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در طول تاریخ اسالم عهیش ةواژ ةانگار راتییتغ یررسب  

 یقاسم بستان
 ، ایران اهواز ،چمران هیددانشگاه شالهیات  اریدانش

 ی د یمآمنه ا

 ، ایران اهواز ،چمران د یهه ششگادان ، الهیات یدکتر ی دانشجو

   یس ین یدیحمزه عب

 ، ایران چمران، اهواز د هیدانشگاه ش ات، الهی یدکتر ی دانشجو

 ( ۱۶/0۶/۱3۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۸/0۴/۱3۹۸)تاریخ دریافت:  
 دهیچک
در  عهیشا  ةواژکاه  ی الرجا و  ی ثیحاد ،ی خ یرات تااگزارشا  خ،یاز تاار ی و اجمال ی قیتطب ةمطالع کی
اسات.  یدر طاول قارون متمااد عهیدر مفهاوم شا  یی تحول و تطورات معنا انگربی است، رفته راکبه هاآن

باا  ژهوا نیا ارتبااط مفهاوم ا توانادی مکلماه،  نیا ا یی معناا ةحاوزتطاورات و تحاوالت در  نیا شناخت ا
 ،هعیشا  ریا نظ  یی هااواژهت باا سانّل کتب اها  ثال، درن مواعنبه هر عصر را نشان دهد؛ ی علم یهاگفتمان

در کتب  ی عیش انیکه راو  شودی محاصل  جهینت نیا ،یو ظاهر یی در نگاه ابتدا م؛یهست مواجه.. و. ع،یشت
کاه  میابیا ی ممهم دسات  نیا به ک،یهر بررسی  با اما اندبودهطور وفور و گسترده مورد نظر ت بهاهل سنّ
 یراو  کی انتسابموجب  یتعددعام داشته است و عوامل م یی نامع و  نبوده یّهامام  در حصرمن  عه،یش ةواژ
 یی معناا راتییتغ ی منظور بررسبه ،ی لیتحلا  ی فیپژوهش حاضر به روش توص نیبوده است؛ بنابرا عیبه تش
ل در طاو عهیشا  ةواژدهاد کاه ی نشان م دست آمدهبه جینتا ؛پردازدی م انگارهتاریخ کردیبا رو  عهیشةکلم
 ی باه عباارت ایداشته است و  قییضه و تتوسع ی خ یتاردر طول زمان و تحوالت  ته و اشد ایپو یریس خیتار
واژه  نیا ا ی باا بررسا  ،رو نیا اجامعه هماهنگ بوده اسات؛ از  ةشیاندواژه در تحوالت خود با  نیا گر،ید
 نیا از یترجامعو  ترقیدق  ینامعبا واژگان مترادف به سهیآن در مقا لیتحل و  ی و اصطالح یلحاظ لغوبه

 .میابیی مواژه دست 

 .راتییتغ ،یرافض عه،ی، شاره انگریخات لیدی:ان کواژگ 

 
 Eـmail: gbostanee@yahoo.com (نویسندۀ مسئول)  
 Eـmail: Omidi7092@yahpp.com 
 Eـmail: h.o.neisy114@gmail.com 
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 مقدّمه

تاکنون، در گزارشات  )ص(اسالم یگرام امبری است که از زمان پ یاز کلمات عهی ش ةواژ

ستخوش واژه، د نیا معنای ،هادورهاز  کیاما در هر ؛شده دهید یو رجال ییروا ،یخیتار

 دوره هر در هاانانسر تفکو  امعهبا ج قطعاً ییمعنا ریی تغ نیت؛ ااسشده  یاساس یتاریی تغ

کار واژه را به ،شدیاندیمو  کندیم تفکر که گونهآنجامعه  ،رو ن یاز ا دارد قی وث یوندپی 

مورد  ،واژه، از صدر اسالم تاکنون ن یا ییتحول معنا ری است س یضرور ن یبنابرا ؛ردی گیم

 ةکلم ییمعنا راتیی تغل و تحو ی،خوببه تواندیمکه  یوش. رردی قرار گ یبررس العه ومط

 یاری در بس ،کلمه است؛ امروزه ن یبه ا یخیتار آوردرهو  آوردیرو د،ینما ن ییرا تب  عهی ش

با  قی در ارتباط وث نیزدر کنار و  یخیتار افتهی ر ،ین یدر مطالعات د ژهویبه ،هاگسترهاز 

 ایه حادثدر فهم  یخینقش مطالعات تار. ردی گیمه قرار جد تومور هاآوردیرو ریسا

شگرف  ری مکشوف و تأث ،ش یازپش ی ب آن، یدای و شناخت ابعاد ناپ هاشه یاندو  هادگاهید

 ،یمعلوم شده است )قراملک یخیتار یخبریبحاصل از  ییگراجزمآن در درمان 

 رخمو ،یوتور الوجآرسط تو ربان ی نخست یبرا ،انگارهتاریخ(. اصطال  ۱37 :ش.۱3۸۵

کار گرفته شده است. به   در هاروارد  ش یهایانسخنرعه مجمودر  ،ییکایآمر تباریآلمان

 یخوببه خیآن را در گذر تار ییتحول معنا ری و س عهی ش ةکلم یمعنا تواندیم روش ن یا

ر که د دانست مفهوم ای شهیفکر، انگاره، اند کی توانیمکلمه را  ن یا را،یز ؛دیروشن نما

 ت،یدر نها .شده است یتیقعمو اوتر تف دچا صدر اسالم تاکنونل از زمان قافاصل انت  حدّ

 دستبههدف،  ،است عهیو اصطال  ش ةواژ ما، ناظر به  ةطی حو  ضوعمو ،کهن یابا توجه به 

 شدنبرده کاربهاز  یقی عم حی است تا بتوان درک صح یزمان ةبازدر  عهی آوردن مفهوم ش

 . و... داشت یث یالحدعلمرجال، کتب  ه دراژو ن یا

 است: یبه سه سؤال اساس خصدد پاسحاضر در وهش پژ ،ن یبنابرا
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به چه  ری س ن یا ؟است یعوامل ایچه عامل و  عهیش ةواژتحول  ری : منبع و مصدر ساوالً

 را گذرانده است؟ کسانیهموار و  یری مس ای یجیو تدر ی؟ تکاملاستبودهصورت 

  ت؟خاص دانس یافراد ایگروه و  بهمنحصر  توانیمرا  هعی ش ةژوا ای: آاًی ثان

 ؟گرددیبرم یبه چه زمان عهیش ةواژ یری کارگبهز و : آغاثاًثال

 انگارهتاریخ ـ 1

 ،یری گشکل ةدربارکه به بحث  هاشهیانددر مورد  یخیپژوهش تار یهانهیزماز جمله 

ج واخاص ر یعصر ای ینگرهف ییضاکه در ف ،پردازدیممختلف  مهی مفا ریی ثبات و تغ

 (.Lovejoy, 1936: 8 ر.ک؛) است انگارهتاریخ ،دارد

درنظر داشت که  ستیبایممهم را  ن یواژه، ا کی ةانگارخیتارآوردن  دستبه یبرا

  در ی،خیآن در ادوار مختلف تار یو بررس یواژه به لحاظ لغو یخیتار ری توجه به س

واژه در  کیکه،  یانهگوبه ؛و مهم است ذارگری تأث اریجامع، بس جیآوردن نتا دستبه

 شود. یاگسترده ایمحدودتر و  ییبار معنا یارات داس ممکنمان طول ز

 یمجاز یمعنا رفتن یپذ ع،ی ترص ل،یتنز ص،یمانند تخص ،گرید یراتیی به تغ معناشناسان

 :ش.۱3۸۹ ،چیپاکت ) اندکردهاشاره  دیجد مهی مفا دی تول برای هاانگاره گریبا د بی و ترک

 (. ۱۹۵ :.ش۱37۹ ،ی؛ صفو7۶

آن در  گاهیبر علم لغت، جا هیبا تک عهیش ةواژ ةانگارخیتار یبررس، به روش ی پپژوهش 

تحول  ةمطالع یالزم به ذکر است که برا ؛پردازدیمت و اهل سّن عهی ش دگاهیطول زمان، د

اص با مان خمدت ز اصطال  در کی جیرا یمعنا انی م یاسهیمقا ازمندی واژه ن کی ییمعنا

  .است  رگید یهازماناز همان واژه در  رگید ییمعنا
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 در لغت  عه یش  ةاژوـ 2

 که به ذهن افراد  یامر ن یاول ع،ی تش و عهیش ةواژدر مورد  هیو اول ییدر برخورد ابتدا

از دو  یکی یبرا یعنوان نامبه عی و تش عهی است که ش ن یا ،رسدیم زبانانیفارسخصوص به

 یکاف تفکر ن یع، اموضو ن ییتب  یاما برا ؛رودیم کاربه بل تسنن مقار د ،الممذهب اس

جامع دست  یف یتا به تعر ردی قرار گ یمورد بررس زی ن یمعاجم لغو استبلکه الزم  ؛ستی ن

 .افتی

 .است یزبان عرب یهانامهلغتآن در  یری گیپ ،عه« ی »ش ةواژ یلغو یمعنا یمحور بررس

 کرد: انی ب هونگن یارا  عهی ش یمعنا توانیم یمنابع لغو یلذا با بررس

 : 2 ، ج .۱۹۸2 ،دیدرابن ؛ ۱۹۱: 2 ج ، .۱۴0۹ ،یدهی )فرا اقوامو ه روگ ت،یتبع ا2ا ۱

 (. 3۵7 :۴ ، ج  .۱37۵ ،یحی؛ طر۱00 :2  ، ج۱۴۱۴، عبادبن لی اسماع؛ ۸72

 ،ی؛ راغب اصفهان۸72: 2 ، جم.۱۹۸2،دیدرابن و پراکندن ) افتن ی گسترشا 2ا 2

 (. 3۵7 :۴ ج ،. ۱37۵ ،یحی؛ طر۴70 :۱ ، ج. ۱7۱2

،  .۱۴30 ،ی؛  مصطفو۱2۴۱ :3 ، ج .۱37۶ ،یهر)جو روانی و پ اناری همراهان، ا2ا 3

 دای پ ش یگرا ی( هستند که در اثر محبت و عالقه، به فرد3 : .۱۴0۸؛ مظفر، 20 :۶ ج

 (. 307 : .۱۴۱2 ،عسکری ابوهالل) اندکرده

 شودیمگفته  ،ندیهم آ ردته باشند و گاشد نظراتفا  یکه بر سر کار هیهر گرو ا2ا ۴

فرد،  کیواژه هم بر  ن یا ،گفت توانیم زی (. در ادامه ن۱۸۸ :۸ ، ج .۱۴۱۴، روظمن ابن )

