
  انديشه سیاسى در دوره اول خالفت عباسى

 محجوب الزويرى
  )دانشجوى دكترى تاريخ اسالم دانشگاه تھران(

 80 بھارـ  5فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

  

 .واليت عھد, استخالف, اھل حل و عقد, شورا, )خالفت(امامت :واژه ھاىكلیدى
 :اين مقاله دورنماى انديشه سیاسى در عصر اول عباسى را در پنج محور اساسى مورد بحث قرار مى دھد

چه آن ھا به دلیـل نزديكــى ; تكامل ديدگاه دستگاه خالفت عباسى نسبت به امامت مورد بررسى قرار مى گیرد, در محور نخست
خود را خلفإ هللا فى ارضه ـ جانشین خدا در زمین ـ , امامت را از آن خود مى پنداشتند و به سبب ھمین قرابت) ص(به رسول اكرم
بلكه آن چه در اين مسإله جالب است به رسـمیت شــناختن آن از سـوى فقھـاى اھـل . كه البته امر جديدى نیست, مى دانستند

 .سنت است كه ھمین ادعا را ھنگام خالفت بنى امیه رد كرده و به رسمیت نشناختند
و ايــن امــرى اسـت , را مجاز مى دانستند) امامت افضل قرار دارد, در برابر آن))(امامت مفضول((در مورد زيديه است كه , محور دوم

چه زيديه خلفاى راشدين را بر حسب اين كه كدام يك اول خالفت را عھده دار شده اند ; كه آنان را در جھت مخالف امامیه قرار داد
مى , عھده دار خالفت بوده است) ع(درجه بندى كرده و از اين رو ابوبكر را به دلیل اين كه قبل از على برتر از على بن ابــى طالـب 

علـم و مجاھـدت در دفـاع از اسـالم نیـز , فقـه, از جمله سابقه در ديـن, اين پژوھش به صفات امام از نظر زيديه, عالوه بر آن. دانند
بـه , با اين اشاره كه مسإله ديرينگى و سـابقه در اســالم بعـد از دوره خلفـاى راشــدين و مـرگ بســیارى از صـحابه, پرداخته است

 .شكل نظريه در آمد
در زمان حیات خود ) ص(رسول اكرم, كه به اعتقاد ايشان, موضوع امامیه در قبال امامت مورد بررسى قرار مى گیرد, در محور سوم

ھـم . تإكیــد مــى كننـد) ع(بـر امامـت علــى, وصیت فرموده و نیز از خالل تإويل برخى از آيات قرآن كـريم) ع(نسبت به خالفت على
در . اعتقـاد دارد, خـالى نخواھـد بــود) امام(امامیه به ضرورت امامت و نیاز مردم به آن و اين كه زمین ھیچ گاه از وجود حجت, چنین

بن علــى; شرايط امامت از ديدگاه امامیه مورد توجه قرار گرفته, اين بررسى شرايطى ھمانند اين كه امامــت بايـد از اوالد حسـین 
كرامـت , ھم چنین امامیه به صفات امام از جمله علم. و به تصريح امام قبلى باشد و اين تصريح به منزله يك عھد الھى است) ع(

به اين دلیــل كــه امـام , به موضع امامیه در قبال عصمت و تإكید آن ھا بر آن, اين بررسى ھم چنین. و شجاعت اشاره نموده است
 .خواھد پرداخت, ھمچون پیامبر الگوى محافظت از شريعت و مجرى آن است

كه امامــت, محور چھارم ھماھنـگ بـا , در مورد موضع معتزله در قبال امامــت اسـت كـه آن را شــرعا واجــب مـى داننــد و معتقدنـد 
معتزله تإكید دارند كه امام از راه شور و مشورت میان مســلمانان انتخــاب . آن ھا را از چند دستگى حفظ مى كند, سرشت بشرى

مى شود و كم ترين تعداد مشورت كنندگان در انتخاب امام را پنج تن مى دانند و به انتخاب ابوبكر و شوراى تشكیل يافته از سوى 
را رد كرده و عدل و علــم و )) نص((معتزله تفكر امامیه مبنى بر وجود . استناد مى كنند, عمر كه متشكل از شش تن از صحابه بود

تاريخ خـود قـدرت , صرفا نظــرى و تئوريـك بـوده اســت, كه البته اين شرايط, فقه را شرط امامت مى داند گاه در  زيـرا معتزلـه ھیـچ 
را رد ) دسـت يازيـدن بــه خالفـت از طريــق زور و غلبـه))(خالفت با غلبه((آن ھا ھم چنین . سیاسى يا حكومت را به دست نگرفت

 .زيرا مشاركت در امامت نفى شده است, كرده و عقیده دارند كه امام بايد يكى باشد
تعییـن (به نظريات اھل سنت از قبیل تإكید آن ھا بر ضرورت انتخـاب امـام از طريـق شـورا و مجـاز دانســتن اسـتخالف , محور پنجم

علم و عـدالت كـه بــه صـورت , ھم چنین بیان صفات امام از جمله فقاھت, يا واگذارى امامت به فردى ديگر از جانب امام) جانشین
تضـاد شـديد میـان ,  ايــن بررسـى. مـى پـردازد, نظريه مطرح شده و به میزان زيادى از دوران خلفــاى راشــدين تــإثیر پذيرفتــه اسـت

امرى كه آنان را وادار به توجیه بسیارى از تحوالت جديــد نمــوده ; حقیقت خالفت با آن چه فقھا مطرح مى كنند را آشكار مى سازد
مورد اھمــال قـرار داده و  سلمانان بیـش از يــك امـام داشــته باشـند و طريقـه شــورا را  و بر ھمین اساس بود كه جــايز دانسـتند م

 .استخالف را به عنوان راھى براى تعیین امام پذيرفتند
وظايـف , آن, راه ھاى انعقاد و رسمیت يافتن, بیل شرايط امامتبا تمامى مسائل مطروحه در ذيل آن از ق)) امامت((سخن گفتن از 

چون , در واقع. سخن گفتن از فعالیت سیاسى اسالمى است, در حقیقت... متصدى آن و سى اسـالم ھم مجموعه مفاھیم سیا
مت و خصوصـا جنبـه سیاســى آن ... شورا و اصحاب حل و عقد و مسإله تصريح به امامت يك فرد و سإله اما ھمگى در ارتباط بـا م

بحـث از انديشـه سیاســى , در آن برھــه. اين مسإله در سراسر دوره نخستین خالفــت عباسـى ادامـه يافـت. مطرح گرديده است
ضروره بحث درباره , اسالم خواه از جانب خود عباسیان مطرح مى شد و يا از جانب نمايندگان ساير جريان ھاى برجسته سیاسى

آن ھا طى سه دھه از دعوت كامــال . بر حق خود درباره امامت تإكید كرده و در جھت تحقق آن مى كوشیدند, عباسیان. امامت بود
 )1.(و عمل به كتاب خدا و سنت پیامبر, دعوت به مرضى آل محمد: دو شعار مطرح كردند, محرمانه

بـه , به تقويت عباسیان منجر شد, انتقاد از اوضاع اجتماعى و سیاسى عصر اموى بود و وخامت يافتن اين اوضاع, رويكرد عباسیان

مقاله حاضر عھده دار ترسیم دورنمايى از مھم ترين انديشه ھـاى سیاســى جھــان اســالم در دوره نخسـتین خالفــت عباســى 
مورد مسـإله خالفــت بـه . است اين دوران عرصه ظھور و رشد اغلب مكاتب فكرى و سیاسى اسالمى و موضع گیرى آن ھا در 

اصول و مبـانى برجســته تـرين گــرايش ھـاى , در اين مقاله. با اين حال تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است; شمار مى رود
بـه , افـزون بـر آن; معتزله و طرفداران حكومت عباســى تبییـن شــده اسـت, اھل سنت, امامیه, چون زيديه, سیاسى اين دوران

تفاوت مكاتب مختلف سیاسى اين دوران نیز پرداخته شده و تإثیر مثبت يا منفى حكومت عباسى بر اين گرايش ھاى سیاسى 
 . مورد بررسى قرار گرفته است
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سته بـود , ويژه كه آنان مردم را به از بین بردن ظلم و تحقق بخشیدن به عدالت كه در زمان بنى امیه از میان مسلمانان رخت بـر ب
سى تكامـل يافــت, ديدگاه عباسیان نسبت به خالفــت) 2.(فرا مى خواندند ھجــرى  132آن گــاه كــه در ســال ; بنـا بـه شـرايط سیا

سى عباسـیان بـه قرابـت آن ھــا بــا , تإسیس شد, ))الزاب((حكومت عباسیان بعد از شكست امويان در نبرد  مشروعیت پیام سیا
ابوعبـاس در اولیـن خطابــه خـود در . اســتناد داده مــى شــد, و اين كه امامت حق آن ھاست و دوباره به آن ھا بازگشته) ص(پیامبر

ما از پدران او به . ما نسبت به رسول خدا بسیار نزديك و خويش او ھستیم: ((مردم را اين چنین مخاطب قرار داد كه, مسجد كوفه
) 3)).(و در اسالم و میان مسلمانان از جايگـاھى بلنـد برخـورداريم... وجود آمده و از شجره او ھستیم و از او سرچشمه گرفته ايم

به ما باز گردانـد و شـرف ) ص(ارث ما را از پیامبرمان محمد) خداوند: (((وى ھم چنین انديشه وراثت را اين گونه مورد تإكید قرار داد
خلیفه دوم عباسى نیز ھنگامى كه اھالى خراسـان , ابوجعفر منصور) 4.))(و عزت ما را زنده گرداند و حق میراث ما به ما بازگشت

و عزت ما ... حقمان را به زور از ما گرفتند: ((نسبت به انديشه و نظريه وراثت تإكید ورزيد, را با حمله به امويان مورد خطاب قرار داد
خداوند شرف و عزت ما را به شما مردم خراسان تجديد كرده و حقمان را به مـا عطـا نمــوده و مـیراث محمــديمان... را سلب كردند

 )5)).(را به ما بازگرداند) ص(
ناشـى از غصـب حـق , ابوعباس در اولین خطبه خود در میان مردم كوفه به اين امر اشاره كرد كه خروج بنى عباس در برابر امويــان

آنان در امر امامت و خشم و اعتراض نسبت به ظلم امويان در حق علويان و تخصیص امامت از سوى آنان به كسانى كه اھلیت آن 
و فقط اكراه ما نسبت به حق ما و ظلم و سخت گیرى آن ھا در حق پسر عموھايمان بود كـه مـا را بــه خــروج ((... ; را نداشتند بود

سپس بنى حرب و بنى مروان برخاسـتند : ((وى بار ديگر بر مسإله غصب امامت از جانب امويان انگشت تإكید نھاد) 6)).(واداشت
را به چنگ آوردند و میان خود دست به دست كردند و ظلم روا داشتند و آن را به انحصـار خـود در آورده و بـه اھـل آن ) امامت(و آن 

به نظر مى رسد كه پیام سیاسى عباسیان پیرامون امامت در آن زمان بدين منظور نبود كه میان حـق آن ھــا و ) 7.))(ستم نمودند
عـالوه . در امامت جدايى بیندازد و اين موضوعى است كه ابوعباس در اولین خطابه خود به آن اشاره نموده است) ع(حق آل على

آگاه باشید كه بر منبرتــان خلیفــه : ((چنین بیان داشته است, بر مردم كوفه) ع(داوودبن على ھنگام اعتراف به امیرى على, بر اين
و در اين حال با دست به ابوعباس اشـاره (اى ننشسته است جز امیر مومنان على بن ابى طالب و امیر مومنان عبدهللا بن محمد 

