مفهومشناسى شيعه در منابع اهل سنت
محمد غفوری
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چكيده
در منابع مختلف شیعه معادل اصطالحات و مفاهیم متعددی بکار رفته است که هریک
نیازمند توضیح و تشریح تخصصی است .صرف نظر از این تنوع میتوان این مفکاهیم را
در چند گروه اصلی دستهبندی کرد :شیعه محب ،شیعه جلکد و رافىک ( اعکم از ميیکت،
خبیث و غال ) این اصطالحات ،از سدههای میانه بکه بعکد ،دچکار تغییکر مفوومیشکدند؛
بطوری که ،اصطالح شیعه ،به طور مطلق ،به کسان گفته شد که در گذشکته ،رافىک
غال نامیده م شدند .در سدههاى نخستین مطابق عرف معمول شیعه غال به کسکانی
اطالق میشد که به عثمان ،زبیر ،طلحه ،معاویه و مخالفان عل (ع) انتياد داشکتند و بکه
آنوا دشنام م دادند .اما در دورههاى بعد ،غال  ،به کس گفته م شد ککه ضکمن ککافر
دانستن مخالفان علی(ع) از شیخین هم بیزارى م جسکتند .همچنکین ،شکیعه در رکرون
نخستین اسالمی ،کس بود که تنوا به تيدم عل (ع) بر عثمان اکتفکا م ککرد؛ ولک در
سده هشتم -رطع نظر از این که رافى یا غال خوانده شود -صحابه -حت شکیخین-
را تکفیر میکرد و دشنام م داد .بدین ترتیب بررس تغییرات اصطالحی و مفووی شیعه
از سدههاى نخستین به بعد و تشریح معنای متعدد آن با رویکرد تبیینکی در منکابع اهک
سنت و تمییز تشیع عراری از اصطالح تشیع کوفی دستامد این پژوهش است.
کلید واژگان
شیعه ،رافىی ،شیعه محب ،تشیع کوفی ،تشیع عراری ،تشیع اعتيادی ،منابع اه سنت؛

 .1عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم،

ایران Ghafoori1350@gmail.com.
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391
صفحات 125 - 109

بنیان هر زبانی بر واژگان آن استوار است و هر واژهای ،معنا یا معانی ویژهای دارد كه
گاه ،سبب رواج و تداول آن واژه مىشوند .گسـتره كـاركرد واژههـا ،فراتـر از محـدوده
روابط متعارف فردی و اجتماعی است .چه ،در بسیاری موارد ،واژهها به عنـوان ابـرار
قدرتمند ،برای انتقال مفاهیم مثبت ومنفی به كار مىروند و در این صـورت ،فهـم یـ
لغت مصطلح ،گاه ،نیازمند تبیین و توضیح میگردد .در حوزه دین و اندیشـه ،واژههـا و
اصطالحات ،از كاركرد معنایی فـرون تـری برروردارنـد و همـواره ،مفـاهیم ،از طریـ
واژگان و اصطالحاتی منتقل میشود كـه نـا ر بـه ماهیـت و هویـت یـ

قـوم ،گـروه

یاجریان راصی است .در تاریخ اسالم ،با شماری از این واژههـا و اصـطالحات ،نظیـر:
امت ،ملت ،نحله ،فرقه ،شیعه ،سنی ،اعترال ،جبر و ارتیار مواجهیم.
اصطالح شیعه ،كه بر بخش قابل توجهى از جامعه اسالمی اطالق میشـود ،در منـاب
اسالمى ،با تعاریف و برداشتها متعدد و متكثری روبرو بوده است؛ بهگونهای كـه ،در
نگاه نخست ،به نظر مىرسد امكان رسیدن به ی

جم بندی وجود ندارد .اما با بررسـی

دقی و عمی  ،رواهیم دید كه مىتوان نظرات پراكنده را دستهبند كرد و تا حد زیاد
به وحدت نظر ،دست یافت .از اینرو ،الزم است كه اصطالحات شیعه ،تشـی  ،رفـ

،

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

رافضه و امامیه -كه از صدر اسالم ،در زبان مسلمانان و منـاب اسـالمی متـداول شـد و
متضمن مدح ،تمجید ،طعن و ذم گردید ،با تكیه بر مناب اهلسنت ،مورد بررسـى قـرار
داد .پیش از آن ،یادآوری این نكته ضروری است كه یادكرد از ایـن اقـوال و گوینـدگان
آنها ،نشانهان است كه دیگر دانشمندان اهلسنت یا سـخنی نداشـتهاند و یـا در بررـی
موارد ،اینان به عنوان نماینده ی

نگرش تلقی شدهاند .در مواردی نیر ،از مناب شیعی به

عنوان منب كمكی بهره گرفته شده است.
الف :شيعه

واژه شیعه(جم آن شِیَ و أَشیاع) ،به معنای دوست داشتن و پیروی كردن است .این
واژه ،هم بر ی
112

فرد ،اطالق میشود و هم بر یگ گروه؛ رواه از زنان و رواه از مـردان

(ابن اثیر520-519/2 :1418 ،؛ فیروزآبادی ،بیتا .)47/3:از این رو ،شیعة ی

فرد ،همان

یاران و پیروان او (جوهری1240/3 :1407 ،؛ ابنمنظور)188/8 :1405 ،هستند كه در اثـر
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مقدمه

گروهی كه بر سرِ كاری اتفاق نظر داشته باشند ،یا برای انجام كاری گـرد هـم آینـد ،بـه
آنان شیعه اطالق میشود (ابنمنظور ،همان.)188/8:
واژه شیعه ،گرچه در ی