  : 2 ، ج .۱۴۱۸ ،ری اثابن اه از زنان و خواه از مردان )گروه؛ خو کیو هم بر  شودیماطال  

 (. ۴7 :3 ج ،تایب ،یروزآبادی ؛ ف۵20

ة یدرآ مورد ن ی آمده است؛ اول زی قرآن ن رکمبا ةسوردر سه ه، اژو ن یا یلغو یمعنا

 ُکلِّ َُمَّ لَنَنْزِعَنَّ ِمْن ﴿است:  یمعاند دوزخ یهاگروه ةدربار )س(میمر ةمبارک ةسور  ۶۹

 ةسورو فرعون در  )ع(یموس ةقصدر  ی؛ مورد بعد﴾ایًّعِتِالرَّحْمَِن  یعَلَأَشَدُّ  هُمْیُّأَ عَةٍیشِ
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 جَدَ وَفَ﴿آمدرهر دبه ش یخبریبدر هنگام  )ع(یوسم ی: وقت دیفرمایمه ک ،۱۵ ةیآ ،قصص

ِمن  یالَّذِوَ هَذَا ِمْن عَدُوِِّه فَاسْتَغَاثَهُ  عَتِهِیشِهَذَا مِن  قْتَتِلَانِیَ ْنیرَجُلَ هایف

از  )ع(مهی حضرت ابرا یروی پ ةدربارکه  ۸3 ةیآ ،صافّات ةسوردر  یگری؛ د﴾عَتِهِیشِ

 .﴾میلَابْرَاهِ عَتِهِیشِن مِ وَ ِإنَّ﴿: دیفرمایم )ع(نو حضرت 

 عهی ش ةواژجهت،  ن ی . بدبرندیمکار به زی را بر حزب ن عه« ی »ش ةواژب، ن عرزبادر 

 (. ۱3۹ :۱37۵)ولهاوزن،  ردی گیمقرار  هیمعاو ةعی شدر مقابل  )ع(یعل

 قبل یخیتار تی( در رواروانی و پ اورانی) عهی ش ةواژ یکاربرد لغو یبرا گرید یشاهد

 و عائشةتمعوا عند واج یعل قتال یلعهم : »واتفق أمرکندیم انی که بت مل اسجنگ جاز 

 ری نس، قالوا  طاقة  ةیالمدبأهل  لکم ستی لفقال بعضهم  ای علونقاتل  نةیالمد یإل ری نسقالوا : 

ع به الشام والمطا یوالوهو  ةیمعاو هناکقائل  ،فقال ؛لعثمان فنطلب بدمه عةی شالشام  یإل

 یإل ری نسبعضهم: فقال ،  رجلم البن عبما تحاولون ا منکم یأول هوو دونیترالوا ما لن تن و

« البصرة یإل ری المس یعلأجمعوا ف هواهیمن  بالبصرة ری وللزب عةیش بالکوفة فلطلحةالعرا  

هنا  عةی ش کلمةارائه شده است: » ینظر ن یچن یخیعبارت تار ن یا لی(. ذ 7۱ :2ج ،یبالذر)

 المنعم« )عبدةطلح أنصار یعلأطلقت  کما عثمان ارأنص یعلفأطلقت نصار األ هاب یری

 .است اورانی عهی منظور از ش زی عبارت ن ن یدر ا ،جهی ( درنت ۵۹ :۱۴۱۵، اوودد

 عهی افزود، اگرچه ش دیبا ؛شودیماطال   یگوناگون یبر معان عه« ی »ش ةواژ یساختار لغو

 روانپی  بر را آن توانیم یاما زمان شودیمه گرفت  رکابهگروه، قوم و...  ،هیهمرا یدر معان

 ،عنوان مثالبه ؛ابدی صیمشخص تخص یاواژهواژه با  ن یکه ا کرد  اطال  خاص یفرد

          چه معنا که، چنان ن یبد ی؛عل روانی : پیالعل عهی ش ایو  هیمعاو روانی : پهیالمعاو عهی ش

چه به انو چن  استظر د نمور ()عیعل انیعی ش ،گرفته شود کاربه« آلمعرفه » صورتبه

 (. 2۵۱ :م.200۵ )براشر، شودیم اهفرقه رگیل دامش ،درو کاربهصورت نکره 
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 در اصطالح  عه یشـ 3

الزم  عه« ی »ش ةواژواژه از جمله  کی لیجامع و کامل ذ ییآوردن معنا دستبه یبرا

 . میبپرداز یو سن یعی در منابع مختلف ش ادشدهی فیاست در ابتدا به ذکر تعار

ن حضرت بعد از ل آبالفصالفت خ بهه ک یکسان ای )ع(طالبیاب بن ی لع روانی پا 3ا ۱

، همانند نبوت، )ص(امبری پ ینی جانشباورند که موضوع  ن یبر ا زی معتقدند و ن )ص(اکرم امبری پ

 ینیجانشرا بعد از خود به  )ع(یعلبه فرمان خداوند،  )ص(اکرم امبری است و پ یالهاز شئون 

زمان با گذر  (.۱۴۶ :۱ ج ،تایب ،ی؛ شهرستان۱۹۵ :۱ ج،  .۱۴27،حزمابن د. )یبرگز شیخو

آنان را  تیوال زی و خاندانش بودند و ن )ع(یاطال  شد که دوستدار عل یبر کسان ،واژه ن یا

(. بعد از جنگ ۵۴0 : .۱۴۱2 ،ی؛ ابوالبقاء کفو۵۱۹ :2 ، ج  .۱۴۱۸ ،ری اثابن ) رفتندیپذ

 ،ندنوشت )ع(ن ی که به امام حس ،یانامه یط یت هجرصال شدر س ()عیعل روانی پ ن،یصف 

 :۵ ج ،تای ب ،ی؛ طبر22۸ :2 ج ،تایب  ،یعقوبیدانستند ) )ع(یعل یاعتقاد ةعی شرا  ودخ رسماً

 ،امامّیه عام عالوه بر یدر معنا عهی ش ةواژکه  دیآیم دستبه زی مهم ن ن یا ،جهی (. درنت 3۵2

الف با وجود اخت  ،و...( هیواقف  ه،ی لی اسماع ه،ی ناسی ک ،هیدی)ز  را عهی ش یهارمجموعهیز گرید

 (. 2۵۹ : 3 ، جم. ۱۹۵7 ،ی)ابوحاتم راز شودیمشامل  ،آراء و تشتت  ذهبدر م

خلفا است؛ در  ن یاما برتر ،چهارم ةف یخل )ع(یاست که معتقد باشد عل یکس عهی ش ا3ا 2

 گریبر د یول ؛ت  اسمطر ص()چهارم بعد از رسول خدا ةفی خلعنوان به )ع(یمعنا عل ن یا

 انی در م ،معنا ن یبه ا عی دارد؛ و تش حی ترج )ص(امبری پ دنز در ،لیخاطر کثرت فضابه ،فاخل

که خالفت  یاز کسان یاری (. بس۱۱۸: ۱ ج ،۱۴۱3،یاد است )ذهب یز اری ت بساهل سّن

 ع«ی »تش یاز نوع )ع(تی اهل ب یبودند )اهل سّنت( با دوست رفتهیرا پذ )ع(یاز عل ش یپ یخلفا

 لیه بر فضارگاند، هت بودنّ هل ساشخاص که در اصل، جزء ا نیاا لذ .بودندردار برخو

ت متهم به اهل سّن ریسا یاز سو ،پرداختندیمو به سخن از آن  کردندمی هی تک )ع(تی اهل ب

( صاحب کتاب .  32۸ ی)متوفا « یعبد ربّه اندلسابن اتهام بر » ن ای کهچنانبودند؛  عّیتش
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وارد  ،تسّنل اه ،عمداز چهار مذهب  یکیرهبر  ،« یبر »امام شافع یحت ایو  دیعقد الفر

عام، بر  هوممف  کیواژه در  ن یافزود ا دیبا ی(. از طرف2۴ :ش.۱3۶۹ ان،یه است )جعفرشد

عساکر، ؛ ابن ۵۱0 : .۱3۸2،یاست )منقر شدهیمهم اطال   هیهواداران عثمان و معاو

 (. ۱۶7 :22 ، ج .۱۴۱۵

  یمختلف  یهادگاهیدو  فیبا تعار یاسالمع در مناب عهی   شاصطال  کهن یابا توجه به 

 رون یااز  سازدیمجامع و واحد را ناممکن  ییبه معنا دنیبوده است و امکان رس روروبه

واژه نزد اهل  نیبه کاربرد ا هینگاواژه  ن یا قی دق یآوردن معنا دستبهتا جهت  می رآنب

 .می ابی بدست  جامع یاهیرنظبه  ،جهیو درنت میندازی ت بسّن

 ت  از نگاه اهل سنّ عی تش فی تعر ـ۴

 ،هاآن فهم که اندپرداخته بودنعهی ش در هامالک انی ت به بسنّ ل جال اهما و رلع

 .کشدیم ریما به تصو برای را و کاربرد آن عی تش ةواژآنان نسبت به  دگاهید چگونگی

 )ع(یلع عثمان و ن یب تیّ افضلم و قدت ةمسئلدر  یاز سن عهی ش زیو مالک تما اری معا ۴ا ۱