تالش ) 8))).(كرد چنین سخنى مقدمه اى بر اين گفته منصور بود كه بنى عباس در ابتدا جھت در دست گرفتن امامت مسـلمانان 
بنى امیـه بـر آن دســت  نكردند و آن را به آل على وانھادند و تنھا ھنگامى كه آل على در دفاع و نگــه دارى از آن نـاموفق ماندنـد و 

كه جـز او ... اى اھالى خراسـان: ((وى مى گويد. چاره اى جز اين نبود كه بنى عباس به اين مإموريت اقدام كند, يازيد بـه خــدايى 
ـ رضــى هللا . ما خالفت را براى اوالد على بن ابى طالب رھا نموديم و ذره اى به آن نپرداختیم, خدايى نیست على بن ابى طالـب 

او حكومت را به داورى گذاشت و امت با او دچار اختالف گرديد و وحدت امت از میـان . عنه ـ به اين كار اقدام نمود ولى موفق نشد
بعد از او حسن بـن علـى ــ رضـى هللا عنـه ــ بـه . سپس شیعیان و ياران و معتمدين وى علیه او به پاخاستند و او را كشتند. رفت

سپس حسین بن على ـ رضى هللا عنه ... اموال را به او عرضه داشتند او نیز پذيرفت; ولى ـ به خدا ـ او مرد اين كار نبود, پاخاست
او را فريفتند و از او تبرى جستند و سرانجام او , اين مردمان ستیزه گر و منافق, ولى عراقى ھا و كوفیان, ـ به اين كار مبادرت ورزيد

پدرم . ولـى كوفیــان او را نـیز فريفتنـد, سـپس بعــد از او زيـدبن علـى برخاسـت. را تسلیم كردند تا اين كه كشته شـد در ايـن كـار 
ولـى او ... محمدبن على و نیز عمويم داوود نیز او را به خروج و عصیان تشويق كرده و به او از بى وفايى كوفیان ھشدار داده بودند

و فرزنــدانش بــه حـق نقطـه عطـف مھمـى در پیشــرفت روابــط میــان عباســیان و ) ع(اين موضع منصور در قبال على) 9)).(نپذيرفت
. گويى كه منصور خراسانیان را براى گام بعدى خود كه متوقف ساختن مطالبه امامت از سوى علويان بــود. علويان به حساب مىآيد

ابوجعفـر مــى . به ويژه كه آن ھا را به كم كارى متھم ساخته و اختالف در امر امت را به آن ھا نســبت داده بــود, آماده مى ساخت
اقــدام . منصـرف سـازد, خواست مردم را از محمد نفس زكیه كه ھمراه برادرش ابراھیم بیشترين خطر را براى بنى عبـاس داشـت

ابوالخلفا ابوعباس خونريز به منظور انعقاد پیمانى با عبدهللا بن حسن كه ابوعباس را مطمئن كند تا ھرگـز اقـدامى نگــران كننـده از 
فت مى گويـد. دلیـل ايـن مـدعا اسـت. جانب محمد نفس زكیـه و بـرادرش ابـراھیم صـورت نخواھـد گر اى : ((عبــدهللا در ايــن بــاره 

) 10.))(چـیز ناخوشــايندى نخواھـى ديـد, به شما اطمینان مـى دھـم كــه از ايــن دو مــادام كــه در ايــن دنیــا ھسـتند, امیرالمومنین
وى وقــتى نامــه . اين نگرانى به ابوجعفر منتقل شـد, ھنگامى كه ابومسلم خراسانى خبر درگذشت ابوعباس را به ابوجعفر رساند

از شـر عبــدهللا بـن علـى و شـیعیان علـى :((گفت, بسیار گريست و در جواب سوال ابومسلم از علت گريه اش, ابومسلم را خواند
معلوم شد كه نگرانى ابوعباس و ابوجعفـر بـى مــورد , ھنگامى كه محمد نفس زكیه علیه ابوجعفر اعالم خروج كرد) 11)).(بیمناكم

 )12.(نبوده است
يان داشـته اســت, )علويان و عباسیان(بھترين وسیله بررسى داليل طرفین  ابوجعفـر در نامــه . مكاتباتى است كه میـان آن ھـا جر

) 13)).(محمد با خروج خود بر عباسیان تنھا سعى در ايجاد فساد بـر روى زمیــن دارد: ((اولش به محمد نفس زكیه چنین مى گويد
مى : ((به امان وعده داد. محمد را به شرط آن كه توبه كند و از مخالفت دست بردارد, ابوجعفر, اما به رغم اين امر به تــو اطمینـان 

پاسخ محمد نفس زكیه به اين امان نامــه گوشــه ) 14.))(تو و تمام فرزندان و برادرانت را امان دھم... دھم اگر توبه كنى و بازگردى
من از چنیـن امـان : ((او معتقد بود كه دعوت عباسیان صـرفا از شــیعیان علـى سـود جسـته; اى از عقايد او را آشكار مى سازد و 

حق ماست و شما تنھا به وسیله ما مدعى آن شديد و براى حصول آن پیروان ما را به راه انداختید , زيرا حق. دادنى رو بر مى تابم
))درحالى كه فرزندانش زنده اند؟, پس چگونه واليت او را به ارث برديد. وصى و امام بود, پدر ما على. و از وجود ما بھره مند شديد

)15( 
آن گـاه , اول: عباسیان را در دو مورد نسبت به حق على و اوالد او متجاوز و غاصب مى نمايانــد, اين موضع گیرى محمد نفس زكیه

, آن گاه كه عباسیان به خودشان اجازه دادند واليت على و فرزندانش را بـه ارث ببرنـد, كه از شیعیان على سودجويى كردند و دوم
بـه , محمد نفس زكیه با اشاره به اين كه حـق از آن ايشــان اسـت و نــه عباسـیان. درحالى كه اوالد على ھنوز در قید حیات بودند

, ديگـر ايــن كــه: ((تإكیــد مــى ورزد, و برترى و اولويت خود كه ناشى از ھمین قرابــت اسـت) ص(قرابت و خويشاوندى با رسول خدا
ما در خويشــاوندى و ... كسى به مطالبه اين امر نپرداخته كه داراى نسبت و شرافت پدران ما باشد و كسى از بنى ھاشم ماننـد 

ما ... ھستیم) ص(ما فرزندان دختر رسول خدا... سابقه و فضل به ايشان منسوب نیست براى  مت را  خداوند ما را برگزيده و حكو
... و خديجه طاھره نیز بھترين ھمسران بود... اولین مسلمان على است, و در میان نیاكان... پدر ما از پیامبران بوده. برگزيده است

محمد نفس زكیه نامه خود به ابوجعفر را با تإكید بر ) 16...)).(بھترين ايشان است, و در میان دختران نیز فاطمه سرور زنان بھشت
ين ... و من فرزند بھترين بھـترين ھـا: ((برترى و فضل خود بر ابوجعفر به پايان مى برد و او را به اطاعت از خود فرا مى خواند و بھتر

كه تـو را امــان دھــم و از  اھل بھشت و بھترين اھل جھنم ھستم و اگر از من اطاعت كنى و دعوت را اجابت نمايى قول مى دھم 
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نامه محمد نفـس زكیـه ) 17)).(مگر اين كه حدى از حدود الھى در میان باشد... مال تو و ھمه امورى كه به وجود آورده اى درگذرم
به طورى كــه بــا تمـام , جواب ابوجعفر به اين نامه مفصل است. جنبه مبارزه طلبانه داشت و بنى عباس را كامال مردود مى شمرد

او نامه خود را با انتقاد از مباھات محمد نفـس زكیـه بـه خويشــاوندى زنـان . مى پردازد, مسايلى كه محمد نفس زكیه مطرح كرده
نان را ھمچـون ... و ديدم كه تو به خويشى با زنان افتخار كرده اى... سخنان تو به من رسید: ((آغاز مى كند درحالى كه خداونـد ز

آمنه مــادر رســول , اولیا قرار نداده و اگر خداوند آن ھا را بر حسب میزان نزديكى ايشان بر مى گزيد, عموھا و پدران و خويشان پدر
وى در ادامه پاسخ خود به محمد نفس زكیه به او يادآورى مى كند كه ابوطالب به رغــم ايــن ) 18. ))(از ھمه نزديك تر بود) ص(خدا

قرار داده و . اسالم نیاورد, كه رسول خدا او را به اسالم فراخواند او ھم چنین مباھات محمد نفس زكیـه بـه جھنـم را مـورد انتقـاد 
دو تــن از آنـان كــه ... و محمد آن ھـا را ھشـدار داد و فراخوانـد... برانگیخت, را كه چھار عمو داشت) ص(خداوند محمد: ((مى گويد

خداوند نیز واليتشان را از او قطع نمود و میان او . نپذيرفت, پدر تو بود, يكى پدر من بود اجابت نمودند و دو تن ديگر كه يكى از آن دو
تو گمان كردى فرزنـد كسـى ھســتى كــه كـم تـرين عـذاب جھنـم را خواھـد ديـد و ... و آن ھا ھیچ عھد و پیمان و میراثى قرار نداد

در شر ھــم بھتريـن ... اما كفر ورزيدن به خدا كوچك و بزرگ ندارد و در عذاب خدا ھم سبك و آسان وجود ندارد!  بھترين اشرار است
ابوجعفر در ايــن گفتـه محمـد نفـس زكیـه ) 19)).(به جھنم مباھات كند, وجود ندارد و شايسته نیست كسى كه به خدا ايمان دارد

مى گويـد, كه او از نظر نسبت در میان بنى ھاشم از بھترين آن ھا و به لحاظ مادر و پدر مـى : ((برترين آن ھاست تشكیك كرده و 
مت فراتــر , بنگر كه فردا جايگاھت در برابر خدا كجاست, واى بر تو... بینمت به ھاشمى بودنت مباھات مى كنى زيرا تو پا را از گلی

) 20).))(ص(يعنى ابراھیم بن رسول هللا; گذاشتى و بر كسى فخر كردى كه ھم خودش و ھم پدر و جد و اوالدش از تو بھتر است
خدا) آل على(ابوجعفر با اشاره به اين گفته محمد نفس زكیه كه آن ھا  بیـان مـى كنــد كــه آن ھـا , ھسـتند) ص(فزرنـدان رسـول 

ولـى شـما فرزنـدان دخـترش : ((ھسـتند و چنیــن پیونــدى وراثـت امامــت را واجـب نمـى كنـد) ص(فرزندان فاطمه دختر رسول خدا
حو ... ولى جواز ارث نیست و واليت را به ارث نمى برد و امامت آن جايز نیست, ھستید كه البته پیوندى نزديك است پدرت به ھر ن

 )21)). (را نپذيرفتند) ابوبكر و عمر(و مردم كسى جز شیخین ... آن را در خواست نمود
در میان مردم مسلمان به عنوان امام مــورد قبـول نبـود و آن ھـا ابوبكـر و ) ع(اين سخن ابوجعفر به اين مسإله اشاره دارد كه على

 .سپس عمر را بر او ترجیح دادند
حق بـودن او بــه امامــت را بــه ) ع(ابوجعفر القإ شبھه در مشروعیت سخنان محمد نفس زكیـه در مـورد وصــايت علـى, در ادامه و ا

و اما تو نسبت به علـى و : ((استناد داده و مى گويد, حاصل شد) ع(و آن چه از كنار زدن على) ص(تحوالت بعد از وفات رسول خدا
ماز امــر فرمـود, در حال مرگ بـود) ص(درحالى كه ھنگامى كه رسول خدا, برترى او مباھات كردى . كسـى غـیر از علـى را بــراى ن