مفهوم عام ،حتی بر هواداران عثمان و معاویـه هـم اطـالق

مىشده است (منقری510 :1382 ،؛ طبرانـی129 :1417 ،؛ ابنعسـاكر)167/22 :1415 ،؛
اما با گذشت زمان ،این عنوان ،مختص كسانی گردید كـه نسـبت بـه علىعلیهالسـالم و
راندانش« ،محبت شدید» داشتند و یا «والیت» آنان را پذیرفتند (ابناثیر ،همان-519/2 :
520؛ فیروزآبادی ،همان47/3:؛ مغربـی ،بیتـا366/1:؛ ابوالبقـا كفـوی .)540 :1412 ،از
اینرو ،شیعه ،عنوانى اسـت كـه عـالوه بـر امامیـه ،فرقـههایى چـون :كیسـانیه ،زیدیـه،
اسماعیلیه ،واقفیه و غیره را -بـا وجـود ارـتالف در مـذهب و تفـاوت در آرا  -در بـر
مىگیرد (ابوحاتم رازی)259/3 :1957 ،؛ اما آنچه مـورد نظـر ایـن پـژوهش مىباشـد،
تعریف و برداشت علما سنى از واژه شیعه ،به صورت مطل  ،و معنـا و مفهـوم آن در
مناب سنى است كه در ادامه ،به بیان آنها رواهیم پردارت.
ب :حزب

به راطر كاربرد فراوان واژه حرب -در كنار شیعه در منـاب لغـوی -ضـروری اسـت
تفــاوت معنــایى و اصــطالحى آن دو روشــن گــردد« .حــرب» ،در لغــت ،یعن ـی دســته
گروهی كه بر كار تواف كرده باشند (فراهیدی)165/3 :1409 ،؛ همانند آیه  53سـورة
مومنون ،1كه در آن ،حرب به معنای گروهی است كه رواسته مشترک دارند (ابنمنظور،
همان .)308/1:اما در اصطالح ،یعنی پیروان فردی كه از دسـتورات او اطاعـت میكننـد
(فراهیدی ،همان .)164/3:حرب ،در صورت اِفراد ،تنها به شكل نكره ،یعنی بـدون الـف
و الم میآید كه باید با قیدی همراه باشد تا مفهـوم آن روشـن گـردد .مثـل حـرباهلل و
حرب الشیطان .اما اگر به صورت جم بیاید ،هم میتواند نكره باشد و هم معرفه .نظیـر

مفهومشناسى شیعه در مناب اهل سنت

(جوهری ،همان ،)109/1:طایفه ،فرقه (طوسی ،همـان375/7:؛ طبـری )52/21 :1415 ،و

«احراب» ،كه به معنای كسانی است كه در عمل و نیت هم عقیده باشـند اگرچـه دور از
هم بوده و هیچگاه همدیگر را نبینند؛ و «االحراب» ،كه تنها برای مشركان و كـافرانی بـه
 ... .1كل حرب بما لدیهم فرحون
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محبت وعالقه ،به وی تمایـل یافتهانـد(ابوهالل عسـكری .)307 :1412 ،همچنـین ،هـر

همان308 /1:؛ زبیدی ،بیتا )209/1:و مراد از «االحراب» در آیـه  30سـوره غـافر (انـی
اراف علیكم مثل یوم االحراب) اشاره به اقوام نوح ،عاد ،ثمود و كسانی كه پس از آنـان
هالک شـدند ،دارد (نحـا219/6: 1409 ،،؛ ابنجـوزی39 /7 :1407 ،؛ قرطبـی:1405 ،
.)155/15
واژه شیعه ،در حالت مفرد ،هم به صورت معرفه و هم نكره میآید .اگر معرفه (یعنی
با «الف و الم») باشد ،شیعیان علی بن ابیطالب(ع) ،مراد است؛ اما اگر به صورت نكـره
(یعنی بدون الف والم) بیاید ،عموم پیروان فرقهها و گرایشها را شامل میشود و حتمـا
با ی

قید میآید .مثال شيعه عل ی یـا ش يعه عثم ن و یـا ش يع

الرحمن و شيع

الشيطن  .اما اگر جم (شی  /اشـیاع) بـه كـار رود ،تنهـا

نكره بوده (ابوحاتم رازی ،همان 261/3 :و  )262و معنای آن ،همه گروهها و طرفـداران
رواهد بود.
ج :اماميه

به اصلیترین و عمدهترین شاره شیعه ،امامیه ،و به تعبیر كاملتر ،اثنی عشـریه گفتـه
میشود .علت نامگذاریشان به «امامیه» ،عقیده بـه امامـت علیعلیهالسـالم و فرزنـدانش
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

(ع) میباشد .اینان ،معتقدند كه زمین ،هیچگاه رالی از امام نخواهد بود؛ از این رو ،پـس
از حسن بن علی عسكری علیهماالسالم ،منتظر هور فرزندش هستند (سـمعانی:1408 ،
 .)208 - 206/1همچنــین ،از آن رو بــه آنهــا اثناعشــریه گفتــه میشــود كــه معتقدنــد،
علیعلیهالسالم و یازده تن از فرزندانش ،یكی پس از دیگری ،امامـت امـت را -پـس از
رسول ردا -بر عهدهدارند .الزم به ذكر است كه ،در برری از مناب  ،بعضی از باورهـای
امامیه با سایر فرقههای شیعه در هم آمیخته است (همان 392/4:و  218/5و 450؛ ذهبی،
92/32 :1407؛ ابنرلكان ،بیتا 415/5:و .)206/7
د :رفض

رف
114

 ،در لغت ،یعنی ترک كردن و كنار گذاشتن چیری یا كسـی (جـوهری ،همـان،

 )1078/3:و در اصطالح ،بر كسانی اطالق میشود كه با زید بن علی(ع) بیعت كردند و
از او رواستند تا از شیخین بیراری جوید اما چون زید ،از این كار رودداری كـرد ،او را
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كار میرود كه با پیامبران دشمنی كرده و یا جنگیدند (جوهری ،همان109/1:؛ ابنمنظور،

