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   ٧٠-٤٩) ٢ (١٣ق، العدد . ه٢٠٠٦/١٤٢٧جملة العلوم االنسانية، 

 ٤٩

  

  

  

  

   االسالم و مصادرها العهد يفةي والةظاهر

  

  ٣عباس امحدوند، ٢يمجال موسو، ١يامحدرضا خضر

 
  ۲۴/۱۲/۸۴: تاريخ پذيرش          ۳۰/۱۱/۸۴: تاريخ دريافت

  

 ل القـول يف    هذا املقال إذ نفض     و حنن يف   ي امو ن ملکٍ ي تکو علی ةه للعهد عالق  يدبن معاو يزي ةيکانت وال 
 للعهـد و    اًيد ول يزيب  ي من وراء تنص   ةينشدها معاو ي کان   ات اليت ي الغا ی ال ريهذااملوضوع و دوافعه، فنش   

ت انتقال النماذج    سبب ي و الت  ةي ام  بين  يف ةيهدت له مثل االشراف    و م  ك سبقت ذل   بعض السوابق اليت   نينب
 و  ةيلعرب ا ي األراض ی ال ي جمال احلکم امللک   من ، يف  يران و الروم وال   ي مثل ا  ی الشعوب األخر  ی لد ةالشائق
ـ زي ابنه   ةيتولر  ي لتمر ةيخذها معاو  ات ت اليت اح األجراء ي توض الی ك کذل ینسع ـ د العهـد وردود ف    ي ل ع
  . العهدةي والة ظاهرعلی نياملسلم

  
  .نيل املسلمع، ردود فيمو العهد، امللک األةيوال: ةسيالکلمات الرئ

  
  
  
  
  

                                                 
   طهرانة جامع يفةي االسالمةخ احلضاري فرع تار االستاذ املشارک يف.١
   طهرانة جامع يفةي االسالمةخ احلضاري فرع تاراالستاذ املساعد يف. ٢
   جامعه طهران يفةي االسالمةخ احلضاري فرع تاره طالب دکتورا.٣
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  العهد يف االسالم و مصادرهاة واليةظاهر

 ٥٠

  ة السلطنالی ةمن اخلالف: ديمته
ـ    ياخت) ص (ي النب ةقيکانت طر   الـشئون   خلفه يف يار مـن س
   و يف   ١بـاً ي نق ١٢ ،   ةي العقبه الثان  ةعي ب ، فقد اختار يف   ةاملختلف
 يون ي نينه ح ي املد لفه يف خيتار من   خي کان   ك کذل ةني املد ةالفتر

ـ  ةيا مثل سر  ي بعض السرا   يف نيعيو کان    ٢اخلروج منها  ، ة موت
 وکـان مـن     ٣ اجلنود ةادي ق خلفوا البعض يف  ي ل اکثر من واحدٍ  

 آخرعمره   يف ةفيتار خل خينتهج مثل هذاالنهج، ان     ي ملن   يعيالطب
 ة، أهل السن  ك ذل  اختلفوا يف  ني املسلم  الناس و لکن   خلفه يف يل

 األمـر   ك بعده و تـر    ف احداً لّخي مل   رون ان النيب  ي ةو اجلماع 
ه  أن یري  و البعض     ٤ و العقد   الهل احللّ  یرحباال  او نيللمؤمن

کن ي مثل هذا مل      عمالً  النّ ةفيدد اخلل  حتّ ة مکتوب ةيترک وص يمل  
ون انفسهم اهـل    سمين  ينه الذ  اهل الس    ولکن  ٥كاذ آن شائعاً
 ة اصـال  الـی ذهبون  ين  ي عن الذ  كزوا بذل يتماي يار ک ياالخت

 أن النيب ) هامي ام بإ  ٍةبصراح(ذهبون  ي کانوا   ٦ة االمام االرث يف 
 ةي اإلمامه و وال   رون انّ ي ةعي و لکن الش   ٧ةللخالف اختار أبابکر 

 عتقدون انّ ي كن و هم بذل   ي من ارکان الد    رکنٌ االمه بعد النيب  
  أنّ كعتقدون کذل يو   ٨ لنفسه ةفيتار خل خي أن   من واجب النيب  

 ه يف يفته و وص  يکون خل ي ل اًيعل اختار   یام األول ي و من األ   النيب
                                                 

ـ ؛ ابـن حب   » اآلخره ةالعقب«، عن   ٢٢٣-١/٢٢٢ ين سعد، الطبقات الکرب    اب .١ ب، ي
٢/٢٩٢ ،   ةري، ابن هشام، الس   ٢٦٨ر،  احملب   و  ١/٩٣، الثقـات ،     ان البـسيت   ، ابن حب 

  مابعدها
بـه  ي، عن استخالف ابن ام مکتـوم، ابـن قت         ٤/٢٨٠ ةي و النها  ةي، البدا ري ابن کث  .٢
  ٢٩٠، املعارف ، ينوريالد
، اخلصائص  يوطي؛ الس ٩ و   ١/٨، العرب ؛ الذهيب »ذکر النقباء  « يف ٣/٦٠٢ ابن سعد    .٣

ـ ، تقل ٢٨ – ةياء االحکام السلطان  ؛ الفر ة موت ة غزو  ما وقع يف   ، يف ١/٤٣٠،  یالکرب د ي
ـ    ٢/٣٢ ؛ املرجـع الـسابق       ان البسيت ؛ ابن حبّ  )ص ( النيب ةقياخللفاء الطر  د ي، ابـن س
، املرجع  ري؛ ابن کث  ٤/٥٧،  ٣/٦٠٨ خ،ي، تار ي الطرب ٢/٣٥؛  ١/٢٩١ون األثر   يالناس،ع
  ,in El2»filastin«cf,artالسابق؛

 ة و االمام  ةرضا ؛ اخلالف  ١٠٨-٢٧خ اخلفاء   ي؛ تار يوطي قس، الس  ٤/٤٩٧  ري ابن کث  .٤
  ٥٥ و٥٤، یالعظم
  ١/٤٠٨ ة ابن اخللدون، مقدم.٥

6. crone, medieval Islamic political thought, 39. 
  ، املرجع السابقيوطي ؛ الس١٣/٦٥، ، کرتالعمالي اهلندي املتق.٧
 الفصل الرابع من یقات املولف علي ؛ تعل٣٧٧ و ١/٣٧٦ابن اخللدون ، .  قس .٨

  »عهيمذهب ش«کتاب 

و لکن األمـر     . ٩ی ملا له من فضل و علم و تقو        ك و ذل  ةاالم
 ك ذل  وساعد يف  ةص اخلالف يلبس قم ي جعل ابابکر    ی جمر یجر
و اعلـن   . ١٠ ساعده فه بين ي سق  يف ی من االمورمنها ماجر   ريکث

 طالـب   بن ايبعلی ةمن عدم استشار (ی ماجرأبوبکر أن کلّ 
 مـن   خوفاًیجر) ك ذلري اخلالفه و غ األمر وجتاهل حقه يف يف

 القاهـا    اليت ی خطبته االول   يف ك و اعلن کذل   ١١حدوث الفتنة 
ـ   ريس خب يفه، انه ل   اخلال الیبعد وصوله     النـاس   ی الناس ودع

  .١٢ النيبة سنة مواصلنونه يفيعيل
 احلکم فلتـه و     ة سد یال  ابکر و بقدر ما کان وصول ايب     

فقد اختـار    .  له سلفاً   خمططاًً  عمرامراً ةکانت خالف  . ١٣ةفجأ
ـ      يف كو کان ذل  . ١٤هيابوبکر عمر برأ   ، ري فراش مرضـه االخ

  اساساً ی جعل الشور   يف ة و اجلماع  ة اهل السن  ي رأ ك بذل خمالفاً
 قراره هـذا بعـض       ان ابابکر استشار يف    حيصح.  احلکم يف

ـ  . ١٥ةالصحاب ـ  ي لـرأ  عـر بـاالً   يه مل   ولکن   .١٦ني املعارض
   

                                                 
 و  ٣٥خ ،   ي تـار  ريع در مـس   ي، تش ي ؛ جعفر  ٢٠ و   ٨ن، املراجعات ،    ي  شرف الد   .٩

ـ ل لـه نـصب ع      عدم وجود ولدٍ   ةمن جه ) ص ( النيب زعمون انّ يمابعدها ؛ البعض      اًي
 الزمن ، دونالدسـن،     ك ذل ان يف ريکانا صغ ) ه السالم يعل(  ني و احلسن و احلس    ةللخالف

اسنوک هر  »  درباره اسالم  يي ها سخنراين« ، باستناد کتاب     ١٣ -١١عه ،   يمذهب ش 
   الکتابك املولف لذل٢٨  ايل٢٣ ةقيانظر تعل. ٍحيس بصحيه، و اما هذاالکالم ليفرون
ـ  ابوبکربن ايب «مل زاده،   ،عاح هذا املوضوع يف   ي تشر .١٠ ـ  دا  يف ،منـدرج »ة قحاف  ةري

  .ياملعارف بزرگ اسالم
  .٢/٣٠١ ، مروج الذهب، ي املسعود.١١
اض النضره ، ي، الر) حمب (ي ؛ الطرب٢٣ و ٢/٢٢ ، ةاسي و السةبه، اإلمامي ابن القت.١٢
٢/٢٣٣.  
  .٦٠ ، ي جعفر.١٣
  وما اردت االّ   يك نب يرأريه بغ يت، اصطف ياهل:  له ذا املضمون      کالمٍ  قال ابوبکر يف   .١٤

 اصالح األم   ّ؛ بقـول   ٤٥٤-٤٥٢ و اخبار اخللفاء ،      ةي النبو ةري، الس ان البسيت ه ، ابن حب
 ه يف ي الشقـشق  ة بکر، قس، خطب    ايب یوق عل کان عمر متفّ  ) ٢/١٣٨خ،  يتار (عقويبيال

  .ج البالغه
بـه ،   يوف ، ابن قت    مثل عثمان بن عفان و عبدالرمحن بن ع        نه رجاالً ي کان مشاور  .١٥
ـ يخ املد يه ، تـار   نظر، ابن شب  ي و ما بعده ؛ فل     ١/٢٣ ،   ةاإلمام  ؛ ٢/٦٦٥ ، ةر املنـو  ةن
  .)١٤٢ و ١٤١ته و عزله، ي ، تولةفيبوس، اخلل( ، املرجع السابق ، يوطيالس
ر اسالمه ، لکن کـان ابـوبکر        قدحون عمر بسوء اخللق و تأخ     ي  ني کان املعارض  .١٦
، ة ؛ ابـن الـشب     ٣/٢٧٤ابن سعد   . ه احسن خلق اهللا     يسمي و   ٍن کل مکا  دافع عنه يف  ي
   . ج البالغه يفةي الشقشة ؛ قس ؛ خطب٥/٦٧٨، ي اهلندي ؛ املتق٢/٦٦٦
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 خضري، مجال موسوي، عباس امحدوند امحدرضا
 

 ٥١

 ١ لعمر فقد کتب عهداً  . ف عمربن اخلطاب  ي ختل و نفذ رغبته يف   
 و أمر عثمـان ان  ٣ مث ختمه٢) العهد و کتبه عثمانیأوإنه أمل (
 الـی  هذا العهد دعا الناس      االنصار و يف   أحد   ةقرأ العهد برفق  ي

ه اذا عمل عمربن اخلطاب بالعدل       أن ة األم  فقال خماطباً  ٤االتباع
ـ  بالغ کن لـه علـم    ي، مل   اله و رجاءه به و إ      ظن كفذل  ٥ب  ي

ـ    ي حتد  بکر يف   ايب يف أن معارض  يوالظر خلفه، مل  يد مـن س
 ي الشخص الـذ   ةما قاموا مبعارض  د و ان  يالفوا املنهج بالتحد  خي

 القول إن العهد مـن   يفتع البيا نستطفإنن. ٦فهي ختلينويکان  
ـ  قاًي بکر واصبح طر   خلفه بدأ منذ ايب   ي من س  الیفه  ياخلل  ة متبع

خلفه من ابناءه   يتار من س  خيکن  ينذاک مل   ي ح ی حت ةفيلکن اخلل 
يف  ة امرااخلالف كل عمربن اخلطاب، تر   ي اغت نيو ح . ٧اقربائه أو

 بن عبداهللا،   ةوکان طلح  (ةالصحاب من   ةمن ست لفة  ؤامل یالشور
  من ابنـاءه أو    كشريومل   .٨)نئٍذي ح ، غالباً ةأحد االعضاء الست  

صري املعاصـر    الکاتب امل  یريو  . ٩ ی الشور  يف أقربائه احداً 
                                                 

ـ  أنّريشي ١/٤٠٨طف ابن اخللدون   يو الل  . ٧٧ و   ٧٦ ابن االعثم ، الفتوح      .١  ة الکتاب
 و ال   معمـوالً  ، ما کـان      نيببضع سن ) ص ( النيب ة فات من رحل   ي الزمن الذ  ك ذل يف
هي الهاًمتج.  
 ،   ؛ الـذهيب   ٧٦ف، ابن االعثم ،     ي امر التخل   بکر يف   ايب ي کان عثمان احد مشاور    .٢