مر بـود, مردم نیز يكى را پس از ديگرى پذيرفتند انتخــاب نكردنــد و ھمگــى او را رھـا , و او را كه يكى از شش نفر اعضاى شوراى ع
را بــدين سـبب كـه ) ع(على, ابوجعفر) 22)).(در نظر گرفته نشد) امامت(ساختند و از امامت دور كردند و ھیچ حقى براى او در آن 

زيـرا معتقـد اســت كـه او علـى را از , ابوموسى را به عنوان نماينده خود در مسإله حكمیت برگزيد آماج حمالت خود قرار مـى دھـد
 .امامت خلع كرد

به نظر مى رسد كه ابوجعفر مى خواھد به اثبات شكست علويان ـ از على گرفته تا يحیى بن زيد بن علــى ـــ در مطالبــه امامـت و 
به خــاطر آن جنگیـد] على امامــت را[سپس آن را : ((مقابله با امويان بپردازد شیعیانش قبـل از ... بـه ھـر طريـق مطالبــه كـرد و  و 

] امامــت[ بعد از او حســن آن... و آن دو بر خلعش توافق كردند... بعد ھم دو حكمین را به داورى پذيرفت. حكومت به او شك كردند
آن را فروختیـد , پس اگر چیزى داشــتید. واگذاشت) امويان(و پیروانش را مصون داشت و اين امر را به نااھل ... را به معاويه فروخت
ولى مردمى كه وى را ھمراھى مى كردند علیه او بوده و او را ... سپس عمويت حسین بن على خروج كرد... و بھاى آن را گرفتید

ين , به دار آويختند و به آتش سوزاندند و تبعیدتان كردنــد, آن ھا ھم شما را كشتند; سپس بر بنى امیه خروج كرديد... كشتند تـا ا
بر آن ھـا ) عباسیان(تا اين كه ما ... مردانتان را كشتند و آن ھا را برده وار به شام بردند... كه يحیى بن زيد در خراسان كشته شد

 )23)). (خروج كرديم و انتقام شما را گرفتیم و از خود شما پاسدارى كرديم و شما را وارث سرزمین آنان نموديم
بعد : ((ابوجعفر قصد داشت نفس زكیه و عموم علويان را نمك نشناس معرفى نمايد در جايى خطاب به نفس زكیه چنین مى گويد

ما عباسیان به طرفدارى از او برخاستیم و برترى وى را به ايشان يادآور شديم و آن ھـا را , از اين كه امويان على را لعن مى كردند
)).(تو اين را به عنوان حجتى علیه ما به كار مى گـیرى] آن گاه[ و... توبیخ و مواخذه كرديم, به خاطر آن چه در حق وى كرده بودند

زيرا معتقد است علويان به جاى آن كه به خاطر حمايت بنى عباس از آن ; زبان حال ابوجعفر توبیخ و سرزنش نفس زكیه است) 24
ابوجعفر در پايان نامه اش با قاطعیـت بــه نفـس . علیه حكومتشان اقدام كرده و ارزش آنان را ناديده گرفتند, قدرشناسى نمايند, ھا

نه كس ديگر و بر سخنان ابوعباس در خطابه اش در میان كوفیان تإكید مـى , زكیه اعالم مى كند كه امامت حق بنى عباس است
زيرا ; و امتیاز سقايت در جاھلیت كسب كرده اند) ص(كند كه بنى عباس مشروعیت مطالبه امامت را از خويشاوندى با رسول خدا

بود, عھده دارى مسوولیت سیراب كردن حجاج و سرپرستى زمزم ما ھـم چنــان در : ((... از فرزندان عبدمناف به عباس رسـیده  و 
از میان فرزندان عبدالمطلب كسى جز او ) ص(و نیز مى دانى كه بعد از پیامبر... عھد جاھلیت و بعد از اسالم آن را در دست داريم

و تصدى سقايت از آن او و وراثت پیامبر اوست و خالفت نیز از آن فرزندان اوست و ھیچ ... نماند و بنابراين میراث دار عموھايش بود
مھـم ) 25)).(شرف و فضل و امتیازى ـ چه در جاھلیت و چه بعد از اسالم ـ در دنیا و آخرت نمانده كه عباس وراث و مورث آن نباشد

است به اين امر اشاره كنیم كه منصور اين سخن نفس زكیه را كه عباسیان با شیعه على معرفى كردن خود مدعى امامت شده 
 .اند را بى پاسخ گذاشت

سول خــدا, از نظر عباسیان ند , كـافى نبـود) ص(تإكید آن ھا بر حق خود در امامـت از راه اثبـات خويشـاوندى بـا ر لـذا ســعى نمود
آن ھـا عھـدى اسـت از ) خالفت(در ھمین جھت بر اين امر تإكید شد كه امامت . مشروعیت امامت را از طريق ديگرى اثبات نمايند

يد. از جانب خداوند ـ عزوجل ـ مى باشد, جانب خدا و مشروعیت تصدى امامت مسلمانان توسط آنان : منصور در ايــن بـاره مـى گو
سدار . و شما را به سمت ھمسويى با خدا و تإيید و اطاعت او مى رانم.. من تنھا سلطان خدا در زمین ھستم, اى مردم(( مـن پا

پس به سوى خدا بیايید و . ملك الھى ھستم و با مشیت و اراده او در آن تصرف مى كنم و با اذن او به اعطاى مال خدا مى پردازم
وى ھم چنین قبل از مرگــش ) 26)).(او را بخوانید تا مرا در راه راست موفق گرداند و نسبت به شما در من رإفت و نیكى الھام دارد

گذار كـرده و نــیز در مـورد آن چـه برايـت : ((به فرزندش مھدى چنین سفارش مى كند كه تقواى خدا را در مورد آن چه كه بــه تــو وا
ســلطان , فرزنـدم: ((خطاب به او مى گويد, ھنگامى كه به سمت مكه در حركت بود. ' ه158و در سال ) 27)).(پیشه كن, گذاشتم

به وصــیت ) 28)).(پس آن را حفظ كن و از آن پاسدارى نما, ھمان حبل هللا المتین و عروه الوثقى و دين قیم الھى است مھدى نیز 
, به او تسـلیت مــى گويــد, پدر مھدى, پدرش تمسك مى جويد و ھنگامى كه عبدهللا بن عمر بن عتبه به مناسب درگذشت منصور
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 )29)).(مصیبتى عظیم تر از فقدان امام پدر و نتیجه اى پربارتر از خالفت الھى بر دوستان خدا نیست: ((سخنان او را تإيید مى كند
درك ســخنان , در مقابل آن چه منصور و مھدى پیرامون مشروعیت امامتش مطرح مـى كننـد و آن را برگرفتـه از خداونــد مـى داننـد

, ابوعباس در میان كوفیان كه گفت امر امامت در میان بنى عباس باقى خواھد بود تا اين كه آن را به عیسى بن مريم تسلیم كنند
پس بدانید كه اين امر در میان ما ـ و نه خارج از ما ـ خواھد بود تا اين كه آن را به عیسى بن مريم تسلیم : ((... دشوار نخواھد بود

فعالیت ھاى سیاسى عباسیان بھترين شاھد بر ديدگاه آنان نسبت به امامت مـى باشـد كـه آن را میراثـى از جانـب ) 30)).(كنیم
مسإله واليت عھدى در میان بنى عباس بــه وضــوح ديــدگاه . رسول خدا يا عھد و پیمانى از سوى خداوند ـ عزوجل ـ مى پنداشتند

بـرادرش ابوجعفـر و سـپس بـرادرزاده اش عیسـى بــن , ابوعبــاس, در ايـن چــارچوب. ايشان را نسبت به امامت منعكس مى سازد
شین خـود تعییـن نمــود و واليـت ' ه147پس از آن نیز ابوجعفر در سال . موسى را ولى عھد نمود فرزندش مھـدى را بــه عنـوان جان

151مھدى نیز ھمین كار را تكرار نموده و عیسى بن موسى را كنار گذاشت و در سال . عھدى عیسى بن موسى را ناديده گرفت
درس نگرفـت و بــراى , ھـارون الرشـید نـیز از آن چـه سـلف او انجـام داده بودنـد) 31.(براى فرزندش موسى الھادى بیعت گرفــت' ه

و ايــن امــر : ((... ابن اثیر اين عمل ھارون را مورد انتقــاد قــرار داده و مـى گويـد) 32.(بیعت گرفت) مإمون و موتمن, امین(فرزندانش 
 )33...))(از عجايب است) بیعت گرفتن ھارون براى سه فرزندش(

امامت با توجه به قرابت آنان با رسول خــدا, اول اين كه: منصور ديدگاه عباسیان نسبت به امامت را در دو ركن خالصه نموده است
وى . جانشینى خداوند ـ عزوجل ـ در زمین مــى باشـد, تإكید بر اين امر كه امامت, و دوم, است) عباسیان(متعلق به ايشان ) ص(

سبت بـه ) 34)).(خداوند با دادن جانشینى و خالفت خود در میراث پیامبرش مــا را اكـرام فرمــود:((در اين باره مى گويد عباسـیان ن
كسى جز علــى : ((ھم چنان كه داوودبن على در برابر اھل كوفه با اين گفته كه. اعتراف داشته اند) ع(امامت على بن ابى طالب

بـه ايـن امـر اذعـان ) 35(,))بر منبر اھل كوفه ننشســته اسـت) ص(بعد از رسول خدا, بن ابى طالب امیر مومنان و عبدهللا بن على
 .از خشم علويان در امان نبودند, عباسیان مخصوصا بعد از سركوب انقالب محمد نفس زكیه, ولى به رغم اين امر. نمود

زيرا اين دو فرقه داراى بیشترين فعالیت و بارزترين افكار در ايـن , در اين جا به ديدگاه زيديه و امامیه پیرامون امامت خواھیم پرداخت
در زمان خالفت ھشام ' ه122كه در سال ) ع(به اعتقاد زيديه ـ پیروان زيدبن على بن حسین بن على بى ابى طالب. دوره بوده اند

بـه جھـت قرابــت و ) ص(علــى بعــد از رســول خــدا: ((زيرا معتقد بودند كـه, بود) ع(ـ امامت حق على) 36(بن عبدالملك كشته شد
شرط آن كـه وى فــردى آزمـوده و ) 37)).(سابقه اش برترين مردم است ولى آن ھا تصدى اين مقـام را توسـط فــردى ديگــر نـیز بـه 

ضل((ديدگاه آنان بر پايـه , بنابراين) 38.(مجرب باشد جايز مى دانند زيديـه )  39.(اســتوار اسـت)) جـواز امامـت مفضـول بــا وجــود اف
امامـت نـیز از , امامت را شاخه اى از نبوت مى دانند و معتقدند ھمان طور كه نبوت در واالترين و شريف تـرين جايگــاه ھـا قــرار دارد

: ((... آن ھا موضع خود را چنین تفسیر مى كنند كه. چنین جايگاھى برخوردار است و به ھمین سبب بايد در میان آل البیت باشد
لـذا آن ھـا ; بــه ايشــان نزديـك تـر نیســت, كسى ھمچون فرزندان پیامبر كه خداوند به آن ھا شرف و برترى ويژه اى عنايت فرموده

زيديه امامت را در میان فرزندان حسن و حسین قرار داده و بر اين باورند كه آن ھــا از ) 40)).(بیش از ديگران سزاوار امامت ھستند
امــام , تقوا و بصیرت مى باشند و لذا ھر كس از نسل ايشــان بـه مطالبــه امامــت اقــدام نمايـد, ورع, و صاحب علم) ع(نسل فاطمه