است که،  ن یا و مکتب ما بر است عهی ش ،ددانمان ببر عث م قدم را )ع(یعل هرکساست و 

 (. ۴۶۵ :3 ، ج .۱3۹۹ ،ن ی معابن ) هستند فهیخل بی ترتبه )ع(یابوبکر، عمر، عثمان و عل

 نیا ،استت از اهل سّن عهی ش شدن زمتمای باعث چهآنمعتقد است،  یدارقطن ا۴ا 2

 تقدم بر تقدمع که کس هر و ندادهکراجماع  )ع(یعثمان بر عل تیّ در افضلصحابه  که ستا

بر  )ع(یتقدم عل ةمسئلقدم نهاده است.  یگریرافض ةمرحل ن یدر اول ،بر عثمان باشد )ع(علی

تقدم بودند، بدون   ن یمعتقد به ا یادیز ةصحاب رایز ؛و نه بدعت ستعثمان نه رفض ا

 عیتشاز  ییهارگه ،مان ترحم نکندعث  بر هرکسهستند و  ممقدّدو  نیبر ا ن یخیش ،شک

 ، جم.۱۴۱3 ،ی)ذهب استجلد  یعی ش ،که نسبت به او بغض کند یدارد و کس وجود او در

۱۸: ۴۵7 .) 
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م او را مقدّ یو اگر کس است یگرعی تش ،ن یخیو تقدم او بر ش )ع(یمحبت بر علا ۴ا 3

 .  (23۱ :2 ، ج .۱۴۱۸، حجرن با) شودیم دهی نام یغال ةعی ش ،بداند

 شودی م دهی نام یبدعت صغر ،ن باشدبدون آ ایو اشد لو باگر همراه با غ عی تشا ۴ا ۴

 دهی نام یبدعت کبر ،در رفض باشد عی و اگر تش رندی گیمدسته قرار  ن یا لیذ ن یکه تابع

 یرتغلب از نوع بدعت صغ ابابن عنوان مثال: به ؛مردود است زی ن تشانیکه روا شودیم

 داندیممقدم  ن یخیشبر را  )ع(یو تنها علاست  نداشتهض عرت ن یخیبه شکه  چرا ؛است

 (.  ۵ :۱ ، جم.۱۹۹۵ ،ی)ذهب

بر  )ع(یدادن عل یت، برتردر کتب اهل سّن یعیش یراو کیاوصاف  ن یترشاخص

کتاب  فی و تصن )ع(تی ل، اظهار حب به اهل بینقل فضا ن،یخیبر ش )ع(یم علعثمان و تقدّ

در  یو رافض عهی از اوصاف ش یکیانتساب به  ،جهی که درنت است (ع)تی باهل ل یفضادر 

عام از  یمعنا انگری بوده است و بثر ؤمت در نزد اهل سّن ی،ورا یثیو حد ییار روااعتب

 آن است. یامروز یمعنانسبت به ن،ی ممتقدّ انی در م عهی ش

 ت اهل سنّ ی در کتب رجال عه ی ش ةواژکاربرد ـ 5

که  دشویممشاهده  « عهی و ش عی متش ،یعی ش» ری نظ ییهاژهوا ،تسّن هلا یدر کتب رجال

 یالؤس جان یالذا در  .شده است اتش یروا موجب جر  او و ردّ یالفاظ به راو ن یتساب اان

منظور از  ی،عبارتبه ایموجب جر  او شده و  یراو کی بودنعهی ش ایکه آ دیآیموجود به

 هجتو با تش یو روا یراو ت در ردّسّناهل  یالک علمام؟ و است هامامیّ  عی ، تشبودنیعی ش

 ست؟ی چ یراو بودنیعی شبه 

 یدارا ،تاهل سّن دگاهیدر د ع،ی تش ،گفت توانیمت اهل سنّ  یبا مراجعه به منابع رجال

 کرد. یبنددسته لیذ محورهای در را هاآن ستیبایمکه  استمختلف  یری تعاب



 107 1398هار و تابستان ب، 1، شمارة 1ال س؛ عهیش یقیکالم تطبژوهشنامة پ 

 

 یرم ع،ی تشی ،یعی )ش لیقبز ا یل الفاظکه شاممطلق  ورتصبه عهی ش ةواژکاربرد ا ۵ا ۱

 ،ی، العجل۶۸ : .۱۴00 ، ی؛ مز22۸ :۱ ، جم.۱۹۹۵ ،ی( )ذهبلی قل عی تش هی ف ع،ی تشالب

 (. 333 :۱ ، ج .۱۴0۶، حجرابن ؛ 2۸۸ :7، ج .۱۴0۵، سعدابن ، ۸۸  : .۱۴0۵

 یعی شجلد،  یعی )ش لیاز قب یکه شامل الفاظ دی مق  صورتبه عهی ش ةواژکاربرد ا ۵ا 2

( عی التش دیو شد ضیبغ یعی ر ، شحت م یعی ش ،عهیالش ةغالمن  ع،ی التش یف ای غال ،یرافض

  ؛ 3۴ :3 ، ج۱۴0۴ ،یلی ؛ عق ۹۵ :2 ، ج۱3۹۶، حبانابن ؛  ۹۵0 :3 ، ج .۱۴0۹ ،یعدابن )

 (. ۴3۶ :۱ ، ج۱۹۹۵ ،یذهب

و شکل ت به درجال اهل سّن یدر نزد علما عهی ش ةواژ ،شودیمگونه که مشاهده همان

است که در  یانیراو وجود تسا جهتو مورد چهآن .شده است فتهگر کاربهو مطلق  دی مق 

مهم که  ن یا یبررس زنی  ،ادامه در و اندخورده دیی تق ،صفت نیبا ا ،تاهل سّن یکتب رجال

 نیمنتسب به ا یهر راو اآی«، »؟اندشدهدادهعنوان نسبت  ن یا هب انیاز راو کیکدام»

 ةهم» کهن یا ایو  « ؟است هاشت د تاهل سّن یرجالب کت  در یحدوا تی شخص ،وصف

مهم و  اری بساالت ؤس موارد ن یا « او توافق آرا دارند؟ جر  و ردّ ت برسنّ  اهل یماعل

واژه در  ن یمتصف به ا انیراو لی لو تح بررسی با را هاآنکه پاسخ به  است یملأت درخور

شر   ن بدی ،نداشدهمنتسب  عهی به شکه  ینای. نام راومیکن یمت دنبال اهل سّن یکتب رجال

 است:

 نیترسته و اهل فضل و کتابت و از برجستهاظ برجّف: از ححجرا بنع یوک (1

نظارت  المالتی ببر  ،یعباس یاست. پدرش جرا ، از طرف مهد ش یعصر خو یعلما

 یاز نواح در اصفهان زاده شد و اصالتاً  یها آمده است که وگزارش یداشت، در برخ

؛ ۵07 :تایب ،ینورید) ستا یر تانشهرس ایاز خراسان  ،ی)سغد( و به نقل لنهروراءاام

 اندخواندهعابد و صالح  ل،یبدیب یاعلّامه توانا و  ی(. او را حافظ۴۵0 :تایبکحاله، 
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 ،ی)عسقالن شدیمدچار خطا و اشتباه  ثیدر نقل حد عی (. وک22۱ :2 ، ج .۱۴0۵ ،ی)عجل

 (. ۱30 :۱۱ ج ،تایب

 دهی نام عهی ان شعنو ت باکه در کتب اهل سّن یانیاو: از جمله رابتثبن یعد (2

شده است: اگر  یمعرف گونهن یات در کتب اهل سّن. است بن ثابت  یعد ،شده است

اهل  ثابتبن ی عد(. »۶۱ : 3 ، جم.۱۹۹۵ ،ی)ذهب شدیمشرشان کم  ،مانند او بودند انی عی ش

ه است که هد(. قابل مشا۴23 : .۱۴0۸، رحجابن اما مورد احترام است« ) ،غلو

در نگاه  یو تیشخص لیاما تحل ،خوانده شده است عهی ش کهن یا بهوجه ، با تثابتبن یعد

 ندارند. یمشترک دگاهیو د استحجر متفاوت و ابن  یذهب

 یبخار حیصحدر کتاب  یعی ش انیاز جمله راو :یمخلدالقطوان خالدبن  (3

(. اما  ۸۶ :۶ ج ، .۱۴0۵، سعدابن ) استمنکر  اتیواخالدبن مخلد از ر ثیاحاد است.