ـ  ي امالء العهد غش   ة حال ذکرون يف ي، املرجع السابق ،     ي اهلند ي، املتق ١/١٦العرب    ي عل
ـ قاظه أ ي بکر و ان عثمان بإدعائه کتب اسم عمر من خوف الفتنه و ابوبکر بعد ا               ايب  دي

ـ  احلد  املرجع السابق؛ ابن ايب    ةفعل عثمان، قس ابن الشب     د، شـرح ـج البالغـه ،        ي
١/١٦٣.  
  .١/٢٤ ، ةه ، االمامي ابن قت.٣
 الناس ؛ انظـر ابـن       ة اکثر بإنتخاب عام   ري تش یت الّ ةيوا للر ٧٧ و   ٧٦ ابن االعثم،    .٤

  .٢٤٩، ٤/٢٤٨د يعبدربه، العقد الفر
؛ ٢/٦٧٢ه ، ، ابن الـشب ١/٢٤ ، ةبه ، اإلماميت ؛ ابن الق ١٣٧ و   ٢/١٣٦،  عقويبي ال .٥
د، املرجع السابق؛   ي احلد ؛ ابن ايب  ٦٦خ اخللفاء ،    ي، تار يوطي؛ الس ١/١١د، الکامل،   املرب
» نقلبـونً ي  منقلبٍ ين ظلموا أ  يعلم الذ يوس«فه  ي الشر ةي بکر جاءت اآل    عهد ايب  ةي ا يف

  » لعمرةي االحتمالة منهج حکومي عل خاٍصبشکٍل
  .٧١ و ٧٧ للنموذج ابن االعثم انظر. ٦
 .١٤٣-١٤٢؛ دبوس، ٦٦ و ٥٥ قس رضا .٧
  .١٣٣-١٣١، ي ، فخري ابن الطقطق.٨
ق زوجتـه   طلّيقدر  ي ، ال   ولده عبداهللا حيت    عمر، انّ  ي رأ ی؛ عل ٢/١٦٠ ،   عقويبي ال .٩
و   ین الشور يوخ االنصار کانوا من مشاور    ي عبداهللا مع بعض ش    ، املرجع السابق؛ انّ   جبد  

م و  ن لتقـر  يو عبداهللا بن عباس مع املشاور     ) ه السالم يعل (يعل احلسن بن عل   عمر ج 
ـ  ي وجودهم ، ابن القت    ةلربک خ ي ؛ حممـود الـشاکر، التـار       ٢٩ و   ١/٢٨،  ةبه، األمام

 ةيه بن شعبه اول من طرح وال      ري مغ  جاء انّ  ي الطرب ی باستناده ال  ضاًي ا ٤/٣٤،  ياالسالم

 عاً نفسه مشر  یري أن عمربن اخلطاب کان      ني طه حس  الدکتور
أومنـهج  ) ص ( النيب ةقيختار طر ي ل اً و حر  ني املسلم ةفيألنه خل 

ولکـن  .  ١٠نيقتي الطر ني هات نيد ب تردي  بکر و لذلک جنده    يبا
ها املـسلمون النمـوذج      عد يها عمر والت   شکلّ   اليت  یالشور
  باملعين یمل تکن شور   . ١١ی اساس الشور  علی للعمل   علیاأل

و  ١٢ وضـعها عمـربن اخلطـاب      الکامل، ألن الشروط اليت   
ا د عم جعلها تبتع . ١٣ي اعضاء الشور  ني ب ةميالسلريالعالقات غ 

 شاخص املتنافسون   ه عمربن اخلطاب و تکون مکاناً     ينويکان  
و . ١٤ني مجهوراملسلم ي لرأ ا تکون انعکاساً   اکثر مم  ة السلط علی

  استبد ي أن اختارت عثمان بن عفان الذ      ی الشور ةجيکانت نت 
ـ  ام اسرته و اقربائه من بـين ني بة حکمه و جعله دول  يف . ١٥ةي

  يف ي العدل والـسع   ة مراعا  به عمرمن  ي ملا کان قد وص    خالفاً
 یو أد . ١٦ األمر ن و االنصار يف   ي املهاجر كل الثواب و اشرا   يسب

 القـائم   ينيالد  من اطارها  ةي خروج الدوله االسالم   الیحکمه  
 اسامها الثروات و الظلم     ٍة و سلطن  ك حنو مل  ري العدل و الس   علی

 ظروف کهذه    يف يعيو کان من الطب   . ١٧وامهال حقوق الشعب  
 ة و الثـرو   ةي اسسس األشراف  علی لعثمان   ةفي خل نيي تع يرجيان  
 خالفته، ةي بدا مرض يفني أن عثمان حعقويبيال لنا   يرويث  يح

ـ  طلب مواله محران بن ابان و کتب عهـداً          باسـم   ة للخالف
                                                                             

 ،  ٤/٢٢٨،  يف ولده ولکن مامسعه عمرالطرب    لّخين  ه ، قال لعمر بأ    ي زمن معاو  العهد يف 
 . ةريمکان اسم مغ» رجلٌ«جاءت  كلمة

 ما نـصب     النيب منا انّ ؛ لکن اذا سلّ   ١٨٧ ابن خلدون ،     ي، فلسفه اجتماع  ني حس .١٠
  . ةًفيبعده خل

11. cron, "shura as an elective institution" , 3-9. 
 ، مرجـع    ي ، املرجع السابق ، ابن الطقطق      عقويبي اشرائط انظر للنموذج ، ال     ك لتل .١٢

  .السابق
 . ج البالغهه يفي الشقشقة، املرجع السابق، خطبعقويبي ال.١٣

12. cron, ibid, see also , 39. 
  .٣/١٣٥٦ح ، ي، صحي ؛ النجار٥٧-٢/٥٥، نثرالدر،  اآليب.١٥
 ـج    يف ٧٤و١٥،٣؛ قس، خطب    ٤٧٢-١/٤٧٠،  ي ، صبح األعش   ي القلقشند .١٦
 و اقتـدار    يني االمو ة سلط ؛ يف ٦٧٩ و   ٤/٦٧٧خ متدن االسالم،    يدان، تار يغه ؛ ز  البال
؛ ٥/٣٣١، يانظر، الطرب. بلسان عمر"  العربیکسر" ةي معاوةي الشام و تسم يفةيمعاو

ـ يخ مد ي ، ابن عساکر، تار    ١/٢٧ابن عبدربه،    ، ابـن   ١١٥ و   ٥٩/١١٤ دمـشق،    ةن
بـه،  يه انظر، ابـن قت    ي ألعمال معاو   عثمان ةي محا  يف ضاًي؛ ا ٣٩٠و  ١/٣٨٩اخللدون ،   

 .٣٩٣-١/٣٩٠؛ ابن خلدون ١٣٣، ي ؛ ابن الطقطق٣٧-١/٣٥ ، ةاألمام
  .ه و عمروبن العاصي معاوة سلط، کالم عمر يف٣/٩٩د، ي احلدابن ايب.  قس.١٧
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  العهد يف االسالم و مصادرهاة واليةظاهر

 ٥٢

) هي ام من بين ( ولکن عبدالرمحن و قومه      .١عوفبن  عبدالرمحن  
ا إنـه مل    ولوشئنا لقلن .  ٢ العهد  يف ي املنهج اخلف  كقبلوا بذل يمل  
 الـی  األمه   ة خالف کتب عثمان العهد يف   يأن  کن من املستبعد    ي

لکن . ان  ي سف  بن ايب  ةي رأسهم معاو  علیاحد اشراف القوم و     
  يف ة و ما کانت له الفرص     كدالثوار حال دون ذل   ي علیمصرعه  
  بـن ايب   علیو کان هذا هوالسبب وراء جهود       . ٣ العهد ةکتاب

ـ و کان هوا   األشراف   ة مکافح  يف ةليطالب الطو  سبب وراء  ل
مـا  فه الـسابق و إن    يتره اخلل خي مل   يرفضهم حلکم اإلمام الذ   
والسبب وراء عدائهم   . ٤ احلکم ة سد الیاوصله صوت الشعب    

 اختاره هو اآلخر،    يالذ) ه السالم يعل(له والبنه االمام احلسن     
  .٥همي فةفيکون خلي يه لکياجلمهور برأ

ـ   . ٦ احلکم ة سد الیه  يوصول معاو   سـابقته يف   ةمـع قل
خ االسـالم   ي تـار   اغرب االحداث يف   ٍةاالسالم، کان من جه   

و کان من   .  ابناء اعداء االسالم   يث استأثر باحلکم االسالم   يح
 احلکـم و    علـی  تغلب االشـراف     علی ة ، عالم  ی اخر ٍةجه
 علـی ه  يوأطلق معاو . ٧ني شئون املسلم  ف يف  و التصر  ةاخلالف

 ك ملالی ينين حکم د   م ة اخلالف ی جمر ريو غ . ٨كفسه اسم املل  ن
 و  ةها من مظاهر الثرو   يها ما ف  ي ف ٍةو أقام معامل سلطن   . ٩يني د ريغ

                                                 
  .٢/١٦٩، عقويبي ال.١
ـ  الطر ان قـرأه يف   ي سـف  به بنت ايب  ي احلمران عندما أخذ العهد ألم حب      .٢ ق و أخـرب    ي
لفه باخلفاء هـذا اخلـرب      خيفه باجلالء و هو     ه خلّ دالرمحن فغضب عبدالرمحن و أظهرأن    عب

، عقويبيه و جلد عثمان احلمران إلفشاء هذا اخلرب، ال        ي ام  اجلمهور و غضب بين    نيانتشر ب 
   .١/٣٩٢ عبدالرمحن ، ابن خلدون املرجع السابق، قس يف

  .٢٠٢خ حتول دولت و خالفت ، يان ، تاري جعفر.٣
مع ) ه السالم يعل( ، قس، مکاتبه االمام      ١٤٠، االخبار الطوال،    ينوريفه الد يابوحن .٤

  .٤٣٥-١/٤٢٢رد ؛ املب٣/٧٥د، ي احلد ابن ايبعة، يفي موضوع البه يفيمعاو
  ٢/٤١٤ ، مروج، ي؛ املسعود١٤٧-٥/١٤٦ ي الطرب.٥
  .١٤١ و ١٤٠، ي ابن الطقطق.٦
 ٢/١٠،  )  الرسائل يف (ة النابت  يف ة هو، رسال  ضاًي ؛ ا  ٣ ،   ةي ام  بين  يف ة اجلاحظ ، رسال   .٧

   .٧٨خ عرب و اسالم ؛ ي ، تاري علري ؛ ام٥، الرتاع و التخاصم، يزي ؛ املقر١٢ئ 
؛ ٤٩-٤/١/٤٧، أنـساب األشــراف ،  ي؛ الــبالذر٣٣١ و ٥/٣٣٠، ي الطـرب .٨

cf.jafri, the origins and early development of shi, a 
Islam, 153-4  

؛ ابـن عبـدالرب،     ٣/٢٦٦؛١/٤٧١ ،   ي؛ القلقشند ١٠، لطائف املعارف،     الثعاليب .٩
 ."اني سفه بن ايبيمعاو"ل ي ، ذ٣/١٤١٦عاب، ياألست

ها ث لتربر ي من االحاد  ري کث ةيؤ ر ةه فتر يفقد بدأ معاو  . ١٠ةالقو
ع أن  ينـستط .  احلکم الی الناس   ةنظرري و لتغ  يمن منظور شرع  

 ثالثون   بعد النيب  ةعلن أن اخلالف  ي يث الذ ي احلد الی منها   رينش
ـ يفقد کان من الطب   . ١١ك املل الی  األمر ينتهي و بعدها    اًعام  يع
ـ   بکل طاقاته حنـو    ةيتجه معاو يأن   ـ    يتاس  يس حکـم ملک

ـ ه الطـابع ال   يعلغلب  ي. ١٢يموروث  و اسـم    يني الـد  ياهرظ
  .١٤ه بعد موتهيضمن مستقبل هذه امللکي ی حت.١٣اخلالفه
  
   العهدةيات و مصادر واليبدا
ـ  وال ةح فکر ل من طر   او أنّ. ١٥ اغلب املصادر  یتر ـ زي ةي د ي

 ١٧ عزله   ينويه  يث کان معاو  ي ح ١٦ بن شعبه    ةريللعهد هو املغ  
                                                 

-١٤٥ عبـدامللک    ة دول  عمرايل ةضون، من دول  ي؛ ب ٦٣،  رايني، فرهنگ ا  ي حممد .١٠
ـ  معاوة حکومةيذکر بداي، عقويبي ؛ الcf.arnold,the caliphate,II؛ ١٤٨ ه ي

 ؛ انظر يف  ٢/٢١٦ لک خالفته ، م   يمسي ضاًيو ا ) اني سف ه بن ايب  يام معاو يا( ةذه العبار 
ـ . هذااملوضوع ؛ ٢٦/٢٠٧؛ ابـن عـساکر،      ٢/٦٧٩؛  ١/٢٠٨، الغـارات ،     يالثقف

 .٣/٤؛ ابن خلدون، العرب؛ ٥٩/١٧٦
ـ  ٧/٦٢،  ة ابن احلجر، اإلصاب    مع اختالف االلفاظ يف    .١١ ؛ ٦/٨٧،  ي اهلنـد  ي؛ املتق