 )41.(حق است
آن ھا ھم چنین معتقدند كسى كـه اسـتحقاق امامـت را دارد . تنھا شرط زيديه نیست, اين كه امامت بايد در میان آل البیت باشد

ديرينگــى و سـابقه در , از جملــه آن شــرايط; امامــت او واجــب مــى گـردد, داراى مجموعه شرايطى است كه اگر در وى فراھم آيـد
فاع از , زھد در دنیا, اسالم فقاھت كه مصلحت دنیا و آخرت و صــواب ديــن مـردم را بــه آن ھـا بشناسـاند و جھـاد بـا شمشـیر در د

 .اسالم مى باشد
مع باشــد, ھرگاه اين خصوصیات از میان تمام مردم: ((آن ھا مى گويند مردى از آن ھـا ج بـر مــا واجــب اسـت كــه او را بـر , تنھا در 

ماننـد , باعث مى شود آن ھا نسـبت بـه كســانى) ع(موضع زيديه در تإكید بر امامت على) 42)).(ديگران ترجیح داده و مقدم داريم
شتیبانى از علـى, مقابله كردند) ع(كه با على, طلحه و زبیر اعتراض كنند و به اين امر اشاره نمايند كه تكلیف مردم در آن ھنگام پ

 )43.(در برابر دشمنانش بوده است) ع(
زيرا آن ھا معتقدند ; و پذيرش امامت اوست, به دلیل سابقه وى در اسالم, در برترى دادن ابوبكر, جوھره تفاوت زيديه با فرق تشیع

سى برتـرين مــردم اسـت((; كه امامت ابوبكر از فتنه جلوگیرى كرد و منافع مسلمانان را حفــظ نمـود ولـى خداونـد بنابـر , گـاھى ك
تقدم داشتن و اطاعت از كسى را كه در فضل و برترى در مرتبه اى پـايین تــر از او قــرار ,  ...مصلحت و يا به دلیل اجتناب از بروز فتنه

البته آن ھا علت تقدم ابوبكر را منحصر به اين امر ندانسته و امامت وى را مبالغه اى در آزمـايش او ) 44)). (تكلیف مى فرمايد, دارد
 )45])).(انجام مى گیرد[ به جھت تشديد امتحان و سختى و مشقت] اين امر[ و يا: ((... مى دانند

, اين فرقه را بـه عباســیان نزديــك كـرد و مھـدى, در امامت و مشروع شمردن امامت ابوبكر از سوى زيديه)) نص((عدم قبول نظريه 
فس زكیـه بـه زنــدان انداختـه بـود بـه خــود نزديـك كـرده و او را , يعقوب بن داوود را كه روزى ابوجعفــر وى را بـه اتھــام تبلیـغ بـراى ن

به او تفــويض نمـود:((طبرى در اين باره مى گويد, جايگاھى رفیع بخشید فت را  بـه سـوى زيـديان , او را به وزارت برگزيد و امــر خال
بايد توجه داشت كــه امامیــه ) 46)).(فرستاد و آن ھا را از ھر سو جمعآورد و امور خالفت در مشرق و مغرب را به آن ھا واگذار نمود

يه در رد نظريـه نــص ) 47.(خروج زيد را دعوت براى جلب رضايت آل محمد به حساب نمىآورد شايد اين موضع امامیه پاسخى به زيد
و نتیجــه آن ظھـور ) 48(در امامت و سخن آنان درباره مشروعیت امامت ابوبكر باشد كه به گفته جاحظ منجر به ايجاد تشنج گرديـد

] رافضــه[ اين گروه, به دلیل تإيید نكردن زيد: ((اين امر تإكیدى بر گفته ابن حبیب است كه مى گويد. بود)) رافضه((فرقه اى به نام 
. بر ابوبكر و عمر اظھار دوسـتى كــرد] زيد[ امتحان كردند و چون] در امر واليت[ زيرا آنان با او بیعت كردند و سپس او را; نامیده شد

جايز نیسـت, امامیه تإكید مى كند كه زيد مدعى امامت نشـد) 49.))(او را نپذيرفتند براى دو بـرادر  امامـت بعــد از : ((زيــرا امامـت 
بلكه تنھا از على بن حسین جارى گرديده و ھمان طور كه خداوند نیز , حسن و حسین ھرگز میان دو برادر انتقال داده نخواھد شد

 :مى فرمايد
 )50)).(و اولوا االرحام بعضھم اولى ببعض فى كتاب هللا((

امامیه از حــق زيــد در , به اين دلیل) 51))(امامت بعد از على بن حسین جز در میان فرزندان و نسل فرزندان او نخواھد بود, بنابراين
بن زيــد اسـتناد ) 52.(زيرا نصى وجود ندارد كه بر امامت داللت كند, امامت سخن نمى گويند آن ھا به گفته اى منسوب به يحـیى 

ولى از سادات بزرگوار و زاھدان قوم بود و پدرم عاقل تر از آن بود كــه بـه , پدرم امام نبود: ((... مى كنند كه در آن چنین آمده است
 )53...)).(بپردازد, ادعاى چیزى كه حق وى نبود

موضع شیعیان امامیه و كسانى است كـه نظرياتشـان , اما موضوعى كه داراى بیشترين مخالفت با بنى عباس در قبال امامت بود
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براى , توصیه فرمــود نـه بعـد از مــرگ) ع(در ھنگام حیات به امامت على) ص(پیامبر,  به اعتقاد امامیه. در اين دوره تبلور يافته بود و 
و آت ذى القربــى ((و ) 54))(انمـا يريـدهللا لیـذھب عنكـم الـرجس اھــل البیــت و يطھـركم تطھـیرا: ((اثبات اين امر به آياتى ھمچون

شد, كلینى بر اين مطلب تإكید مى كند كه مراد از اين آيات) 55.(استناد مى كنند)) حقه مقصـود از : ((على و اھـل بیتـش مـى با
 )56)).(على و حق او وصیتى است كه براى او قرار داده, خويشاوندان

فاسإلوا ((در آيه شريفه )) اھل ذكر((است و مراد از ) ع(از آن على, )ص(از نظر شیعیان امامیه امامت به موجب وصیت رسول خدا
در ) 58.(نـه از جـاھالن, است كه خداوند امر كرده از ايشــان ســوال شـود) ص(ھمان آل محمد) 57(,))اھل الذكر ان كنتم التعلمون

تو نبوتت را به پايان رسانده , اى محمد: ((آمد و چنین خطاب كرد) ص(نزد پیامبر) ع(ھمین جا بر اين امر تإكید مى شود كه جبرئیل
امامیه به موجب اين ) 59...))(اسم اعظم و میراث علم و آثار و نبوت را نزد على بگذار, اى و روزھاى زندگیت به پايان رسیده است

بـه خــدايى كـه مــا : ((آمده است) ع(در اين سخن على. بر حق اھل بیت تإكید مى كند, )ع(وصیت و با استناد به سخنى از على
] امامــت[ ,اھل بیت نبوت را تكريم نمود و محمد را از ما قرار داد و بعد از او نیز ما را با قرار دادن امامت مومنین در بین ما اكرام نمود

مى باشـد و خداونـد در آن بـراى كسـى از مـردم ] جز ما[ به كسى نمى رسد و كسى جز از میان ما شايسته امامت و خالفـت ن
 )60)). (سھم و حقى قرار نداده است

مه مــى باشـد ما: ((امامیه معتقد است كه وصیت به امامت تنھا عھد و پیمانى از جانب خدا بـه ائ كر مــى كنیـد كـه وصــى  آيـا ف
از پس ھم مىآيند تــا ) ائمه. (بلكه اين امر عھدى است از جانب خدا و رسولش, به ھر كس مى خواھد مى سپارد؟ نه] امامت را[ 

مور , امامیه به شكل دادن به انديشه خود در خصوص موضوع امامت كـه در آن) 61)).(اين كه امر به صاحب آن برسد سرپرسـتى ا
ست بـى بھــره نخواھـد ) امـام(زمیـن ھیــچ گــاه از حجـت((, دين و دنیا را منظور مى داشت ادامه داد از اين رو آن را واجب مــى دان

حدود, نیاز به امام) 62)).(بود مام بايــد , نیـازى اساسـى اســت, به ويژه جھت تحقق عدالت و يـارى مظلــوم و اجــراى  حـق ((لـذا ا
امام رحمتى است كه غالـب را از تعـدى بــه مغلـوب بـاز . مظلوم را از ظالم بستاند و فساد را از میان بردارد و به فتنه ھا پايان دھد

شیخ طوسى نسـبت بـه ) 63)).(مى دارد و مردم را به انجام طاعات و پرھیز از محرمات تشويق مى كند و حدود را اجرا مى نمايد
قدرت و توانــا و عادلــى : ((اھمیت امام و نقش او در حفظ امنیت و تحقق عدالت چنین مى فرمايد یس بـا  مادام كه میـان مــردم رئ

امور نظم مى يابــد و , باشد كه در برابر دشمنان ايستادگى كند و فتنه جويان را سركوب سازد و حق مظلومان را از ظالمان بستاند
وى نسـبت بـه خـإل امامــت و نبــود ) 64)).(آشوب ھا فرو مى نشیند و زندگى جريان مى يابد و مردم به صالح نزديك تر مى شـوند

ندگى مــردم مــى دانـد و ھرگــاه : ((... امام ھشدار داده و خالى بودن زمین از وجود امام را تعطیلى امر خدا و موجب نابســامانى ز
زندگانى ايشان سخت مى گردد و قوى بر ضـعیف چــیره گرديـده و مـردم در معاصـى غوطـه ور مــى , مردم رئیسى نداشته باشند

مرى الزم , به فساد نزديك تــر و از صـالح دورتـر مــى گردنـد] مردم[ شوند و ھرج و مرج حاكم مى شود و و ايــن بــراى كمـال عقــل ا
 )65)).(است

زيـرا عامـه ; با امامیه ھـم عقیــده مــى باشـند, به نظر مى رسد كه معتزله در خصوص ضرورت وجود امامت در جھت تحقق عدالت
مورد توجــه قــرار داده و امامــت را  كه اھـل ســنت آن را  مردم در غیاب امام حقوق خود را از دست خواھند داد و ايـن امـرى اســت 

 .رياست عامه در امور دين و دنیا به حساب آورده اند
: خواھـد بـود) ع(تإكید دارد كه امامت بعد از على بن ابى طالــب در نـوه ھـاى وى از حســین, وقتى امامیه از صفات امام مى گويد

امامت تنھا منحصر به فرزندان حسین بن على مى باشد و در میان فرزندان او و نسل فرزندان او ثابت است و به برادر يــا عمــو و ((
خـوش , عفـت, شـجاعت, كـرم, ھم چنین امامیه شرط مى كند كــه امــام بايــد در صــفات علـم) 66)).(ساير خويشان بر نمى گردد

ست كــه ھـر ) 67.(حسن تدبیر و سالمت جسمى بر مردمان خود مقدم باشد, سیاست, رحمت, خويى اين ھـا شـرايطى كلـى ا
زيـرا او در : ((ولى آن ھا بر علم امام و ضرروت واسع االطالع بودن او تإكید مـى كننــد, مسلمانى با ھر ايده اى به آن اقرار مى كند

مى باشــد, امام و متولى تمام امور حكومت, مقام امور دين چك و معلــوم و مبھــم  كه... بــزرگ و كو بـه تمـام احكـام ] بايـد[ و ايـن 
امامیه ھم چنین از سالمت عقلى به عنوان شرطى اساسى براى امــام نـام بــرده و آن را ) 68. ))(سیاست و شريعت عالم باشد

زيرا معتقد اسـت كــه امـام , و نیز بر عصمت امام تإكید دارد) 69.(منعكس كننده نیك رإيى و توان علم در سیاست و تدبیر مى داند
مگر نه اين كه به خـاطر ھمیـن اسـت كـه . مقتداى مردم است)  امام(او ((... ; الگوست و از اين رو ضرورى است كه معصوم باشد

ضـرورت دارد , از آن جا كه امام ھمانند پیــامبر اسـت) 70.(زيرا امام يعنى كسى كه مورد اقتداى مردم است; به او امام گفته شده
چـرا كـه . ھمچـون پیامبراننـد, از كودكى تــا پايــان عمـر, زيرا ائمه در وجوب عصمت از تمام زشتى ھا و فواحش: ((كه معصوم باشد

مى كنـد) 71)).(حافظان شرع و بر پاى دارندگان آنند و در اين امر چون پیامبرند خود دربــاره عصـمت را چنیـن خالصـه  : امامیه نظر 
 )72)).(پس معصوم است, از آن جا كه امامت عھدى از جانب خداست و امام را خدا منصوب مى كند((... 