است که او در خبر ثقه است  ن یا ینسبت به و ،تسّن رجال اهل یعلما گرید لی تحل

 (. 332 :۱ ، ج .۱۴0۵ ،ی)عجل

 عقوبیعبادبن  عی ت بر تشاهل سّن یرجال یمحدثان و علما :عقوبی عبادبن  ( ۴

 ،یشفر؛ ت2۵۸ :3 ، ج.م2002 ،یرکل؛ ز۵3۶ :۱۱ ، جم.۱۹۸۵ ،ذهبی) اندکرده حیتصر

 عقوبیعبادبن . بردندیمنام  یو ترمذ یبخار دی اسات ةزمردر را  (. و او۱۹ :3 ، جش.۱37۶

 ی،طرد و یت برااهل سّن ونیرجال ،شود فتهمذموم و منفور نداشته است که گ یت یشخص

 یعتنااد و امورد اعتم اربسی بلکه ،اندکردهوارد  یرا بر و بودنیرافضو  عی اتهام تش

 (. 2۴ : .۱۴20 ،یت است )طبسن اهل سّنثاو محد ونیرجال

او را در کتاب خود  یذهب  ،یثمال ةابوحمزمعروف به  ناریدبن ثابت مانند یافراد (5

 فهیخلبن لی اسماع(. ۴۵0 :۱ ج ،تایب ،ی)ذهب کندینقل م ثیو از او حد کندیم قیتوث

از او   دیبا دیوگیمو  کندیم یمعرف یسخت رس ةعی شدر کتابش او را  یذهب  ی،کوف یمالئ

 (. 3۶3 :۱ ج ،)همان استوثو   مورد   وصادکه  چرا ؛نقل کرد ثیحد
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 یکه برخ می رسیمپاسخ  ن یبه ا ،خصوص ن یدر ا واردشدهبا توجه به اختالف نظرات 

 کی یت دارااهل سّن یرجال یعلما یدر نزد تمام ،منسوب بودند عی که به تش یانیراو

 یز طرفا و ستی ن تسنّ اهل  یرجال ید اتفا  علماورم زی و جر  آنان ن ستندی تبه نمقام و ر

در  عهی بزرگ ش انیت داد که از راواهل سّن یبه علما دیهم با اافزود که انصاف ر دیبا زی ن

 یعی ش انیبر راو اساسیباتهامات  ،برخی چند هر ؛اندکرده تیعنوان ثقه رواکتب خود به

  .اندزده

 عه ی آغاز ش ـ6

 ن یوجه به ات ،عهی ش ةانگار خیراتارتباط با در  قی ع دقاطال  سبک یهاراهاز  رگید یکی

است  ن یمستلزم اال ؤس نیبه ا یدهپاسخ کار آمد؟  یرو یزمانچه عهی است که شال ؤس

عام درنظر  یمعنارا به عهیش ةواژاگر  م؛یرا مشخص کن  عهیش ةواژ ییمعنا ةحوزکه در ابتدا 

را  عهی شخواهد بود که  یبا زماناوت تف م کاماًلدن آن ر آماکی ور و شروع ،میری بگ

خواهد  یعام از زمان یمعنابه عهی کار آمدن ش یآغاز و رو م؛یری ص درنظر بگخا یمعنابه

عنوان  که دآمدن وجودبه )ع(تیعنوان دوستداران اهل ببه یروانی پ )ع(بود که با ظهور ائمه

خواهد بود  یاز زمان عهی ش خاص آن، آغاز یمعنا ه بهوجت او ب شدیمبر آنان اطال   عهی ش

 م،ی)ند شدند )ع(یبالفصل عل ین یمعتقد به جانش یاعدهد آمد و وجوهب هفی سق یاماجرکه 

 :افتیدست  ریز جیبه نتا توانیماز منابع مربوطه  کیهر ی(. با بررس223  :۱۹73

الفت ابوبکر با خ زمانهم، )ص(امبری بعد از رحلت پ عهیکار آمدن ش یآغاز و رو الف(

است  هیشامل گرو ،عهی و ش ؛تاس )ع(یلزل عمن  ع دربا تجم شانیتراض به خالفت ااع و

 : دانندیم )ع(طالبیاب بن یعلرا مخصوص  )ص(اکرم امبری که خالفت بالفصل بعد از پ

 وجودبااه ادیاا ز ایاا اناادک  یافاصاالهبا  )ص(امبراکرمیپ اتبعد از وف عهیش ةفرق» 

از پااس  :اندگفتهدانسته و  فهید سقلوآن را مو یبرخ انیم نیدر اآمده است؛ 

گاارد آمدنااد،  ساااعده یبن ةفیدر سااق )ص(امبریاا از وفااات پ بعد انمسلمان هک آن



 و... قاسم بستانی /  اسالم  خیتار طول در هعیش واژة انگارة راتییتغ یبررس         110

 

، یغفااار، ابااوذر یفارساا ساالمان  ،از اصحاب آن حضرت، از جملااه یگروه

 عااتیحاضر نشدند تا بااا ابااوبکر ب گرید یاعده و  دیخالدبن سع ،عوام ربنیزب

از  ،تندنساا دایم )ص(امبریاا پ ینیجانشاا فت و الخ ةستیشارا  )ع(یعلون و چند کن

، ش.۱3۸۴ ،ی)رضوان افتند«یآن حضرت شهرت  انیعیو ش روانیبه پ آن پس

 (. ۵۸ :۱ ج

به  عفانبن عثمان یخواهخون زجپرداختند و به )ع(یبه مخالفت با عل ری چون طلحه و زب

دازد تا به اطاعت پرگ بآنان به جن که باگرفت  میتصم )ع(یتن درندادند و عل گرید زی چ

 )ع(یو عل افتندینام  عه«ی »ش ،او شدند روی امر پ نیکه در ا یکسان ند،یرآال دمتع از خداوند

 (. 223 :.م ۱۹73 م،ی)ند « یعتیدر اشاره به آنان گفت: »ش

 اطال  شده )ع(یبوده و بر دوستداران عل )ص(اکرم امبری از زمان پ عی تش یری گشکل( ب

 :دیگویم ت اهل سنّ یعلماز ا یکیاست: 

 یعلاا  یدوسااتو  تیاا خاادا بااه وال ان رسولمزر به دصحا از بزرگان یگروه» 

 عااتی: بااا رسااول خاادا بگفااتیمکااه  یفارساا ، مانند ساالمان اندبوده معروف 

و  رویاا و پ مینااورز غیاا و ارشاااد مساالمانان در حتیاز نصاا  کااهنیاباار  م،یکاارد

ج اماار پاان: مردم به گفتیمکه  یخدر دیو ابوسع میطالب باش یعلدوستدار 

آن چهااار اماار ة درباااراز او  یقتوند؛ کردمل مر عار ادند، اما به چهموظف ش

 هاایگروسؤال کردند، پاسخ داد: نماااز، زکااات، روزه ماااه رمضااان و حااج؛ 

 تیگفت: وال ست؟یکردند، چ ییاعتنایبکه مردم به آن  یامر: آن دندیپرس

 هاآنو در کنار  مرند آن چهار اانم ،یلع تیالو  ایگفتند: آ  ،طالبیاب  بنیعل

واجااب  ،هم مانند آن چهااار اماار نای ؛یآر: داد پاسخ ت؟اس بواج و فرض

و  مانیبنفااهیحذو  اسااری عماااربنو  یغفااارماننااد ابااوذر  ،یکساااناساات و 

 ،ی)نااوبخت «کردناادیمبااه آن عماال  ،ثابتبنمااهیخز یعناا ی نیالشااهادتیذ

 (.۱۵ :ش.۱3۹۶
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 : (ج

 اهتبدع از عیمذهب تش شیدایپ کهنیار ب یمبن سندگان،ینوز ا یبرخ ةینظر» 

تااوهم و سااخن  ،السااوداء اسااتسبا معااروف بااه ابن بنعبدالل یاهینوآور و

مااذهب  قااتینسبت بااه حق سندگان،ینو نیاست و از اطالع اندک ا ینادرست

 شااخص نیاا را نساابت بااه ا عهیشاا  دگاه یکه د یکسو  ردیگیمسرچشمه  عیتش

 ار وگفتاا  ،ن نساابت بااه اوراتااب تنفاار آنااام بدانااد و از ،ابساا  بنللداعباا  یعناا ی

کااه باادون  عه،یداشااته باشااد و از سااخنان دانشاامندان شاا  یهآگاااش دارکاار

 ،گردد مطلع او مورد در ،اندداده را مورد طعن و نکوهش قرار  یواختالف، 

. باادون افتیخواهد  یآگاه قتیسخنان و دور بودن آن از حق نای بطالن از

د« آماا  دیاا اساات، پد عهیشاا  نیکااه ساارزم ،زجااادر ح بارنیسااتخن عهیش ،دیدتر

 (. 2۵0ا 2۴۵ :۶ ، ج .۱۴03؛ کرد، ۵۸ :۱ ، جش.۱3۸۴ ،یان)رضو

بعد از رحلت  عهی آمدن ش وجودبهگفت:  توانیم واردشدهاز نظرات  کیهر یبررس با

 )ع(یل علدر منزبا تجمع  شانی، همزمان با خالفت ابوبکر و اعتراض به خالفت ا)ص(امبری پ

را  )ص(اکرم امبری پ عد ازل بفصت بال خالفاست که  هیشامل گرو عهی رو ش ن یاز ا ؛است

 .دانندیم )ع(طالبیاب بنیعلمخصوص 

 عه یاصطالحات مترادف با شـ ۷

 تیفعال انی عی که ش یدر مناطق یو اجتماع یاسی س یهاانیجرهمزمان با گسترش 

مذکور  یهابر واژههوافزود عال  دیبا د؛یردگ عی تش ةواژ ن یگزیجا یاصطالحات ،کردندیم

چند واژه پرداخته  یقسم از بحث به بررس ن ید که در اکار آم یرو یگرید یاهواژه

 .شودیم

اصطال   عه،یش ةواژمترادف با  یمعان گردی از شد اشاره که گونههمان ی؛علو ـ۷ـ1

 مختلف و یآرا نایعلو ایو  یدر ارتباط با علو یو فر  مذهب  خیدر کتب تار ؛است یعلو
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 راواژه  ن یا توانیمگرفته رتصو یهایبررسو  لعاتطبق مطا .ذکر شده است یتعددم

 کرد: یارگذنام لیبه شر  ذ محورهایی در

است که از  ینسب کسان انگری ب ،است و در اصل )ع(«ی»منسوب به عل ،یعلو (الف

ه است؛ فت کار ربه « یمان  »عث اصطال  اصطال  در برابر ن یا نی باشند و همچن )ع(یاوالد عل

 یرا به قتل و )ع(یکه پس از قتل عثمان، عل ندیگویم « یعلورا » یاساس، کسان ن یبر ا

 ند؛یگو یعلو زی را ن قتیطر ن یا روانی و پ وستندی نپ  هیمعاوو  شهیمتهم نکردند و به عا

 ،یسبحان ؛2۵ :ش.۱3۸۹ ،پناهتیهدارا درک نکرده باشند ) هیو معاو )ع(یهرچند زمان عل

 (. ۱۴۱72 :۱0 ، ج.ش۱373؛ دهخدا، ۴۵0 :۸ ج ،تایب

نداشتند و  یتقابل گریکدی« ابتدا با عباسیبن « و »)ع(یعلیبن » ،کهن یاه توجه ب اب (ب

 وستهی پ گریکدیبه  هی ام یبا بن تیآن دو خاندان، در ضد ان،یامو تی در عصر حاکم یحت

 انیامو ةسلطاز پس  ماا ؛شدندیم دهی « نام)ص(مدحمآل ةعی هر دو خاندان، »ش روانی بودند، پ

 ،سخت گرفتند و از آن به بعد اری « بس)ع(یعل ی، بر »بن ددرت شدنصاحب ق عباسیبنکه 

 ،ین یشدند )الحس دهی نام «یعلو ةعی ش» ،معتقد بودند )ع(یعل تیکه به وال یتنها کسان

۱3۸2 : ۱33  .) 

