
جستارى در بحث وراثت اعمام و وراثت 
 بنات

 (*)محمدحسن الھى زاده
وراثت اعمام و وراثت بنات بحثى است كه يك طرف آن بنى عباس و طرف ديگر آن علويان 

از ارث بھره مى بردند ولى با ظھور دين , تنھا فرزندان ذكور, در عصر جاھلیت. مى باشند
 .اسالم اين قانون برداشته شد

عباسیان كه در روى كار آمدن خود و مبارزه با بنى امیه از شعارھاى علويان و پیروان آن ھا 
) ع(استفاده زيادى بردند و ابتدا مشروعیت حكومت خود را از طريق وصیت ابوھاشم به على

میراث عباس عموى , به تدريج از علويان فاصله گرفتند و ادعا كردند خالفت, مى رساندند
) ص(وارث پیامبر, كه دختر ارث نمى برد, آن ھا با تكیه بر اين اصل جاھلى. است) ص(پیامبر

 .زنده بود ـ معرفى كردند) ص(را عباس ـ تنھا پسر عبد المطلب كه تا زمان رحلت پیامبر
علويان به ويژه اھل بیت با استناد به آيات قرآنى و احكام عقلى در صدد رد ادعاى , در مقابل

 .عباسیان بر آمدند و بدينگونه بحث وراثت اعمام و وراثت بنات مطرح شد
به بیان چگونگى پیدايش انديشه وراثت اعمام و سابقه آن و عكس العمل , در اين مقاله

 .علويان به ويژه اھل بیت به طور مختصر پرداخته ايم

 .عباسى, علوى, بنات, اعمام, وراثت: واژه ھاى كلیدى

 ارث در اسالم و جاھلیت

در عصر جاھلیت رسم بر اين بود كه تنھا مردان را وارث مى شناختند و معتقد بودند آن كس 
به )) 1. ((ارث به او نمى رسد, جنگ و دفاع از حريم زندگى را ندارد, كه قدرت حمل سالح

 ))2.((اين دلیل زنان و كودكان از ارث محروم بودند
اوس بن ((به نام , ھم چنان پابرجا بود تا اين كه يكى از انصار, بعد از ظھور اسالم, اين قانون

در حالى كه دختران و پسران خردسالى از . از دنیا رفت)) اوس بن ثابت((يا )) 3))((صامت
اموال او را میان خود )) خالد((و )) ارفطه((خود به جاى گذاشت و عموزاده ھاى او به نام 

زن انصارى شكايت خود را نزد پیامبر برد . تقسیم كردند و به ھمسر و فرزندان او چیزى ندادند
و دستور اسالم را راجع به , نسإ نازل شد / 7در اين زمان آيه . و جريان را با پیامبر بازگو كرد

 ))4.((ارث بیان نمود
للرجال نصیب مما ترك الوالدان و االقربون و للنسإ نصیب مما ترك الوالدان و االقربون مما قل ((

 ))منه او كثر نصیبا مفروضا
از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود برجاى مى گذارند سھمى , براى مردان: ((ترجمه
, خواه آن مال; سھمى, از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مى گذارند, و براى زنان نیز; است

 .))اين سھمى است تعیین شد و پرداختنى; كم باشد يا زياد
 ارث از سه طريق منتقل مى شد, در میان اعراب

 .تنھا شامل پسران و مردان مى شده است و زنان و كودكان را شامل نمى شد: ـ نسب1
 يعنى پسرخواندگى: ـ تبنى2
بدين صورت كه دو نفر با ھم پیمان مى بستند كه در دوران حیات از ھمديگر دفاع : ـ حلف3

 ))5.((كنند و بعد از مرگ نیز از ھمديگر ارث ببرند
تغییراتى در قانون ارث جاھلى صورت گرفت و به صورت قانون ارث , با ظھور آيین اسالم
 . ارث از سه طريق منتقل مى شود, در اسالم نیز. اسالمى مطرح شد

مفھوم وسیع آن است يعنى ھر گونه ارتباطى كه از طريق تولد در , منظور از نسب: ـ نسب1
 .كودك و مرد, اعم از زن, میان دو نفر در سطوح مختلف ايجاد مى شود
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 .بدين معنى كه زن از شوھر و شوھر از زن ارث مى برد; يعنى ازدواج: ـ سبب2
 . منظور از ارتباطھاى ديگرى است كه غیر از خويشاوندى بین دو نفر بر قرار مى شود: ـ وإل3

 . در اسالم سه نوع وإل وجود دارد
يعنى اگر كسى برده خود را آزاد كند و آن برده پس از مرگ ھیچ گونه : وإل عتق) الف

 .اموال او به آزاد كننده او مى رسد, خويشاوند نسبى يا سببى نداشته باشد
مطابق خواست و اراده خودشان بر قرار , پیمان خاصى است كه بین دو نفر: وإل ضمان) ب

, و پس از مرگ, در موارد مختلفى از يكديگر دفاع كنند, مى شود و طرفین متعھد مى شوند
 .در صورت نداشتن خويشاوند نسبى يا سببى از يكديگر ارث ببرند

سببى يا غیر از آن نداشته , اگر مسلمانى از دنیا برود و ھیچ وارث نسبى: وإل امامت) ج
.((يا به عبارت بھتر به بیت المال مسلمین تعلق مى گیرد, میراث او به امام مسلمین, باشد

6(( 
امور حقوقى را نیز در , در جاھلیت عالوه بر امور مالى و مادى, نكته در خور اشاره اين كه ارث

يعنى میراث بران عالوه بر اين كه سرمايه و ثروت مادى شخص ارث گذار را بین . برمى گرفت
اختیارات پستى و مقامى او را نیز به عنوان ارث بین خود قسمت , خود تقسیم مى كردند