همان .)157/7:از آن پس ،این عنوان ،برای كسانی كه در تشی غلو كرده و طعن صحابه
را جایر میدانستند ،اطالق گردید (ابنقتیبه .)60/1 :1408 ،بنا بـه نقلـی دیگـر ،پـس از
كشته شدن زید ،در سال 122هجـری ،گروهـی از شـیعیان ،امامـت امـام جعفـر صـادق
علیهالسالم را پذیرفتند و از پیروان زید جـدا شـدند .بـه همـین دلیـل ،زیـدیان ،آنهـا را
رافضی رواندند (ابوحاتم رازی ،همان .)270/3:در قولی دیگر ،آمده است كه مغیره بـن
سعید عجلی و پیروانش -كه به مغیریه مشهورند-پـس از امـام بـاقر ،معتقـد بـه امامـت
(مهدویت) محمد نفس زكیه (م145ق) شدند .به همین ،دلیل شیعیان امام صـادق (ع) از
آنها دوری جستند .مغیره نیر متقابالً ،شیعیان را رافضی نامید و او نخستین كسی بود كـه
شیعیان را به این نام رواند(نوبختی.)95 :1361 ،
بعضی از فرقهشناسان ،همـه شـارههای شـیعه را رافضـی دانسـتهاند و معتقدنـد كـه
رافضیها پس از علی (ع) ،به چهار فرقه امامیه ،كیسانیه ،زیدیه و غـالت تقسـیم شـدند
كه .هر كدام از اینـان ،بـه شـارههای كوچـ تری تقسـیم میشـوند و اثنـی عشـریه و
اســماعیلیه ،از زیرشــارههای امامیــه بــه شــمار میرونــد (بغــدادی.)17 - 15 :1977 ،
همچنین ،گفته شده كه رف

 ،ارتصاص به شیعه نـدارد؛ همـان گونـه كـه ،غیـر شـیعه

هركس كه رالفت ابوبكر و عمر را نپذیرد ،رافضی میروانند ،شیعیان نیـر ،افـرادی كـه
(مقدسی ،محمد بن احمد .)38 :1411 ،علت جعل این اصطالح ،هرچه باشد ،آن چه از
مناب اهلسنت و كاربرد این اصطالح درباره شخصیتهای شیعی بر میآید ،ایـن اسـت
كه عنوان رافضه از سوی اهلسنت ،گاه مرادف مطلـ شـیعه و گـاه مشخصـهای بـرای
گروهی راص از شیعه كه همان امامیه باشد ،به كار رفته است.
همانگونه كه اشاره شد ،دانشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی ،در طول سدهها ،هر
كدام تعریفی از شیعه ارایه كردهاند .علمای اهلسنت ،بـه ویـژه رجـالیون ،كـه در منـاب

مفهومشناسى شیعه در مناب اهل سنت

رالفت علی بن ابی طالـب را مـخرر از سـه رلیفـه دیگـر بداننـد ،رافضـی میگوینـد

رجالی رود ،بارها با شخصیتهای شیعه یا متشـی مواجـه بودهانـد ،در معرفـی شـیعه،
تعریف واحد و روشنی را ارائه نكردهاند و هـر كـدام ،برداشـت و تعریـف متفـاوتی را
بدست دادهاند و حتی گاه ،برای تضعیف شیعه ،همـه را رافضـی یـا رشـبی رواندهانـد
(بغدادی ،همان15 :؛ زبیدی ،همان )234/1:كه در ادامه ،به پارهای از تعـابیر آنهـا اشـاره
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رف

(ترک)كردنـــد (همـــان1078/3:؛ فیروزآبـــادی ،همـــان332/2 :؛ ابـــن منظـــور،

یحیی بن معین ،یكی از محدثان برجسـته اهـل سـنت ،در نیمـه نخسـت قـرن سـوم
هجری است .معیار او برای شنارت شیعه و سنی این گونه بود كه هر كس ،علـی(ع) را
بر عثمان ،مقدم میداشتند ،شیعه میشمرد و میگفت :عقیده و مذهب ما این اسـت كـه
ابوبكر ،عمر ،عثمان و علی علیهالسالم را به ترتیب رلیفه بدانیم (ابنمعین ،بیتـا338/1:
و  .)339ابنحجر ،گرارش دیگری را از قول هـارون بـن اسـحاق آورده كـه ،ابنمعـین،
كسی را كه قائل به رالفت ابوبكر ،عمر ،عثمان و علی بود -حتـی اگـر اسـالم علـی را
ساب بر سه رلیفه دیگر میدانست -او را سنی مذهب به حساب میآورد و اگر كسـی،
علی بن ابیطالب را به عنوان رلیفه چهارم و در شمار رلفای راشدین نمیپـذیرفت ،او
را در شمار عثمانیه تلقی میكرد كـه فضـائل علـی را نادیـده گرفتـه اسـت (ابنحجـر،
بیتا.)14/7:
ابنعبدربه (م328ق) ،با تمایر میان شیعه و رافضه میگوید :از میـان گروههـا و فـرق
اسالمی ،تنها رواف

بودند كه به رف

ابـوبكر و عمـر پردارتنـد و دربـاره علـی بـن

ابیطالب علیهالسالم غلو كردند؛ اما شیعه ،با آنان هم عقیده نبوده و شـیخین را دوسـت
دارند و تنها علی علیهالسالم را بر عثمان برتـری میدهنـد (ابنعبدربـه.)245/2 :1404 ،
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

همو در جای دیگر ،به نقل از شعبی ،رواف

را به یهود تشبیه كـرده و در بیـان عقایـد

آنان میگوید :همان گونه كه یهودیان ،حكومت را از آن آلداود میدانسـتند ،رافضـیها
هم رالفت را ح آلعلی(ع)میدانند .یهودیان ،جهاد را متوقف بر رروج مسیح منتظـر
میدانستند و رافضه هم ،جهاد را موكول به هور مهدی موعود میكنند .دیگر ایـن كـه،
رافضه ،همانند یهود ،نماز مغرب را تا زمان دیـده شـدن سـتارهها بـه تـيریر میاندازنـد
(ابنعبدربه ،همان .)250 - 249:اگرچه این مـورد اریـر ،عقیـده ابوالخطـاب محمـدبن
ابیزینب مقالص اسـدی كـوفی و پیـروان او اسـت (مغربـی139/1 :1383 ،؛ صـدوق،
 )220/1 :1404ولی با این بیان روشن است كـه از نظـر شـعبی و ابنعبدربـه ،امامیـه و
اثنیعشریه ،در عداد رواف

به شمار میآیند.

ابوالحسن دارقطنی (م385ق) ،دیگر محدث سنی ،در پاسخ گروهی از مردمان بغـداد
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كه در برتری علی و عثمان ارتالف داشتند ،با ادعای اجماع صحابه ،چنین فتـوا داد كـه
عقیده اهلسنت این است كه عثمان برتر از علی است .اگر كسی رالف ایـن را بگویـد،
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میشود.

