة بهن سهعید بنهاب؟ ده استشاز روافض معرفی نای چرا فرقه مغیریه به عنوان فرقه
 امیرالمهممنینیا فرقه جارودیه که معتقد به امامت بالفصهل   (8، ) همانشیخین دارد.ها را بر اشعری شدید ترین طعن

و  (61، )همهانزیهر شهاخه زیدیهه هسهتند ، داننهدمی علیه السالم هستند و قاهلین به امامت غیر از آن حضرت را کافر
یسهت کهه اعتقهاد بهه دوازده گانهه شامل تنها یک فرقه مثل امامیه ن« رافضه»ارتباطی با رافضه ندارند. از طرفی دیگر 

 ههایی چهون کیسهانیه ههم از روافهض بهه حسهاب؛ چهرا کهه فرقههبودن امهام را ههم ضهمیمه تعریه  رفهض بهدانیم

  (18، .)همانآیندمی
 کنهد و ههر سهه را زیهر مجموعهه شهیعهمهی معرفهی« رافضهه»از  یزیدیه و غالیه را جهدا، ابن حزم نیز در الفصل 

و  (111: 1، )همهانداندمی علیه السالم را شناسه شیعی بودن امیرالمممنیناو افضلیت  (11: 1، 1991، )ابن حزم داند.می
( شهرسههتانی نیههز در الملههل و النحههل 11: 1، .)همههاندانههدمههی عههداوت بهها شههیخین را مههالک، «رافضههه»در تعریهه  

نتیجهه  او بهه تفصهیل گذشهت. قهول، «رافضه»داند. در بررسی معنای اصطالحی را هم معنا با شیعه نمی« رافضه»دخو

و چهه بهه معنهای متبریهان از هستند؛ چه به معنای مخالفان زید شیعه های از زیر شاخه« رافضه»ن است که ینظر او چن
شیخین. سوالی که در مورد نگرش اشعری در مالک رافضی بودن مطرح شد درباره ابن حزم و شهرستانی نیز قابهل 

کهه صهحابه حهق  علهتقاهل به کفر صحابه بودند بهه ایهن ، ه در گزارش آن دوبه این دلیل که جارودی ؛طرح است
م ینهیبمهی ولهی (184: 1، بهی تها، ه شهرسهتانی 11: 1، 1991، ؛)ابهن حهزمعلیه السهالم گرفتنهد امیرالمممنینامامت را از 

 خارج از مجموعه روافض هستند.، جارودیه در تقسیم بندی شیعه

دیگران کننهد در نظهر گرفتهه علیه السالم و فرزندان او را مقدم بر  امیرالمممنین به معنای کسانی که« رافضه»اگر 
 دیگهر فرقهه ههایی چهون زیدیهه و غالیهه نیهز زیهر شهاخه آن قهرار، و در این صورت 11شودمی معنای شیعهشود هم

و  (21، 1981، اسهفراینی) و التبصهیر (11، 1411، )بغهدادیرا در الفرق بین الفرق ای گیرند. چنین تقسیم بندی فرقهمی

                                                           
 ت نه یک فرقه.به عنوان یک تف ر نگریس، . در سطور بعد بواهیم گفت که بهتر است به رفض در این معنای باص 16
تواند شامل شیعیانی هم ب ود که به جهت تقدیم امیرالمومنین علیه السالم بر عثمان و نعن و رفض نسبت می . شیعه در این جا 11

 (11، 1988، جعفریانبه او به این نام منسوب شده اند. )ر.ش 
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اههل سهنت شهیعیان را بهه خهاطر افضهلیت ، کنیم. در نظر فضهل بهن شهاذان نیهزمی مشاهده (16، 1411، )ملطیالتنبیه 
 روافهض وزیدیهه را جهز، ههم چنهین ابهن قتیبهه( 111، 1161، )ابهن شهاذاننامند. می «رافضه»علیه السالم  امیرالمممنین