بلكه امور معنوى , ارث مختص به امور مادى و سرمايه مالى نبود, به عبارت ديگر. مى نمودند
انتقال پست ھا و مقام , بھترين شاھد مثال. و پست ھا و مقام ھا را نیر در بر مى گرفت

اختیارات . كه در عصر جاھلیت مرسوم بود, ھاى اجداد و پدران به فرزندان و خويشان است
و به ھمین صورت مناصب و پست ھا در . قصى بن كالب به ارث بین فرزندانش تقسیم شد

چنین نمونه ھايى در تاريخ جاھلى . شھر مكه از پدران به پسران يا برادران منتقل مى شد
ارث در امور مالى و مادى را پذيرفت ولى ارث در مقام و منصب را رد , دين اسالم. كم نیست

 .كرد
وط به شخصیت حقیقى انسان است از طريق ارث منتقل از اين رو از نظر اسالم آن چه مرب

از طريق ارث منتقل نمى , ولى آنچه مربوط به شخصیت حقوقى انسان است, مى شود
 .شود

در جاھلیت تابع قاعده و قانون خاصى نبوده و ظاھرا , طبقات ارث يا سلسله مراتب ارث برى
, يعنى اگر بنا بود ارث میت بین فرزندان پسر او. ارتباط مستقیمى با قدرت و زور داشته است

عموزاده ھا يا برادران او توزيع شود قاعده توزيع ارث ارتباط تنگاتنگى با قدرت و , يا بین عموھا
زور داشت و ھر كس كه داراى قدرت بیشترى بود سھم بیشترى از ارث مى برد و در صورت 

وراث بر اساس نسبت , ولى در آيین اسالم. تمام ما ترك را صاحب مى شد, امكان
طبقه بندى شده اند و تا زمانى كه افرادى از طبقه نخست وجود داشته , خويشاوندى

دختر و ھمسر در طبقه , پسر, مادر, پدر, بر اين اساس. ارث به طبقه دوم نمى رسد, باشند
پدر بزرگ و مادر بزرگ در مرتبه و طبقه دوم جاى دارند , خواھر, اول ارث برى قرار دارند و برادر

, در صورتى كه افرادى از طبقه اول. خاله و عمه در طبقه سوم قرار مى گیرند, دايى, و عمو
 ))7.((ارث به طبقه دوم نمى رسد, در قید حیات باشند

انتقال ((مسئله , نكته ديگرى كه در اين جا قابل طرح است و ارتباط نزديكى با قانون ارث دارد
از ارث , در میان اعراب جاھلى ھمان طور كه دختر و به طور كلى جنس مونث. است)) نسل

از طريق دختر , فرزندان او نیز از جد يا جده خود ارث نمى بردند, بردن محروم بود و به تبع آن
و نسل فقط . فرزندان پدرش محسوب نمى شدند, نسل پدرى تداوم نمى يافت و فرزندان او

نسب اشخاص به پدرانشان متصل مى , به عبارت ديگر. و فقط از طريق پسر منتقل مى شد
بنا بر اين در میان اعراب جاھلى كمتر كسى را مى يابیم . شد و از مادران نسب نمى بردند

مگر اين كه پدر . كه به مادرش منسوب باشد و ھمواره اسم پدر بعد از اسم شخص مىآيد
. و يا اين كه از روى توھین و تحقیر كسى را به مادرش منسوب كنند, معلوم نباشد, شخص

 :شاعر عرب مى گويد
 بنونا بنوا إبنائنا و بناتنا

 ))8((بنوھن ابنإ الرجال االباعد
فرزندان ما فرزندان پسران ما ھستند ولى فرزندان دختران ما فرزندان مردان بیگانه : ترجمه

 .اند
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اما در دين اسالم تفاوتى بین پسر و دختر در انتقال نسب يا نسل وجود ندارد و ھمان طور 
در پاره اى زيارات . نسب و نسل او را نیز منتقل مى كند, كه دختر از مال پدر ارث مى برد

, يعنى اين كه در اسالم...)) كنتم فى االصالب الشامخه و االرحام المطھره((, آمده است
تفاوتى میان صلب و رحم در تاثیر گذارى بر فرزند وجود ندارد و ھر يك به سھم خويش تاثیر 

گذارند و ھر فردى ھم از مادر تاثیر مى پذيرد و ھم از پدر و در واقع نسب و نسل او به ھر دو 
 .بر مى گردد

 :به طور خالصه مى توان گفت
جنس مونث از ارث برى محروم بود ولى دين اسالم به زنان حق , ـ در جاھلیت به طور كلى 1

 .ارث داد
ھم امور مادى و مالى و ھم امور حقوقى را شامل مى شد ولى , قانون ارث , ـ در جاھلیت 2

 . ارث محدود به امور مادى و سرمايه مالى شد, در آيین اسالم
سلسله مراتب ارث برى تابع قاعده مشخصى نبود و ارتباط نزديكى با قدرت و , ـ در جاھلیت3

 .وراث را بر اساس نسبت خويشاوندى طبقه بندى كرده است, زور داشت ولى آيین اسالم
رحم به حساب نمىآيند و نسل را منتقل نمى , ـ اعراب جاھلى اعتقاد داشتند فرزندان دختر4

 .در انتقال نسل و نسب تفاوتى قائل نیست, كنند ولى دين اسالم بین فرزندان پسر و دختر

 )ص(استفاده از قانون ارث جاھلى بعد از پیامبر

يكى از آن . مفاھیم مھمى در برداشت, در جريان مباھله با نصارا ) ص(اقدام رسول خدا
با , يعنى فرزندان دختر. در انتقال نسل و نسب است, عدم تفاوت بین دختر و پسر, مفاھیم

 .فرزندان پسر تفاوتى ندارند
فرزندان خود دانستند و آنھا را به عنوان , فرزندان دختر خود را) ص(پیامبر, در جريان مباھله

 .براى مباھله بردند, پسران خويش
 ))9.. .))((قل تعالوا ندع ابنإنا و ابنإ كم و نسإنا و نسإكم و انفسنا و انفسكم((...