، مـروج،   ي؛ انظـر املـسعود    ٢٦ ،   ة، اجلوهر  تلمساين يار؛ األنص ١/٢٥٦،  )حمب(
 اعتقاد بعض   ؛ أويف ٧/٣٤٢ل األوطار،   ي، ن ؛ الشوکاين ةٌث مرفوع ي؛ هذه االحاد  ٢/٤٢٩

س، لغـه   ي؛ لـو  ٢٤-٢٢فه و سـلطان     ي، بارتولد، خل  ةٌيث جعل ي هذه االحاد  نياحملقق
  cf.crone,medieval, 44, 47؛ ١٩٧خ حتول، يان، تاري ؛جعفر٧١استه، يسال

)  الـدکتورا  ةرسـال ( هذا املقال    انظر الفصل االول يف   . يني هذا لقول أحترفوه المر    .١٢
ـ زي مـدح     يف يک االسـد  ي بن شر  ة اشعار فصال  ضاًيت العهد؛ ا  يمفهوم و وال    د؛ يف ي

  .٣٢،  ٩٢ و ١٢/٨٨،  االغاينابوالفرج االصفهاين
ـ  و مابعده به کان معاو     ١٩١ و االسالم،    ة عبدالرزاق، اخلالف  .١٣   اول شـخص يف    ةي

 بسم اهللا و العبـارات      یقه ضرب املسکوکات ، اضاف ال     ي مع حفظ طر   ياالسالم الذ 
..." نه داد وستد  يشي به پ  ينگاه"اثوند  ي غ ري ام ني املومن ريه ام يمعاو "ة عبار ةنه املشا يالد
  . هي و الصور ف١٧ و ١٥
ه ي معاو ةطن، کانت سل  ةي االسالم ة سبب زوال الدول    انّ يري ٩٠ و   ٨٩ ،   يعلري ام .١٤

  .ديزي انتصاب یو جهده عل
-١/٣٣٩، األوائـل،    ي؛ ابوهالل العسکر  ١/١٤٢،  ة، اإلمام ةبي للنموذج، ابن قت   .١٥
 العـصر    يف ي، العطـوان، الـشور     منقول من الشعيب   ٣٠٢و٥/٣٠١،  ي؛ الطرب ٣٤١
 .٣٧، "ديزي يعهدي ولي ماجرايبررس"؛ رجنرب، ٥٤-٥٢، ياألمو
،  بن شعبه انظر ، ابـوالفرج االصـفهاين        ةريسوابق مغ  و ةاي ح ید االطالع عل  ي ملز .١٦

  .٣/٢١ اعالم النبالء ري، س، الذهيب١٦/١٠١ االغاين
 هذا   يف ةً فتر ي و بق  ه٤٢ ة سن  يف ة الکوف  ، تويل  ٢٢٠ – ٢/٢١٩ عقويبي قول ال   يف .١٧

ه ري الکوفه؛ ففرح الناس من عزل مغ      يزعلي عبداهللا بن عامربن کر     ويل ةياملنصب، مث معاو  
  . الشام و بدأ قراره لتداوم حکومتهی الةريا ذهب مغو هلذ
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 خضري، مجال موسوي، عباس امحدوند امحدرضا
 

 ٥٣

 فطلب  ٢دبن العاص يها سع يرعلؤمي ل ١ةللکوف" اريبعد أن کان ام   
 الشام و   ه يف يدخل عل ي أن   ةيا من معاو  يه للدن  املعروف حبب  ةريمغ

د للعهد  يزي ةي وال ةيه و طرح قض   ي سافر ال  ةيبعد أن اذن له معاو    
ـ   ي علم معاو  نيحو ٣ منصبه  يف ك بذل يبقي يک ب ه باألمر، رح
ـ  منصبه و طلب منه أن        و أبقاه يف   كبذل ق ي تـسو   يف یسعي

 دخل الـشام،    ني ح ةري أن مغ  ٤فيات تض ي روا ك و هنا  ةالفکر
 فطلب  ةي ملعاو كد ذل يزير فنقل   د و باح له بالس    يزي الیذهب  
ار  فأجابه مبا اجابه و احلـو      ةيله عن القض  أسم و   ةري مغ ةيمعاو
 انـشاء   ة فهم ضرور   يف  مهم ٥هري و املغ  ةي معاو ني ب ی جر يالذ

ته مـن أن    ي خـش  ةري املغ يبديث کان   ي العهد ح  ةي وال ةظاهر
ـ  يؤدي ف  أوراعٍ ةفي العرب دون خل   یبقي ف ةيوت معاو مي  – ك ذل

 و  ني املـسلم  ني ب ٍة فتن الی –کماکان احلال بعد مقتل عثمان      
 مـن أن     و خوفاً  ةًيد کالمه لکن خش   يؤي مهما   ةي معاو کان رد 

  . من االمصار دعماًةالتکسب الفکر
د للعهد  يزي ةي وال ة فکر  صمم ي الذ  أنّ نيات تب يهذه الروا 

 لو دققنا النظر    یات اخر ي روا ك و لکن هنا   ة بن شعب  ةريهو املغ 
ـ . هرياملغري هوغ ة من بدأ الفکر   ها الستبان لنا أنّ   يف  ابـن   يروي

 علـی هاد احلسن بن     انه بعد ان ذاع خرب استش      ٦االعثم الکويف 
طلب منه أن ي لةي معاوالیذهب عمرو بن العاص ) ه السالميعل(
 ك بذل ةيته ، فقبل معاو   ي اهل ب   يف ةحتفظ بالسلط ي ل ةفي خل نيعي

  .٧ة شئون االمريع تدبيستطيتار من خيفأعلن انه سرف 
                                                 

ـ عزله معاو ي ا کربسنه و خاف انّ     خمتلفه منها ملّ   اٍتيه جاء بروا  ري عزل مغ  .١  کتـب   ةي
ـ ه و ذهـب ال    ي معاو ةري فاستأذن مغ  ةيها فقبل معاو  ي ف ي و استعف  ةي معاو  ايل ةرسال . ه  ي
  .١٠٣ و ١/١٠٢؛ ابن عبدربه، ٥/٣٣١ ي ، املرجع السابق ، الطربعقويبيال
  .٣٠٢ و ٥/٣٠١، ي الطرب.٢
 أنا دعوت :  قال له    ةي معاو  من مقامه و جاء ايل     يا استعف  ملّ ةري، إن مغ  عقويبي ال ةي بروا .٣

 قبل اذن    أن اعمل عمالً    و أنا ما اردت    د و هم أجابوا دعويت    يزي ةعي ب  ايل ةاشراف الکوف 
 ان تفعل   ك ل ينبغيک ولن   يد ابن اخ  يزي  عبدالرمحان انّ  ا ابا يه،  يفقال معاو . نياملومنريام
  ، املرجع السابقعقويبيال.  االمر قبل استحکامه، فأقسمک  باهللا ان ترجع و تتمٍءيبش
 ختتلف قـس،    ٍةي ؛ لروا  ٣٥٥-٣/٣٤٩، الکامل،   ري، املرجع السابق، ابن االث    ي الطرب .٤

  ٥/٢٧٢خ االسالم ي ، تارالذهيب
  ، املرجع السابقي، قس، الطرب١/١٤٢، ةبه، اإلمامي ابن قت.٥
 ٧٩٢ ابن االعثم ، .٦
  عبـداهللا بـن ايب     يري خالف املشهور    ي الذ ٣٦٨ و   ٣٣/٣٦٧ قس ابن العساکر     .٧

  ةي العهد ملعاو، ويلةعي بن ربةهاشم بن عتب

 بن  ةريغ قبل اقتراح امل   الی ةيع أن نرجع بالقض   يو حنن نستط  
 علی و احلسن بن     ةي معاو نيلسالم ب  ا ةث أن معاهد  يشعبه ، ح  

 ة اسـر  کانت تطرح عدم استمرار احلکـم يف      ) ه السالم يعل(
 السالم  يف) ه السالم يعل (علی کأحد شروط احلسن بن      ةيمعاو
  یور األمر من بعده للـش     كتري أن   ةي احلسن من معاو   طلبياذ
  .٨ني املسلمنيب

 سبحيکان  ) ه السالم يعل(ع القول إن اإلمام احلسن      يفنستط
 حکم  ة سد الی ةي احلکم ، صعود امللک    ة سد الی ةيصعود معاو 

 شأنه شأن کـل     -ةيستلزم من معاو  يو کان ذلک    . نياملسلم
 ةي معاو یسعي ما کان    اًريو کث . ٩ للعهد اًي ول نيعي ان   –امللوک  

ـ  ابناءه و قد اختلق بعـض الروا        يف ةجلعل احلکم وراث    ات يف ي
 کان قـد    ةي معاو انّر  ع أن نتصو  ياذن نستط . ١٠ عن النيب  كذل
کـن  يطط لـه و مل      خيو کان   . ١١ االمر بنفسه من قبل    يف رفکّ

ـ  تنف ه يف يع معاو  شج اًي عمل  طرحاً  االّ ة بن شعب  ةريخمطط املغ  ذ ي
 ةن خطـرت فکـر    ي ولکن من أ   ١٣قيهد هلا الطر   و م  ١٢فکرته
ـ ع البـت ف   يه فذلک ماالنستط  ي ذهن معاو  الی العهد   ةيوال ه ي

  أنـه أخـذ    – ١٤نيثمن الباح   ريقول کث ي کما   -، هل ةبسهول
ـ  عن الفرس و الروم أم أن عمله         ةالفکر   لـه يف   د جـذوراً  جي

                                                 
و ) ه السالم يعل( االمام احلسن    نيص الکامل من عهد السالم ب     ، للن ٧٥٦ ابن االعثم    .٨

  ٣٥٧-٣٥٥) ه السالميعل(م حسن ، صلح امانياسي، انظر آل ةيمعاو
-١٦٠، صـص  ةي األموة الدول العش يف ضاًيا" ة السلطن  ايل ةمن اخلالف " انظر الفصل    .٩

    عهٍد ، نصب ويلة من لوازم السلطن أنّيري ١٦٤
ره، رسول   بش يالذ" اني سف  بن ايب  ةيمعاو" ل  ي، ذ ١٣٢ و   ٣/١٣١،  ري، س  الذهيب .١٠
 عتقـد أنّ  ي  و لکن الذهيب   كام املل ين اخللق منذ ا    و نصحه بلزوم حس    ةباخلالف) ص(اهللا  
، د انظر للنمـوذج، الـذهيب     يزيات عن   ي ، لبعض الروا   ة و مرسل  ةفيث ضع ي االحاد كتل
 ٢٧١ و ٥/٢٧٠خ يتار
، املرجـع الـسابق ،      ....ی، العطـوان، الـشور    ١٥٥خ اسـالم ،     ي تا -اضي ف .١١

cf.hinds,Art,"mu, awiua.b.,abi sufyan" in EI2  
  .٩٥ و ١/٩٤ن ، داي ز.١٢
 .١٥٨-١٥٥ضون ، ي ب.١٣
ـ  ي؛ شوق ١١٦-١١٤،  رايني، فرهنگ ا  ي حممد .١٤ ، خ األدب العـريب   يف، تـار  ي ض
، ١/٦٣دان،ي؛ ز ٢٣،  ةي العرب ةخ الدول يز سامل، تار  ي؛ عبدالعز ٢٦ و   ٢٣،  ٢٢  ،٣/٢٠

ـ  ا ياريو تکامـل شـهر    ريس" ؛ املمتحن،   ٧٩ون واخلالفه،   يالعطوان، األمو   ، يف "راني
؛ ٢٤٢و٢٤١،ينيراني عنـداال  ة اخلطابات عن حبث شئون احلکوم     ةل من سلسل  الدوراالو
ـ  االمو-يالعدو ـ زنطيون والبي  Tyan, institutions du…(La؛٢٠٣ون،ي

califat) 
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  العهد يف االسالم و مصادرهاة واليةظاهر

 ٥٤

 العرب ؟ والواقـع     ةريز ج ه يف ي کانت جار   اليت ةميالعادات القد 
ـ    جر يت من الشعوب الّ   اًريأن کث   احلکـم    يف يبت النظام امللک

 االب و االبناء    ني من توارث احلکم ب    کانت قد شاهدت نوعاً   
فالفرس و الـروم مـثالً     . ١ العهد ةيه وال يسمع أن ن  ي نستط أو 

 احلکم و    يف ةلي بتجارم الطو  ي من األمم حتتذ   ري لکث نيمنوذج
 األمر من الروم کمـا       يف الفرس کانو اعرف و اعمق جذوراً     

  .٢ونري کثكعترف بذلي
 العهدکان  فإن ويل ) ط٩-١٤ (٣ لرسائل سورسخون  وطبقاً

انت صورته تنقش    نفسه و ک   ك بعداملل ك طبقات املل   يف یاالعل
 و  ٤) مـستقله  ٍةأو بصور  (ك جانب املل  لیإ املسکوکات   علی

 كاملل ايد مثل و صا   ياره بعض الظروف و التقال    يسبق اخت يکان  
وکان الـروم   . ٥به اخلاص يات و تأد  يله وحکمه لبعض الوال   