 زرارة بن اعین و جهابرجعفی غلهو، ابوعبدالله جدلی، کمتر از مختار، دیه در رفضکند که زیمی ولی اشاره ؛داندمی
 (622، 1969، ینوری)دکنند.می

کنند که تمایز بین رافضه و شیعه بیشتر در نیمه دوم قهرن اول و اواههل قهرن دوم می شواهد تاریخی چنان وانمود

داشهت و در عهراق حتهی بهه کسهانی ههم کهه صهرفا  نمایان است. یعنی دقیقا در دورانی که شیعه معنهای عهام تهری
( . یعنهی ممکهن 22، 1188، جعفریهانر.ک: گفتنهد.)می کردند شیعهمی علیه السالم را بر عثمان مقدم امیرالمممنین

داشتند شیعه نامیده شوند و از دیگهر می بود کسانی که طعن و قدح بر هر سه خلیفه اول و یا حداقل بر عثمان را روا
علیهه السهالم  امیرالمممنینبود کسانی که هیچ گونه طعن و قدحی نسبت به خلفا روا نمی داشتند و صرفا سو ممکن 

 در مورد حسهن بهن صهالح بهن حهیل  یذهب، شدند. به عنوان نمونهمی کردند نیز منتس  به شیعهمی را مقدم بر عثمان

: 1، 1411، یعی بهودن اوسهت. )ذهبهیو عدم ترحم او بهر عثمهان نشهانه شه، د سکوت حسن در مورد عثمانیگومی
169) 

تحقیر آمیز علیه همهه شهیعه ای به عنوان حربه« رافضه»اهل سنت از واژه  یبینیم که بعد از مدتمی از طرفی دیگر
اظههار رفهض و طعهن  ،علیه خلفها یها صهحابهحتی اگر  ؛گفتندمی رافضیای کردند و معموال به هر شیعهمی استفاده

طرح کرده است نشان از همین امر دارد که رافضه در قهرن « رافضه»درباره که فضل بن شاذان  ییهاکرد. بحثنمی
تواند می البته علت این امر (411، 1161، )ابن شهاذاندوم به معنای شیعه و در مقابل اهل سنت به کار برده شده است. 

ه رفتهه اکثریهت جامعهه شهیعه را تشهکیل داد ت داشته باشد که شیعه امامیه از اواهل قهرن دوم رفتهین واقعیشه در ایر

و غیهرو تها حهدودی جهدا شهد و در ، مغیریه، و هویتی مستقل پیدا کرد و راهش از زیدیه(11، 1411، اشعریر.ک: )
حهداقل رفهض و انکهار شهیخین و پهذیرش والیهت هها آن شاخصهه اعتقهادی، قرن دوم و باالخص بعد از قیام زیهد

شهد مهی بنابراین اگر کسی به عنهوان شهیعه مشههور( 61، 1411، اشعریر.ک: )ر گرفت. علیه السالم قرا امیرالمممنین
کردند. بهه همهین جههت می بخواهد اعتقاد خود نسبت به خلفای اول را اظهار کند او را به رفض متهم کهاینبدون 

 یهم السهالم نقهلفضهیلتی در مهورد اههل بیهت عله ، هویتش معلوم نبود وبود که در مواردی اگر کسی از اهل سنت

دانسهتند شهیعی مهی شد و در صورتی کهمی متهم به رفض رتب  با اهل بیت علیهم السالم بودکرد و یا به نوعی ممی
 کردند.می نیست او را رها

و دادنهد مهی بود که بعضی از بزرگان اهل سنت در آن دوران بهه ایهن موضهوع تهذکرای این حساسیت به اندازه
کهه در  یت به اهل بیت علیهم السالم نباید کسی را به رفض متهم کرد. شعر معهروف شهافعبه صرف محب گفتندمی

گویهد رافضهی کسهانی هسهتند کهه می که ین حالیکند. او در عمی تین امر حکایش گفته ذکر شد از همیسطور پ