فت عباسـى , تإكید و اصرار امامیه بر عصمت امام در مقابله فكرى با انديشه سیاسى عباسیان كه مروج اين اعتقاد بودند كــه خال
 .از اھمیت فراوانى برخوردار مى باشد, از جانب خداست و آنان در زمین خدا خلفإهللا ھستند

مورد اسـتناد قــرار داده)) نص((اما آياتى از قرآن كه امامیه به موجب  ھمــان آيـاتى اسـت كـه ) 73(,براى اثبات حق خود در امامت 
تفـاوت روشـنى , بنـابراين. ابوعباس در اولین خطبه خود در كوفه ھنگام اثبات حق اھل بیت در امامت مورد اشاره قـرار داده اسـت

میان خطابه ھاى سیاسى علويان و عباسیان آن وقت از نظر تإكید ھر طرف بر حق خود در امامت مالحظـه نمــى شـود و ايــن امــر 
در جريان تبـادل ايـن نامــه . تنھا در ھنگام تبادل نامه میان ابوجعفر و نفس زكیه پیرامون مسائل موجود میان آن دو آشكار مى گردد

به آالم علويــان توجھـى  ھا روشن شد كه دعوت عباسیان چیزى جز يــك وســیله تبلیغــاتى بـراى تضـعیف حكومــت امــوى نبــوده و 
مام اسـت, اين نامه ھا يك ابزار تبلیغاتى بود كه علويان از طريق آن. نداشت آشـكار , داليل خود را مبنى بر اين كه علـى وصــى و ا
ھم چنان كه عباسیان به طور وضوح موضع خود را مبنى بر اين كه حق آن ھا در امامت از حق علويان كـم ترنیسـت ) 74.(ساختند

به ھمیـن سـبب مـى تــوان ) 75.(اعالم كردند, و امامت به سبب نزديكى آن ھا به پیامبر میراثى از جانب رسول خدا بر آن ھاست
: ((... يعقوبى اين امر را چنین بیان مى كند. اختالفى نبود) آل محمد(در میان آل البیت , گفت كه قبل از جدال منصور و نفس زكیه

كه;[ ابوجعفر منصور اولین ھاشمى است كه میان بنى ھاشم بن عبدالمطلب فرقه بندى ايجاد كرد بـه عـده ] زيرا در زمان او بــود 
 )76.))(اى عباسى و به عده اى طالبى اطالق شد

جزء اصـول ديــن , اما معتزله كه بیشتر از ديگران موضع عباسیان در قبال امامت را مورد تإيید قـرار مـى دھنـد معتقدنـد كـه امامــت 
لذا منوط به منافع عمومى بوده و ھدفش سرپرستى امور مــردم مـى ; بلكه پاسخى به نیازھا و مصلحت مسلمانان است, نیست

 )77.(باشد و به ھمین جھت مسإله انتخاب امام در گرو مصلحت است
و منظور ايشان شرع است ) 78(بر وجوب سمعى و نه عقلى آن تإكید مى كنند, با اين كه معتزله به ضرورت امامت معتقد ھستند
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معتزله وجوب امامت و ضرورت آن را چنین مورد بحـث قــرار . زيرا ھدف شريعت تحقق بخشیدن به منافع مسمانان است, نه اجتھاد
امام تنھا امور سمعى ھمچون اجراى حدود احكام را مى خواھد و عقل على رغم وجوب اين امـور نمــى توانــد بــه : ((... مى دھند

جب اسـت يدگاه ) 79)).(آن اقدام كند و به ھمین دلیل وجود امام واجب است و آن چه كه واجب جز با آن انجام نگیرد نـیز وا ايـن د
شد , معتزله مخالف ديدگاه امامیه است كه امامت را ركنى از اركان دين مى داند و آن را مسإله اى كه در گرو مصلحت عمومى با

بلكه يك مسإله اصولى , امامت مسإله اى نیست كه مصلحت آن را اقتضا كند و به گزينش عامه مربوط باشد: ((به حساب نمىآورد
 )80)).(و ركنى از دين است

مر , مسإله انتخاب امام محور مھمى در پیدايش اختالف میان جريان ھاى فكرى در آن زمان بود و قاضى عبدالجبار با تإكید بر ايــن ا
شكیل شـورا و , به ايجاد انشعاب میان مسلمانان پیرامون اين مسإله و اين كه برخى از آنان كه اھل سـنت و معتزلــه باشـند بـه ت

معتزلـه اصـل شـورا را بـه . به وجود نص در انتخاب امام اعتقاد داشتند اشاره مى كنــد) 81(برخى ديگر نیز ھمچون شیعیان امامیه
آن ھا به انتخاب اصحاب حل و عقد اشــاره ) 82.(عنوان راھى براى انتخاب امام دانسته و اجماع صحابه را دلیل بر اين امر مى داند

زيرا بیعت با ابوبكر از سوى عمـر و بـا ; پنج تن مى باشد, نموده و بیان مى دارند كه كمترين تعدادى كه امامت را منعقد مى سازد
 )83.(اسیدبن خضیر و بشربن سعد انجام گرفت, سالم, موافقت ابوعبیده

مام پرداختـه و قاضــى ) استخالف(آن ھا ھم چنین به طرح ديدگاه خود پیرامون تعیین جانشین  به عنوان وسـیله اى بــراى تعییـن ا
ين امـر ادامـه انجـام تكلیـف , بــه ديگــرى واگـذار نمايـد] امامـت را[ حق امام اســت كـه: عبدالجبار در مورد آن چنین مى گويد زيـرا ا

اما به اين شرط كه اين امر قبل از مــرگ امـام . نمايندگى است و از جمله حق نظارت بر امور مسلمانان در زمان حیاتش مى باشد
به واگذارى خالفت از جانب ابوبكر به عمر استشھاد مى كند كه بعد از مرگش ايــن , وى در اين مسإله) 84.(سابق به اجرا در نیايد

 )85.(امر را به او تفويض نمود
زيرا ابوبكر پیش از آن كه با كبار صحابه از جمله , قاضى عبدالجبار اشاره مى كند كه ضرورى است آرإ گروه از پنج رإى كم تر نباشد

از مــردم بـراى عمـر بیعـت , ابوبكر صرفا با نظر شخصـى, بنابراين. عبدالرحمن بن عوف مشورت نمايد خالفت را به عمر واگذار نكرد
 )86.(بلكه در اين امر به نظر گروه متكى بود, نگرفت

يز , معتزله نسبت به مسإله وجود نص كه از جانب امامیـه مطـرح مـى شـود كه جا موضـع سرسـختانه اى گرفتـه و معتقـد اســت 
ماع كنــد, نیست مسإله امامت تابع غیبیات باشد , ھم چنان كه امت نمى تواند نسبت به مسإله اى كه چیزى از آن نمى داند اج

مان امـر واجــب , امر مـردودى اسـت] نص[ و اين مسإله: ((مسإله نص در نزد معتزله مردود است, به ھمین دلیل زيـرا امـت بــر كت
خدا االظھار و ھم چنین بر امرى خطا اجماع نمى كند و اگر اين وصیت درست باشد عباس مجاز نبود كه به ھنگام بیمارى رسـول 

صیت ) امامت(آيا درباره اين امر : بگويد) ص( از او سوال كنیم كه اين امر از آن ماست و اگر از آن ما نبـود بخـواھیم آن را بـراى مــا و
 )87)).(نمايد

) ص(اگر رسول خـدا: ((را بى اساس مى خواند) ص(از رسول خدا) ع(قاضى عبدالجبار موضع امامیه در خصوص نص و سوال على
كتمـان در : (( و اضـافه مــى كنـد كـه) 88.))(اين سوال معنايى ندارد, بر امامت على تصريح كرده و براى مردم آن را تبیین نموده بود

یاز داشــت) ص(زيرا نص رسول اكرم, اين جا توجیھى ندارد چیزى بــود كـه امــت بـه آگـاھى از آن ن ترين  لـذا ; نسبت به امام بزرگ 
 )89. ))(معنايى براى كتمان آن از مسمانان وجود ندارد

ھم چنیـن بــر شــرط )  90(عقل و تدبیر را براى امام ضرورى مى شمارد, بلوغ, معتزله شرايط امامت را مورد بحث قرار داده و اسالم
زيرا منافع امت به امام واگـذار شــده و , عدل ضرورى است: ((عدل تإكید كرده و آن را اصلى مھم از اصول پنج گانه اسالم مى داند

شك و ترديـد نزاھـت , حدود و احكام را اجرا مى نمايد و در صورت غیاب عدل اطمینــان بــه اعمـال امـام دچـار خدشــه مـى شـود و 
معتزله نسبت به شرط علم نیز توجه فراوانى ) 91)).(مقاصدش را در خود مى گیرد و اين چیزى است كه امام بايد از آن مبرا باشد

 )92.(نموده و به ضرورت وسیع بودن علم و آگاھى امام اعتقاد دارد و آن را باعث پیشبرد كامل امور دينى و دنیوى عامه مى داند
له بـر , تإكید معتزله بر مسإله گزينش و انتخاب امام مھم ترين محور از ديدگاه عباسیان بود به خصوص كه انتخاب امام از نظـر معتز

كنار نھادن نظريه نص به : اول; دو ركن اساسى متمركز است و در اين دو بعد نسبت به ديدگاه عباسیان به امامت تإكید مى شود
بـه عنــوان طريقــه اى بـراى ) واليت عھـدى(مشروعیت بخشیدن به نظريه تعیین جانشین : و دوم, عنوان روشى براى انتخاب امام

 .اين جھت گیرى باعث تقويت و استحكام سیطره عباسیان بر دستگاه خالفت مى شد. تعیین امام
كر بعـد از وفـات , آنان ھنگـام صـحبت از انتخــاب امـام. اما اھل سنت نیز در مسإله امامت داراى موضع متفاوت بودند برگــزينش ابوب

شكال شـورا )  ص(رسول خدا و توافق صحابه عادل بر واگذارى امر مسلمانان به عثمان بن عفان تكیه مى كنند و آن را شـكلى از ا
به اين دلیل كه امام مى تواند مإموريت انتخاب امام را به عده اى از اشخاص كه به فضیلت شھره اند و ھر يـك , به حساب مىآورند

 )93. (رضايت دھند, صالحیت امامت را دارند واگذار نمايد و ديگران به كسى كه آن ھا انتخاب مى كنند و با او بیعت مى نمايند
)). امامت جز با اجماع امت منعقد نمـى شــود: ((اين موضع با ديدگاه معتزله تفاوتى ندارد مگر در يك مسإله اساسى و آن اين كه