 طقـوس   طبقـون يف  يث  ي علم و معرفه بذلک ح     علی ضاًيا
  .٨  و٧ ،٦احلکم

 ةلوا مفهوم االستخالف و قائم    ه مصر قد ادخ   رقوكان بطا 
ـ    واكّ ةالعناوين و االلقاب امللكي     –االب   (ةدوا العالقه التوارثي

 العرب و بين    ة احلكم واللطيف انه بعد سيطر     ٩يف انتقال ) االبن
                                                 

1. Chejne, 17-24,25FF. 
؛ ٥٠، املرجع السابق،   ي؛ حممد ٥٠٨ الرسائل،    مناقب االتراک، يف   ة اجلاحظ ، رسال   .٢
 -٢٥٠....  الدور االول من ، يف " ان  يراني ا ي کشوردار ني و تکامل آئ   ريس" ،  ينوررين

   هذا البعث صاعد يفي، مطابق آراء التنسر، افالطون و قاض٢٧٥ و ٢٦٠و ٢٥٩
 ، لقب ويل  ١٣"  در عصر ساساين   ينيعهد و مسأله جانش   يول" ن کوب،   ي روزبه زر  . ٣

ـ ولدابن امللک کر = Pusivas puhr و اسبوهر  بسريتة رسالالعهد جاء يف سنت ي
  . سورسخونة من رسالة، منقول٦٧٧ان، يران در زمان ساسانيسن ، ا

 ١٢ن کوب ، ي زر.٤
  ٨٩و٨٧ قشنب؟؟؟؟،  تنسر ايلةرسال. ، قس١٢-١١ نفس املصدر .٥
-٥٤٦و ١٥٦ و ١٥٥سنت سن ، ي؛ کر٢٣٤ تنسر، نفس املصدر؛ املمتحن،      ة رسال .٦

   ٨٥-٧٤ ...." يتداوم اصول کشوردار" ، ياري؛ حممود خبت٥٤٧
 روم،  يبون، احنطاط و سقوط امپراتور    ي؛ گ ٣٠و  ٢٢ه،  ي صبح صاحل، النظم االسالم    .٧
  ١٢٧ و ١/١٢٦
 ذه امللـل و     ني کل هذه املوارد مرتبط    ه کانت االعراب قبل االسالم يف     ف ان ي اللط .٨

 ة امللل املغلوب  ةون عاد ريغي ال ً ي قل ني من املسلم  نيهم بعد االسالم و کان الفاحت     يتسلطوا عل 
 ٢٠٣،   حتول مباين  – ي؛ القادر ١١ان،  يدرباره ساسان  نوستراترف ، مطالعايت  يقس، ا . 
، ٨١،  ٦٣،  ٧٣،  ٤٨،  ٤٧،  ٢٨ران در جهان اسـالم      يارشاطر، حضور ا  ي؛  ٢٠٤و  
 cf.also, Bosworth, Art "Sikka", in ,EL2؛ ٨٤
 =  مثل بطلميوس فيالذلفـوس     القابٌ ،٦٠ و   ٥٩، تاريخ خمتصر الدول   ، ابن العربي  .٩

حمب ابيه=  بطلميوس فيليفاطور، افيهحمب  

ـ    الناس مل تتعج    فإنّ ة السلط علیاميه    امللـك   ةب من مالحظ
 انبه ويل ج الیسريوا  ي – الذي يعلوه الظاهراالسالمي     -العريب
ـ    الی الشاب و سبب ذلك يرجع       هعهد  و  ة جتربتـهم الطويل

  .عهد ال ويلّةاعتيادهم ظاهر
  ويهتم بالتقاليد اليت راجت      ١٠ بآثارامللوك  يهتم ةكان معاوي 

 – مع خرباء آثار العجم و اليمن  يف فارس و كان يقضي اوقاتا ً      
  و يقضي ساعات من اليل الستماع اخبار       ١١ةمثل عبيدبن شري  

  كـانوا    ١٣ة من خلفاء بين امي     انه كثريا ً   شكوال .  ١٢ملكوهم
موا شئون امللوكيه من ملوك الفرس و الرومان و كذلك          قد تعلّ 

الذي جـاء ذكـره     (كثري من مستشاريه مثل املغرية بن شعبه        
و زيادبن ابيه و سعيدبن العاص و عمروبن العاص الذين )سابقاً 

     ١٤ اخبـارهم  علیواحكموا بالد فارس و الروم فتطلع .  لكـن 
مرالبـد مـن     اُُ ة القضي ة كل من الفرس و الروم يف إثار       ةحص

  أن العرب كانوا     ١٥ واسيليف یإذير. التدقيق و التمحيص فيه   
يأنسون للنظام االرستو قراطي و جمالس الشيوخ و االلتفـات          

  ١٦ة االسالمي ة الرؤي علی  رأي اجلمهور ويرونه اكثر انطباقا ً      الی
 دمشق من بالد الروم ، اتاح       ةموي اال ة الطريق بني العاصم   و دنو 
 یولكن ينبغي علينا ان الننس    . ١٧ اكثر لتأثر العرب م    ةالفرص

                                                 
 قبل معاويـه    ،٨١ ، منتخبات التواريخ دمشق   ، منقول عن احلصين     ١٤٥ ، بيضون .١٠

 ، يف هذا املوضوع انظـر     ، شئون امللك منهم   ةكان عمر يراود االيرانيني و يطلب طريق      
ـ        " حممدي   ، املرجع السابق  ،القادري " المينگاهي به دربارساساين از خالل مأخـذ اس

   و ما بعدها ٣/٥٧٤
سـهم   "،؛ شاه حسيين  ٥٣٤ ، املعارف ة،؛ ابن قتيب  ١٢٣ ، لباب اآلداب  ، ابن املنقذ  .١١

  ١٨-١٣" پادشاهان قبل از اسالم ايران در متدن اسالمي
  ١٠٩ ، فرهنگ ايراين،؛ حممدي٣١-٣/٢٩ ، مروج ، املسعودي.١٢
 cf. Gabrieli, Art ،لك هشام بن عبدامللك بسنن االيرانيني يف املة مثل عالق.١٣

"Hishamb, abdal malik", in ,EL2  
 زيادبن ابيه نقل دواوين      ايضا ً  ، االيرانيه ةبالثقاف الفرس و ايضا ً    ة عامل بلغ  ة كان مغري  .١٤

 املرجع  ،املسعودي.  الساسانيه ايل إمارته يف العراق و ذهب من العراق ايل الشام           ةاحلكوم
 ،" نگاهي به دربـار ساسـاين      "،؛ حممدي ١/٢٣٣ ، جتارب األمم  ، مسكويه ،السابق

عنصر ايراين در انديـشه سياسـي        "،؛ االسعدي ٥٠ ،؛ حممدي فرهنگ ايراين   ٣/٥٧٥
  ٨،٩" اسالم

15. Vasiliev. 
  ١٩،٢٠ ، العرب و الروم، قازيليف.١٦
 معاويه اخذ نظام سلطنته      انّ ة الذي يعتقد بصراح   ١/٦٣ ،؛ زيدان ٢٠٣ ، العدوي .١٧

  .من الروم
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 خضري، مجال موسوي، عباس امحدوند امحدرضا
 

 ٥٥

 و يشري   ١اثر االيرانيني االكرب يف شكل احلكم و تنظيم الدواوين        
 كريسنت سن بإستناد حبوث قام اشتاين فيعلن أن هذا األخري         

 يف بالد   ةم يف الروم كانت تشبه املنظو     ة االداري ة أن املنظوم  نيبي
 ، كانت   ة الروم اإلداري  ةفارس حيث نستطيع القول إن منظوم     

  مع انثبـاق املـد      تزامنا ً  ة االيراني ةقد تأثرت بإيران و املنظوم    
 االمويون يف امور مثـل الـدواوين و         ی  فقد خط   ٢االسالمي

م االداري و املايل و تقاليد البالط و ضرب املـسكوكات           االنظ
 الفرس  ة العهد ، خطو   ةء  و تأمري وال    قاب و تأديب االمر   األلو

و هذا هوالشأن يف امور دخلت العامل االسالمي عـن طريـق            
و االسـاطري و التـاريخ و       " زنامهالر"و  " خداي نامه  " ةترمج

 هذا التـأثري،    علیو قدساعد   . ٣ يف شئون امللك   ةالكتب املؤلف 
مثل  .تاب الدواوين االيرانيني   اهلائل من املوايل الفرس و كّ      الكم

و ) تاب معاويـه  من كّ (عبداهللا بن الدراج وسليمان بن سعيد       
ـ            ابـرز هـم     انصاحل بن عبدالرمحن و سامل ابن العـال و ك

و هؤالء مجيعهم كانوا يعملون يف البالط       . ٤عبداحلميد الكاتب 
األموي و كانوا يهتمون باقتفاء اثر الفـرس و تقاليـدهم يف            

 قالـب    اردشـري يف    عهد ةواستطاعوا أن يعيدوا كتاب   . ٥احلكم
                                                 

 النظام االداري و امللكي و تأثري اليونان و الـروم يف مـسائل              ین تأثري ايران عل    كا .١
 و  ١٤؛  ٢٢٠ املرجع السابق للنموذج     ،؛ قادري ١١٤ ، فرهنگ ايراين  ، حممدي -یاخر

rone, medieval, 13  
 ٦٧٦ ، الثاين من الضمائم، كريسنت سن .٢
 هو بعد الصفحات؛     ايضا ً  ،ی لنماذج اخر  ، ١١٧-١١٤ ، املرجع السابق  ، حممدي .٣

؛ ٢٤٣-٢٤٠ ، املمـتحن    ، املرجع السابق  ، و مابعدها؛ امري غياثوند    ١٨ ،شاه حسيين   
 , Bosworth, Art "lakab", in ,EL2 و مابعـدها  ٨١  مـثال ً ،يارشاطر

Barrage, "a introduction to Umayyad coin" Introductory 
Pages.  

 عبداحلميـد بـن حييـي       ،؛ عباس ٢/٢٠٣ ، القلقشندي ،٢٦١ ، التنبيه ، املسعودي .٤
 ٤٣و  ١/٤٢ ، أمراء والبيـان   ،؛ كردعلي   ٣١٧و٣٠٥،٣١١ ،٣١ ،٢٨-٢٥ ،الكاتب

  ١٥٦-٤/١٥٥ ،لكامل امساء الكتاب انظر للنموذج ابن عبدربه
 الكتـاب رووا    ،٦٠٨ ، يف الرسـائل   ، يف رسالة ذم اخالق الكتاب     ظ بشهادة اجلاح  .٥

 عهد اردشريو رسائل عبداحلميد و كانوا       ی عل ةاباقوال امثال بزرمجهر و يعملون يف الكت      
كرتاحلكمة و كان تدبري انوشـريوان و       " كليله و دمنه  " نردك معدن العلم و      يعتقدون انّ 

هماستقامة ايران مثالي.  

 ويل العهد مروان بن     الی أي عهد عبداحلميد الكاتب      ،اسالمي
  .٦ة االسالميةحممد و يدخلوه يف إطار الثقاف

و ظاهرة والية العهـد     عز ذلك جيب أن الحيثنا أن ن       أنّ علی
 علی تأثريات من خارج اجلزيرة العربيه و الظاهر أن التركيز         الی

 تغيري منـط    علیامللكيه يف فارس    أثر اآلراء الفارسية و التقاليد      
 امللك سوف يلقي مسؤولية كل ماحدث       الی ةاحلكم من اخلالف  

ر جهدهم   و سوف يفس   ٧ االيرانيني علیمن ظلم امللوك الطغاة     
 أنـه   علی – ابن خلدون    ی كما ير  –تهم   هوي علیيف احلفاظ   

اوميكـن أن    (ة السلط ة بني الیمنشأ الكثري من املفاسد اليت تنفذ       
من كانوا يعرفون امللك و قـضاياه و        يالإن العرب يف    . ٨)تنفذ

 من ملـك    ةيعرفون كذلك منهج االستخالف و انتقال السلط      
 و احلرية و     ١٠ من ملوك الكنده   و كان يعرف ذلك كلّ    . ٩آلخر
و كان التجارالعرب يف احلجاز و خاصـة        . ١٢ و تدمر  ١١غسان

 يعرفون   فإم  اتصال ؤالء امللوك ومن مثّ     علیالقريشيني منهم   
 ان ذلك جيب أن الجيعلنا نغفل عـن         علی ١٣جتارم يف احلكم  

 مـن   االمويني و اليت تعد  يف ة االشرافيه اليت كانت جاري    ةظاهر
١٤ مصادر اثارة قضية والية العهداهم.  