 : دیسرامی در جایی دیگر چنین( 11: 11، 1411، )ذهبیقاهلند ابوبکر و عمر امام نیستند 
 (146: 11، 1411، )ابن عساکر 18روافض بالتفضیل عند ذوى الجهل  ا نحن فضلنا علیا فاننااذ

دهد کهه او تها حهدودی مهرتب  بها می نشان ییابوالعیناء است. شواهد روابه نام  یگر در مورد شخصیدای نمونه

                                                           
 دانستند.« رافضه»هالن ما را به بانر همین افضلیت . ترجمه: آن هنگام که ما علی علیه السالم را افضل از بقیه دانستیم پس جا18
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ر مهورد رافضهی بهودن وقتهی متوکهل عباسهی د (112: 1، 1411، کلینهیر.ک: )امام حسن عسکری علیه السالم بهود. 
اهل بصهره بهودن و ، دالهلی مثل مصاحبت متوکل رافضی بودنش را با، ابوالعیناء مشکوک شد او در حضور متوکل

  (191-192: 1، 1996، .) ابن حمدونمتناقض دانست و از خشونت متوکل رها شد 13شاگردِی اصمعی
کهه ولو این، ر حضور اهل بیت علیهم السالمتوان گفت که حداقل در عصمی با این تفاسیر و اقوالی که گذشت

گفتند باز هم رفض به معنای طعن و انکار نسبت به شهیخین انصهراف داشهته می «رافضه»، به همه شیعیانای در دوره

 است. 

 رفض و اندیشه مقابل

ن یها در شناخت اندیشه مقابل باید گفت اگر رفض در معنای خاص براهت از شهیخی، بعد از بررسی معانی رفض

شهود؛ بلکهه شامل یک فرقه خاص مثهل امامیهه نمهی« رافضه»خودی خود به به کار برده شود ها آن ترکصحابه و 
آیهد کهه در مهی جا به عنوان یک تفکر به رفض نگریست نه به عنوان یهک فرقهه. لهذا الزمبایست در اینمی اساسا

یعنهی  ،فرقه یا فرقه ههایی خهاص. ایهن اندیشهه مقابهلجستجو شود نه ، ای در مقابل اندیشه رفضاندیشه، تقابل یابی
ههم عصهر بها اندیشهه ، کند و بهه لحهاظ تهاریخیمی که ترک و طعن نسبت به خلفا یا صحابه را ردای همان اندیشه

ر.ک: )شهود مهی گیرد. بر این اساس کهه تفکهر رفهض و انکهار شهیخین بعهد از عاشهورا جریهان سهازرفض قرار می

دهنهد. بنهابر گهزارش ابوحهاتم مهی مختلفی خود را نشانهای به گونه، مخالفان رفض، قابل نیزدر م (1191، اعتصامی
گرفهت ارجهاء و بهه صهاحبان ایهن تفکهر مهی رازی در جامعه شیعه به تفکری که مقابل رفض و انکار شهیخین قهرار

 ایهن لقه  نیهز منتسه  حتی ممکن بود کسانی که به شیعه شههرت داشهتند بهه ( 19، 1182، )رازیگفتند. می مرجاه
اما اگر بخواهیم خارج از نگرش جامعهه شهیعی و از منظهر منهابع تهاریخی بهه ایهن ( 1192، اعتصامیر.ک: )شدند.می

و  11خهوارج و مرجاهه، حشویه یا اهل حدیث، هایی چون معتزلههای فرقه، در واقع مجموعه اندیشهتقابل نگاه کنیم
توان گفت اساسا این تقابل بین دو جبههه می ایگونهگیرند که به می قرار بعدها بتریه و زیدیه در مقابل تفکر رفض

دانستند و مشروعیتی بهرای تقهدیم می همه خلفا علیه السالم را مقدم و افضل بر امیرالمممنینکه ای جبهه ؛بوده است