 .زنان و نفوس خود را بخوانیم تا با ھم به مباھله بر خیزيم, ما و شما فرزندان, بگو بیايید
و جانشینى ايشان مطرح شد اگر چه ابوبكر , )ص(بحث ارث پیامبر, )ص(بعد از رحلت پیامبر

كه زنان حق ارث , به قانون ارث در زمان جاھلیت اشاره نكرد, )س(در محاجه با حضرت فاطمه
كه , و عباس عموى پیامبر صورت گرفت) ع(بر خوردى بین على, ندارند ولى در ھمان زمان

 :شیخ طبرسى اين قضیه را در احتجاج آورده است. نشان از وجود قانون ارث جاھلى دارد
از ابن ابى رافع آمده است كه نزد ابوبكر بودم كه خبر درگیرى عباس و على بر سر ماترك ((

عباس گفت من عموى پیامبرم و وارث اويم وعلى بین من و ما ترك پیامبر مانع ... پیامبر رسید
 ))10))((شده است

تالش و حركتى در جھت نفى ) ص(بعد از رحلت پیامبر, آن گونه كه از روايات تاريخى بر مىآيد
زيرا . آغاز شد و تا مدت ھا ادامه داشت) ص(با پیامبر, )س(ارتباط فرزندان حضرت فاطمه

براى حكامى كه خود را جانشینان , باشند) ص(كه منتسب به پیامبر, حضور افرادى در جامعه
مطرح , )ص(مى نامیدند سنگین بود و ھر بار كه ارتباط آن ھا با پیامبر, )ص(راستین پیامبر

مشروعیت و مقبولیت ,حقانیت , مى شد و كلمه يابن رسول هللا بر زبان ھا جارى مى گشت
داعیه , فرزندان رسول خدا, به ويژه آن كه. در معرض سئوال قرار مى گرفت, حكومت وقت

 .سیاسى و احقیت خالفت نیز داشتند
به اين دلیل مى بینیم كه بیشترين تالش در جھت زنده كردن قانون جاھلى ارث از طرف 

به دختر ارث نمى رسد و از طريق او , حاكمان وقت صورت مى گیرد كه طبق قانون جاھلى
اگر چه فرزندان , )ع(و امام حسین) ع(يعنى امام حسن. نسل و نسب منتقل نمى شود

در واقع آنان فرزندان على بن . ولى از نسل پیامبر به شمار نمى روند, دختر رسول خدايند
از اين رو اصطالح فرزند رسول خدا . و نسب آنھا به ابوطالب مى رسد. ابى طالب ھستند

 .قابل اطالق است) س(فقط بر حضرت فاطمه 
 . مويداتى براى آن مى يابیم, اگر به تاريخ مراجعه كنیم

, )ع(وامام حسین) ع(عمر و عاص از اين كه امام حسن, در شرح نھج البالغه آمده است
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) ع(فرزندان رسول خدا خوانده شوند اظھار ناخشنودى مى كرد و زمانى شخصى را نزد على
مى ) ص(را فرزندان رسول خدا) ع(و امام حسین) ع(فرستاد و او را از اين كه امام حسن

 ))11.((مورد عیب جويى قرار داد, نامد
) ص(را فرزندان رسول خدا) ع(و امام حسین) ع(نیز معاويه دستور داده بود كه امام حسن

 :در كشف الغمه آمده است. ھستند) ع(نشمارند و بگويند آنھا فرزندان على
بفھمم كه احدى اين دو كودك را فرزندان , مبادا: معاويه گفت: ذكوان غالم معاويه مى گويد((

 ))اما بگويید فرزندان على, مى نامد) ص(رسول خدا
 :اودر ادامه مى افزايد

سپس , معاويه مرا امر كرد كه فرزندانش را به ترتیب شرافت بنويسیم, مدتى پس از آن((
معاويه نگاھى به , فرزندان وى و فرزندان پسرانش را نوشتم و فرزندان دخترانش را رھا كردم

: گفتم چه كسى را؟ گفت. بزرگان فرزندانم را فراموش كرده اى. آن انداخت و گفت واى بر تو
آيا فرزندان دخترانت فرزندان تو , خدايا: گفتم... فرزندان من نیستند؟, آيا فرزندان فالن دخترم

 ))12...)).((نیستند ) ص(فرزندان رسول خدا, )س(اما فرزندان فاطمه. ھستند
يحیى بن يعمر , كه روزى به او خبر دادند. نیز اين مسئله مطرح بود, در دوران حكومت حجاج

او را از , میداند) ص(را فرزندان رسول خدا) ع(و حسین) ع(حسن) از فقھاى خراسان(
 85او نیز آيه . تا از قرآن دلیلى براى ادعاى خود بیاورد, فراخواند و زير فشار گذاشت, خراسان

 ))13.((براى او خواند, سوره انعام را كه به صراحت عیسى را فرزند ابراھیم معرفى مى كند
مى گويد ابو جعفر ...)) سلیمان و ايوب, و من ذريه داوود((, انعام / 84در تفسیر آيه , رازى

 ))14.((به آن آيه استدالل كرد, باقر در نزد حجاج بن يوسف
جھت رد ارتباط نسبى فرزندان فاطمه , در زمان ھاى مختلف, فعالیت پى گیر و مداوم حاكمان