 ن یست نخدر قرون  انیلواز ع که سخن  یخیتار یهاگزارشاز منابع و  یاری : در بس(ج

بوده است.  هیدیز ری آن نظ ری و غ امامّیهم از اع عهی ش مختلف یاههگرومنظور از آن،  ،شده

 قایشام، شمال آفر من،یعرا ، حجاز،  ران،یدر مناطق مختلف ا خیدر طول تار انیعلو

هستند  هی حنفن حمدبو م )ع(ن ی، امام حس)ع(فرزندان امام حسن  زا شتری آنان ب اند،ستهیزیم

 (. ۱23 :تایب )کحاله،

و  دیرا اطال  کرد و از د یعلو ةواژ، )ع(یعل وانری پ تمامبه  انوتیم یکل دید کیاز 

 حساب آورد.از کل به یو جزئ عهیاز ش یافرقهرا  یعلو توانیمخاص  هینگا



 113 1398هار و تابستان ب، 1، شمارة 1ال س؛ عهیش یقیکالم تطبژوهشنامة پ 

 

 خوارکردنو  کنارگذاشتن  یمعنارفض مصدر رفض، در لغت بهی؛ رافض ـ۷ـ 2

صاحب،  ؛۱3:  ۱2، ج. ۱۴2۱ ،ی؛ ازهر2۹ :7، ج. ۱۴0۹ ،یدی ه)فرا .است آمده

؛ ۵0۸ :2 ، ج. ۱۴۱۵ ،یروزآبادی ؛ ف۱۵7 :7 ، ج. ۱۴۱۴منظور، ؛ ابن ۹ :۸ ، ج. ۱۴۱۴

 ، جش.۱37۶، ی؛ جوهر۵00 : ۱ ، ج. ۱۴۱3؛  مهنا، ۶2 :۱0 ، ج. ۱۴۱۴ ،یدی زب یمرتض

 ردی گیمتعلق  زی م نو نظاحکومت  کیرفض، به معارضان و مخالفان  ةواژ(.  ۱07۹ :3

 نیبتوان ا دیواژه، شا ن یدر ارتباط با ارات ع نظه جمه بتوج (. با2۹ :ش.۱3۸2 ،ی)منقر

که، ال ؤس ن یدانست، پاسخ به ا استی مرتبط با حکومت و س یهاواژه فیواژه را در رد

 یبررس ازمندی ن شودیماطال   یو  بر چه کسان ستی چ یرافض ةواژ یاصطالح یمعنا

 توانیمرا  ریز جینتا ،کیرنظرات ه یبندجمعکه از  ستاست را ن یدشده در ات وارنظرا

 عنوان کرد:

کردند  عتی ب شانیاطال  شد که با ا یبه کسان یعلدبن یزتوسط  بارن ینخست  ـ۷ـ 2ـ 1

امر سرباز زد او را ترک   ن یاز ا دیاما چون ز د،یجو یزاری ب ن یخیو از او خواستند تا از ش

به  انی عی ش یارذگام(. علت ن332 :2 ج ،تایب ،یادروزآبی ؛ ف20۹ :۱3۶0 ،یاشعرکردند )

کرد،  امی ق دیکردند و ز عتیب )ع(ن یالحس بن یعلدبن یزبا  انی رافضه آن است که چون کوف

 )ع(یعل یبه برتر دزی کهآنبا  ،زدندیمکه بر ابوبکر و عمر طعن  دی شن  انشی عی ش یاز برخ

از  کرد،زدن به ابوبکر و عمر منع  ن طعاز  زی را ن انش هی سپا یول ؛دادیم هیدر خالفت گوا

)مرا ترک  « یبه آنان گفت: »رفضتمون دیرا ترک کردند و ز یو ارانش ی ترشی رو، ب ن یا

رافضه خوانده شدند؛ البته  ،را ترک کرده بودند دیکه ز یانی عیش( و از آن به بعد دیکرد

مزبور به  نسبت لذا .تبوده اس دی تمج مورد )ع(عهی توسط امامان ش )ع(نی الحس بنیعل دبن یز

 (. 3۴3۵ :تایب در،. )احمد صدیآیمشمار وا بهارن یت نسب  ،او

از  یروی که پ لی دل ن یبه ا ؛است یرافض ،عهی ت، هر شدر اصطال  اهل سنّ  ـ۷ـ 2ـ 2

 :. م۱۹۸0 ،ی؛ اشعر۱۵7 :7، ج .۱۴۱۴، منظورابن اول را رها کرده ) ةفی خلخالفت سه 
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ت نسب ات،یروا یرجال سند برخ فی ت، در تضعّنل اهل سمان رجاعالز ا یبرخ(. ۱۶

در  ،ندیگویمرا ناسزا  )ع(رسول خدا ةصحاب ان،ی و معتقدند رافض دهندیمبه آنان  یفضرا

 ،ی)ثقف دهندیمموثق نسبت  انیساخته و مصنوع خود را به راو اتِیغلو کرده و روا عی تش

 (. ۶0 :۱ ج،  .۱۴0۸ ،بهیقت ابن ؛ ۴2 :۱ ، جتایب

 میو غالت تقس هیدیز ه،ی سانی ک ،همیّ اما ةقرفار به چه )ع(یبعد از عل هایفضرا ـ۷ـ 2ـ 3

و  هیعشریاثنو  شوندیم میتقس یترکوچک یهاشاخهبه  شان،یشدند و هرکدام از ا

 (.  ۱7 :.م۱۹77 ،ی)بغداد روندیمشمار به امامّیه یهارشاخهیزاز  ه،یلی اسماع

را  طالب یاب بن یعلرا که خالفت  یانکس عهی فو ، ش ةینظر قابلم در ـ۷ـ 2ـ ۴

(. مخالفان با 3۸ : .۱۴۱۱ ،ی)مقدس ندیگویم یبدانند، رافض گرید ةف یخلاز سه  رخؤم

 مدّعی و اندداشتهقصد طعن و نکوهش آنان را  ،انی عیاصطال  در مورد ش نیکار بردن ابه

 احمدصدر،) اندشدهخارج  ن یاز درده و اسالم را ترک ک ن ید انی عشی  که اندبوده

، متهم به رفض شده )ع(تیاهل ب به خاطر حبّ که رادیفا جمله از. ( 3۹0 :۱ ج ،. ۱۴27

قرار  تیمورد آزار و اذ )ع(ن یالمومن  ری ام صیخصااو با نوشتن کتاب  ،است ینسائاست، 

 (. ۱۱ :ش.۱377 ،ی)نسائ شناخته شد یرافض ،گرانیگرفت و از جانب د

ت کوما حفت بمخال ،یرافض معانی جمله از شد، تهگف  قباًل که نهگوانهم ـ۷ ـ 2ـ 5

 نامندیم یرافض ،رفتندیرا نپذ )ع(یکه خالفت عل ،عثمان را انی عی و ش هیلذا معاو .است

 (. ۱۱۶ :۱ ، جش.۱377صدر،  )احمد

 ن یخیکه ش شودیمگفته  یبه کسان یگفت: رافض توانیممذکور  فیبا توجه به تعار

بر  )ع(یعل م شمردنن مقدّنااه آدر نگ ،البته غلو ،ندینماو غل )ع(یعل ةدربارو  ندکن فض را ر

 :2 ، ج .۱۴0۴ربه،  عبدابن ) گفتندیمهم  یغال ةعی ش یبه رافض رون یااز  ؛است ن یخیش

 (. ۴۶0 :تایب ،حجرابن ؛ 2۴۵
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و بوبکر اسب و دشنام  ژهیوبه ،صحابه سبّ  ی،اسباب و علل رافض ن یتربرجستهاز  

و  کنندیم فی تضع را  یضافر انیاور رت شی اهل سّنت، ب پژوهانرجال ودافز دیبا .است عمر

 دهی پرس اسحا یاببن ونس یمثال از  ی. برادهندینمقرار  رشیآنان را مورد پذ اتیروا

 ،ی)فسو « یجواب داد »ألنه رافض ؟یارفتهینپذ« را فاختهیاب ریثو» تیروا اچر ،شده

 تل سّنهزد ادر ن یاعتبار راو زانی : مفتگ ن یچن  توانیمو ر ن یااز  (.۱۱2 : .۱۴0۱

 داشته است. یو یدتی عق ش یبا گرا یقی دقارتباط 

 ی ت در شناخت رافض عالمان اهل سنّ ار یمع  ـ۷ـ 2ـ 6

تنها روافض بودند که به ترک ابوبکر و عمر پرداختند  ،اسالمی فر  و هاگروه انی از م

را  )ع(یعل تنهانبودند و  دهعقی هم هاآنا ب عهی اما ش ؛ردندغلو ک )ع(لبطایاب بن یعل ةدربارو 

 ان،یهودیگونه که همان ،است انیهودیاعتقادات روافض مانند  .دادندیم برتری هانآبر 

و  دانندیم )ع(یآل عل خالفت را حقّ زی ن هایرافض ،دانستندیمداود حکومت را ازآن آل

 رتأخی  به هاستاره شدندهید ات را زمان آن ،انیدوهی نندما ،نماز مغرب ةاقامدر  زی ن

 (.  2۴۵ :2 ، ج .۱۴0۴ربه،  دعب ابن ) اندازندیم

 ةارائبا توجه به  شانیاست که ا ن ای است، تأمل قابل عبدربهابن  گفتار در چهآن

نکته با  ن یحساب آورده و ارا در گروه روافض به یعشریاثن و  امامیّهاعتقادات روافض، 

قض تنا ااست وافض ر و عهی ش زیکه داللت بر تماا کردهر بحث خود ذک دایابت  رد چهنآ

 دارد. 