 (182، اشی اکبرنر.ک: )که مخال  تقدیم و تفضیل آن حضرت بودند. ای مفضول بر افضل قاهل نیستند و جبهه
 کنیم که تقابل معتزله یها مرجاهه بها اههل رفهض در جامعهه شههرتمی تاریخی مشاهدههای در بعضی از گزارش

مخالفانش بهه ، در دوران او( 191، 1188 ،رضا زادهر.ک: )گیرد. ابوحنیفه که از سردم داران مرجاه عصر خود بودمی
: بهرای نمونههبه رافضی منتس  نمی شهد. )، صحاب او مشهور بودعنوان رافضی مشهور بودند و اگر کسی به عنوان ا

زیهد بهن علهی علیهه السهالم نسهبت بهه  نکهردن اظههار براههت با وجود، که اهل ارجاء اندگفته (16: 6، 1191، تنوخی

                                                           
 (015، 011: 11، . دان مند اهل ادب و لغت اهل سنت بصره )بطیب بغداد13

شود باص تر است می . این ن ته نیز قابل ذکر است که مرجئه تاریخی در این جا نسبت به مرجئه ای که در جامعه شیعه تفسیر11
را به عنوان صاحبان تف ری سیاسی روی کار آمدنتد و انتدش انتدش صتبغه کالمتی بته بتود        و این مرجئه تقریبا بعد از عاشو

، ( زاییتده هتر دو تف تر ارجتا. سیاستی و کالمتی      183، 1988 ،گرفتند. )برای آشنایی بی تر بتا اندی ته ارجتا. ر.ش. رضتا زاده    
 ر را اکثریت اهل سنت و جماعت ت ت یل مخالفت با رفض و نعن نسبت به بلفای سه گانه است و در واقع استوانه هر دو تف 

 ب(1931، دهند. )ر.ش. اعتصامیمی
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 بشهر (111، بهی تها، )اصهفهانیکنند. می ابوحنیفه و مسعر بن کدام مرجای را به خاطر همکاری با زید مذمت، شیخین
بهه اتههام رفهض بهه زنهدان  (412، 1411، )اشهعریه( نیز که از سردمداران معتزله بغهداد اسهت 211بن معتمر هاللی)م

هسهت و نهه از مرجاهه « رافضهه»انداخته شد. او در زنداْن شعری سرود که مضمون آن حهاکی از آن بهود کهه نهه از 
جوید. با این اقرار بود کهه او از می [ و معاویه براهتداند ولی از عمرو ]بن عاصمی ؛ بلکه او ابوبکر را مقدمیافراط

، در این اعتراِف بشر بن معتمر عالوه بر تقابل تفکر اعتزال در مقابل رفض (12: 1، بی تا، .)ابن مرتضیزندان آزاد شد

و نسهبت بهه کند تا از اتهام رفض رها شهود می ان است. او ابوبکر را مقدمیتقابل تفکر ارجاء در مقابل رفض نیز نما
هر نهوع براههت  ،شود مرجاه در عصر اومی کند تا او را مرجای ندانند. با این بیان معلوممی بعضی افراد اظهار براهت

 دانند.یه و یا عمرو بن عاص را جایز نمیصحابه حتی معاو نسبت به
ار فزاری از مرجاه بغداد بود و در قرن دوم و اواهل قرن سوم زندگی : 4، 1421، )ابهن حجهرکهرد. مهی شبابةبن سول

گوید او بعدا به خراسان و سپس به مداهن رفت و در مداهن معتزلی شد و سپس به مکه رفت و در می ابن قتیبه (264

 (121، 1969، )دینوریتاخت.می «رافضه»آن جا مرد. در احواالت او آمده که شدیدا علیه 
ه بهه  علیه السالم بر هر یک از خلفا امیرالمممنینتقدیم  یعنی به همان معنای عام شیعه ه« رافضه»اما در مواقعی که