از طرف فرزندان , اين نكته را مى رساند كه حركت و تالشى مستمر, )ص(با پیامبر) س(
و ضرورتا . در جريان بوده است, )ص(جھت اثبات ارتباط نسبى بین آن ھا و پیامبر, )س(فاطمه

, چنین تالشى بوده است كه چنان مخالفت ھا و ممانعت ھايى را از طرف حاكمان وقت
در مورد : به من فرمود) ع(از ابوجارود نقل شده است كه امام باقر. اقتضا مى كرده است

. نمى دانند) ص(آن ھا را فرزندان رسول خدا: گفتم. چه مى گويند) ع(و حسین) ع(حسن
و من ذريته داوود ـ )) سخن خداوند درباره عیسى بن مريم((گفتم . فرمود چه پاسخ داديد

آل ...)) (قل تعالوا ندع ابنإنا و ابنإكم((و آيه ) 85 84, انعام(الى قوله ـ كل من الصالحین 
مى گفتند فرزند دختر از : گفتم. ديگر چه مى گفتند: سپس فرمود. را آورديم) 61, عمران

برايت آيه اى مىآورم كه آن دو را از صلب , از كتاب خدا: امام فرمود. فرزند است نه از صلب
گفتم فدايت شوم آن چیست؟ . مى داند و جز شخص كافر آن را رد نمى كند) ص(رسول خدا

و بناتكم و اخواتكم ـ الى قوله , حرمت علیكم امھاتكم((فرمود آنجايى كه خداوند مى فرمايد 
آيا ازدواج با دخترانشان, اباجارود از آنھا بپرس) 23نسإ )) (ـ و حالئل ابنإكم الذين من اصالبكم

به خدا , اگر گفتند آرى. حالل است) ص(براى پیامبر]( ع(و امام حسین) ع(امام حسن[ 
به راستى آن دو از صلب پیامبرند و جز به سبب صلب, سوگند دروغ گفته اند و اگر بگويند نه

 ))15. ((حرام نمى شود]( ص(ازدواج با دخترانشان بر پیامبر[ 
ھنگامى كه حكومت امويان به پايان رسید و علم ھاى سیاه بر افراشته شد و دولت جديد 

و زنده نگه داشتن ) ص(قضیه مبارزه با فرزندان رسول خدا, عباسى بر اريكه قدرت تكیه زد
 .قانون ارث جاھلى به مسیر خود ادامه داد

 عباسیان و تئورى وراثت اعمام

و اين كه آنان با تكیه بر شعارھاى علويان به , اگر از جريان چگونگى روى كار آمدن عباسیان
عباسیان )) 16. ((قدرت رسیدند صرف نظر كنیم و از انگیزه ھا و توجیھات دينى آنان بگذريم

 .و ذوى القربى نامیدند) ص(خود را از اھل بیت پیامبر, در ابتداى به قدرت رسیدن
 :در آغاز خالفت گفت, سفاح در اولین سخنرانى خود

ما را به خويشى و قرابت پیامبر اختصاص داد و خداوند ما را از ... سپاس خداوند را كه((
و ما را نسبت ... آفريد) ص(و از شجره پیامبر, و از پدران آن بزرگوار منشعب) ص(خاندان پیامبر
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كه در آيات محكمه , به عالم اسالم در جاى بلند قرار داد و براى رفعت ما نیز كتاب فرود آورد
قل ال إسئلكم : ((و نیز فرمود)) انما يريد هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت: ((آن فرمود

و ما افإ ((و نیز فرمود )) انذر عشیرتك االقربین: ((و فرمود, ))علیه اجرا اال الموده فى القربى
و : ((و نیز فرمود)) هللا على رسوله من اھل القرى فلله و للرسول لذى القربى و الیتامى

 ))17))((اعلموا انما غنمتم من شىء فان  خمسه و للرسول و لذى القربى و الیتامى
مسبوق به اصل جاھلى , و ذوى القربى خواندن بنى عباس, يعنى اھل بیت, اين برداشت

ھیچ ) ص(در عھد پیامبر. عضو نسل و خاندان به حساب نمىآيند, ارث است كه فرزندان دختر
عباس يا فرزندان او را جزء اھل بیت و ذوى القربى به , )ص(موردى وجود ندارد كه پیامبر

از اھل ) ص(در حالى كه روايات موثق و متواترى موجود است كه مراد پیامبر. حساب آورند
با برداشت . مى باشد) ع(و حسین) ع(و فرزندانشان حسن) ع(على, )س(فاطمه , بیت

خويشاوند واھل بیتى جز عمو و عموزادگانش نداشته , بعد از رحلت) ص(پیامبر, جاھلى
نه از اين , اھل بیت و خويشان به حساب مىآيند, )س(با اين برداشت فرزندان فاطمه . است

در اين . عموزاده پیامبرند) ع(بلكه از اين رو كه فرزندان على, جھت كه فرزندان دختر پیامبرند
فرزندان او اھل بیت و خويشاوند , از بنى عبدالمطلب نبود, )ص(اگر شوھر دختر پیامبر, معنا

 :زيرا كه, او به حساب نمىآمدند
 بنونا بنوا إبنائنا و بناتنا

 بنوھن ابنإ الرجال االباعد
داوود بن . مى دانستند) ص(بعد از پیامبر, را خلیفه بر حق) ع(عباسیان على, در شروع

 :بر خاست و خطاب به مردم گفت, بعد از سخنان سفاح در روز اول خالفت, على
. بر منبر شما فراز نگشت كه خلیفه بر حق باشد, ھیچ كس) ص(بدانید كه بعد از پیامبر((...