با او , البته الزم است توجه شود كه منظور از اجماع امت در اين نظريه مت در جريـان گـزينش امــام و حــتى بیعــت  شــركت تمــام ا
بر سـابقه ) 94.(بلكه مقصود اظھار رضايت امت و اطاعت از كسى است كه امامت را به عھده مى گیرد, نیست آن ھا در اين امــر 

 )95.(تاريخى انتخاب ابوبكر و عثمان تكیه مى كنند
شروعیت امامــت از ) واليت عھدى(سخن گفتن در مورد شورا و تعیین جانشین  كه ھمانـا اثبــات م ھدف مھمى را دنبال مى كنـد 

معتقدنـد و آن را يكــى از روش ھــاى ) تعییـن جانشـین(فقھاى اھل سنت به مشروعیت استخالف , بدين دلیل. نظر تاريخى است
بر آن چـه ) 96(از سـوى آن ھاسـت)) باب الخلیفه يســتخلف((انتخاب امام به حساب مىآورند و دلیل اين امر توصیف ابوابى مثل  و 

ساب , ابوبكر ھنگام انتخاب عمر بن الخطاب براى جانشینى انجام داد يه واليـت عھـدى بــه ح استناد مى كننــد و آن را تقويـت نظر
ین نمودنـد ) 97.(مىآورند كه عباسیان بعد از امويان به آن ادامه دادنـد و در دوره خالفـت خــويش در بیـش از يـك مـورد جانشــین تعی

بن  چنین رويكردى توجیه بى نظمى واليت عھدى در میان عباسیان است كه از ھنگامى كه منصور پسرش مھــدى را بـر عیسـى 
گذار ,  موسى مقدم داشت آغاز گرديد و با كنار نھادن عیسى بن موسى توسط مھدى كه خالفت را به پسرش موسـى الھــادى وا

سپس نوبت به ھارون الرشید رسید كه با تقسیم ممالك اسالمى میـان فرزنـدانش و بــه دلیــل ايجــاد بلــوا میـان . نمود ادامه يافت
 )98.(امین و مإمون باعث كاھش شكوه خالفت در نزد مسلمانان گرديد

سط خلفـاى عباسـى موقعیـت آنــان را , رويكرد فقھا و موضع موافق ايشان نسبت به مسإله تعییـن جانشــین و انتخــاب ولیعھـد تو
ست گشــتن  يان در مـورد مسـإله دســت بـه د تحكیم كرد و اين امر خود بیانگر نكته اى بس مھم است كه انتقــاد عباسـیان از امو

شكار سـاختن و , به ھیچ وجه انتقاد از مسإله و اليت عھدى نبوده است, امامت و زعامت در میان آن ھا بلكه ھـدف آن ھـا تنھــا آ
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خدشه اى بر خالفت مإمون وارد مىآمـد , بزرگ نمايى خطاى امويان بوده است و اگر معتزله چنین اصلى را مورد انتقاد قرار مى داد
بر ديـدگاه . سـازگارى نــدارد, و اين چیزى است كه با رابطه آن ھا با مإمون و بلكه عامه عباسیان رابطـه میـان عباسـیان و معتزلــه 

به خالفــت ) 99(,معتزله نسبت به امامت با غلبه سايه افكند و درحالى كه خالفت امويان را خالفت غلبه و قھر توصیف مى نمودند
معتزله نظريه غلبه در امامت , در واقع. مشروعیت بخشیدند) 100(,مإمون كه بعد از غلبه بر برادرش امین آن را به دست گرفته بود

چیز ديگـر, بلكه منظور آن ھا اظھار ظلم و تعدى امويان در حق ديگران بــود, را رد نكردند) دست يافتن به امامت با زور( موضـع . نـه 
زيـرا اھـل ; با معتزله سازگارى داشــت, اھل سنت در مواجھه با واقعیت خالفت در آن زمان و به ويژه ديدگاه عباسیان نسبت به آن

يد. سنت نیز ھمچون عباسیان به اين امر معتقد بودند كه خالفت از جانب خداست : ابويوسف شاگرد ابوحنیفه دراين بــاره مـى گو
خداوند به منت و رحمت و بخشايش خود اولیاى امر را جانشینان خود در زمین قرار داد و به ايشان نورى داد كه امور تاريك میـان ((

عت ) 101)).(رعیت را روشن مى گرداند برخى از فقھا نیز خالفت با غلبه را تإيید كرده و آن را مشروع و عامه را ملزم به اظھـار اطا
ھـر : ((شافعى در ايـن بـاره چنیــن مـى گويـد. دانسته و معتقدند ھر كس با شمشیر حكومت را به دست گیرد امیر مومنین است

با شمشـیر بــر خالفـت دســت , كسى كه از قريش باشد و مردم در ركاب او بجنگند و پشت سر وى نماز جمعه به جاى آورند اگـر 
حتى احمدبـن ) 102)).(بدعت گزار است, خلیفه است و ھر كس با او بیعت نكند, يابد و خلیفه نامیده شود و مردم دور او گرد آيند

شود و امیـر : ((چنین مى گويد, حنبل كه در زمان عباسیان رنج بسیار كشیده بر آن ھـا غلبـه نمــوده خلیــف  ھر كس با شمشـیر 
جايز نیست كه شب كند و او را امام خود نخواند و او چه نیك , بر ھیچ كسى كه به خدا و قیامت ايمان دارد, المومنین خوانده گردد

فقھا اعتراف مى كنند كه خلیفه در قبال امت از ھر مسوولیتى آزاد اسـت و او را خـارج ) 103)).(امیر مومنان است, باشد چه فاجر
از چارچوب بازخواست قرار داده و تإكید مى دارند كه نقش امت لزوم اطاعت است و بايد دعاى واجب آن ھا براى امـام ايـن باشـد 

اجرش با خداست و اگـر غیـر , زيرا او در برابر خدا مسوولیت دارد و اگر به معروف امر كرد و عدالت ورزيد, كه در بینشان عدالت كند
 )104.(گناھش برگردن اوست, از آن كرد

به تدريج جامعه اسالمى را به سمت مردود شمردن خروج بر حاكم و شورش در مقابل او سـوق داد , چنین رويكردى از جانب فقھا
تحقیق فقھا در اين موضوع . و باعث شد نسبت به كسى كه بر امام خروج مى كرد به ديده فتنه جو و آشوب طلب نگريسته شود

از ايـن رو مـى بینیـم , نیز جز نوعى درجا زدن و ايستايى بر يك نظريه ثابت سیاسى در مورد مسإله امامت و رھـبرى نبـوده اسـت
اما در مسايل امامت در . فقھا به مبحث مبطالت وضو بسیار بیشتر از مسايل امامت پرداخته و درباره آن بررسى و تحقیق كرده اند

واقع آن چه را كه در میان امت رخ داده بود تكرار كرده و جز به مسإله تعیین جانشین و مشـروعیت كســب خالفــت بـه زور و غلبـه 
 .ھر چند معتقدند اين كار به منظور دفع فتنه و آشوب و حفظ وحدت امت اسالمى بوده است, نپرداخته اند... و

مثال ابويوسـف حــديثى از ; دفاع نموده اند, فقھا ھم چنین از وحدت امامت و اين كه مسلمانان داراى يك امام باشند, در اين دوران
بايـد , ھر كه با امامى بیعت كند و دست در دستش نھد و دل بدو سـپارد: ((بیان مى كند كه حضرت فرموده است) ص(رسول خدا

ستیز درآمــد شافعى تــا بــدان جــا ) 105)).(گـردنش را بزنـد,  تا آن جا كه مى تواند وى را اطاعت كند و اگر كسى ديگر با او از در  و 
و اين كه مسلمانان اجماع كردند كه : ((... مورد اجماع مسلمانان است) وحدت امامت(پیش مى رود كه مى گويد يكى بودن امام 

 )106)).(خلیفه يكى باشد و قاضى و امیر و امام ھم يكى باشد
براى  فقھا ھم چنین صفات امام را مورد بررسى قرار داده و به تقوإ علم و سالمندى به عنوان عامل تقدم و دورى از ھوى و ھوس 

اما لزوم برخوردارى از اين صــفات تنھـا در البـه الى كتـاب ھايشـان بــه صــورت يـك ) 107. (تحقق بخشیدن به عدالت تإكید كرده اند
تئورى باقى مانده و صرفا تصوير آرمانى امام مسلمانان را رسم مى كند و به نظر مى رسد كه فقھا چنین صفاتى را بدون توجه به 

ضعف در دسـتگاه خالفـت. الزم دانسته اند, طبیعت تحوالتى كه امامت با آن روبروست پـذيرش اھتمـام فقھـا بــه , با ظھــور عاليـم 
زيـرا صــحبت از ضــرورت اجـراى شــريعت بــه وسـیله امـام و اجـراى حــدود و جنــگ بــا ; اختیارات و وظايف امام توجیه پذير مى گــردد

در میان مجاھدين و امامت نماز مسلمانان و تنظیم امور حج و تنظیم محـاكم اسـت و تمـام ايـن امــور در )) فىء((مشركان و توزيع 
 )108.(چارچوب شريعت و مصلحت عامه امت قرار دارد

, فقھاى اھل سنت از ويژگى قرشى بودن امام دفاع نمودند و اين امر آنان را به نقل بسیارى از احاديثى كه بر اين امــر اشـاره دارد
مور خالفـت را بـه دســت گــیرد(چنان كه شافعى مسلمانان را ملزم به اطاعت از متغلب, سوق داد ــ در ) كسى كه با غلبه و زور ا

ھـر كســى قـريش را تحقیــر : ((برخى از آن ھا مخالفت با قريش را مخالفت با خدا مـى داننـد) 109(صورت قرشى بودن ـ مى داند
شما را از آن چه قريش نزد خداونــد ــ عـزوجلـ , اگر ترس از اين نبود كه قريش سرمست شود... خداوند او را تحقیر خواھد كرد, كند
 )110.))(آگاه مى ساختم, دارد

در ارتباط با تحوالت جديد حكومت مانند مشاركت غیر عرب ھا در فعالیــت ھـاى حكومـت و , شايد انگیزه تإكید ايشان بر اين ويژگى
شايد ما در ايــن جــا انسـجام آشـكارى میـان جريــان , ھم چنین) 111.(نیز ستیزھاى داخلى میان خود افراد خانواده عباسى باشد

مت بــه امامـت و ضــرورت وجـود يـك , ھاى فكرى آن زمان از جمله ديدگاه خود عباسیان حس كنیم زيرا ھمه آن ھا نسبت به نیـاز ا
, ولـى آن چــه واقعـا توجــه برانگــیز اسـت. براى مسلمانان در جھت حفاظت از وحدت مسلمین تإكیـد داشـتند) وحدت امامت(امام 

چگونه مى توان شكاف عمیق موجود میان مفاھیم آرمانى فقھا و واقعیت خالفت را كه به طور كامل ناقض . موضع فقھا مى باشد
 درك كرد؟, آن چیزى است كه فقھا مطرح مى كنند

فھم و درك اين امر جز بر اين اساس امكان ندارد كه اين مسإله توجیه عريانى اســت كـه تحـت پوشــش دسـتاويزھا و بھانــه ھــاى 
اگر به مسإله يكى بودن امام كه . متفاوت انجام مى گیرد و در رإس اين دستاويزھا ترس از فتنه و حفظ وحدت مسلمانان قرار دارد