 نیخالف ا یاست و اگر کس )ع(یاست که عثمان برتر از عل نیت ااهل سنّ ة دیعق» : یدارقطن

شمار : سدینویم یو در ادامه ذهب  م دارد«تقدّ )ع(یاست و عثمان بر عل یرافض ،را ادعا کند

  یسبلکه ک  ؛تدعنه ب ت و نه رفض اس  نای و اند دانسته ل را افض یعل ن،یتابع وحابه از ص یادیز

جلد است و اگر با   یعیش ،برتر از او هستند  نیخیش کهیدرحال ،بداند نیخ یرا افضل از ش یکه عل

( و اگر قائل به  تی است )مق توزنه یک  یعشی باشد،  هاآن اما قائل به امامت  ،کند یدشمن نیخیش
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 :۱۶ ، ج .۱۴۱3 ،یذهب) است  رافضه غالت از  دهد م نادش را  هاآن  زین و اشدنب ن یخیامامت ش

اهل   : سه گروه شدند ،نیصف ة واقعپس از  (. مسلمانان در صدر اسالم، ۴۶0 :تایب ،حجرابن ؛ ۴۵7

و   ی ریکه صحابه را دوست داشتند و از پرداختن به درگ ییهاآن  ؛هایناصبو  ان یعیت، شسنّ

  ا ر )ع( یلکه ع هیت نام گرفتند، گرو سنّ هل ا ،دندیورزیم ی رخودداصحابه  ان یاختالفات م

  هیشدند و گرو  ده ینام عهیش  ،برگرداندند یرو ،دندیجنگ شانی که با ا یاشتند و از کساندوست د

نام   یناصب ،دانستندیمو او را مقصر در کشته شدن عثمان  دند ی جنگ )ع(یبا عل نی که در جنگ صف

 یعله ک  یای بناص کند و ری او را تکف  روانیو پ هیکه معاو یاعهیش م اسال درص  یگرفتند، در ابتدا

از ابوبکر   یو حت کنندیم ریصحابه را تکف ان،یعیاما اکنون، ش  ؛نبوده  ،اندرا کافر بد ارانشیو 

صحابه را دشنام و   ریو سا )ع(یعصر کمتر بوده و عل نیا یهایناصب و در مقابل  ندیجویم یزاریب

 (.37۴ :۵ ، ج .۱۴۱3 ،ی)ذهب کنندینم ریتکف

است که،  نیو مذهب ما ا دهی است، عق عهی ش ،داندان بعثمبر  مرا مقدّ )ع(ی، علهرکس 

(. او  33۸ :۱ ج ،تایب ،ن یمعابن ) میبدان فهیخل بیترترا به )ع(یابوبکر، عمر، عثمان و عل

 ،دباش ()عیعل قائل به خالفت ابوبکر، عمر، عثمان و کهیکس(، معتقد بود ن یمع)ابن 

 ،یداند و اگر کسخلفا ب ریبر سا مقدّرا م )ع(یاگر اسالم عل یحت  ؛تمذهب اسیسن 

 در را آن رفتیپذینم ن یراشد یچهارم و در شمار خلفا ةفی خلعنوان را به )ع(یخالفت عل

حجر، گرفته است )ابن  دهیرا ناد )ع(طالبیاب بن یعلل یفضاکه  دانستیم هعثمانی شمار

 (.۱۴ :7ج ،تایب

 یثمان برترر عرا ب و او ردت دارا دوس )ع(یاست که عل یکس هعی ه معتقدند: شجئ مر

است که به او  یغال ةعی ش ،دهد یرا بر ابوبکر و عمر برتر )ع(یعل یو اگر کس دهدیم

 و بغض هاآنباشد و نسبت به  نی خی و اگر همراه با دشنام به ش شودیمهم اطال   یرافض

 غلو نوع ن یدتریشد ،باشد زی به رجعت ند است و اگر معتق  یغال یفضرا ،داشته باشد نهکی 

 (.۴۴ :تایب، جرحابن ) تاس

 است: ن یا ،دیآیمنظرات به دست  بررسی از چهآن
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 شودیمو دگرگون  ریمتغ ،یخیتار راتیی تغ یپاپابه یاواژههر  یمعنا یطور کلبها ۱ 

زمان  ولدر ط یاواژهر ه هلکب ،شودینم( عهیواژه )ش ن یمربوط به ا فقطتحول  ن یو ا

 .است بودهو تحول  ریی ستخوش تغد

 کسانی ی،غال ةعی شبودند و  یغال یگفته شده که رافض یاندر ابتدا به کس یرافض ا2

 یانتقاد را متوجه خلفا و کسان ن ای و انددانستهرفتار خود  ةسرلوحکه انتقاد را  ندبود

 شودیماطال   یبر کس ،یغال ذشت زمان،گبا  اما ؛دبودن دهی جنگ )ع(یکه با عل دانستندیم

 .هدو آنان را دشنام د بجوید یزاری ب ن یخی شکه از 

و  یاست و سبب جر  راو ن یخیو عداوت با ش )ع(یعل ینماد رفض، اعتقاد به برترا 3

 .شودیماو  اتیروا ردّ

که  ،وصف را ن یا .است یتراب ع،ی تش ةواژمترادف با  یهاواژه  گریز دا ی؛ ترابـ ۷ـ 3

برگرفته از  ،در اصل ،انددهکریم  اطال  انی عیطعن و سرزنش به شباب ز ا عهی فان شمخال

خود  )ع(علی کهآنجالب توجه  ؛داده بود )ع(ی)ص( به علاکرم امبری بوده است که پ یلقب

 ادیلقب  ن یبه ا )ع(یاز باب طعن از حضرت عل هیاما معاو ؛داشتیملقب را دوست  ن یا

(. ۱20 :۴ ج ،تایب صدر،)احمد دی نام «هیتراب»را  ع()یبار علن ینخست  هیاب ادبن یز و کردیم

در حال سجده،  )ع(یعل دیکه د یهنگام )ص(امبری آمده است که پ اتیروا یدر برخ

  :۸ ، ج. ۱۴۱7 ،یلقب داد )طبرس اب« است، او را »ابوتر دهی صورت خود را به خاک مال

 ،ذوالعشره ةغزو درده است که رش شگزا راسیبن از قول عمار گرید یاتی(. در روا307

خاک به خواب رفته بود، با لقب  یبر رو مدلجیبنخلستان ه در نک را )ع(یعل ، )ص(امبری پ

شهادت او  یکرد و سپس چگونگ داری ب ابابوتراب مورد خطاب قرار داد و او را از خو

 (. 2۴۹2۵0 :2 ج ،تایب، هشامابن ) کرد ییگوش یپرا 

 اًتب نس طوربه عهی ش خیکه در تار ستا یجمله اصطالحاته از ذکرشد اصطالحات

مربوط به  گریاز اصطالحات د یاری بس هان یاداشته است و عالوه بر  حضور ری گچشم
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رو با دقت در  ن یو...( وجود دارد؛ از ا یامام ،یاز جمله )خاص  عهی مختلف ش یهافرقه

 ،یبرات ،یات علوطالح: اصمی کنیم دای مهم دست پ ن یبه ا ،ذکرشده فیاز تعار کیهر

عام  یمعنابه عهی است و شامل ش دهی  گردخاص اطال  یمعناهب عهی ش ةواژبر  و... ،یرافض

 ن،یعناو ن یخاص( به ا یمعنا)به انیعی خطاب قرار دادن ش کهن یابا توجه به  ؛نیست

 از بعد )ع(یبالفصل عل ین یبوده است که به جانش یکسان ری دادن و تحق جلوهکوچک 

داشته  یمثبت  یینابار مع ()عتی ب لهد انز نیالفاظ و عناو نیا .دندبومعتقد  )ص(اکرم امبری پ

 برای هانامالقاب و  ن یرا بهتر رافضی عنوان )ع(صاد  امام ،شد ذکر که گونههماناست؛ 

 . دانستیمخود 

  ی کسو  شوایپ یمعناامام که در لغت به  ةواژبرگرفته از  ،امامیّه؛ امامیّه ـ۷ـ۴

 ، ج. ۱۴۱۴ ر،منظوبن )ا تو جمع آن، ائمه اس شودیم  یرویاو پ از گفتاره ت کاس

 (.۱۵ :۱ ، جش.۱3۶2 ،یح ی؛ طر2۵ :۱۱

 نانیدانست. ا عهی ش ةشاخص ن یو بارزتر ن یتریاصل توانیمرا  امامیّه ایو  یعشریاثن 

حسن امام  بعد از رون یانخواهد بود، از  یاز امام خال گاههیچ ن،یمعتقدند که زم

 یژگیو ن یتر. مهم(20۶ :۱ ، ج .۱۴0۸ ،یتند )سمعانهورش هسظ منتظر ،)ع(یسکرع

امامت را  یگریبعد از د یکیکه  استو فرزندانش  )ع(یعل اماعتقاد به امامت ام ،امامیّه

 ه،ی غال ،است   سه قسم  یدارا عهی ت، شاهل سّن دگاهیبرعهده دارند. از د )ص(امبری بعد از پ

است  کسانی یضراف ةژاو باو  اعام  یاواژهنان، گاه آن در امامّیه ،جهی درنت ه،یدیو ز هی رافض

 یاصل ةفرقروافض، چهار  ةفرق ی(. برا۱۸ :م.۱۹۹2 ،ی؛ ملط۶۵ :۱ ، جم.۱۹۸0 ،ی)اشعر

 یسه فرقه، برا ه،یدیز یو برا استو غالت  هیسانی ک ،امامیّه ه،یدزی شامل، که اندبرشمرده 