)....))((سفاح(و امیر المومنین عبد هللا بن محمد ) ع(جز امیرالمومنین على بن ابى طالب
18(( 

نظريه جديدى را طرح كردند كه از قانون ارث . اما بعد از آن كه با مخالفت علويان مواجه شدند
مطابق اين نظريه به اين دلیل كه نسب و نسل از طريق . جاھلى و اسالمى مايه مى گرفت

. منسوب كنند) ص(نمى توانند خود را به پیامبر) س(فرزندان فاطمه , دختر منتقل نمى شود
, داشت) ص(تنھا كسى كه استحقاق ارث برى از پیامبر) ص(و چون به ھنگام رحلت پیامبر

زيرا . استحقاق ارث برى نداشت, با وجود عموى پیامبر) ع(ـ على, عباس عموى ايشان بود
) ع(به على) ص(عمو مانع ارث برى پسر عمو مى شود ـ پس حق خالفت و جانشینى پیامبر

طبق اين نظريه علويان ھیچ حقى در خالفت . نمى رسد بلكه به عمويش عباس مى رسد
 .نداشتند

دوم از قانون ; يكى از قانون ارث جاھلى. از دو جا مايه مى گیرد, اگر به نظريه فوق دقت كنیم
عدم انتقال نسل از طريق زن و ارث برى در امور , سه مسئله عدم ارث برى زن. ارث اسالمى

حقوقى از قانون ارث جاھلى و مسئله ممانعت عمو از ارث برى پسر عمو مطابق طبقات 
 .از قانون ارث اسالمى گرفته شده است, ارث

از راه ) ص(خالفت پیامبر, به وجود آمد كه اعتقاد داشتند)) راونديه((از اين رو فرقه اى به نام 
به , اينان خالفت را از طريق عبد هللا بن عباس, ارث به عموى ايشان عباس رسیده است

 ))19.((اينان را شیعه آل عباس مى گفتند, از اين رو, سفاح و منصور عباسى مى رساندند
ولى قبل از مھدى در )) 20.((گروھى ابداع اين طرح را به مھدى عباسى منتسب مى كنند

 .نیز چنین عقیده اى داشتند, ))راونديه((عصر منصور 
عباسیان بعد از اين در تثبیت و رواج نظريه فوق تالش بسیارى كردند و در اين راه از شعر 

, در میان شعرا مى توان به مروان بن ابى حفصه. استفاده بسیار بردند... شعرا و آرإ فقھا و
 .ابان و مروان بن ابى جنوب اشاره كرد

 :مروان بن ابى حفصه مى گويد
 إنى يكون و ال يكون و لم يكن

 ))21((لبنى البنات وراثه االعمام
 .نبوده و نیست و نخواھد بود كه ارث عموھا متعلق به پسران دختران باشد: ترجمه

 :ابان نیز مى گويد
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 نشدت بحق هللا من كان مسلما
 اعم بما قد قلته العجم و العرب

 إعم بنى هللا اقرب زلفه
 الیه ام ابن العم فى رتبه النسب

 و ايھما اولى به و بعھده
 و من ذاته حق التراث بما و جب

 فان كان عباس احق بتلكم
 و كان على بعد ذلك على سبب

 فابنإ عباس ھم يرثونه
 ))22((كما العم البن العم فى االرث قد حجب

 :ترجمه
 .ـ تمام عرب و عجم و ھركسى را كه مسلمان است به حق خدا سوگند مى دھم

 .آيا عموى پیامبر خدا در نسب به او نزديكتر است يا پسر عموى او] بگويند[ ـ
 .ـ كدامیك از آن دو در زمان به او نزديكترند و ارث به كدامشان مى رسد

 .ـ اگر كه عباس به ارث پیامبر احقیت دارد و على به سبب دامادى پس از اوست
 .ـ پس پسران عباس ا زپیامبر ارث مى برند زيرا كه عمو مانع ارث برى پسر عمو شده است

 :مى سرايد, مروان بن ابى الجنوب
 الصھر لیس بوارث((

 ))23))((والبنت الترث االمامه
 .داماد ارث نمى برد و دختر امامت را منتقل نمى كند

 : مالك بن انس مى گويد. مى توان به مالك بن انس و شیبانى اشاره كرد, از میان فقھا
)) 24)). ((در چیزى كه بر فرزند يا فرزند فرزند وقف شده سھیم نیستند, فرزندان دختر((

, اگر شخصى براى فرزندان شخص ديگرى وصیت كرد و آن شخص((شیبانى معتقد است 
)). ((نه فرزند دختر, وصیت از آن فرزند پسر است, ھم فرزند پسر داشت و ھم فرزند دختر

25(( 
و ) ع(مبنى بر جانشینى حضرت على) ص(در جواب علويانى كه نص پیامبر, عباسیان بعدھا

به خالفت , به جمله اى از پیامبر استناد كردند كه در آن, امامت فرزندانش را مطرح مى كردند
 :در تاريخ فخرى آمده است. بنى عباس اشاره شده است

پیامبر وى را گرفته و در گوشش , فرزند خود عبدهللا را نزد پیامبر آورد, ھنگامى كه عباس((...
پروردگارا وى را در دين فقیه : اذان گفت و آب دھان خويش را به دھان عبدهللا افكند و گفت

پدر پادشاھان را : گردان و تاويلش بیاموز سپس عبدهللا را به پدرش بازگرداند و بدو گفت
 ))26)).((بگیر

نامه منصور عباسى است به , شايد مھم ترين و تنھا متنى كه به اين نظريه اشاره دارد
برتر از , منصور در جواب نامه نفس زكیه كه خود را از حیث شرف و نسب. محمد نفس زكیه

ھمسر پیامبر و فاطمه) س(و خديجه) ص(جده پیامبر, منصور مى دانست و خود را به فاطمه
 :منتسب كرد مى نويسد, )ص(دختر پیامبر) س(