                                                 
؛ ٢/٤٧٧ ، و مابعدها؛ شوقي ضـيف     ٤/٧٩٠" نگاهي به دربار ساساين    "، حممدي .٦

 مع كثري من النماذج و ،٢٢٧ يا ١٨٠،١٨١،٢١٤ ،تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم   
  الشواهد

  ٣و٢، عنصرايراين، االسعدي.٧

  ٦ ،املصدر نفس. ٨
   و مابعدها١٧٥ ،  ملوك  محري، ؛ احلمريي٢٢١ و٢/٢١٧ األكليل ، اهلمداين.٩
 ؛٧٩ و ٦٩ اعراب حـدود مرزهـاي روم شـرقي و ايـران     ، پيگو لوسگايا.١٠

Olinder, the kings of kinda, 51,70,82 
 و ١١١ ، و مابعدها٨٩ ، و مابعدها١٢ ، تاريخ سين ملوك ، محزه االصفهاين  ، قس .١١

  و مابعدها٦٥ ومابعدهاو ١/٥٧ ، حماضرات، علي ،مابعدها
 ١/٤٨ ، علي .١٢
  .٢٣ ، جعفريان.١٣
  ٢١٠و ٤/٢٠٩ ،ة  الفرج بعد الشد، تنوخي، قس.١٤
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  العهد يف االسالم و مصادرهاة واليةظاهر

 ٥٦

  او كـانو  . ١عرفون يف اجلاهليه بأشـرافيتهم    كان بنواميه ي 
  ٢ظاهرة تلك ال  علیيبذلون كل ما يف وسعهم يف سبيل احلفاظ         

  .٣و مل يكن اسالمهم يعين ختليهم عن الظاهرة االشرافية
 ة ادار – ةين اسـالم  ي و حتت عناو   – منهم   ري کث یفقد تولّ 

و کان  . ٤ زمن عثمان   يف ة خاص ك و حدث ذل   نيشؤون املسلم 
 و  ة االحتفاظ بالسلط   يف دا ً ي جد نتهجوا جا ً  ي ان   يعيمن الطب 

 عن زمـن    ا ً ي جذر تالفا ً تلف اخ خي ي الذ ة زمن الدول  انتقاهلا يف 
ان بعـد   ي سف  هذا اإلطار کلمات ايب     يف و تأيت . ي املاض ةليالقب
ـ  ا علواجي أن   ةي ام  طلب من بين   ني ح ة عثمان اخلالف  يتولّ  ةخلالف
ه ي ام  بين ي تولّ طمح يف يان أنه کان    ينهم فقد اقسم ابوسف   ي ب ةدول
  .٥ورثها األب لإلبني أن  و يفةاخلالف

ـ  –رث ابنه احلکم    ل من و   کان او  ي الذ – ةيو معاو   ني ع
 ك املل  يف ةلي طو ة کانت حتمل جترب    واليت – الشام   علی حاکما ً 
ث احلکم  يل تور ي سب ه يف يا والد يمل وصا حي  و کان     ٦ياملوروث

  بن شعبه اوعمـروبن العـاص يف       ةري واجه مقترح املغ   نيو ح 
 مثل هـذه و     ةجي نت الیل   توص ني إلبنه، اوقل ح   كث املل يتور

 حکومتـه،    يف ةالنظام االمثل النتقـال الـسلط     ث  يوجدالتور
فهـو  . ةي قو ك املل ة انشاء دول   يف دا ً يراه مف ياستعمله ألنه کان    

قته و جتربته   يه طر ي عل ني من اخللفاء السابق   عرف أن لکلٍ  يکان  
                                                 

١. ذا املوضوع   كانوا يستن  ؛ بعداالسالم ايضا ً   ٣١٩ و   ١/٣١٨ ،د املرب فيـاض  ،دون ، 
 ٤/١/٨ ، فلينظـر ايل الـبالذري     ، و الدايب ابكر مع ايب سفيان      ة؛ ملواجه ١٣٩ ،١٣٨

  .٢/٢٩٩ ، مروج،املسعودي
  .١٥٦ و ١٢١ ، طه حسني .٢
 يف ابـن    ةعلي امكريت و انكريت و افجريت بنوامي      ) عليه السالم ( قول علي    ، قس .٣

؛ ابـن   ٥/٣٣٠الطربي  " كسري العرب  " معاويه  يري عمر أنّ   ؛ ايضا ً  ٣/٣١٥،عبدريه
 أوقـول   ،زيدان:  قس مجالت سعيد بن العاص يف      ؛ ايضا ً  ١١٥ و   ٥٩/١١٤ ،العساكر

 و  ٤/١/١١١ ،البالذري:  يف   ةاوكالم معاوي ١٣٨،١٣٩ ،فياض  : مروان بن احلكم يف     
 .١/٢٧١ ، عيون األخبار،ابن قتيبه الدينوري: فخر معاويه بأبيه يف 

 ة ثأر عثمان بل للحکوم    ی احلق و الال   ی ال ال  ي احلرب مع عل    أنّ ٍةح بصرا ةي معاو یري .٤
  .٨/١٣١، ري الناس، ابن کثیعل
، مـروج،   ي ؛ املسعود  ١٣ و   ٤/١/١٢ ي ، البالذر  ةات املختلف ي بالعبارات و الروا   .٥
  .٣٥٠ابن املنقذ، . ؛ قس٢٥؛ رجنرب ، ٢٠، يزي، املقر٢/٣٤٢
:  أن قال لهیاً الري لعمرکان متعجب منه کث    ةب و لکن بالنس   يعي طب يني کان دأبه للشام   .٦

  .٣٩٠ و ١/٣٨٩؛ ابن خلدون، ١/٢٧ابن عبدربه، . ني منهج الکروبیهل ذهبت ال

قـد عمـد    عو لـذلک    . ٨ و   ٧خلفهيار من س  ي اخت  يف ةاخلاص
الق لقب   اط الی) ه السالم يعل( السالم مع االمام احلسن      ةمعاهد
 يقود اتمع االسـالم   ي من حقه أن     ی نفسه و رأ   علی ةفياخلل
ـ  اح الی یفقد سع . شاء  يث  ي ح الی  -اء التجـارب القبـل    ي

ـ ي القب ة رئاس ث املناصب يف  ي تور الی تذهب    اليت ةياسالم  و  ةل
 هذا اال    يف ةي اآلراء االسالم  ك  و تر   ٩ املعابد ةيالقضاء و رعا  

 ة من الضرور  ی التر ةي العرب ديح أن التقال  يفصح. ١٠ جانب الی
 القوم ولکنها کانـت تـذهب       ة رئاس لف األبن اباه يف   خيأن  
. ١١س القوم هوابنـه   ي رئ ة خالف  أن افضل القوم يف    الی ا ً يضمن
  .ك اتباع ذل يفةالرغم من عدم الضرور علی

  
 الدوافع و الضرورات

 الرغم من   علی -د للعهد يزي ةي تول الی ةي اول سبب دفع معاو    انّ
ـ ان معاو   هو -ديزيتسم ا ي کان   الخالق اليت رذائل ا   کـان   ةي

 و هذه   ١٣ اسرته بقاء امللک يف   ديري و   ١٢ة استمرار حکم  فکر يف ي
فقـد کـان    . ١٤ احلکم علی  ني من القائم  ري نراها عندالکث  ةرغب
 نظاماًلق  خيه ان   ي ورث دولته انتجتها الفتوحات و کان عل       ةيمعاو

وسـع نطـاق    ي أن    و ةتفظ بالسلط حيع ان   يستطي ی حت متمرکزاًً
  .١٥ احلکمة سدايتيق امام من يهدالطرميته و يامرباطور

                                                 
 أن ترجوا هند    ی ال ٤/١/١٥٠ ، ي؛ البالذر ٢/٢٧٠؛ قس   ٢٦،  ١/٢٥ ابن عبدربه،    .٧

  .عي اجلميکم علحي ةيبأن معاو
 احلکـم   ي عل یاستو) ه السالم يلع(و احلسن   ) ه السالم يعل (ي لکن ما فعل ذلک عل     .٨
-٥/١٤٦،  ي،الطـرب ٢/٤١٤، مروج،   ي؛ املسعود ٢٠/٢١٤ عقويبي اجلمهور، ال  يبرأ

١٤٧.  
، السجستاين :  انظر سائر املوارديف   cf.crone,37 و مابعدها ؛     ٥٠ و   ٤٩٠اضي ف .٩

ـ ، ايري؛ النو٤/١٢٦ و مابعدها؛ ابن العساکر،   ١٢٥ و   ١٢٣ا،  يالعمرون و الوصا    ةي
  ٢٠/٣٠٠األرب، 

10. Crone, 37. 
11. Cf. watt, Islamic political thought, 34,35. 

. انظر للنمـوذج  . ديزي باب رذائل    ؛ يف ٧٩٢ ؛ ابن االعثم،     ٤/١/٦٠ ،   ي البالذر .١٢
 .٨/٧٨، ري؛ ابن کث١٥١اجلاحظ، التاج، 

 .١/٢٠٣ان، ياجلاحظ ، الب.؛ قس٧٥-٧٣، ةون و اخلالفي العطوان، األمو.١٣
، آثار الـوزراء،  يلي؛ العق٤٦٠ و   ٤٢٠،  ٤٢٨ ،   ٧/٤٥٩ يالطرب. لنموذج انظر ل  .١٤
  .٩٤-١/٣٩٣ابن خلدون، . ؛قس٢٩-٢٧

15.  Lapidns, A History of Islamic societies, 54-60. 
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 خضري، مجال موسوي، عباس امحدوند امحدرضا
 

 ٥٧

 الـی لـه   ي و م  ةي معاو ةنا ان النغفل من رغب    ي انه عل  علی
ق يليد ال يزي و لوکان    ةعي أخذ الب  علیثه  حي کان   ي الذ ١ديزي

ـ  مثل هذه و کان معاو     ةمبهم قـول  ي ف كعتـرف بـذل   يه  ي
سـاس   هـذا األ   علی و   ٢ يقيد ألبصرت طر  يزي ب يلوالهوائ

عبـدالرمحن  ( فابناه اآلخـران     ٣ اوالده ةي بق علیقدمه  يکان  
 کونـا ي مل   ٤)ف االحق يکن له ولد و عبداهللا الضع     ي مل   يالذ
 هـذه   ريغي أن   ةي وسع معاو  کن يف يناسبان امر اخلالفه و مل      ي

 ي العالج بـالکّ   الی ابناءه ألنه جلأ بعد أن طعن        ني ب ةطياخلر
 ٥ اإلجناب وراء ظهـره     و ترک امر   ةيه من ذر  ي مبا لد  يفاکتف

ـ زي ی کانت تـر   ي الت ٦اتي بعض املرو  ك ذل الیأضف   د ي
ـ ي فتنسب له کلمات حک    ه عقال ً  يهوأنفذ اوالد معاو    و  ةم

  إلقتـراح ٍ   ةجيه للعهد، نت  تي تول ی و کانت تر   ةنيتصرفات مت 
ـ  معاوةذکر لنا ابن عساکر أن زوج يث  ياقترحه بنفسه ح    ةي

ه يها معاو ي عل  العهد؟ فرد   عبداهللا ولّيوم ملاذا مل    يسألته ذات   
طلبـا منـه    يوا  ضرحيد و عبداهللا أن     يزي من   بأن طلب کال ً   

کع د ر يزي و لکن     و کلباًً  دانه فطلب منه عبداهللا محاراً    يريما
 مث طلب منه ان     ا ً يه ح ي معاو ءابقا علیامامه مث قال فحمداهللا     

  .٧یاء اخري طلب منه اشكه العهد و بعد ذليولي
 فقط و   البنه  ابٍ  حب ةجيعهد مل تأت نت   د لل يزي ةيلکن تول 

ن ي کلـب الـذ     بين ة مثل قو  ی ضرورات اخر  كامنا کانت هنا  
  کـان  ذي فأن الدافع ال   ٨ جنوب الشام  د يف يزي هم ام ي ال يمتتن

                                                 
  .١٢-٨ العهد، ةي، العطوان ، نظام وال٨/٨٠ ، ري ابن کث.١
ـ زي  يف يالهوائلو : ةي معاو ة، هذه عبار  ١٢٧،  ٤ش،  ي، نسب قر  يري مصعب الزب  .٢ د ي

 سـبط بـن      يف ضا ً ي؛ ا "يقصر "ة، کلم ٦٥/٣٩٥ ابن عساکر،    ؛ يف يقيألبصرت طر 
  .٣/٤١،؛ قس، اآليب٢٥٧ اخلواص، ة ، تذکريجوز
 ؛  ؛ الـذهيب  ١٣١-١٣٠،  ١٢٨،  نيب ، أمساءاملغتال  ي؛ ابن حب  ٤/١/٤٢،  ي البالذر .٣
  .٥/٢٧٢خ،يتار
 قدمات عبدالرمحن اخو    يطرب ال ةي، بروا ١٨٤-١/١٨٢ النسب،   ة، مجهر  ابن الکليب  .٤
  .٥/٣٢٩، ي صغر سنه، الطربد يفيزي
 .٤٤، مقاتل،  ابوالفرج االصفهاين.٥
  .ةيد بن معاويزيح احوال ي ضمن تشر، يف٨/٢٢٦، ري للنموذج، ابن کث.٦
  .٤٠٠-٦٥/٣٩٩ ابن العساکر.٧

8. Art, "yazid.b.mu, awiya" in EL2 

، ٩هي معاو ةن خلالف ي کلب و اهل الشام و آخر      وراء دعم بين  
ـ  و کان معاو   ١٠ديزي ة نفسه کان وراء دعمهم خلالف     وه  ةي

 لنفسه قبـل ان     ةفي خل نيعيه ان   ي و کان عل   ك علم بذل  علی
د ي امر اخلالفه مثل سع    يعألن حضوربعض مد  . فوت األوان ي

ه و مروان بن احلکم، کان      ياد بن اب  يبن عثمان بن عفان و ز     
ـ  فأنه کان    ١١ ١١ةاسي الس ة الساح  يف  ملحا ً  حضورا ً  اف خي

سبب ي و   ةاخلالفبطمع  ي کان   ري ألن األخ  ١٢اعتالء أمر مروان  
 ومن جانب آخر فـإن      .هي ال ةو النتقال السلط   ديزيلمشاکل  

ؤلب البعض مثل عمربن عثمان بـن عفـان و      يمروان کان   
 و عددا   ة بقوله حنن اکثر من آل حرب عد       ةيثهم ضد معاو  حي
ً١٣ .  