 گرید خیبر و اندکردهفرقه ذکر  ۶غالت  یافرقه و بر ۱۵ ،یّهامام یرادو فرقه، ب ه،یسانی ک

 ،ی)بغداد شمارندینم عهشی جزء  را غالت اما ؛انددادهمورد نظر قرار  را یبندمیستق  ن یهم

 (.  ۱70 :۱ ج ،تایب ،ی؛ سبحان27  م.:۱۹۸3 ،ی؛ اسفرائن 22 :م.۱۹77
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که  اندیکسان یناعمبه یه ناصبند کدار رنظ فااتعالمان علم لغت   ی؛ناصبـ ۷ـ 5

پا داشتن جنگ و مطلق به زنی  ؛انددادهخود قرار  ن ید را جزء  ()عیعل ترحض با یدشمن 

 ،یدهی فرا ؛۶07 :2 ج ،تایب ،یومی ؛ ف۱73 :2 ، جش.۱3۶2 ،یحی)طر رودیمکار به یدشمن 

است به الزم  مذکور ةواژ و جامع از قی دق یعنابه م بردن یپ ی( برا۱3۶ :7، ج  .۱۴0۹

 .میزت بپرداسّن و اهل عهی ش دگاهیآن از د یسررب

: کندیم ن ییتب  گونهن یارا  یناصب  یمعنا عه،ی ش دگاهید ؛عهیش دگاه یدـ ۷ـ 5ـ 1

 روانی است که به پ یکس یناصب (ب .کند یدشمن )ع(تی و اهل ب )ع(یکه با عل یکس (الف

  :3 ، ج. ۱۴۱0 ،یحلّ س یادرابن  ؛323 :۱2 ج ،یکند )بحران یدشمن )ع(تی اهل ب انی عی و ش

کند از آن  یدشمن )ع(تیب لاه انی عی با ش رکس ه؛ (. 0۶۶ :۶ ج ،ش.7۱3۶،ی؛ نجف ۶7

 ،ی؛ کرک۱3۱ :72 ج ،. ۱۴0۹ ،ی)مجلس است یهستند ناصب  عهی جهت که آنان ش

 (. ۶۵ :۶ ، جش.۱3۶7،ی؛ نجف ۴2 :2 ، ج. ۱۴۱۹ ،ی؛ عامل۱۶۴ :۱ ، ج. ۱۴0۸

که  کنندیماطال   یرا بر کس یباصن ،تاهل سّن ؛ت نّ ل ساه اه گدیدـ ۷ـ 5ـ 2

است که به  یکس ی. ناصب کنندیمرا سب  )ع(تیداشته و اهل ب یدشمن )ع(یعل به نسبت

 :2 ، ج. ۱۴2۶ ،هیمی تابن است ) شانیکفر ا ایو معتقد به فسق  ورزدیمبغض  )ع(یعل

 :7، ج. ۱۴0۹ ،یب)ذه است یب ناص ،قائل شود ینقص )ع(یامام عل یکه برا ی(؛ کس۱73

 ،ی)مناو حق نبوده استبه ش یهاجنگ رد )ع(یلکه عمعتقد باشند  کهیکسان(؛ 703

م مقدّ یرا بر و )ع(یعلری را داشته باشند و غ )ع(یبغض عل کهیکسان(؛ ۶۱3 :۴ ، ج. ۱۴۱۵

ض لذا بغ .بوده است کیدر قتل عثمان شر ایقاتل عثمان است  )ع(یبدارند و معتقدند عل

 کهیکسان(؛ ۴0۹و  ۴۵۸ :۱ و ج ۱۸  ، ج. ۱32۶ ،یقالنعساست ) انتید یور از آنان

را  شانیو ا سازندیمدر آنان قد  وارد  و کنندیمنصب  یدشمن یرا از رو )ع(تی اهل ب

 (. 2۸3 :2 ج، . ۱۴۱۹ ،ن یمی عثابن ) کنندیمسب 
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ا ب ی، دشمن بودنیناصب گفت: مالک  توانیم شد ذکر چهآناز مجموع 

  طاعت ازو ا )ع(تی اهل ب حبّ به جهت انی عی با ش یو دشمن ع()تی اهل ب، )ع(ن ین لمؤماری ام

)امامت  رایز ؛دانست بودنیناصببر  یلی امامت را دل رفتنیعدم پذ توانینم. اما هاستآن

( چرا که اگر عدم  323: 3 ، جش.۱3۸۵ ،ینی ( )خمن ید اصولاز اصول مذهب است نه از 

 نیو ا نستدا یت را ناصباهل سنّ  یتمام دیبا ،می بدان دنبویبناصک امامت را مال  رفتن یپذ

است در  یناصب  سنی هر که اندکرده: جهال توهم است شدهست که گفته ا یحالر د

 . (۴۴2۵،  ۴0۸ : ج ،تایب)صدو ،  ستی ن یزی چ نی چن کهیحال

 ی رگیجه ینت

 رد:آو دستهرا ب لیذ جینتا توانیم ،گرفتهصورت یقی تطب یهایبررسبا توجه به 

 توانینم نی مع یدادرابر قراخص و بن ن مشزما کیرا طبق  عهی ش یاصطالح یمعناا ۱

فهم  یلذا برا .و گذشت زمان دانست جیدر گرو تدر توانیممعنا را  ن یبلکه ا ؛کرد نیی تع

 هعیش ةواژ ن،یممتقدّ انی عنوان مثال در مبه ؛از منابع اکتفا کرد یبه نوع خاص توانینمآن 

 یو عی تشسبب  )ع(تی اهل ب به حب زانی م ن یتریحداقلکه،  یاگونهبهارد م دعا ییمعنا

اما با گذشت  ؛صحابه افضل بداند ریرا بر سا شانیمرحله باالتر، ا کیاگر در  یحت  ؛شدیم

فرد عالوه بر  ع،ی نوع تش نیخاص مطر  شد، در ا یمذهب  انیب یبرا یاسم عهی ش ةواژزمان 

ز ع انو ن یا اند؛، منصوص بد)ص(امبری بالفصل پ ةف یخل وانعن به او را )ع(یلع تِّیقبول افضل

 نیجلد شده است و با گذر زمان ا یعی ش ایو  یبه رافض ری همان است که از آن تعب  عی تش

شده است و  عهی بدون پسوند ش و... هیدیز ه،یسانی کاربرد مذهب ک یبرا یخود، عامل ،مهم

 .شودیمن واعن  )ع(یعل انی عی در حال حاضر تنها بر ش

  ا یفرد و  روانی مراهان و په عه،یش ةواژ یولغ یمعنا جمله از شد ذکر که ونهگهمانا 2

 یو از طرف کندیم دای پ یعام و عموم ییمعنا عهی ش ف،ینوع از تعر ن یطبق ا ؛است هیگرو

را  عهیش کهن یابر  یمبن  یاصطالح یسخنان ذکرشده در ارتباط با معنا یبا توجه به برخ
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 عهی که ش دگذاریم هصحّ مرا ن یبر ا زی ن ؛باشند )ع(تی اهل ب که محبّ دانندیم یانسامل کش

آن مطلق و  تبعبهعام و خاص و  یمعنابه عهی کرد؛ ش یبنددسته فی در چند ط توانیمرا 

 کرد.  ادیو معرفه و نکره  دی مق 

ت زارشا، در گاسالم تاکنون یگرام امبری است که از زمان پ یاز کلمات عهی ش ةواژ ا 3

 . شودیم دهید یو رجال ییروا ،یخیتار

 یلدلی  هاآنامامت  رشیاست و عدم پذ )ع(تیبا اهل ب ین ، دشمدنوبیناصب ک ال ما ۴

 .نیست ن یچرا که امامت از اصول د ؛ستی افراد ن بودنیناصب بر 

و نقش مهم  ارهای مع ریدر کنار سا ن یخیعدم اهانت به ش یعی ش ةواژ یدر اعتبار سنجا ۵

 است.ته داش یثرؤم

خاص،  یکه در معنا است یو ناصب یتراب ،یعلو عه،یژگان مترادف با شله واجماز  ا۶

خود  خاصّ ییو ظرافت معنا است متفاوت عهی ش ةواژبا  کیهر ییوجوه و بار معنا

 دارد. را خود گاهیمتناسب با جا

 و مآخذ  منابع 

 . یمسال النشر اال ةسسؤمقم: . 2چ  .السرائر .محمدبن منصور(.  .۱۴۱0. )یحلّ  س یادرابن 

. یاکبر غفاریعل قی تحق . هیالفق حضرهیمن ال  تا(.)بی. ین علحمدب)صدو (، م هیبابوابن 

 .  یاالسالم النشر ةمؤسسقم:  . 2چ 

: عامر الجزار  ثیاحاد جیتخر ،یمجموع الفتاو (.  .۱۴2۶. )می احمدبن عبدالحل ه،ی می تابن 

 . اءلوفارا: دجای ب .2. چ و انور الباز

 ةمطبع: هند .۱چ  .بی ذتهالب یتهذ (.  .۱32۶) .یاحمدبن عل ،یحجرعسقالنابن 

  .ةیال ظامالمعارف ةدائر

  .وتری ب .  الملل و االهواء و النحل یف (. .۱۴27. )احمد بن یعل، حزمابن  
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 . ن یی: دار العلم للمال روتی ب .۱چ  . اللغهةجمهر(. م.۱۹۸۸. )حسن  محمدبن  ،دیدرابن 

 .جایب. دیالعقد الفر  (.تا)بی . یندلسه االبر دعب ابن 

سعد  قی تحق  .یةالواسط ةدیالعقشرح  (.. ۱۴۱۹. )حصال بن مدمح ،ن یمی عثابن 

 . یالجوزابن  : داراضیر. ۵. چ لی الصمفواز

 . : دار الصادرروتی ب .3چ  .العرب لسان (.  .۱۴۱۴. )مکرم محمدبن ، منظورابن 

راث الت  اء ی : داراالحروتیب. گرانید و السقاء  یمصطف قی تحق  .یةنبوال ةریالس تا(.)بی . هشامابن 