نھايت افتخار و مباھات تو خويشى , دانستم, سخنت به من رسید و نامه تو را نیز خواندم((
زنان را به مرتبه مردان و پدران و اعمام نرسانیده و خداوند عمو را , خداوند... زنان است

 )).جانشین پدر كرده كه در قرآن چنین آمده عمو ولى فرزند و قیم او و بر مادر مقدم است
 :در جاى ديگر آورد

: خداوند فرمود. در حالى كه او چھار عمو داشت, خداوند پیامبر را به پیامبرى مبعوث كرد((
اجابت , دو مرد از آن چھار عمو. آن ھا را اندرز داد و فراخواند)) و انذر عشیرتك االقربین((

و ديگرى [ و دو عموى ديگر كه يكى پدرت] و ديگرى حمزه[ كردند كه يكى از آن دو پدرم
كه میان , خداوند واليت و خويشى آن ھا را بريد. بودند دعوت پیامبر را اجابت نكردند] ابولھب

ارث از مسلمان به كافر نمى [ ((نمانده است, آن دو و پیامبر قرابت و میراث و عھد و تولى
 ].رسد

اما اين : ((نوشت. مى دانست) ص(منصور در جواب اين گفته محمد كه خود را از اوالد پیامبر
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ما كان محمد ابا احد ((خداوند دركتاب خود مى فرمايد , كه مى گويى ما اوالد پیامبر ھستیم
ولى با آن نمى توانى , اين خويشى نزديك است. شما فرزندان دختر او ھستید)) من رجالكم
على (چگونه شما وارث آن شده ايد؟ پدر تو . نه میراث امامت و نه میراث واليت. میراث ببرى

به ھر نحوى كه امكان داشت امامت را مطالبه كرد و در طلب آن اصرار )) ع(بن ابى طالب
] به مسجد برد و مطالبه ارث نمود[ را روز روشن بیرون كشید) س(بدين سبب فاطمه . نمود

اين كارھا كرد [ بیمار شد و او را پرستارى كرد و چون وفات يافت شبانه او را در خفا دفن كرد
بعد از آن سنت و . مردم خوددارى كردند و جز شیخین كسى را نپذيرفتند] كه خالفت بگیرد

 ))كه جد مادرى و دايى و خاله ارث نمى گذارند, شريعت مقرر كرد
 :در جاى ديگر نوشت

, چنین نیست. مقدم داشته ايم, را بر حمزه و عباس و جعفر] على[ ما پدرت, تو پنداشتى((
ولى پدر تو به , اجماع و اتفاق داشتند, آن ھا در حالى از دنیا رفتند كه مردم بر فضیلت آنھا

كه , تو اين را مى دانى... جنگ و خونريزى مبتال شده بود كه بنى امیه او را لعن مى كردند
از بین , كه عباس. سقايت در حج و تولیت چاه زمزم بود, امتیاز و كرامت ما در جاھلیت

پدر تو در آن كار با ما به نزاع و مرافعه برخاست و عمر او را محكوم . برادرانش متولى آن شد
اھالى مدينه , سپس ما در جاھلیت و اسالم تولیت آن را داشتیم. نمود و حق را به ما داد

استسقا كرد و باران , دچار قحط و خشكسالى شدند و عمر به كسى جز پدر ما توسل نكرد
عمر به وجود پدر ما در نزد خدا تقرب جست و دعا . نازل شد در حالى كه پدر تو حاضر بود

در آن زمان احدى از فرزندان عبد المطلب جز او . وسیله اين استسقا نكرد, نمود و او پدر تو را
, است اين كار را عده زيادى از بنى ھاشم) ص(پس به لحاظ عمويى وارث پیغمبر. زنده نبود

سقايت براى او و حق . به آن رسیدند] عباس[ طلب كردند و به آن نايل نشدند كه فرزندان او
بنا بر . به فرزندان او رسیده است, و حق اوست كه خالفت, و میراث پیامبر براى او, اوست

, اين ھیچ فخر و شرف و فضیلتى در دنیا و آخرت نمانده مگر آن كه ارث عباس شده و اين ارث
 ))27.))((به فرزندان او رسیده است

 .به شدت مقاومت كردند, علويان به ويژه ائمه شیعه, در مقابل اين طرح
در مقابل اين طرح اشاره مى كنیم و بحث خود را ) ع(در اينجا به دو مورد از مخالفت ائمه 

 .خاتمه مى دھیم
روايت شده كه فرمود چون , در پاسخ به شعر مروان بن ابى حفصه) ع(از امام موسى كاظم

 .اين بیت مروان را شنیدم
 إنى يكون و ال يكون و لم يكن 

 لبنى البنات وراثه االعمام
 شب در عالم رويا ديدم ھاتفى مى گويد

 انى يكون وال يكون و لم يكن
 للمشركین دائم االسالم

 لبنى البنات نصیبھم من جدھم
 و العم متروك بغیر سھام
 ما للطلیق و للتراث و انما

 مسجد الطلیق مخافه الصمصام
 و بقى ابن نثله و افقا متلدرا

 فیه و يمنعه ذو و االرحام
 ان ابن فاطمه المنوه باسمه
 ))28((حاز اترث سوى بنى االعمام

 .نمى شود و نیست و نخواھد شد كه مشركین پايه ھاى اسالم شوند
 .دور مى گردد, از جدشان بھره ورند و عمو بدون ھیچ سھمى, فرزندان دختر

 . او از ترس شمشیر به سجده افتاده است, چه به ارث, را] عباس[ رھا شده از اسارت
 .متحیر ايستاده در حالى كه از رحامت و خويشى دور افكنده مى شود] عباس[ فرزند مثله