مخالفت كرده و میگوید :شمار زیادی از صحابه و تابعین ،علـی را افضـل دانسـتهاند و
این ،نه رف

است ونه بدعت .بی تردید ،ابوبكر و عمر افضل از هر دو هسـتند و اگـر

كسی رالف این را بگوید (یعنی علی را افضل از شیخین بداند) شیعی جلد است و اگر
با شیخین دشمنی كند و با این حال ،امامـت آن دو را مـردود ندانـد ،او رافضـی مقیـت
(كینهتوز) است و اگر چنانچه شیخین را دشنام دهد و آنان را امام هـدایتگر نشناسـد،
این فرد از غالت رافضه است (ذهبی.)458 - 457/16 :1413 ،
برری ،از قول مرجئه آوردهاند كه :شیعه كسی است كه علـی علیهالسـالم را دوسـت
دارد و او را بر دیگر صحابه (به جر ابوبكر و عمر) برتری میدهد .اگر فردی ،علـی بـن
ابیطالب را بر ابوبكر و عمر مقدم بدارد ،شیعه غالی است؛ كه به او رافضـی هـم گفتـه
میشود .چنانچه ،به شیخین دشنام دهد و یا بغ

و كینه آنـان را ابـراز نمایـد ،رافضـی

غالی است و اگر مضاف بر اینها ،عقیده به رجعت هم داشته باشد ،شدیدترین نوع غلو
است (ابنحجر ،بیتا.)460:
شمسالدین ذهبی از دانشمندان سده هشـتم هجـری (م748ق) در جـای جـای آثـار
رود ،به معرفی شیعه و بیان ویژگیهای آن پردارته است .او در ذیل شرح حال حسـن
بن صالح كوفی (169 - 100ق) -كه هرگاه از عثمان نـام میبُـرد بـر او طلـب رحمـت
از تشی را در رود دارد و كسی كه نسبت به عثمان ،بغ

و كینـه داشـته باشـد و از او

بدگویی كند ،شیعی جلد است و آن كسی كه عالوه بـر عثمـان بـر شـیخین هـم ناسـرا
بگوید ،رافضی ربیث (فاسد) است .در مقابل ،اگر كسی به امام علـی(ع) ناسـرا بگویـد،
ناصبی است و اگر آن بررگوار را تكفیر نماید ،رارجی است .ذهبی در نهایت میگویـد:
«رویه ما این است كه برای همه صحابه ،طلب بخشش میكنیم و دوستشان مـیداریم و
كاری به ارتالفات آنان نداریم» (ذهبی ،همان.)370 - 369/7:

مفهومشناسى شیعه در مناب اهل سنت

نمیكرد -میگوید :هركس از دررواست رحمت برای عثمان رودداری كند ،رگـههایی

همو ،در جای دیگری میآورد كه مسلمانان در صدر اسالم و پـس از واقعـه صـفین،
سه گروه شدند:
 .1اهلسنت؛ آنهـایی كـه صـحابه را دوسـت داشـتند و از پـردارتن بـه درگیـری و
ارتالفات میان اصحاب رودداری میورزیدند.
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رافضی است و تقدم علی بر عثمان ،نخستین مرحله رافضیگری است .ذهبی با این ادعا

جنگیدند ،روی برگردانده و معتقد شدند كـه مخالفـان علـی(ع) ،مسـلمانانی بودنـد كـه
مرتكب لم و گناه شدند.
 .3ناصبیها ،كسانی كه مسلمانی و سابقه علی(ع) در اسـالم را قبـول داشـتند امـا در
صفین با وی جنگیدند و او را در كشته شدن عثمان مقصر میدانستند.
ذهبی ،سپس ،چنین نتیجه میگیرد كه در آن زمان ،سراغ ندارد شیعهای كـه معاویـه و
حربش را تكفیر و ناصبی كه علی علیهالسالم و یارانش را كافر بداند؛ بلكه تنهـا نسـبت
به هم كینه ورزیده و دشنام میدادند اما اكنون (عصر ذهبی) ،شیعیان ،صـحابه را تكفیـر
میكنند و از روی جهل -یا دشمنی -از آنان -حتـی ابـوبكر -بیـراری میجوینـد؛ ولـی
ناصبیهای این عصر بسیار اندک بوده و هیچكدام ،علی بن ابیطالب و احدی از صحابه
را تكفیر نمیكنند (ذهبی ،همان.)374/5:

او ،همچنین ،در كتاب ميزا

االعتدال ،ضمن معرفی ابان بن تغلب كـوفی

(م141ق) ،او را شیعی جلد و به نقل از ابنعدی جرجانی ،غالی در تشی میرواند؛ امـا
همانند ابنحنبل ،ابنمعین و ابوحاتم ،توثی كرده و میگوید :ما او را تصدیقش مـیكنیم
ولی بدعتش بر عهده رود او است و در پاسخ ایـن اشـكال كـه چگونـه میتـوان یـ
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

بدعت گذار را توثی و تصدی كرد ،حال ایـن كـه عـدالت و اتقـان از شـرایط وثاقـت
است؟ چنین میگوید كه بدعت بر دو گونه است:
بدعت كوچ

(صغرا) :مثل تشی بدون غلو و حتی غلو در تشی  .این نوع بدعت در

میان تابعین و تابعان تابعین بسیار بود ،با این كه همه آنان دیندار و صدوق بودنـد .پـس
اگر در وثاقت اینان تردید كرده و روایـات آنهـا مـردود شـود ،ناچـار بایـد بسـیاری از
احادیث و روایات نبوی را كنار گذاشت و این مفسدهای آشكار است.
بدعت بررگ (كبرا) :مثل رف

كامل و غلو در رف

و دشنام به ابوبكر و عمر .ایـن

گروه موث نبوده و به روایتهای آنان هم نمیتوان استناد كرد.
پس ،شیعه غالی در سدههای نخستین و عرف آنان ،كسی بود كه تنها به عثمان ،زبیر،
طلحه ،معاویه و گروهی كه با علیبنابیطالب (ع) جنگیدند ،انتقاد میكردند و یا آنها را
118