« رافضهه»در همهان دوران آغهازینی کهه واژه ظر قرار گیهرد. توان به عنوان یک فرقه مورد نمی کار برده شده است
 گفتنهد؛ چهون اغله مهی مرجاهه، شود در جامعه شیعه نیز معموال به اهل سنت و جماعتمی برای شیعه به کار برده

مخال  رفض و طعن نسبت به خلفا بودند و در واقع یکی از اهداف پایهه گهذاری تفکهر ارجهاء بهرای همهین ها آن
پس در ایهن ( 221، 1188، .)رضازادهجهت بود که کسی از خلفا و یا حاکمان وقت مورد مذمت و انتقاد قرار نگیرند

گیهرد. ابوحهاتم رازی نیهز کهه می قراراندیشه رفض  بلارجاء در مقا اندیشهتوان ادعا نمود می نیز« رافضه»معنای از 

قاههل اسهت ایهن جبههه ، دانهدمهی علیهه السهالم امیرالمممنینمعنای مشهور مرجاه را در قبول شیخین و انکار والیت 
بعیهد ( 89هه88، 1182، .)رازیمرجاه بودند که روایاتی از پیامبراکرم صلی الله علیه واله در مذمت رافضهه نشهر دادنهد

عه در مذمت مرجاهه نقهل شهده یه شیدر قبال روایاتی که از ناح بودست که این کار مرجاه در واقع عکس العملی نی
 (1192، )ر.ك.اعتصامیبود. 

، شایان ذکر است که یک جبهه افراطی در میان اهل سنت و جماعت قرار دارد که بیش از دیگر مخالفان شهیعه 

م و فرزنهدان علیهه السهال امیرالمهممنینطرفی دیگر اهل طعن و مذمت بر  با شیعه و اندیشه رفض مخال  بودند و از
دادند می ها جدای از خوارج بودند و معموال بدنه حاکمیت بنی امیه یا بنی العباس را تشکیلآن حضرت بودند. این

هه  61، 1182، رازی ر.ک:)یهاد شهده اسهت « نواص »به عنوان ها آن بودند و در منابع تاریخی ازها آن و یا از پیروان

هنگامی روی کار آمده است که  ،است نیز بنابر قراهن« نواص »که مفرد « ناصبی»و واژه  (284، 1191، رازی قزوینی
لق  رافضی هم برای شیعیاِن براهتی شهرت یافته است. طبق گزارش ذهبی وضعیت سیاسی ه در اواهل قرن دوم ه به 

دانسهتند و می از شیعی بودن اوای سکوت او را نشانه ،کردل  رحمت نمیاگر کسی برای عثمان طبود که ای گونه
، شهدمهی کرد به عنوان شیعی افراطی شناختهمی نسبت به او بغض داشت یا انتقادی، اگر کسی عالوه بر عدم ترحم

اگهر گفتنهد؛ چنهان کهه مهی کرد به او رافضهی خبیهثمی ولی اگر دشمنی او به حدی بود که شیخین را هم مذمت
دانسهت او را مهی گفتند و اگر آن حضرت را کافریم کرد به او ناصبیمی علیه السالم را مذمت امیرالمممنینکسی 
بهه جهای ، «رافضهه»بنابراین ممکن است در منابع تاریخی در مقابهل واژه ( 169: 1، 1411، )ذهبینامیدند. می خارجی
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مشاهده شود که ایهن گهروه عهالوه بهر مخالفهت بها براههت از واژه ناصبی ، اهل سنت و جماعت و یا مرجاه، معتزله
آیند. در بعضهی از متهون روایهی شهیعه می از دشمنان و ناسزاگویان نسبت به اهل بیت علیهم السالم به حساب، خلفا

 ( 111: 1، 1111، طبرسیر.ک: ) خورد.می نیز این تقابل به چشم

 حاصل بحث

عصر حضور اهل بیت علیهم السالم بها شهیعیان و نیهز شههرت افهراد  برخورد حاکمان و دانشمندان اهل سنت در