به اعتقاد فقھا ضامن حقیقى وحدت مسلمین و دفع فتنه از آن ھاست بنگريم متوجه خواھیم شد كه پاسخ آن ھا به وجـود بیــش 
 )112. (وجود بیش از يك امام در سرزمین مسلمانان را جايز دانستند, از يك امام دير انجام پذيرفت ضمن اين كه آن ھا در نھايت

, شكاف میان نظريات فقھا و تحوالت حادث در حكومت بنى عباس عمیق تر مى شد و فقھا با تإثیرپذيرى از صفات خلفاى راشــدين
سى ســخن مـى گفتنـد, اخالق, از صفات امام مانند علم امــا بـدون ) 113.(عدالت تقوا و حسن تدبیر ھمراه با توان نظـامى و سیا
در اين جا بايد اشاره كرد كه . چنین صفاتى تنھا به عنوان مرجع بحث از تصوير آرمانى امام عادل مطرح بود, توجه به واقعیت موجود

 )114.(با معتزله ھم عقیده بودند و جاحظ در رسائلش به اين مسإله اشاره نموده است, فقھا در نظر خود درباره صفات امام
چون  كارگیرى الفـاظى ھم فقھا بر موضع خود در دفاع از خالفت باقى ماندند و بــر جايگـاه خلیفـه در جامعــه تإكیـد ورزيـده و بـا بـه 

البتــه در ايـن كـار ھــدف بلنـدى . موجب تقويت جايگاه خلیفـه گرديدنـد, )))سايه خدا)) (ظل هللا((و )) سلطان هللا((, ))خلیفه هللا((
جاد زمینـه و پايگاھـى  ظور اقـدام بـه اي شود و بـراى ايــن من تعقیب مى شد و آن اھتمام فراوان به اين امر بود كه خالفــت تجزيـه ن

 )115.(پیرامون دستگاه خالفت گرد آيند, اعم از موافقان و مخالفان, گسترده نمودند كه ھمه
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, بلكه معتزله نیز به ناچار با ناديده گرفتن اين امر كه معتصم. موضع توجیه واقعیت و قبول آن تنھا منحصر به فقھاى اھل سنت نبود
درحالـى ) 116(,علم و حسن تـدبیر اصــرار مـى ورزيدنـد,  امى و بى سواد بود بر صفات امام مانند عدل, امام مسلمانان در آن زمان

به رغــم , ھـم چنیــن. كه مى دانستند كه اين صفات با واقعیت موجود ھماھنگى ندارد صرفا تصويرى از امام آرمانى است معتزلـه 
جود , ناچار شدند در برابر تحوالتى كه در كیان و حقیقت خالفت به وجود آمده بود, اين كه معتقد به وجود يك امام بودند به توجیه و

 .بیش از يك امام بپردازند
به بیان تإثیرگذارى وسیع عباسیان در دستگاه خالفت ـ از جمله تإثیرگذارى در میـان فقھـا ـــ و نـیز بیـان )) عبدالعزيزالدورى((استاد 

پايى موسسـات عمومـى كــه بــه : ((شكست تمامى آن ھا در اھتمام بر مفاھیم اسالمى مى پردازد و مـى گويـد عباسـیان در بر
ثر ... شكست خوردند, تعیین مفاھیم اسالمى بپردازد شريعت ا و خالفت در سراشیبى خود بر اشتیاق و اھتمام فقھا نسبت بــه 

 )117))(تا میان مفاھیم اسالم و اوضاع متناقض خالفت ھماھنگى ايجاد كنند... كرد
 :پى نوشت ھا

 .و به بعد 425 / 7, 562 / 6تاريخ , طبرى. 1
 .و به بعد 10ص , العصر العباسى االول, عبدالعزيز الدورى: ك.ن
 .1957ژوئن  2بغداد ش, مجله كلیه االداب و العلوم, به ضوء جديد على الدعوه العباسیه: ك.ر
 .425 / 7تاريخ , طبرى. 2
 .425 / 7تاريخ , طبرى. 3
 .427ـ426 / 7تاريخ , طبرى. 4
 .312 / 3مروج الذھب , مسعودى. 5
 425 / 7تاريخ , طبرى. 6
 .426 / 7تاريخ , طبرى. 7
 .428 / 7, ھمان. 8
 .312ـ3 / 11 / 3مروج الذھب , مسعودى. 9

 .127, مقاتل الطالبین, ابوالفرج اصفھانى. 10
 .472 / 7تاريخ , طبرى. 11
 .و پس از آن 562 / 7ھمان . 12
 .566 / 7ھمان . 13
 .566 / 7ھمان . 14
 .567 / 7تاريخ , طبرى. 15
 .567 / 7, تاريخ, طبرى. 16
 567 / 7, ھمان. 17
 567 / 7, ھمان. 18
 .569 / 7, تاريخ, طبرى. 19
 .569 / 7, ھمان. 20
 .570 / 7, ھمان. 21
 .570 / 7تاريخ , طبرى. 22
 .570 / 7, ھمان. 23
 .571 / 7, ھمان. 24
العصـر العبـاس االول ص , عبدالعزيز الــدورى: ك.جھت مطالعه بیشتر در مورد ارتباط عباسیان با علويان ر. 571 / 7تاريخ , طبرى. 25
 .و به بعد 119ص , تاريخ الفرقه الزيديه, فضلیه عبداالمیر, به بعد 92ص , العباسیون االوائل: فروق عمر, به بعد 62
 .37 / 2العقد الفريد : ابن عبدربه. 26
 .104 / 8تاريخ , طبرى. 27
 .105 / 7تاريخ , طبرى. 28
 .394 / 3, مروج الذھب, مسعودى. 29
 .و پس از آن 45النظم االسالمیه , عبدالعزيز الدورى: ك.جھت مطالبه بیشتر ر 428 / 8تاريخ , طبرى. 30
سى االول , عبـدالعزيز الـدورى: ك.جھـت مطالعــه بیشـتر ر 124 / 8, ھمان. 31 ــ شـاكر مصــطفى دولـه بنــى  138, 81العصـر العبا

 .428, 451و  1العباس 
 .124 / 8, ھمان. 32
 .314 / 3مروج الذھب , مسعودى. 33
 .65 / 6الكامل , ابن االثیر. 34
 .428 / 7تاريخ , طبرى. 35
 .220 / 3مروج الذھب , مسعودى. 36
 .18فرق الشیعه , نوبختى. 37
 .18, ھمان. 38
 .155 / 1الملل و النحل , شھرستانى. 39
 .514الشرفى عمده االكیاس صفحه : به نقل از 311تاريخ الفرقه الزيديه : فضیله عبداالمیر. 40
 .18فرق الشیعه : نوبختى, 3الرسائل : شیخ مفید. 41
 .208ـ207 / 4عبدالسالم ھارون , تحقیق, استحقاق االمامه: جاحظ. 42
 .9اوائل المقاالت , شیخ مفید, 35فرق الشیعه , نوبختى. 43
 .214 / 2استحقاق االمامه , جاحظ. 44
 .214 / 4اتسحقاق االمامه , جاحظ. 45
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 .665ـ663 / 1دوله بنى العباس : شاكر مصطفى: ك به.جھت مطالعه بیشتر ر 154 / 8تاريخ , طبرى. 46
 .264 / 8الروضه فى الكافى : كلینى. 47
 .207 / 4استحقاق االمامه : جاحظ. 48
 .384المحبر : ابن حبیب. 49
 .75/ االنفال . 50
زيدبن علـى و بــرادر بــزرگش محمــدبن علـى البــاقر يكـى از ائمـه دوازده گانــه , منظور از دو برادر (285 / 1اصول كافى : كلینى. 51

 ).است
 .194 / 1تلخیص الشافى : طوسى. 52
 .249 / 1عیون اخبار الرضا : صدوق. 53
 .32/ االحزاب . 54
 .26/ االسرإ . 55
 .294 / 1اصول كافى : كلینى. 56
 23/ الشورى . 57
 .295 / 1اصول كافى : كلینى. 58
 .296 / 1, ھمان. 59
 .30 / 1كشف الغمه : اربلى. 60
 .277 / 1اصول كافى : كلینى. 61
 .47ـ39و النكت االعتقاديه  178 / 1ھمان . 62
 197 / 1احقاق حق : ابن المطھر. 63
 .70 / 1تلخیص الشافى : طوسى. 64
 .ھمان. 65
 .285 / 1اصول كافى : كلینى. 66
 .323ـ321ـ314ـ312 / 1اصول كافى : كلینى. 67
 .245 / 1تلخیص الشافى : طوسى. 68
 .به بعد 93النظم االسالمیه : عبدالعزيز الدورى: ك.ر 274 / 1ھمان . 69
 .201 / 1تلخیص الشافى : طوسى. 70
 .197 / 7احقاق الحق : ابن المطھر. 71
 .197 / 7احقاق الحق : ابن المطھر. 72
 .26االسرإ , 41االنفال , 7الحشر , 23الشورى , 23الشورى , 33االحزاب . 73
 .567 / 7تاريخ , طبرى. 74
 .571 / 7ھمان . 75
شتر پـیرامون موضـوع امامیــه در قبــال خالفـت ر 23ــ22مشاكله النـاس لزمــانھم ص : يعقوبى. 76 عبدالعزيـز : ك.جھـت مطالعـه بی

 .به بعد 91النظم االسالمیه : الدورى
 .228 / 1 / 20ـ227 / 1 / 20المغنى : عبدالجبار. 77
 .و به بعد 17 / 1 / 20ھمان . 78
 .و به بعد 7ص , المعتزله و اصول الحكم: ك.ر 74ـ39 / 1 / 20المغنى : عبدالجبار. 79
 .65 / 1مناھج السنه : ابن تیمیه, 146 / 1الملل و النحل : شھرستانى. 80
 .47 / 1 / 20المغنى , عبدالجبار. 81
 .319ـ306 / 1 / 20ھمان . 82
 .و به بعد 123المعتزله و اوصل الحكم ص : به محمد عماره: ك.ر 295 / 1 / 20, المغنى, عبدالجبار. 83
 .5 / 2 / 20ـ262 / 1 / 20, المغنى: بعدالجبار. 84
 .ھمان. 85
 .8, 675 / 2 / 20ـ252 / 1 / 20, ھمان. 86
 .123 / 1 / 20, ھمان. 87
اولـى و احــق ] امامـت[ على نسبت بـه ايــن امــر: ((.. . به: ك.به اين گفته ابن ابى الحديد ر 123 / 1 / 20, المغنى,  عبدالجبار. 88

 .46 / 1شرح نھج البالغه )) بلكه بر وجه افضلیت, اما نه بر وجه وجود نص. است
 .ھمان. 89
 .168 / 2 / 30: المغنى, عبدالجبار. 90
 .71 / 2 / 20ـ201 / 1 / 20ھمان . 91
 . 153ـ152المعتزله و اصول الحكم : محمد عماره: ك.ر. 212ـ211 / 1 / 20ھمان . 92
 .101, 100 / 9, 210, 22, 8 / 5الصحیح : بخارى. 229السنه : احمدبن حنبل. 93

 .23ـ20 / 2: الطبقات: ابن سعد 5ـ4 / 6الصحیح : مسلم
 .107تطور الفكر السیاسى عند اھل السنه : خیرالدين يوجه سويى. 94
 .287اصول الدين : البغدادى. 95
كر : خیرالـدين يوجــه ســوى: ك.ر 5ـ4 / 6الصحیح : مسلم, 101ـ100 / 9الصحیح : بخارى, 292السنه : الحمدبن حنیل. 96 تطـور الف