ـ  املتنام ةري، املس ة احلاکم ة االسر  يف ی هذه الفوض  الیاضف    ةي
ـ   .ة اخلالف  يف نيد عدد الطاحم  يز کانت ت  للفتوحات و اليت    ري هذا غ

اهل  (ةد حمد ة مجاع الیق و االفتقار    ي املواصالت و بعد الطر    ةصعوب
 أن  الی ةي دفعت معاو   واليت ةفيار اخلل ي امر اخت  یتتولّ)  و العقد  احللّ
 اجل ١٤ة اخلطرو احتمال الفتنةتجاوزفتري ی االمر حت   يف ا ً يفکر مل ي

ها يال ی بعد أن سعة السلطةياف أن تفقد بنو امخي کان ةي معاو، انّ
  . ١٥همتيما بي في الداخلجة للصراعينت اًًريکث

                                                 
 کون احـسن النـاس يف     يد ان   يريولکن   الناس   ةريس خ يعترف بأنه ل  يه  ي کان معاو  .٩

، ا الـذهيب  ي الدن ی و سبب تراود اجلمهور معه لوصوهلم ال       ة و احلکوم  ةاسي و الس  ريالتدب
ـ  معاو ة، خطب ٨٢ و   ٤/٨١؛ ابن عبدربه،    ٣١٣و٣١٢ مثال ً /٤خ،  يتار  ؛ ابـوالفرج    ةي

  .٧٧، مقاتل، االصفهاين
١٠. ني املسلم ةاس ولکن وحد  کن افقه و اشرف الن    يدمل  يزيحت بعض املصادر بأن      صر 

؛  الـذهيب  ١/٢٠٤خ،  ياط ، تـار   يفه بن خ  يارجح من االختالف وسفک الدماء ، خل      
 . cf.chejne, 26,27,139؛ ٤/١٦١املرجع السابق، 

، ؛ ابـوالفرج االصـفهاين    ٢/٢٢٠،  عقويبي، ال ١٦٥ و ١/١٦٤ ةبه ، االمام  ي ابن قت  .١١
  .١٣/٢٨٧، االغاين
 يضاًا. ةرية و کان مروان صاحب عش     ري العش ة قدر یء عل ي متک ي کان النظام االمو   .١٢
 ٣/٤٧ ؛ اآليب١٣٧ و ١٣٦، الثعاليب. قس. سوءل مردان باعامل بيني کان ةيمعاو
  .٤/١/٤٦، ي البالذر.١٣
ـ ي اعالن ب  ، رسالته يف  ٨/٨٠،  ري؛ ابن کث  ٣٤٤-١/٣٤٢،  ي ابواهلالل العسکر  .١٤  ةع
  .نهيد حلاکم املديزي

 للعهدو  ا ً ي سبب لنصب ول   ا اخلوف کان دائما ً    ؛ هذ ٤٠٤-١/٤٠٣ ابن خلدون،    .١٥
، ؛ ابوالفرج االصـفهاين   ٥٥٣ – ٦/٥٥١،  ي، قس، الطرب  ةتي القرون اآل  لزوم وجوده يف  

؛ ابن خلـدون،    ٧٩ز،  ية ومناقب عمربن عبدالعز   ري ، س  ي؛ ابن اجلوز  ٧-٧/٦،  األغاين
  .٣/٨٠العرب، 
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  العهد يف االسالم و مصادرهاة واليةظاهر

 ٥٨

  راتهي و تربةياجراءات معاو
خ ي تـار   يف لٌيسبق له مث  ي مل   د للعهد امر  يزي ةي وال ةکانت اطروح 

 عواطف وردود فعل    ريثيکن أن   مي کان   ك و لذل  ةي االسالم ةاخلالف
 ةي فکان معاو  ١ةث السلط ي و ذلک لتور   ة االوساط املسلم   يف ةيسلب
ـ  عاد  امراً ةي األمد جلعل القض   ةليببعض االجراءات طو  قوم  ي . ا ً ي

 فکـره و     العهـد يف   ةي وال ةياجراءات بدأت منذأن طرحت قض    
  عاد نيفح. ديزياه ل ي وفاته و جاءت ضمن وصا     ة حلظ یامتدت حت 

 مع  ةيها طرح القض  يته عل يواصل وال ي الکوفه ل  الی من الشام    ةرياملغ
ـ زي ةيو قبلوا هؤالء بوال    كهم هنا ي و موال  ةي ام من کان من بين    د ي

ـ  من هؤالء ل وفداً ةرياملغ عوه فاختار يبايللعهد و ان      الـی ذهبوا ي
د للعهد يزي ةير والي رأسهم ابنه فقام هؤالء بتربعلی و جعل ةيمعاو

ـ  و لکـن معاو    عاجال ً   األمر  و طلبوا منه البت يف     ةيعند معاو   ةي
 ابـوه   ياشتر فسأله بکم    ةري بابن املغ  ی الصرب و اختل   الیدعاهم  

 مث   إنه مثن خبـسٍ    ةي الف درهم فقال معاو    نيهؤالء؟ فأجابه بثالث  
کون ما  ي األمر و احلکم س    فکر يف يهم فأجام أنه سوف     يرجع ال 
  . ٢ة الصرب و احلزم افضل من العجلاهللا و أنّ اراد

ه ي قـض  دعموه يف يه ل ري اکثر من املغ   الی ةيتاج معاو حيکان  
 ة البصر الیه و   ياد ابن اب  ي ز الیه  د للعهد فأرسل رسائل   يزي ةيوال

ـ ي اخذ الب  الیدعو الناس   ي ل ةني املد الیو مروان بن احلکم و        ةع
رغب يکن  ي مل   يه الذ ياد ابن اب  ي أن ز  ٤يذکر الطرب يو  . ٣ديزيل
ـ اد بن عب  ي مستشاره ز  الیارسل  . ٥د للعهد يزي ةي بوال ا ً ريکث د ي

ـ  ابـن عب   ی األمر ورأ  ه يف ريستشي ، ل  يريبن کعب النم   ن د أ ي
 ك تـر  الـی دعوه  يد و   يزي الیه  ياد ابن اب  ي عن ز  ذهب نائبا ً  ي

ـ  من عواقـب األ نجوي و ةيثبت والئه ملعاو ي یالرذائل حت  ر وم
ـ د فأوصاه عب  يزي الی دا ً ياد عب يه ، فأرسل ز   يالسلب  كد بتـر  ي

 ةي معاو یاله  ياد بن اب  ي ز كفکتب بعد ذل  . ديزي الرذائل فترکهن 
                                                 

 من بروز هـذا     ا ً رياف کث خيه  يادبن اب ي ز  کتبها ايل   رسالته الليت   يف ةي کما کان معاو   .١
  ٥/٣٠٢، ياالحتمال، الطرب

  ١١٠-١/١٠٩، خطط الشام، ي و مابعدها، کردعل٣/٣٥٠، ري ابن االث.٢
  ٦/١٣٠ دمشق ابن عساکر ةنيخ مديب تاري؛ بدران، ذ٣/٧٠٠،، األمايل القايل.٣
  ٥/٣٠٢،٣٠٣، ي الطرب.٤
 ٨/٨٦ ري؛ قس ابن کث٢/٢٢٠، عقويبي قس، ال.٥

اد و قال أنه    ي ز علی غضب   ةي االمر و لکن معاو    تعجل يف يان ال 
  وفودا ً  كه ارسل بعد ذل   ياد ابن اب  ي ولکن ز  ٦ة اخلالف الی يرمي

 ة و سهول  ةد للعهد بسرع  يزي ةي وال الی ة الشام ونفذ الدعو   الی
  .ةني املد يفی جري من ذلک الذرياکثر بکث

  مروان بن احلکم أن الی ةي معاوة رسال ماجاء يفو کان لب 
عوا يبـا ي ل ةني و اهل املد   شا ً ي فادع قر  د قضاء من اهللا   يزي ل ةعيالب
 املـسجد واجهـت      يف ةي معاو ة قرأ مروان رسال   ني و ح  ٧ديزي

ـ  معاو الـی ه، فکتب   ي وردود فعل سلب    اعتراضا ً  ةالرسال  أن  ةي
ـ  اعلم مبا تفعل و کـان معاو       كوأن ديزي ل ةعيالباالقوم رفضو   ةي

دبن ي فعزله و نـصب سـع      ةي ان مروان نفسه وراء القض     یري
 الـی فذهب مروان و من کان معه       . ةني املد علی ا ً يالالعاص و 

 الشام الی کنانه فاستنصرهم فأجابوه وذهبوا معه     ه بين  ام ةريعش
 االستئثار  ه يف ي فرفض قرارمعاو  ةي جملس معاو  ان يف وفخطب مر 

ـ  طان القوم و غض ال    ي صب نيو جعله ب   باألمر   نظـراء  نرف ع
ه و ي مروان ول انّه و لکنه قالي معاوكالقوم و کرباءه و أثار ذل   

 مـا   ا ً ي شـهر  ناٍريد له فجعل له الف د     يزيراجع بعد    ان االمر 
  .٨ل من غضبه الشاهري التقلسبب يف

ر و االنذار ي التخد٩اتي خمتلف آلك بعد ذلةيواستعمل معاو
کـن  ميذف کل من    حي یحت.  القتل یو الضغط واالعالن و حت    

رمحن بن خالد   مثل عبدال (ها  يد عل يزينافس  ي و   ة اخلالف يعديأن  
ـ و بق)  عند اهـل الـشام     ة کانت له مکان   ي الذ ١٠ديبن ول   ةي
ـ عل (علیمثل االمام احلسن بن     (  نياملعارض  و  ١١)ه الـسالم  ي

  د و هـم    يزيستقم امر   يکن  يمل  ن  يوالذ) ١٢ وقاص سعدبن ايب 
  

                                                 
   السابق املرجع.٦
  ١/١٥١بة ، املرجع السابق، ي ابن قت.٧
 ٢٩ و ٣/٢٨، مروج، ي؛ املسعود١٥٣و ١/١٥٢بة ، املرجع السابق، ي ابن قت.٨
 هـو،   ضا ً ي؛ ا ٢/٤٣٢ و مابعدها؛ ابن عبدربه،      ٣/٢٧، املرجع السابق،    ي املسعود .٩
  jafri 174-175 و مابعدها؛ ١/١٤٣بة، ي؛ ابن قت٢/٢٢٠، عقويبي؛ ال٥/٢١
  ٢/٢٢٣، عقويبي، ال١٣٥، نيب ، امساء املغتاليبن حب ا.١٠
ـ ، التنب ي، املسعود ٢/٢٢٥،  عقويبي؛ ال ٨١-٨٠، مقاتل،    ابوالفرج االصفهاين  .١١ ه، ي
  ٤/٣٣١، ابن عبدربه، ١/١٥٠به، ي؛ ابن القت٧٩ و ٧٨٩، ابن االعثم، ٢٦٠
 ، املرجع السابق ابوالفرج االصفهاين.١٢
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 ٥٩

 كلت جانب کل    الی و   – ةيح ان معاو  يو صح . اء فاعلون ياح
ـ    استشار بعض االشخاص مثل االحن     –الضغوط   س يف بن ق

 بکر و عمربن اخلطاب      ايب ةظهر للناس أنه قام باتباع سن     ي یحت
ـ     ةيو لکن هذه االعمال کانت ظاهر       ال ً ي فحسب و کانت دل

 فاختار االحنف الصمت يف   . ديزي الناس ل  ةعي مبا  اإلکراه يف  علی
ه عن سبب صـمته     ي سأله معاو  ني و ح  ةي سؤال معاو  علیه  رد

      اغـصب اهللا و اذا      ةيق معاو قال االحنف ما معناه انه إذا صد 
 ١قول مسعنا و اطعنا  يه ان   يه و عل  يکذب االمر فقد أغصب معاو    

  .٢و 
 ةيق لوال ي التسو  يف  واسعا ً   اعالنا ً  ةي معاو  فقد استمر  كکذل

ث حول  يراحاديد للعهد و کان من ضمن هذا االعالن، تزو        يزي
 ٣)ص ( الـنيب  الـی  احلکم نسبها    ة سد الید  يزيوصوله هو و  

فکـان  . ٤تهري و عـش    وحدهم اقرباء النيب   ينياالمووحول ان   
 له، فذهب به    ةعيد و الب  يزيدحوا  مي ان   علیکره الناس   ي ةيمعاو