دشنام میدادند اما غالی ،در زمان ما و عرف ما كسی است كه آنـان را كـافر بدانـد و از
شیخین هم بیراری بجوید.
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 .2شیعیان؛ كه علی بن ابیطالب علیهالسالم را دوست داشتند و از كسـانی كـه بـا او

علی (ع) را برتر از آن دو میدانست .به ایـن اعتبـار ،ابـان را ثقـه و صـدوق میشـمارد
(ذهبی )5/1 :1387 ،و اسـماعیل بـن ابیاسـحاق مالئـی كـوفی را كـه عثمـان را كـافر
میدانست ،به شدت تضعیف میكند (همان .)490/4:همچنـین ،میافرایـد كـه در سـده
هشتم ،به طور مطل  ،شیعه (قط نظر از این كه رافضی یـا غـالی روانـده شـود) كسـی
است كه صحابه ،حتی شیخین را دشنام دهد و تكفیر كند (ذهبـی .)374/5 :1413 ،ایـن،
از آنرو بود كه از قرن دوم -سوم به بعد ،مرزهای عقیدتی بین شیعه و سنی كاملتر شد
و هركدام ،هویت روشنی پیدا كردند.
مجموع تعبیرهای اهلسـنت از شـیعه ،رفـ

و مشـتقات آنهـا در قرنهـای اولیـه

اسالمی را میتوان در چند گرینه ،جم بندی كرد:
 .1شــیعه :بــه كســی اطــالق میشــود كــه هــر چهاررلیفــه نخســت را بپــذیرد ولــی
علیعلیهالسالم را بـر عثمـان مقـدم دارد (ابنمعـین ،همـان 338/1:و 339؛ ابنعبدربـه،
همــان245/2:؛ ذهبــی458- 457/16 :1413 ،؛ ابنحجــر ،بیتــا )460:یــا بــا دشــمنان آن
حضرت همانند معاویه دشمنی نماید (ذهبی1045/3 :1374 ،؛ ابنحجر.)233/5 :1390 ،
از این نوع تشی  ،به «بدعت صغرا» نیر تعبیر شده كه روایاتشان قابل قبول است (ذهبـی،
.)5/1 :1387
نمایند .البته غلو ،در نگاه آنان ،مقدم شمردن امیرمخمنان علیهالسالم بر شـیخین میباشـد.
از این رو ،به رافضی« ،شـیعه غـالی» هـم اطـالق میكننـد (ابنعبدربـه ،همـان245/2:؛
ابنحجر ،بیتا.)460:
 .3شیعی جلد :اصطالحا به كسی گفته میشود كه علی(ع) را برتـر از شـیخین بدانـد
(ذهبی )458/16 :1413 ،و از عثمان بدگویی كند (همان.)370 - 369/7:
 .4رافضی مقیت :كسی است كه در عین پذیرش امامت شیخین ،با آنان دشمنی نماید

مفهومشناسى شیعه در مناب اهل سنت

 .2رافضی :به كسانی گفته میشود كه شیخین را رف

كرده و دربـاره علـی(ع) غلـو

(همان.)458/16:
 .5رافضی ربیث :ربیث در لغت به معنای فاسـد اسـت (فراهیـدی ،همـان)249 :4 ،
ولی این اصطالح ،كسانی را شامل میشود كـه از هـر سـه رلیفـه بـدگویی كننـد .واژه
«ناصبی» در مقابل این اصطالح قرار دارد و بر كسانی اطالق میشود كـه بـه امیرمخمنـان
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ذهبی ،ابان بن تغلب را فردی میداند كه به شیخین اصال تعرض نمیكرد ،بلكـه تنهـا

.)370 - 369/7 :1413
 .6رافضی غالی :به كسی گفته میشود كه رالفت شیخین را مردود بداند و بـه آنـان
دشنام دهد(همان458/16:؛ ابنحجر ،بیتا .)460:ذهبی ،این رتبه را «بدعت كبرا» مینامد
و معتقد است هیچ روایتی را از اینان نباید پذیرفت (ذهبـی .)5/1 :1387 ،بـر پایـه ایـن
مناب  ،عالوه بر عقاید غالت رواف

 ،عقیده به رجعت هم اگر باشـد ،شـدیدترین نـوع

غلو ،شنارته میشود (ابنحجر ،همان.)460:
این اصطالحات ،با گذشت زمان ،تغییر مفهوم دادند و اصطالح شیعه به طور مطلـ ،
به كسانی گفته شد كه در گذشته ،رافضی غالی نامیده میشدند .در سدههای نخسـتین و
عرف آنان ،شیعه غالی كسی بود كه تنها به عثمان ،زبیر ،طلحه ،معاویه و گروهی كـه بـا
علی بن ابیطالب علیهالسالم جنگیدند ،انتقاد داشته و دشنام میدادنـد امـا در دورههـای
بعد ،غالی به كسـی گفتـه میشـد كـه آنـان را كـافر دانسـته و از شـیخین هـم بیـراری
میجست .همچنین ،شیعه ،در قرون اولیه ،به كسی گفته میشد كه تنها به تقدم علی(ع)
بر عثمان اكتفا میكرد؛ ولی در سده هشتم ،با قط نظر از این كه رافضی یا غالی روانده
شود ،صحابه ،حتی شیخین را تكفیر میكردند و دشنام میداد (ذهبی .)374/5 :1413 ،به
تعبیر دیگر ،آن كسی كه در سدههای نخسـتین ،شـیعه نامیـده میشـد ،اكنـون دیگـر در
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

تعریف شیعه نمیگنجد و شیعه قرون میانی به بعد نیر ،از نگاه اهلسنتِ قرنهای پـیش
از آن ،شیعه نبودند؛ بلكه قید غالی یا رافضی داشتند.
هـ  :تشيع كوفي:

«مفهوم تشی  ،در قرون نخستین اسالمی ،اعم از تشیعی بود كه اكنون رایج اسـت .آن
چه اكنون شیعه گفته میشود ،در اصطالح كهن عثمانیـان ،از آن تعبیـر بـه رفـ