 .به بعد 147السیاسى عند اھل السنه 
 .316االحكام : ماوردى, و پس از آن 84الخراج : ابويوسف. 97

 .138, 102, 99, 83, 81العصر العباسى االول : عبدالعزيز الدورى: ك.ر
 .426 / 7تاريخ , طبرى. 98
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 .به بعد 10و  2تحقیق عبدالسالم ھارون , النابته: جاحظ. 99
 .و ما بعد 478 / 8تاريخ , طبرى. 100
 .71ـ68,70الخراج : ابويوسف. 101
 .448مناقب الشافعى : بیھقى. 102
 .11االموال : ابوعبید, 79 / 7صحیح : بخارى, 142, 136 / 9, 202 / 7السنه : احمدبن حنبل. 103
 .69ـ68الخراج : ابويوسف. 104
 .71ـ68الخراج : ابويوسف. 105
 .435مناقب الشافعى : بیھقى. 420ـ419الرساله : شافعى. 106
 .134ـ144 / 2صحیح : مسلم. 177ـ175 / 1صحیح , بخارى. 107
 .138 / 7 292/ , 230 / 6, 233ـ232, 96 / 5, 9 / 2, 282, 279 / 1المسند : احمدبن حنبل. 108

 .139, 138, 152, 95, 89, 86, 82, 81, 77, 60, 60ـ59 / 9, 61ـ60 / 4صحیح : بخارى
 .448مناقب الشافعى : بیھقى. 109
 ).صفات االئمه (19ـ188 / 1االم : شافعى, 63ـ62مسائل االمامیه : الناشىء االكبر. 110

 / 4صـحیح : ــ بخـارى 171 /  18, 147 / 17, 310, 105 / 16, 72 / 14, 282 / 13, 29 /  7, 90, 62, 42 / 3المسـند : احمدبن حنبـل
 .78ـ77 / 9, 218ـ217
 .111ـ110تطور الفكر السیاسى عند اھل السنه : خیرالدين يوجه سوى. 111
 .247اصول الدين : بغدادى. 112
 .305 / 2طبقات الحنابله : الفرإ, 134ـ133 / 2صحیح : مسلم, 177ـ175 / 1صحیح : بخارى. 113
 .423رساله الحكمین : جاحظ, به بعد 266العثمانیه : جاحظ. 114
كه ســلطان خـدا را تحقــیر و ھتـك نمايـد خداونـد او را  (70ـ68 / 9السنن : الترمذى.  4ـ481 / 13المسند : احمدبن حنبل. 115 ھـر 

 .و پس از آن 487 / 2السنه : ابن ابى عاصم) تحقیر خواھد كرد
 .203ـ20, 171 / 1 / 20المغنى : عبدالجبار. 116
 .65, 1989, 9ش ) المستقبل العربى(الديمقراطیه فى فلسفه الحكم العرب : عبدالعزيز الدورى. 117

 :منابع
 الف ـ اصلى

 ـ القرآن الكريم
 .م1883, القاھره, الكامل فى التاريخ دار صادر) 'ه630(على بن محمدابن ابى الكرم : ـ ابن االثیر

 .م1980, القاھره, احمد شاكر و الحسین عبدالمجید ھشام دارالمعارف: تح: المسند). 'ه241(ـ احمدبن حنبل 
 .م1969النجف , كشف الغمه فى معرفه االئمه). 'ه693(ابوالحسن على بن ابى الفتح : ـ االربلى

 .م1943, النجف, مقاتل الطالبیین). 'ه356(ابوالفرج على بن الحسین : ـ االصبھانى
 .بى تا, بیروت, دارالجبل, احمدمحمد شاكر: تح, الجامع الصحیح). 'ه256(ابوعبدهللا محمدبن اسماعیل : ـ البخارى

له ط , عین طبعه اسـتانبل مدرسـه االلھیـات(, دارالمدينه, كتاب اصول الدين). 'ه429(عبدالقاھربن طاھر : ـ البغدادى 1مطبعـه الدو
 .بیروت بى تا, )1928

 .م1971, القاھره, 1ط , دارالتراث, السید احمد صقر: تح, مناقب الشافعى). 'ه458(ابوبكراحمدابن الحسین : ـ البیھقى
 .بى تا, بیروت, دارالكتاب العربى, شرح االمام ابن العربى المالكى, سنن الترمذى). 'ه279(ابوعیسى محمدبن عیسى : ـ الترمذى

و بھامشه بیان موافقه , منھاج السنه النبويه فى نقض كالم الشیعه و القدريه). 'ه728(تقى الدين احمدبن عبدالحلیم : ـ ابن تیمیه
 .م1964, القاھره, مكتبه دارالعروبه, محمد رشاد سال: تح, )غیر مكتمل(, صريح المعقول لصحیح المنقول

 ).'ه255(ابوعثمان عمروبن بحر : ـ الجاحظ
 .م1955بغداد , مكتبه الخانجى بمصر و مكتبه المثنى, عبدالسالم محمد ھارون: تح: العثمانیه

ـ52سـنه , 5ــ4العـدد , مجله المشرق, شارل بال: تح و نشر: رساله الحكمین و تصويب امیرالمومنین على بن ابى طالب فى فعله
 .م1958

 .م1987, بیروت, دار مكتبه الھالل, على ابوملحم: قدم لھا و بوبھا: ـ الرسائل السیاسیه
 .م1942, حیدرآباد, مطبعه جمعیه دائره المعارف العثمانیه, المحبر) 'ه254(ابوجعفر محمدبن حبیب البغدادى : ـ ابن حبیب

1967, بـیروت, دارالفكـر, محمد ابوالفضل ابراھیم: تح, شرح نھج البالغه). 'ه622(ابوحامد عبدالحمیدبن ھبه هللا : ـ ابن ابى الحديد
 .م

 .بى تا, طھران, اوچین منوخ ادوارد سخود و اخرون موسسه النصر: تح, كتاب الطبقات الكبیر). 'ه230(محمدبن سعد : ـ ابن سعد
 ).'ه204(محمدبن ادريس : ـ الشافعى

 .م1940, القاھره, مكتبه و مطبعه مصطفى البابى الحلبى و اوالده, احمدمحمد شاكر: تح, الرساله
 .م1983, بیروت, دارالفكر, االم

 .م1961, قم, مطبعه دارالعلم, عیون اخبار الرضا). 'ه381(ابوجعفر محمدبن على بن الحسین القمر : ـ الصدوق
 .م1967, القاھره, دارالمعارف, محمد ابوالفضل ابراھیم: تح, تاريخ الرسل و الملوك, )'ه310(ابوجعفر محمدبن جرير : ـ الطبرى

 .م1980, بیروت, المكتب االسالمى, محمدناصر االلبانى: تح, كتاب السنه) 'ه287(ابوبكربن الضاحاك : ـ ابن ابى عاصم
: تـح, المغــنى فـى ابـواب العــدل و التوحیـد). 'ه415(ابوالحسین عبدالجباربن احمد المعروف بقاضى القضـاه : ـ عبدالجبار الھمدانى

 .م1965, القاھره, الدارالمصريه للتالیف و النشر, الدكتور عبدالحلیم محمود و الدكتور سلیمان الدنیا
 .م1975, بیروت, دارالفكر, محمدخلیل ھراس: تح, االموال, )'ه224(القاسم بن سالم م : ـ ابن عبید

 .م1952, القاھره, محمدحامد الفضى: تح, طبقات الحنابله). 'ه458(ابويعلى القاضى محمدبن الحسین : ـ الفرإ
, طھـران, مكتبه الصــدوق, على اكبر الغفارى: تصحیح, االصول فى الكافى). 'ه349(ابوجعفر محمدبن يعقوب بن اسحاق : ـ الكلینى

 .م1945
 .م1989, بغداد, االحكام السلطانیه و الواليات الدينیه) 'ه450(ابوالحسن على بن محمد : ـ الماوردى

Page 10 of 11

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\40.htm



, محمـدمحى الــدين عبدالحمیـد: تـح, مروج الذھب و معـادن الجوھــر). 'ه346(ابوالحسن على بن الحسین بن على : ـ المسعودى
تاى. بى تا, مطبعه السعاده مصر , منشـورات الجامعــه البنانیـه, شـارل بـال: عـنى بتصـحیحه, و طبعه بربیه دى مینر و بافیــه دى كر

 .م1979بیروت 
 .بیروت, داراالفاق الجديده, الجامع الصحیح) 'ه261(ـ مسلم بن حجاج بن مسلم 

 .م1906القاھره , مطبعه السعاده, احقاق الحق) 'ه726(جمال الدين الحسن بن يوسف : ـ ابن المطھر
 ).'ه413(محمدبن محمد النعمانى الكعبرى البغدادى : ـ الشیخ المفید

 .م1962, النجف, نشر مكتبه الحیدريه: االرشاد
 .م1951, تبريز, مطبعه رضايى: اوائل المقاالت فى المذاھب و المختارات

 .النجف, نشر مكتبه دارالكتب التجاريه: الرسائل
 .م1923, بغداد, المطبعه العصريه: النكت االعتقاديه
كبر المعھـد لالبحــاث , يوسـف فــان اس: تـح, مســائل االمامــه مقتطفــات مـن الكتـاب االوسـط فـى المقـاالت) 'ه293: (ـ الناشى اال

 .م1971بیروت , الشرقیه
 .النجف, المكتبه الحیدريه, محمد صادق بحر العلوم: تعلیق, فرق الشیعه) 'ه300(ابومحمد الحسن بن موسى : ـ النوبختى
: تـح: مشـاكله النـاس لزمـانھم). 'ه282(, بن واضــح االخبـارىاحمدبن ابى يعقوب بن جعفربن وھب الكتاب المعروف بــا: ـ الیعقوبى
 .م1962, بیروت, دارالكتاب الجديد. ولیم ملورد
 .م1985, بیروت, دارالشروق, احسان عباس: تح: كتاب الخراج) 'ه182(يعقوب بن ابراھیم : ـ ابويوسف

 :ب ـ تحقیقات جديد
, فتره التكوين بدايتــه حــتى الثلــث االول مـن القـرن الرابـع الھجــرى, تطور الفكر السیاسى عند اھل السنه: ـ خیرالدين يوجه سوى

 .م1992, عمان, دارالبشیر للنشر و التوزيع
 :عبدالعزيز, ـ الدورى

 .م1988, بیروت, دارالطلیه) دراسه فى التاريخ االقتصادى و االدارى و المالى(العصر العباسى االول 
 .م1950, بغداد, مطبعه نجیب) الوزاره, الدواوين, الضرائب, الخالفه(النظم االسالمیه 
 .م1974, بیروت, وكاله المطبوعات للنشر, دوله بنى العباس: ـ شاكر مصطفى

 .م1977, بغداد, جامعه بغداد, العباسیون االوائل: ـ فاروق عمر
  eم1974, االشرف, تاريخ الفرقه الزيديه بین القرنین الثانى و الثالث الھجرى مطبعه االداب النجف: ـ فضیله عبداالمیر

 .م1977بیروت , الموسسه العربیه للدراسات و النشر, المعتزله و اصول الحكم: ـ محمد عماره. 
 :ج ـ مقاله ھا

 :عبدالعزيز, ـ الدورى
 .م1977, حزيران 2العدد , بغداد, )مجله كلیه االداب و العلوم(, ضوء جديد على الدعوه العباسیه

 .م1979, 9العدد , )مجله المستقبل العربى(الديمقراطیه فى فلسفه الحكم العربى 
 .م1968, 4العدد , بغداد, )مجله االقالم(موقف المعتزله السیاسى من العباسیین : ـ فاروق عمر
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