کرون الناس  مين  يهل هم الذ  : وميد ذات   يزي أن سأله    الیاألمر  
ـ زي  يف ا ً ريام الناس هم املاکرون؟ و خطب اخلطباء کث         د و يف  ي

 ةي وال ة قبوهلم لفکر   و ري اجلماه  يف هوکان کله اثر   كلذلاحواله  
   ٥.د للعهديزي

ـ زي مبدح   ةي من معاو   بأمرٍ د مثال ً  يفقام عمروبن سع    د يف ي
 عن  کفي بنفسه ان    ةي أن طلب منه معاو    الی فاستماد ا    ةخطب
ـ  ويل وکان بعض الشعراء مثل عبداهللا بن مهام السلّ        .٦االمر ن  مم

ـ هـم يف ي رأري و لکن املال غ  ٧د للعهد يزي ةيعارضوا وال   ك ذل
ـ  و کان معاو   ٨ي اهل د قدر هد للع يزي ةيفأعلنوا أن وال   قـوم  ي ةي

  مبدح شباب بـين    -ديزي ل ياسيقه الس ي اطار تسو   يف – كکذل
                                                 

  ٧/٢٦٥، ريرج، املرجع السابق، ابن کث، مي؛ املسعود٢/٢٢٠، عقويبي ال.١
 ٧٧ و ١/٧٦ ابن عبدربه، .٢
  " ه بن صخريمعاو" ل ي، ذ٤/١٥٤، أسد، ري؛ ابن األث١١٠-٥٩/١٠٧ ابن عساکر، .٣
  ٣/٣٣، مروج، ي املسعود.٤
٥.١ ي نبس٣٠٧ و ١١/٣٠٥، ، األغاين، ابوالفرج االصفهاين٢/٦٣٦رد،  املب 
 ؛ ابـن    ٢/٧١،  ؛ القـايل  ٤/١٢٥؛ ابن عبدربه    ١/٩٥ون،  ي ، ع  ينوريبة الد ي ابن قت  .٦

 . ٤/٩٢٧، زهر اآلداب، ي ؛ احلصر٤٦ و ١٧/٤٥د، ي احلد؛ ابن ايب٣٣٨املنقذ، 
 ٤/١/٦٤ ي البالذر.٧
  ٤-١، هوامش ٦٨؛ قس، رجنرب، ٦-٥-٤/٢، ي البالذر.٨

ـ زي ةعل من خالف  جي و   ل ذکر اصحاب النيب   يزي یهاشم حت  د ي
د يزي ة من شأن خالف   يعلي ةي و کان معاو   ٩ ا ً ي عاد الشاب امرا ً  

 اوعـام   ٤٩ه عام   ي حرب القسطنطن  الید  يزيو ارسل   . انا ً ياح
 عـن   کون جمابا ً  يد ول يزي ة خالف ةي لشرع ختلق اساسا ً  ي ل ه ٥٠

وب ي ا  مثل ايب  ة فأصبحه بکبار الصحاب   ١١و١٠هيادبن اب ينصائح ز 
ه يديد کلتا يزي للحجاج ، ففتح     ا ً ري ام ك و جعله کذل   ياالنصار

  .١٢اي من استهوم الدن رضاً يشتري احلجاز يف
ـ  وال يارض ان مع  ةي معاو وکان من حسن حظ ّ     ـ زي ةي د ي

 مبرور الـزمن و     ةلي اوغ  موتا ً  ةتفون من الساح  خيللعهد کانوا   
ـ  و کان    ريد من خطوط األخ   يزيهذا کان    ـ ستثمرها معاو ي  ةي

  عهـدا ً   ةير معاو  زو ه ٥٣ه عام   ياد بن اب  ي مات ز  ني ح فمثال ً 
 بعـد موتـه     ةي معاو ةع خالف يستطي من   ريه ان خ  يبامسه جاء ف  

ـ د بذلک ان    يري ةيو و کان معا   ١٣د  يزيهوابنه   رب النـاس   جي
  .ديزيعه يأها ملبايهيس االجواء و يقيو

ـ رسلوا اليات أن ي الوالالی ةي ارسل معاوه ٥٥ عامو يف  ه ي
ـ  ا ً ري کـث  كد لذل   و کان قد مه     ١٥ دمشق الی١٤وفودا ً   نيو ح

 و  ا ً ري کـب   اقام احتفـاال ً    ه٥٦ دمشق عام  الیوصول الوفود   
فکان . ١٦عتهي مبا علیناس   محراء و اکره ال    ةحتت قب  ديزياجلس  
 ةي علن ةد بصور يزي ل ةعي اخذ الب  الی ك من وراء ذل   ينوي ةيمعاو

 وکان مـن    ١٧ديزي ةعي مبا علیکرههم  ي و   نيرهب املعارض يو  
                                                 

  ٧٠و ٦٩ رجنرب، .٩
د يزي ةينسب وال ي کان   ني احل  و يف  ةيج اجلرب روي أن   يسعي؛ هو کان    ١٢٤،   الثعايب .١٠

خ يان، تـار  ي؛ قس ، جعفر   ١٥٨ و   ١/١٥١ ،   ةبة، االمام ي ، ابن قت   ي قضاء اهلّ  للعهد ايل 
 ٤٠٨-٢/٣٩٣اخللفاء 
 ٤/١/٨٦، ي البالذر.١١
؛ ٣٣٨ -٤/٣٣٧؛ ابـن عبدربـه      " هيدبن معاو يزي"ل  ي، ذ ٤/٣٥،  ري، س  الذهيب .١٢

 ٢٦٩ -٢٠/٨/٢٦ يري، النو٨/١٣٣، ري، املرجع السابق؛ ابن اکثيالبالذر
 ٥/٣٠٣، ي؛ الطرب٤/٣٣٧ ابن عبدربه، .١٣
 الناس کانت   ة نظر قول أنّ ي ان   ةيد ذه االعمال و املشاورات الصور     يري هو کان    .١٤
موسـوعه،  . الـشليب . قـس  كدته کـذل  ي اللعهد و لکن ما کانت عق      ةي وال  يف ةليدخ
 . هذا املوضوعللجواب املفصل بکالم ابن خلدون يف. ١٧٦-٣/١٧٥
  corne, 36؛ ٢/٦٩٤، ينامه طربخي، تاريالبلعم. ؛ قس٤/٣٣٨دربه،  ابن عب.١٥
  Arnold, 22 ، املرجع السابق؛ي البلعم.١٦
 الناس فإن   نيعلنه ب ي ،   عمل عمال ً  ي اذا اراد أن     ةيذکر أن معاو  ي،  ٤/١١٣٨،  ي القامل .١٧

  .ومهي یوخره الي فعلمه و االّيرضوا 
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  العهد يف االسالم و مصادرهاة واليةظاهر

 ٦٠

س من اصحاب االمام    ي دمشق االحنف بن ق    الی يعدمن    نيب
ام الناس  ي من اال  وم ٍ ي  يف ةي و استشار معاو   ١)ه السالم يعل(علی
 امسه حممـدبن    ةني من اهل املد   لعهد فقام رجلٌ  د ل يزي ةي وال يف

ستخلف ينظر من   ي ان   ةيد و قال ملعاو   يزيعمربن حازم فمدح    
ـ     علی ةيه معاو بفأجا) ص( حممد ة ام یعل  و  ی الفور أن ابنه اول

غد  ويف  فسکت الناس و غادروا    ٢ ةه من ابناء الصحاب   ي ال احب 
  يف قـوم ي أن   يس الفهر ي بن ق  كه الضحا يوم، أمر معاو  ي ال كذل

لفه بعده  خيطلب منه أن    يد و   يزيمدح  ي خطبته، ل  نيجملسه و ح  
ق ي والتدق ٣كد الضحا يي تأ  يف اتکلمويو طلب من عدد آخر أن       

 جملس   حدث يف  ين والذ يس و اآلخر  ي حوار االحنف بن ق    يف
ه يفقد طلب االحنف من معاو    . ناي عل ةدي جد  آفاقا ً  فتحي ةيمعاو
ـ ذره من أن    حي  و ني املسلم علیلف بعده   خينظرمن  يان    ؤثر يف ي
 علی االمام احلسن بن     الی ك کذل ريشيه و   يه مکر مستشار  يرأ
د يزي ةي اهل العراق واحلجاز لوال    ة معارض الیو  ) ه السالم يعل(

 ك قلوب الناس و کذل     يف ةبي کلمات االحنف الر   ريو تث . للعهد
 ك االحنف فأشار الضحا   علی قوم بالرد ي ل ك غضب الضحا  ريتث
ه يعل (علی للحسن بن    عراق و أعلن ان الحظ ّ      نفاق اهل ال   لیإ

 ة ارضـه الواسـع     جعله اهللا يف   ي الذ كو آله من املل   ) السالم
 إنه فتح    قائال ً  ةي معاو علیحنف   اال رديان و   ي سف  بن ايب  ةيملعاو

ت بوجهه، الزالت مـع      سلّ يتوف الّ ي الس ف و انّ  يالعراق بالس 
 ةي معاو علیقد  ه و حت  يها الب ه اکثر من حب    و حتب  علیاحلسن بن   

ه عبدالرمحن بن عثمان و آخرون بـأقوال         کذلک تفو  ٤و آله   
 ي الذ ةي األمر مبعاو  ی و انته  ةي االحنف العراق  ة نزع علید   الر يف

  فإنّ ا ً ريو اخ . عارضهيها االحنف و کل من      يد ف  هد ةقام خبطب 
ـ   ي و لذلک جز   ةي صاحل معاو   کانت يف  ةالعاقب  ري الضحاک خ

ق ي التسو ل يف ي ما ق  ةولکن ذرو . ةريجلزجزاء بأن منحه حکم ا    
                                                 

  وعندما ابرز انّ   ة وفر الکوف   يف کان حاضرا ً   ي املردا ة بن العرو  ذکر ان هاين  ي  الشعيب .١
فه  خو ضا ً ي بکر و ا    زمن ايب  ي جوابه مض  ةي بإکراه من الناس قال معاو     ةعي أخذ الب  ةيمعاو

  ٣٦-٢/٣٥ه ، ي ، مسکوةي ام بينةمن قدر
  من جملسه، نفس املصدره ، حممداً ي؛ اخرج معاو٤/٣٣٨ ابن عبدربه ؛ .٢
 ٢٩-٣/٢٧ ، ي املسعود.٣
 نيقد ارحتل بـسن   ) ع(نا ان نتوجه ان االمام احلسن       ي، عل ١٤٧-١/١٤٦به،  يقت ابن   .٤

  ٧٠٠ و ٣/٦٩٩، ي املرجع السابق ، احلصريقبل هذا، املسعود

 خاطب  يد بن املقنع الذ   يزي لسان   علید للعهد، جاء    يزي ةيلوال
و ) مـضر (ش  ي قر ة ما معناه أننا ال نفوق فصاح       قائال ً  ةيمعاو
د و من امتنع فلـه      يزيکون بعدک   ي وسوف   نياملومنري ام كأن
ـ   ٥ أنه من ابلـغ النـاس      ةيه معاو يعلد  ف ، فر  يالس  یا رأ  و ملّ

 الـی  الصمت فذهب الناس     الی الظروف جلأ    ةاالحنف صعوب 
مل . ٦عرفون رذائلـه  يعوه و هم    يبايد، ل يزيث  ي احلمراء ح  ةالقب
  تکامل بعـض والتـه يف      یا رأ  ذا القدر و ملّ    ةيکتف معاو ي

 و سـافر    ني املعارض الی، تدخل بنفسه، فکتب     ة اخلط ةريمسا
ان  ر بالـذکر  يدواجل. ديزي ل ةعيأخذ الب ينه ل ي املد الی مرات   ةعد
 ي و اخـر   ه٤٤ عام ةمر( عمره  يف نيتت اهللا مر  ي ب  حج ةيمعاو
 ٧ ةني مرتل املد  ه ٥٦ عام ة واحد ةو اعتمرمر ) ه ٥١ أو ٥٠عام

م معهـم و    و تکلّ ٨  نيوس املعارض ؤ دعا ر  ی سفرته األول  و يف 
 هم يف ريستشيد أن   يري و   ةفي خل نيعيه أن   يرهم أنه هرم و عل    ذکّ

زرع بـذور   ين ل ي عن االخر  ٩ مبعزل األمر و تکلم مع کل منهم     
 أن له   علی صرا ً فقد کان م  . شتت وحدم ينهم و ل  ياخلالف ب 
 فته، مثله يف  يار خل ي اخت کون له منهجه اخلاص يف    ي أن   احلق يف 

ف ابنه الفاضل   يد ختل يري وها هو  ني مثل کل اخللفاء السابق    كذل
أخذوا کالمه مأخذ القبول فرجع     ي مل   نيولکن املعارض ! د؟يزي
 و  ١٠نيا املعارض ي دمشق و لکنه أمر أن التقطع عطا       الی ئبا ً خا

 د بن العـاص و يف     يو بعد فتره حکم مرون و سع       (بعد اعوام ٍ  
ـ دبن عقبه أن    ي ول ةي أمر معاو  ١١)دبن عقبه يام حکم ول  يا دعو ي