در « رافضهه»دهد که می زیادی از اصحاب اهل بیت علیهم السالم به رافضه ه در معنای انکار خلفای نخستین ه نشان
و  ز و آشهکار بهین امامیههشههرت چنهدانی نهدارد. آن چهه باعهث تمهایز بهار، معنای مخالفان زید یا مغیره بن سهعید

که در منابع هر دو دسهته از  یها شده است تفکر رفض به معنای انکار خلفای نخستین است. اما نقطه ابهامدیگرفرقه

ه به معنهای مشهورهه اسهت. معلهوم نیسهت کهه « رافضه»ق واژه یمانده است در منشأ و مبدأ دق یشیعه و اهل سنت باق
این واژه در معنای مشهورش به کار بهرده شهده اسهت. آن دقیقا از چه کسی یا چه گروهی یا از چه رویداد خاصی 

توسه  « رافضه»توان برداشت کرد این است که واژه می چه از ظاهر رفتار اصحاب و شیعیان اهل بیت علیهم السالم
این واژه ه ولهو در معنهایی عهام ترهه در کهالم  کهاینبه خصوص  ؛خود شیعیان وارد در جامعه مسلمانان نشده است

احادیثی هم در مذمت رافضهه از ، بعد از شیوع واژه رافضه، شود و از طرفی دیگرمی بن ابی سفیان هم دیده معاویة
دهنهد و اصهل انتسهاب مهی چه اهل بیت علیهم السالم معنایی مثبت از رافضه اراهههیابد. گرمی طرف اهل سنت نشر

هها و ولی ظاهر فرمهایش ،کنندمی رافضه معرفیدهند و خود را نیز منسوب به می شیعه به رفض را به خداوند نسبت

توس  دشمنان شهیعه « شیعه»با اصحاب نیز حاکی از این حقیقت است که این واژه به خالف واژه ها آن گفتگوهای
 بیهنم کههمهی نگهریممهی وقتی به ادبیات گفتاری امامان علیهم السالم و اصحاب، شهرت یافته است. به دیگر تفسیر

کنند و حتهی در جهایی مشهاهده نشهده استفاده نمی« رافضه»از واژه ، مخال  هایاندیشهها یا ل با فرقهبرای تقابآنها 
ههایی بینهیم کهه از واژهمهی ولی متهواترا 11؛ابتدا به سخن کنند« رافضه»است که خود اهل بیت علیهم السالم با واژه 

هه ابهن ابهی  11، 1412، نماینهد. )اههوازیتفاده مهیعلیهه السهالم اسه« شیعه علهی»و ، «شیعتنا»، «شیعتی»، «شیعه»چون 

هم السهالم و جامعهه یت علیم که اهل بینیبی می( از طرف91، 86، 1، 1414، ه منقری 294: 1ه  94: 4، 1414، الحدید
 یکه مخالفهان رو ییهاقا همان واژهیدق یعنیکنند؛ می ا نواص  منتس یا دشمنان خود را به مرجاه یمخالفان  ،عهیش

 ین تقابل حهاکیکنند. امی عه از واژه رافضه استفادهیز در برابر شیمخالفان ن، ندارند. در مقابلها آن نسبت به یشخو
 دربهارهکه  ییهاها و تقابلانیشتر در مورد جریب ین واژه ها توس  جبهه مخال  است. بررسیك از ایاز شهرت هر 

 تطهورا یهت یتواند تثبمی ش آمده است نیزیهم السالم پیعل تیشه رفض بعد از عصر حضور اهل بیواژه رافضه و اند

 رفض را به ما نشان دهد. و اندیشه معنا
 

                                                           
ژه رافضته استتفاده شتده    . حتی هیچ روایتی از امامان علیهم السالم تا دوران امام سجاد علیه السالم نمی بینتیم کته در آن از وا  11

 باشد.
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 هانوشتپی
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