شـده

است .در آن دوره ،شیعه در كاربرد عمومیاش ،به كسانی گفتـه میشـد كـه امـام علـی
علیهالسالم را مقدم بر عثمان میداشتند .افرون بر آن ،كسانی كه آن حضرت را بر سـایر
رلفا مقدم داشته و یا اصوال به امامت آن حضرت و اوالد ایشـان اعتقـاد داشـتند ،شـیعه
روانده میشدند .شیعه به معنای متشی  ،كسی بود كه در مقام مقایسه میان رلفـا ،اعتبـار
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و اعتنای بیشتری به امیرمخمنان(ع) داشت؛ این در حالی است كه رافضی به كسی گفتـه
میشد كه رالفت شیخین را انكـار كـرده و امامـت امـام علـی(ع) را بـه عنـوان امـری
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دشنام میدهند؛ اما اگر آن حضرت را كافر بشمارند ،رارجی محسوب میشوند (ذهبی،

نامگذاری كرد كه در قالب هیچكدام از فرق شیعه و حتی معترله نمیگنجد( » .جعفریان،
)24 – 22 :1380:1

با این كه كلیت این نظریه ،قابل پذیرش است اما این نكته هم باید در نظر داشت كه،
اگرچه برتر دانستن علیبرعثمان ،در بیشتر موارد نشانه تشی بود ،اما اگر كسی امـام را
از شیخین هم برتر میدانست و نیر ،عقیـده بـه امامـت آن حضـرت و اوالدش داشـت،
رافضی روانده میشد .دیگر این كه ،تشی عراقی بر محوریـت كوفـه اسـتوار بـود؛ كـه
عموم مردم و دانشمندان آن اعم از شیعه و سنی ،علی(ع) را بر عثمان مقـدم میداشـتند
(طبرانی ،بیتا208 ،7:؛ شهرزوری .)178 :1416 ،مـثالً ،وقتـی دربـاره مـذهب ابوغسـان
مال

بن اسماعیل نهدی (درگذشته 219ق) تردید شد و از بخـاری دربـاره تشـی وی،

سخال به عمل آمد ،پاسخ داد :او نیر همانند عموم محدثان اهلسنتِ كوفه ،نظیـر ابـونعیم
فضل بن دكین (218 – 130ق) و عبیداهللبن موسی عبسی (م213ق) ،مذهب اهل كوفـه
را دارد (ذهبی)432/10 :1413 ،؛ یعنی علی را بر عثمان مقدم میدارد احمدبن حنبل ،به
نقل از پدرش ،میگوید كه تمام اهل كوفه ،به جر طلح بن مصـرف (طلح

بـن

معروف بن عمرو همدانی متوفای 112ق) و عبداهلل بن ادریـس ،علـی(ع) را بـر عثمـان
برتری میدهند .نكته قابلتوجه این است كه پدرش ،محبت علـی را بـه معنـای برتـری
دارد كه كوفیان ،همگی متشی بودند و از وجود افراد انگشـت شـماری چـون ابوسـلمه
رالد بن سلمه بن عاص بن هشام بن مغیره مخرومی (م132ق) كه اهل كوفه اما ناصـبی
بود ،ابراز شگفتی میكند (ذهبی 1.)374/5 :1413 ،بنابر این درستتر آن است كه چنـین
تشیعی را تشی كوفی بنامیم نه عراقی؛ چرا كه عراق شامل بصـره ،واسـط و بغـداد هـم
میشود كه در آنها غلبه با تسنن و عثمانیها بود.
و :تشيع اعتقادی:
 .1بیتردید این سخنان تا حدی گرافه گویی و از باب مبالغه است چرا كه بـر پایـه دادههـای تـاریخی ،گروههـا و
افراد زیادی در دورههای مختلف ،از مردمان كوفه از مخالفین و دشمنان امام علی علیهالسالم بودنـد تـا آن جـا
ایشان را سبمیكردند؛ برای نمونه رجوع شود به :مغربی ،بیتا 167/1 :و 168؛ طبری شیعی،بیتا 207 :بـه بعـد؛
ابنابیالحدید.103/4 :1404 ،

مفهومشناسى شیعه در مناب اهل سنت

دادن آن حضرت بر عثمان تفسیر میكند (ابنحنبل .)535/2 :1408 ،ذهبـی نیـر ،عقیـده
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منصوص از طرف ردا ،باور داشت .معنای عام شـیعه را بایـد بـه عنـوان تشـی عراقـی

اعتقادی داشته باشیم .تشی  ،در لغت ،به معنای تبعیت رالصانه و والیتمدارانه بـر پایـه
دین است (شیبی )19 :1982 ،و شیعه ،در مفهوم راص آن ،به كسانی اطالق میشود كه
به شكلی ویژه ،هوادار علی(ع) شدند و قایل به امامت و رالفت بالفصل او بـا وصـیت
و نص جلی یا رفی از جانـب رـدا و رسـولش هسـتند .آنهـا عقیـده دارنـد كـه امـام،
عالمترین فرد زمان بوده و واجب است از ارتكاب گناهان كبیره و صغیره معصوم باشـد.
همچنین ،امامت را ركنی از اركان دین میدانند كه بر نبی اعظـم (ص) جـایر نیسـت از
انتخاب امام ،غفلت ورزد و یا تعیین آن را به عموم تفوی

نماید (علـم الهـدی:1409 ،

183؛ رواجــه نصــیر25 – 13 :1335 ،؛ حلــی67 – 45 :1405 ،؛ همــو– 137 :1382 ،
142؛ میالنی .43 :1413 ،همچنین ،بنگرید :ابنعبری.)97 :1992 ،
عالوه بر این ،عقیـده دارنـد كـه امامـت و رالفـت ،از میـان اوالد علـی (ع) رـارج
نمیشود و اگر رـارج شـود ،یـا بـا لـم اسـت یـا تقیـه از سـوی آنـان (شهرسـتانی،
بیتا131/1:؛ قلقشندی ،بیتا229/13:؛ جابلقی.)231/2 :1410 ،
نتيجهگيرى

شیعه به معنای واقعی ،همان تشی اعتقادی است كه اصول و عقاید شـنارته شـدهای
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