 .اين ارث را جداى از پسر عموھا صاحب شود, )س(فرزند فاطمه, آرزو اين است كه
و از آن ھا دلیل قانع . در اين زمینه پرسش مى كردند) ع(خلفاى عباسى گاه و بیگاه از ائمه
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روايت مشھور و معروفى از گفت و گوى بین ھارون الرشید و امام . كننده مى طلبیدند
كه به اين نظريه اشاره دارد و نشان مى دھد كه مقاومت . آمده است) ع(موسى بن جعفر

سبب شده است كه اين نظريه جاى خود را باز نكند و جايگاھى پیدا نكند و تا آن , شیعیان
از يك منظر برگزيدن . را به واليتعھدى برگزيند) ع(از روى ناچارى امام رضا, جا برسد كه مإمون

 .است)) وراثت اعمام((به واليتعھدى نشانگر شكست نظريه ) ع(امام رضا
. را در رد نظريه عباسیان مىآوريم) ع(فرازھايى از بیانات امام موسى بن جعفر, در اين جا

در حالى كه , چگونه شما ادعا مى كنید كه از پیامبر ارث مى بريد: از امام پرسید, ھارون
در حالى كه ابوطالب قبل از وى مرده , پیامبر رحلت نمود. عمو مانع ارث پسر عمو مى شود

آمده است با وجود فرزند صلبى ) ع(در كالم على: حضرت فرمود. بود ولى عباس زنده بود
, كسى جز پدر و مادر و ھمسر و شوھر ارث نمى برد و با وجود فرزند صلبى, مذكر يا مونث

در كتاب و سنت چیزى نیامده و تیم و عدى و بنى امیه ادعا كردند كه . عمو ارث نمى برد
 ... .عمو در حكم پدر است

منسوب ) ص(چرا به عامه و خاصه دستور مى دھید تا شما را به رسول خدا: ھارون پرسید
و مرد به , ھستید) ع(كنند و به شما بگويند يابن رسول هللا در حالى كه شما فرزندان على

و پیامبر از جانب مادر نیاى , دختر رسول خدا بود) س(پدرش منسوب است و فاطمه
اى امیرمومنان اگر پیامبر زنده مى شد و از دختر تو خواستگارى : حضرت فرمود. شماست
چرا پاسخ نمى دادم؟ امام , سبحان هللا: آيا پاسخ مثبت به او مى دادى؟ گفت, مى كرد

نه از دختر من خواستگارى مى كرد و نه من دخترم را به زنى به او , ولى آن حضرت: فرمود
 ... .))مى دادم

نسل و , شما خاندان پیامبر ھستید در حالى كه پیامبر, ھارون پرسید چگونه مى گويید
و نسل از طريق پسر منتقل مى شود نه دختر و شما فرزندان دختر اويید و , خاندانى نداشت

و از ((سوره انعام مى فرمايد  85و  84خداوند در آيه : براى او نسلى نبود حضرت فرمود
ايوب و يوسف و موسى و ھارون را ھدايت كرديم و اين , سلیمان, داوود) ابراھیم(فرزندان او 

يحیى و عیسى و الیاس را ھمه از , و ھم زكريا. چنین نیكوكاران را پاداش نیك خواھیم داد
حضرت , عیسى پدر نداشت: پدر عیسى كیست؟ گفت, اى امیرالمومنین)) صالحین ھستند

ما نیز بدين گونه از . او را جزو فرزندان انبیإ دانسته ايم, ما او را از طريق مادرش مريم: فرمود
حضرت در ادامه به آيه ... . به پیامبر منسوب مى شويم) س(فاطمه, طريق مادر خويش
فرزندان ) ع(و امام حسین) ع(سوره آل عمران كه در آنجا امام حسن 61مباھله يعنى آيه 

 ))29.((خوانده شده اند اشاره مى فرمايد) ص(پیامبر
بحثى جاھلى بود كه عباسیان در رسیدن به اھداف خود از آن بھره , پس بحث وراثت اعمام

چنان كه , ولى از آن طرفى نبستند. بردند و در عرصه جامعه اسالمى آن را مطرح كردند
تمام شعارھاى عباسیان را در اين , براى حفظ حكومت خويش, مإمون مجبور شد, سرانجام

و . را براى واليت عھدى از مدينه به مرو بخواند) ع(و على بن موسى, كنار گذاشته, زمینه
ـ به عنوان فرزند رسول ) ع(و بويژه امام رضا) ع(ھمواره خود را عاشق و عالقه مند به ائمه

اظھار ) ع(و فرزندشان امام جواد)ع(ـ بخواند و از ايجاد ارتباط سببى با امام رضا) ص(خدا
ولى تا پايان عمر ھیچ گاه از شعارھايى , اگرچه در واقع چنین نبود. خرسندى و افتخار نمايد

 .كه داده بود برنگشت
كه در ) ع(به ويژه ائمه , مطرح مى شود و شیعیان, وراثت بنات, عمدتا در مقابل وراثت اعمام

نكته . معرفى شده اند, به عنوان جبھه طرفدار وراثت بنات, مقام رد نظريه وراثت اعمام بودند
در مقام دفاع از ) ع(اى كه در اين جا اشاره به آن ضرورى به نظر مى رسد اين است كه ائمه

در , وارد اين گونه مسائل شدند, قوانین دين مقدس اسالم و رد قانون جاھلى وراثت اعمام
را مالك قرار داد و خود را وارث ايشان ) ص(جنبه ارثى و خويشاوندى پیامبر, واقع عباسیان
و فرزندان دختر پیامبرند و داراى ) ص(به اين دلیل كه نواده پیامبر) ع(ولى ائمه. مى دانستند