 . یربالع

 دی سع دهی تهران: نشر ش .ع ی تشالمعارف رةدائ(. .ش۱377. )یجواد دی مد صدر، حاج سحا

 . یمحب 

 .. : عالم الکتبروتی ب .نیالد یف ریالتبص(.   .۱۹۸3. )طاهربن محمد ،ینیاسفرا

  .نیو اختالف المصل نییمقاالت االسالم(. م.۱۹۸0) .لی اسماع بن یعلابوالحسن  ،یاشعر

 . نریشتا فرانز : دارالنشرسبادانی ف  .3چ   .تریت رهلمو حی تصح

 ةمؤسسقم: . رةالطاهة العتراحکام  یفة الناظرالحدائق (. تایب. )احمد بن وسفی ،یبحران

 . یالنشر االسالم

 . لیت برنتشاراهلند: ا. دنیفرهنگ قرآن ال(. م.200۵. )لی خائی براشر، م

ة  الفرق انیق و بالفر ن یب الفرق  (. .۱۹77. )طاهربن محمد ربن لقاهداعب  ،یبغداد

 . ةدیالجداالفا   دار: روتی ب .یةالناصب

تهران: . ثیعلوم قرآن و حد ةحوزبر  ه یبا تک قیروش تحقتا(. . )بیاحمد ،یپاکتچ

  .  )ع( دانشگاه امام صاد 
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 . التراث اءی الح تی لب ا آل ةمؤسسقم: . لرجالنقد ا (.ش.۱37۶. )ن یحس بن یمصطف  ،یتفرش

. 2چ  . یاز آغاز تا قرن هفتم هجر رانیدر ا عیتش خیتار (.ش.۱3۶۹. )رسول ان،یجعفر

 .یاسالم غاتیتهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبل

 .۱. چ عطار احمد عبدالغفور قی تحق .الصحاح(.  .۱37۶. )حماد بن لی اسماع ،یجوهر

 .ن ییلمال لعلم ل: دار اروتی ب

 .۱چ  .یمحمودباقرمحمد یقق حت. رافاالشانساب  (.م.۱۹7۴)حیی. دبن یحم، ایبالذر 

  . یاالعلم ةسسؤم: روتی ب

 محمدصاد  دی س قی تحق  .رالختصایةاغا (. .۱3۸2) .محمد بن ن یالدتاج ،ین یالحس

  .یةدری الح ةالمطبعنجف:  .بحرالعلوم

اپ دانشگاه ات و چارانتش ةسسؤم ان:تهر .دهخدا ةناملغت (.ش.۱373. )اکبریدهخدا، عل

 .تهران

  .الرساله ةسسؤم: روتی ب. ۹چ  . اعالم النبالء ریس(.  . ۱۴۱3. )احمدمحمدبن  ،یبذه

 . یالتراث العرب اء ی اح : دارروتی ب. ظالحفاةتذکر تا(.)بی  .اااااااااااااااااااااااااااا

عمر  قی تحق .و االعالم ریهاالمش ات یم و وفسالال ا خیرات(.  .۱۴0۹) .اااااااااااااااااااااااااااا

  .ی: دارالکتاب العربروتی ب .۱چ  .یرتدم مال لسداعب 

 . ةدارالمعرف :روتی ب. االعتدالزانیم تا(.)بی  .اااااااااااااااااااااااااااا

:  روتی ب .۱. چ مفردات الفاظ القرآن(.  .۱۴۱2. )محمد بن ن ی حس ،یراغب اصفهان

  . دارالقلم

 . مشعر تهران:  .هات و پاسخ به شب یشناسعهیش(.   .۱3۸۵. )اصغریلع ،ینضوار

  .ن ییدارالعلم للمال  :جایب. االعالم (. م.2002. )ن یرالدی خ ،یزرکل
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 ةی علم ةحوز تیریقم: مرکز مد. علم الملل و النحل یبحوث ف تا(.. )بیجعفر ،یسبحان

 . قم

 .دارالجنان :روتی ب .یمر بارودلل ععبدا قی تحق . االنساب  (.  .۱۴0۸. )میعبدالکر ،یسمعان

: طابع معتو  روتی ب .الخلفاء خیتار(. تایب. )بکریاببن الرحمن بدع نیالدلال ج ،یوطی س

 .اخوان

 دی س محمد قیتحق  .النحل و  الملل (.  . ۱3۸۱. )میعبدالکر محمدبن ابوالفتح  ،یشهرستان

  .ةدارالمعرف: روتی ب. یالنی گ

 . لکتب: عالم اروتی ب . ۱چ  .ةاللغ یف طی المح(.   .۱۴۱۴) .عباد بنلی اسماع صاحب،

 .یاسالم غاتیتهران: سازمان تبل .یبر معناشناس یدرآمد (.ش.۱37۹) .کوروش ،یصفو

قم:  . ۱.  چ یباعالم الهد ی باعالم الهد یاعالم الور (. .۱۴۱7. )حسن  بن فضل ،یطبرس

 . التراث اء ی الح )ع(تالبی  آل ة سسؤم

رف معا ادی بن: قم .۱چ . السنه دیاسان یف  هعیالشرجال(.  .۱۴20) .فردجعمحم ،یطبس

 . یسالما

تهران: . 2. چ ین ی احمد حس دی س قی تحق . نیالبحرمجمع (. ش.۱3۶2. )ن یفخرالد ،یحیطر

 .یمرتضو

 ةسسؤمقم:  . ۱چ  .علّامهشرح قواعد ال  یف  الکرامهمفتاح(.  .۱۴۱۹. )محمدجواد ،یعامل

 . یالنشر االسالم

المورخ  : دارروتی ب. ۱چ . ةاالمامیَّ ةعیالش ةنشأ(.  .۱۴۱۵. )لهی اوود، نب نعم دعبدالم

 . یالعرب
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. یسامرائ مهی ابرا و یالمخزوم یمهد قی تحق  .نیالع (.. ۱۴0۹). احمد بن لی خل ،یدهی فرا

  .ةدارالهجر ةسسؤمقم:  .2چ 

تب الکر دا : توری ب .۱. چ طی المحالقاموس (.  . ۱۴۱۵. )عقوبی محمدبن  ،یآبادروزی ف

 .یةالعلم

ة  تبکم: روتی ب .ریالکبالشرح بیغر یف ریالمنباحصم تا(.. )بیاحمدبن محمد ،یومی ف

  ة.یالعلم

 . کانیتهران:  .یاجتماع  ، یاسیس  ،یخاطرت مذهب (.  .۱۴03. )کرد، محمد

 ةسسؤم: روتی ب . ثهیو الحد هیمیمعجم قبائل العرب القد تا(.. )بیکحاله، عمر رضا

  ة.لالرسا

 ةمؤسسقم:  .۱ . چدواعالقشرح  ی المقاصد فجامع  (. .۱۴0۸. )ن یحس بن یعل ،یرکک

 . التراث اءی الح (ع)تی الب آل

  .الوفاء ةسسؤم: روتی ب .2. چ ربحاراالنوا(.  .۱۴03. )محمدباقر ،یمجلس

. ۱چ  .العروس من جواهر القاموستاج  (. .۱۴۱۴. )محمدبن محمد ،یدی زب یمرتض

 . کر: دارالفروتی ب

کتب دارال: تروی ب .میلکرکلمات القرآن ا  یف قیالتحق (. .۱۴30. )حسن  ،یطفوصم

 ة.یالعلم

تهران: دفتر  .یمحمدباقر حجت دی س ةترجم .عهیش خ یتار (. ش.۱3۶۸. )ن ی مظفر، محمدحس

 . ینشر اسالم

  د،ی المف خی للش یقم: الموتر العالم .اوائل المقاالت  (.  .۱۴۱3. )محمدبن نعمان د،ی مف 
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  ة مکتبره: قاه .بدعو ال اءالهواهل ا  یو الرد عل  هی التنب. (. م۱۹۹2. )حمن الرعبدن اب ،یطمل

 . مدبوس

دارالکتب  : روتی ب. ۱چ  .عبدالسالماحمد  قی تحق  .ریالغد ض ی ف (.  .۱۴۱۵. )محمد ،یمناو

   .یةالعلم

. عبدالسالم محمد هارون قی به تحق  .نیالصف ةوقع (. .۱3۸2. )نصربن مزاحم ،یمنقر

 .ةثیالحد یةالعرب ةسسؤمال ره:قاه

و  می تنظ ةمؤسستهران: . 2چ  .ةلطهاراکتاب  .(ش.۱3۸۵. )اللرو  دی س ،ینی خم یموسو

 . ینی خم نشر آثار امام

  ة.یدارالکتب العلم: روتی ب .۱. چ اللسانلسان  (.. ۱۴۱3. )ی علهنا، عبداللم

 ان:تهر .یوچانعباس ق خی ش قی تحق .جواهرالکالم (.ش.۱3۶7. )ن یمحمدحس ،ینجف

  . هی سالمالدارالکتب ا

  .نایبتهران:  .رضا تجدد قی تحق . الفهرستکتاب  (.م. ۱۹73). ا محمدبن اسح م،یند

  .ن ی قم: دارالثقل .()عیعل  نیمنؤ الم ریخصائص ام(. ش.۱377. )بیاحمدبن شع ،ینسائ

  آل محمدصاد دی س حی تصح .عهیالشفرق   (. .۱3۵۵). یسی ع بن حسن  ابومحمد ،ینوبخت

 .یةالرضو  ة تبالمکنجف: . لومالعحرب

پژوهشگاه قم: . کربال ةواقعدر  یتاب تفکر عثمانباز(. ش.۱3۸۹. )درضامحم ،پناهتیهدا

 حوزه و دانشگاه.