دارد و در رفتار رود از چارچوبی مشخص پیروی میكند .در حقیقت ،مصداق حقیقـی
شیعه ،كسی است كه عالوه بر دوستی راندان پیغمبر ،رالفت و جانشینی رسـول (ص)
را ح شرعی علی بن ابیطالب(ع) و یازده تن از فرزندان ایشان -یكی پس از دیگری-
می داند كه از جانب ردا و رسولش به آنان اعطـا شـده اسـت .بـا ایـن توضـیح ،شـمار
كسانی كه چنین عقیدهای داشته و پایدار مانـده انـد ،زیـاد نبـوده و بـه مصـداق سـخن
مشهور «النا ،علی دین ملوكهم» ،بیشتر مسلمانان ،تسلیم حاكمان بودند و هر حاكم یـا
سلسلهای كه روی كار میآمد ،روش و مـنش ویـژهای درپـیش میگرفـت و بـه حكـم
علمای اهلسنت ،مردم ،مو ف به پیـروی از احكـام حكـومتی او میشـدند .بـا همـین
اسا ،بود كه عملكرد رلفای نخسـتین ،در كنـار قـرآن و سـنت ،مبنـای عمـل و فقـه
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اهلسنت قرار گرفت .اما در باور شیعیان امامی ،از آنجا كـه حكـم رـدا تنهـا از طریـ
پیامبر و یا كسانی كه به انتخاب ردا و رسولش تعیین شدهاند ،اعـالم و تبیـین میشـود،
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برای روشنتر شدن مطلب ناگریریم در كنار تشی كـوفی ،نگـاهی بـه مفهـوم تشـی

پذیرا شوند .همین امر ،سرمنشي افتراق مـذهبی -و بـه تبـ آن -سیاسـی شـیعه و سـنی
گردید كه از روز رحلت نبی اكرم شروع شد و به مرور زمان ،مرزهای عقیدتی روشنتر
و محكمتری یافت.

مفهومشناسى شیعه در مناب اهل سنت

123

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:10 +0430 on Sunday September 6th 2020

هرگر نمیتوانستند حاكمیت دینی و سیاسیِ آنهایی كه چنین ویژهگیهـایی دارا نبودنـد،

 .1قرآن كریم.
 .2ابنابىالحدید ،عبدالحمید( ،)1404شرح نهجالبالغه ،تحقی محمد ابوالفضل
ابراهیم ،قم ،انتشارات كتابخانه آیت اهلل مرعشى نجفى.

 .3ابناثیر ،مبارک بن محمد ( ،)1418النهني

فى غري

الح دي ،،

تحقی طاهر احمد زاو و محمود محمد طناحى ،بیروت ،دارالكتب العلمیه.

 .4ابنجــوزی ،ابــوالفرج عبــدالرحمان( ،)1407زادالمس ير ف م عل
التفسير ،تحقی محمدبن عبدالرحمان عبداهلل ،بیروت ،دارالفكر.

 .5ابنحجـر ،احمـد بـن على(بیتـا) ،ف ت
البخن

بش ر

الب ن

ح حي

 ،بیروت ،دارالمعرفه.

 ،)1390( ------- .6لسن

الميزا  ،بیروت ،مخسسه اعلمى.

( ------- .7بیتــا) ،ه دیالس ن ی لف ت الب ن ی مقدم
ححي البخن ی ،بیروت ،دارالمعرفه.
 .8ابنحنبل ،احمد( ،)1408العلل ،تحقیـ وصـیاهلل بـن محمـود عبـا ،،ریـاص،
دارالخانی.
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

 .9ابنرلكان ،ابوالعبا( ،بیتـا) ،وفينت االعين

و أنبنء أبن نء

الزمن  ،تحقی احسان عبا ،،بیروت دارالثقافه.
 .10ابنعبدربه ،ابوعمر احمد بن محمد ( ،)1404العق د الفري د ،بیـروت،
دارالكتب العلمیه.
 .11ابنعبر  ،غریغوریو ،ملطـى ( ،)1992تن يخ مختصر الدول ،تحقیـ
أنطون صالحانى یسوعى ،بیروت ،دارالشرق.

 .12ابنعساكر ،علیبن حسـن ( ،)1415تن يخ مدين

دمشق ،تحقیـ علـی

شیری ،بیروت ،دارالفكر.
 .13ابنقتیبه ،عبداهلل بن مسلم ( ،)1390المعن ف ،تحقی محمـد اسـماعیل عبـداهلل
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صاوی ،بیروت :دار احیا التراث العربی.

 ،)1408(------ .14غري

الح دي  ،،تحقی ـ عبــداهلل جبــوری ،بیــروت،
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كتابنامه

 .15ابنمعین ،یحیى بن (بیتا) ،تن يخ ابنمعين به روایت عبا ،بن محمـد
بن حاتم دور (م271ق) ،تحقی عبداهلل احمد حسن ،بیروت ،دارالقلم.

 .16ابنمنظور ،جمالالدین محمد( ،)1405لسن

العرب ،قم ،نشر ادب الحوزه.

 .17ابوالبقــا كفــوی ،ایــوب بــن موســی( ،)1412الكلي نت مع

ف م

المصطلحنت و الفروق اللغويه ،تحقی عدنان درویش و محمد
مصری ،بیروت ،مؤسس الرسال.

 .18ابوحاتم رازی ،احمد بن حاتم ( ،)1957كتـاب الزين
االسالمي

فم الكلمنت

العربيه ،تحقیـ عبـداهلل سـلوم سـامرایی ،قـاهره ،دارالكتـاب

العربی.

 .19ابــوهالل عســكری ،حســن بــن عبــداهلل ( ،)1412مع

الف

روق

اللغويه ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 .20بغدادی ،عبدالقاهر بن طـاهر ( ،)1977الفرق ب ين الف رق ،بیـروت،
داراآلفاق الجدیده.
 .21جابلقى ،سید على اصغر بروجرد ( ،)1410طرائف المقنل ،تحقی سـید
مهد رجایى ،قم ،انتشارات كتابخانه آیت اهلل مرعشى نجفى.

تن قر

ده

ه ری ،قم ،انصاریان.