ھستند خود را سزاوار رسیدن به خالفت نمى دانستند بلكه ) ص(نزديك ترين نسبت با پیامبر
در باب امامان تكیه كرده اند و ھر امام بوسیله امام ) ص(ھمواره به روايات رسیده از پیامبر

و گفتیم مقابله آن ھا با . مطابق ويژگى ھاى خاصى به امامت رسیده است, قبل از خودش
تنھا و تنھا براى مقابله با نظريه وراثت اعمام و دفاع از قوانین آيین اسالم بوده , عباسیان
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 . است

 :پى نوشت ھا

 .دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوى دكترى تاريخ اسالم*. 
, قم(تفسیر المیزان , محمدحسین طباطبايى 262;ص , 4جزء ) م1988, دارالفكر, بیروت(جامع البیان , محمدبن جرير طبرى. 1

, 3ج ) ش1374, دارالكتب االسالمیه, تھران(تفسیر نمونه , ناصر مكارم شیرازى 226;ص , 4ج ) بى تا, جامعه مدرسین حوزه علمیه
 .274ص 

 .274ص , ھمان, ناصر مكارم شیرازى 152;ص , ھمان, محمدحسین طباطبايى 275;ص , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 2
 .476ص , 1ج ) بى تا, نشر ادب حوزه, ايران(الكشاف , جارهللا زمخشرى. 3
 .274ص , 3ج , ناصر مكارم شیرازى. 4
 .287ص ,3ج , ھمان: ك.در اين زمینه ر. 5
 .288ص , 3ج , ھمان. 6
 .213ص , 4ج , پیشین, محمدحسین طباطبايى: ك.ر. 7
 .121ص , 7ج ) ش1372, دارالكتب االسالمیه, تھران(الغدير , عبدالحسین امینى. 8
 .61آيه , آل عمران, قرآن كريم. 9

) ق1416, داراالسوه للطباعه و النشر, قم(تحقیق شیخ ابراھیم بھادرى و شیخ محمد ھادى , االحتجاج, احمدبن على طبرسى. 10
 .229ص , 1ج 
 .334ص , 20ج ) 'ه1393, بى نا, بیروت(, اسد حیدر, شرح نھج البالغه, ابن ابى الحديد. 11
 .176ص, 2ج ) 1401, دارالكتاب االسالمى, بیروت(كشف الغمه فى معرفه االئمه , على بن عسیى اربلى. 12
 .152ص , 12ج ) م1995, بى نا, بیروت(, تحقیق على شیرى, تاريخ مدينه دمشق, ابن عساكر. 13
 .66ص , 13ج ) بى تا, دارالحیإ التراث العربى, بیروت(, طبعه الثالثه, تفسیر الكبیر, فخر رازى. 14
 .176ـ  175ص , 2ج , پیشین, احمدبن على طبرسى. 15

ـ  29ص ) 1989, دارالشوون الثقافیه العامه, بغداد(, ثوره العباسیه, فاروق عمر: ك. ر. راى اطالع از انگیزه و توجیه دينى عباسیان
, و نیز العباسیون االوائل 129;ـ  106ص ) بى تا, مكتبه الفكر العربى, بغداد(, طبیعه الدعوه العباسیه, و نیز دكتر فاروق عمر 46

 .109ص ) 1977, مطبعه جامعه, بغداد(طبعه الثانیه 
 .412ص , 5ج ) 1358, بى نا, مصر(الكامل فى تاريخ , ابن اثیر. 17
 .415ص , 5ج , ھمان. 18
بنگاه ترجمه و , تھران(ترجمه ابوالقاسم پاينده , مروج الذھب و معادن الجوھر, على بن حسین مسعودى: ك.در اين زمینه ر. 19

 .241ص , 2ج ) ش1347, نشر كتاب
, سازمان تبلیغات اسالمى, تھران(ترجمه محمد سپھرى , )ع(تحلیلى از زندگانى سیاسى امام حسن, جعفر مرتضى عاملى. 20

 .44ص ) ش1372
 .344ص , 2ج , پیشین, احمدبن على طبرسى. 21
محمدحسین : ك.براى اطالعات بیشتر ر 120;ص , 23ج ) م1994, داراالحیإ التراث العربى, بیروت(االغانى , ابوالفرج اصفھانى. 22

 .229ص ) ش1370, آستان قدس, مشھد(, ترجمه محمدرضا عطايى, شیعه در تاريخ, زين عاملى
ترجمه , )ع(زندگانى سیاسى امام رضا, جعفر مرتضى عاملى: ك.و نیز براى اطالعات بیشتر ر 151;ـ  150ص , 23ج , ھمان. 23

 .73ص ) ش1365) ع(كنگره جھانى حضرت رضا(دفتر انتشارت اسالمى 
 . 17ص , 2ج ) ق1377, بى نا, مصر(جامع بیان العلم و فضله , ابن عبدالبر قرطبى. 24
 .ھمان. 25
 .191ص) ش1360, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(ترجمه محمدوحید گلپايگانى , تاريخ فخرى, ابن طقطقى. 26
براى اطالعات بیشتر و آگاھى از متن كامل نامه ھاى منصور و محمد بن عبدهللا نفس الزكیه به , 541ص , 5ج , پیشین, ابن اثیر. 27

, دارالقلم للطباعه و مكتبه نھضه, بیروت ـ بغداد(طبعه االولى , بحوث فى التاريخ العباسى, فاروق عمر: ك.ھمراه تجزيه و تحلیل ر
 .111ـ  92ص ) م1977

 .344ـ  45ص , 2ج , پیشین, احمدبن على طبرسى. 28
 .340ـ  336ص , 2ج , ھمان. 29
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