 .23جوهر  ،اسـماعیل بـن حمـاد ( ،)1407الص حن
ححن

ت نا اللغ

و

العربيه ،تحقیـ احمـد بـن عبـدالغفور عطـار ،بیـروت ،دارالعلـم

للمالیین.
 .24حلی ،حسن بن یوسف ( ،)1382سنله س عديه ،ترجمـه سـلطان حسـین
استرآبادی ،تحقی علی اوجبی ،تهران ،وزارت ارشاد.

مفهومشناسى شیعه در مناب اهل سنت

 .22جعفریان ،رسول ( ،)1380تن يخ تشيع د

ايرا

از آغ نز

 ،)1405( ------- .25كتنب االلفين ،كویت ،مكتب االلفین.

 .26رواجه نصـیرالدین طوسـی ،محمـد بـن محمـد بـن حسـن ( ،)1335س نله
امنمت ،به كوشش محمدتقی روشن پژوه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

125

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:10 +0430 on Sunday September 6th 2020

دارالكتب العلمیه.

تدمری ،بیروت ،دارالكتابالعربی.
 ،)1374( ------- .27تذكرة الحفنظ ،تحقی عبدالرحمان بن یحیى معلمى،
مكه ،مكتب الحرم المكى.
 ،)1413( ------- .28سير اعالم النبالء ،چاپ نهم ،تحقی على ابوزید،
بیروت ،مؤسس الرساله.

 ،)1387( ------- .29ميزا

االعتدال فى نقد الرجنل ،تحقی

على محمد بجاو  ،بیروت ،دارالمعرفه.
 .30زبیدی ،محمد مرتضی (بیتا) ،تنا العروس ،بیروت ،مكتبه الحیاه.
 .31سمعانی ،عبدالكریم( ،)1408االنسنب ،تحقیـ عبـداهلل عمـر بـارودی ،بیـروت،
دارالجنان.

 .32شهرزور  ،عثمان بن عبـدالرحمان ( ،)1416مقدم

ابنالص ال

ف ى

علوم الحدي  ،تحقی صالح بـن محمـد بـن عویضـه ،بیـروت ،دارالكتـب
العلمیه.
 .33شهرستانی ،محمد بن عبدالكریم(بیتا) ،الملل و النحل ،تحقیـ محمـد
سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391

سیدكیالنی ،بیروت ،دارالمعرفه.

 .34شیبی ،كامل مصـطفی ،)1982( ،الصل

بين التصوف والتش يع،

بیروت ،داراالندلس.

 .35صدوق ،محمدبن علـی( ،)1404عيو

اخبن

الرض ن ،تصـحیح شـیخ

حسین اعلمی ،بیروت ،مخسسه اعلمی.

 .36طبرانی ،سلیمان بن احمد(بیتا) ،المع

االوسط ،تحقی طارق بن عـوض

اهلل بن محمد و عبدالحسن بن ابراهیم حسینی ،بیجا ،دارالحرمین.

( ------- .37بیتا) ،المع

الكبير ،تحقی حمـدی عبدالمجیـد سـلفی،

قاهره ،مكتب ابنتیمیه.
 ،)1417( ------- .38مسند الشنميين ،تحقی حمدی عبدالمجیـد سـلفی،
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 .26ذهبى ،شمسالدین محمد ( ،)1407تن يخ االسالم ،تحقی عمـر عبدالسـالم

 .40طبری شیعی ،محمد بن جریر بن رستم (بیتـا) ،المسترشد فم امنم
اميرالمؤمنين ،تحقی احمد محمودی ،قم ،مؤسس

الثقنف

االسالمي لكوشانپور.
عن تأويل آي الق رآ ،

 ،)1415(------- .41جنمع البين
تحقی صدقی جمیل عطار ،بیروت ،دارالفكر.

ف م تفس ير

 .42طوسی ،ابوجعفر محمد بـن حسـن( ،)1409التبي ن
القرآ  ،تحقی احمد حبیب قصیر عاملی ،بیجا ،مكتب االعالم االسالمی.
 .43فراهیدی ،رلیل بن احمد ( ،)1409كتنب العين ،تحقی مهدی مخرومـی و
ابراهیم سامرایی ،قم ،دارالهجره.

 .44فیروزآباد  ،محمد بن یعقوب (بیتا) ،القنموس المحيط.
 .45قرطبی ،ابوعبداهلل محمد( ،)1405ال نمع الحكنم الق رآ  ،بیـروت،
مؤسس التاریخ العربی.

االعش م ف م ح ننع

 .46قلقشندی ،شهاب الدین احمـد(بیتا) ،ح ب
االنشنء ،بیروت ،دارالكتب العلمیه.

 .47مغربی ،قاضی نعمان ( ،)1393دعنئ

االسالم ،تحقی آصف بن علی اصـغر

( ------- .48بیتــا) ،ش ر

االخب ن

ف م فال نئل االئم

االطهن  ،تحقی سید محمد حسینی جاللی ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین حـوزه
علمیه.

 .49مقدسى ،ابوعبداهلل محمد بن احمد ( ،)1411احس ن التقنس ي
معرف

ف ى

االقنلي  ،قاهره ،مكتب مدبولى.

 .50منقری ،نصر بن مراحم ( ،)1392وقع
هارون ،بیجا ،مؤسس

ح فين ،تحقیـ عبدالسـالم محمـد

مفهومشناسى شیعه در مناب اهل سنت

فیضی ،قاهره ،دارالمعارف.

العربي الحدیثه.

الكت

ف م اه
 .51میالنی ،سید علی حسـینی ،)1413( ،االمنم
الكالمي و عقيدة الشيع االمنميه ،قم ،شریف رضی.
 .52نحا ،،ابوجعفر احمد بن محمد( ،)1409معننم القرآ

الك ري ،
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 .39علم الهدی ،سید مرتضی( ،)1409تنزيه االنبينءبیروت ،داراالضوا .

 .53نوبختی ،حسن بن موسـی( ،)1361ف رق الش يعه ،ترجمـه محمـد جـواد
مشكور ،تهران ،انتشارات علمی فرهنگی.

سال دوم ،شماره ششم ،تابستان 1391
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تحقی محمد علی صابونی ،مكه ،جنمع ام القری.