 ين عارضوه من ذ   يذ هاشم وال  د ولکن بين  يزي ةعي مبا الیالناس  
ه و   حد علی رسائل کل    ةيهم معاو ي فأرسل ال  ةرهذه املّ  بواأقبل  

                                                 
 هذا   القايل ي ابوعل يري؛  ١٥٩ و   ١/١٥٨ان،  ياحظ ، الب  ١٤٨-١/١٤٧به،  ي ابن قت  .٥

  .١٦١ و ١/١٦٠،  له القايلذکر اشعاراً ي الکالع و يالشخص ، ذ
؛ اجلاحظ ، املرجع الـسابق      ١/٦٦رد،، الشهب، املب  ي؛ املالق ٣٢٣-٥/٣٢٢ يالطرب .٦
 .٣/٧٠٠، ؛ القايل١/٢٠٧
؛ ٨/١٣٣،  ري، ابن کث  ٣٠١ و   ٥/٢١٥،  ي؛ الطرب ٢٣٩-٢٣٨ و   ٢٢/٢٢،  عقويبي ال .٧

 .١٤٨ و ٤/١٤٧خ، ي، تارالذهيب
 ز عن هوالء االشخاص و سبب معارضتهمي مم فضٍل نتکلم يف.٨
اجلاحظ، ...  و نيهم أنه قائد املعارض   يريتکلم مع بعضهم و االخرون      يو   يتخلي کان   .٩
 ١/٦٠٢ان، يالب
 ٢٢٩ و ٢/٢٢٨، عقويبي؛ قس ال١٥٠-١/١٤٨بة، ي ابن قت.١٠
  ةنيد بن العاص حاکم املدي سع١/١٥٣بةي ابن قت يف.١١
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 ٦١

 رسـالته   يفف. ربه بردود فعلهم  خي أن   ةني املد ه يف يطلب من وال  
 علی بن   ني احلس الی رسالته   ده و يف   ابن العباس کان قد هد     الی

 الـی  رسـالته     و يف  ة أنه وراء السلط   الیاشار  ) ه السالم يعل(
ـ زي ل ةعيقبل بالب يعبداهللا بن جعفر مدحه و طلب منه ان          د و  ي

ث أنشد  ي آخر ح   منهجا ً  ريعبداهللا بن الزب   الیرسالته   انتهج يف 
 کله مل كال و لکن ذليها باملاکر احل ي من الشعر و وصفه ف     اتاًًيبا
 و  ٥٦ عام   ةني املد الی الذهاب   ةير معاو  قر ك و لذل  ١نفعا ً  دجي

ـ  نيستفز هؤالء املعارض  ي أن ال  ةد بن العقب  يطلب من الول    ی حت
 علـی  بن   ني باحلس ی التق  وصل، نيو ح . نهي املد الیصل هو   ي
 کالمه   يف ةني الل ی اجلرف و ابد   و ابن عباس يف   ) ه السالم يعل(

د للعهد قضاء من    يزي ةيکر هلا أن وال   ذ ف ةمعهما مث ذهب لعائش   
 وم التايل ي ال  و يف  ني املعارض ة مدارا ة ضرور اهللا ومسع کالمها يف   

ـ    ي و ز   فاخرا ً  لبس لباسا ً    مـن    ٍ م مـع کـلّ    ن جملسه و تکلّ
ـ    کالمه مع کل ٍ    ظهر يف ي و کان    نياملعارض  أن  ني من املعارض

ـ د و   يزي کالمه   دح يف مي و کان    ة ملعارض املخاطب قائداً  ذکر ي
ل عمروبن العاص    فض ين و ذکر أن النب    ي الد ه يف هاته وتفق يابجيا

 لقـاءه    و کان يف   ٢ و واله مصر   ة فضالء الصحاب  علیاملفضول  
ظن اآلخرون  ي یتتظاهر بالتالطف و املزح معهم ح     ي  نيباملعارض

ولکن . ديزيعون  يباي الناس   ه فهب يألمر معاو  أن هوالء خضعوا  
ـ ي أخذ الب  ةي قض يف (ةيبعض املصادر تذکر أن معاو     ـ زي ل ةع ) دي

 وامرمها  نيح مسلّ ني رجل ني من هؤالء املعارض    کل ٍ  علیجعل  
ـ   . ةي معاو ة خطب ني ح ٍءيفاه بش  قتاله إن هو  يأن    نيمث خطب ب

ه ان هؤالء ي فأعلن معاو  الصمت خوفا ً   الناس فاختار املعارضون  
د و هـاهم    يزيعارضوا    قد ان کانو ي الشعب وزعماءه الذ   ةقاد
 ٣ كد، فهبوا الناس لذل   يزيعوا  يباي الناس ل  یوم وافقوه ، مث دع    يال

ـ زيعلـم أن ل   يث کان   ي، ح كکتف بذل ي مل   ةيولکن معاو  د ي
اه ي وصا  يف كذکره بلوازم املل  يکثر من نصحه و     يرذائل، فکان   

                                                 
 ١٥٥-١/١٥٣ نفس املصدر، .١
 ةيملعاو) ه السالم يعل(  نيس و مابعدها باخلصوص جواب االمام ح      ١/١٥٧بة،  ي ابن قت  .٢

 ٣٠٤ و٥/٣٠٣، يالطرب
 ٢٠٣-١/٢٠٠اط ، ي، ابن اخل٣٤١ و ٤/٣٤٠ للنموذج ابن عبدربه ، .٣

ات تذکر أنه استنکر شرب     ي أن بعض الروا   یحت٤ کلماته  يف و
 ٥ل العقل ي تز د للخمر وقال إن الشراب من القاذورات اليت       يزي

د يري ألنه کان    ك لذل نيب د واستخدم املؤد  يزيب  يواکثر من تأد  
رمه مـن   حي ومل   ٦ني املعارض  صراعه ضد  رب اکثر يف  تجيله أن   

ـ ح٧ موته ة ساع یل، حت يوط عمره ال  ةلينصائح کانت حص   ث ي
 ةقين الطري منهم و بةطيه فرسم خر يقام بشرح اعداءه و معارض    

ـ و اوضح له کذلک ک    ٨ منهم    کلٍّ ة مواجه  يف ةحيالصح ف ي
  يفیع أن نـر ي و نـستط ٩عامل اهل العراق والشام و احلجاز  ي

 استخالف  ه يف ي الجراءاته و مساع    واضحا ً  ال ً يد جتل يزيته ل يوص
  .١٠ديزي

 طول اعـوام حکمـه      علیوسعه    مايف  کلّ ةي عمل معاو 
 ی بکل مطالبه حت   د و کذلک اهتم   يزي ةق امام خالف  يمهدالطريل

  علـی ث اجربه   ي بن عامر ح    عبداهللا ة خالدزوج الزواج من ام 
 ١٢ة درج الیه  هميد و خالفته    يزيو کان شأن    ١١طالق زوجته 

هـا بعـض   ي تروة، منها قصرياختلق البعض منها بعض االساط  
 طلـب   ةيث تقول ان معاو   يح) منها ةي االدب ةوخاص(١٣الکتب

 ني وح ةي دفن جثمان معاو   علیربعمروبن العاص   جيد أن   يزيمن  
ع اخلروج مـن    يستطي لعمرو إنه ال    قائال ً  ةفيد س يزي سلّيدفنه،  

 مثل هذا قـد     ئا ً يف املصادر أن ش   يعه و تض  ي و قدبا  القرب اال ّ  
ـ ي مبا علی فأکره عمروبن العاص     ةيحدث بعد موت معاو     ةع

                                                 
؛ ابن  ١٠٨ – ١٥/١٠٥،  ، األغاين  هلوالء النصائح انظرللنموذج ابوالفرج االصفهاين     .٤

؛ ٣٤٨؛ الطرطوشي، سـراج،     ٤١ و   ٣/٢٤،  ؛ اآليب ٣١٢-٥/٣١٠؛  ٣/٢٣١عبدربه  
 ٢٤ و ٤/٢/٢٣؛ ٤/١/٥٢، يالبالذر

 ٦/٣٧٣، ي، القلقشند هذا املوضوع يفد يفيزي لةي معاوة رسال انظر ايل.٥
  عهٍد ويل، أخذ هذاالرسم من بعد بکل٣/٣٣ّ،  اآليب.٦
 ١٥٤و ١٥٣ابن الطقطقي، . ٧
 ٤/٣٥٤ انظر للنموذج، ابن عبدربه، .٨
 ةهـو، االدار   ضا ً ي؛ ا ١/١١٠، خطط،   ي، کردعل ٣٧٤،  ي؛ املالق ٥/٣٢٢،  ي الطرب .٩

 ٢٦٨-٢٦٧ صاحل، ي؛ صبح٨٢ و ٨١، ةياالسالم
ـ  اجلـاحظ ، الب   السجـستاين  ه انظر ايل  ي للنص عل  .١٠ ؛ ابـن  ٢٨١ و ١/٢٨٠ان ، ي

  ١٥٧ و ١٥٦، املرجع السابق؛ قس، جمهول املولف، حتفه ، يالطقطق
رب سـاعد   " ل ضرب املثل    ي، ذ ٣٠١-١/٢٩٩، جممع األمثال،    دايني للنموذج امل  .١١
 "لقاعد
 ٣/١٥٩، ري، س؛ الذهيب٤٣٢ امللوک؛ ةحي، نصي املاورد.١٢
 ١٥٧؛ جمهول املولف، حتفه ، ٢/١٨٨، دايني امل.١٣
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  العهد يف االسالم و مصادرهاة واليةظاهر

 ٦٢

. ک الزلت متکـر    أن ه قائال ً  يکنه خاطب جثمان معاو   د و ل  يزي
ـ  وال ة بأعوام قبل بروز فکر     أن عمروبن العاص تويف    علما ً   ةي
  .العهد
  
  ةن الظاهريتکو

نه کما  ي شخص بع  ی العهد إل  ةي وال ةع ارجاع ظاهر  يأننا النستط 
 حکم  ة  فتر  ی إل ی أو حت  ٍد حمد  عام ٍ  الیع ارجاعها   يأننا النستط 

رات  التطـو   جتـد جـذورها يف     ةن الظاهر ث أ ي ح ١ ما ٍةفيخل
ـ  يو بالتحد ٢) ص ( النيب ة تلت وفا   اليت ةياسيالس  بـدأ   نيد ح
و ظهر االسـتدالل    . ةابعادهم من اخلالف  و ةش اهل اخلالف  يم

ث تبـدلت   ي زمن عثمان بن عفان ح      يف ٤ و٣شي قر  يف ةاخلالف
 العنـان   ةفي اطلق کل خل   ك و من هنا   ٥ي ملک امو  الی ةاخلالف

تاروا خين مل   ي الراشد ءح أن اخللفا  ي صح ٦فتهيار خل يخت ا لنفسه يف 
ـ ع أن نيخلفهم و حنن نستطياقربائهم من س  من ابنائهم او   زوا ع

 من  ري و بقاء کث    من زمن النيب    اسباب منها قرم   ة عد الی كذل
کن ي، فلم   ةيمعاو دور  جاء نيولکن ح . ةايداحلي ق علی ةصحابال
کـان الـدور    و  ٨ و   ٧)ص(الصحاب الـنيب   ذکري  اثر كهنا
 النـاتج عـن الفـتح        الغين ةاي ح علیدوا  ن تعو يان الذ يللصب

ـ  معاو إنّ. ايافون طلب الدن  خيو کانوا ال  . ٩ياالسالم علـم  ي ةي
ـ  تور ني االستخالف و ب   ة ظاهر نيل ب ي الفاصل القل  دا ً يج ث ي

                                                 
 ةن هذه الظاهري لتکوةًي تطورةً کان له نظري الذ٢٠/٣٤٨، يريالنو.  قس.١
  cf.cfone,37-38 هذاملقال؛  يفة سلطن ايلةالکالم  من اخلالف.  انظر.٢
 ٢/٢٥٤، عقويبي للجمهور، الالثاين ةي معاوة خطابة بشهاد.٣
  ٣٧٢-١/٣٧٠ ابن خلدون ، .٤
 ,ayalon, art, "walial ٧١و ٦٣، املرجع السابق، قـس رضـا   ي املودود.٥

and" in EL2 
 Adams, islam and modernism  عبدالرزاق و شرحها يفةينظر. قس. ٦

in Egypt, 26FF قبول شرط عند عدم)  ه السالميعل (ي کالم االمام علضاً ي؛ ا 
 زمن لـه     کلّ  احلکم يف   لنا انّ  نيبي و هذا    نيخي الش ة العمل بسئ  عبدالرمحن بن عوف يف   
  ١٧٢ و ١٧١، ، حتول مبايني؛ القادر١٣٤اض، يف . ةاقتضاءات و شرائط خاص

 شـئون    الناس بدخول أبنائه يف    ةي ثار عثمان و عدم رضا     ة قص ، يف ٣/٤٧٣،  ي الطرب .٧
ـ  عبداهللا بن عمر      أنّ يهوي ي االشعر يان ابوموس  ک  اليت ةي احلکم  أو يف  ةاخلالف  صل ايل ي
  ١٢٠-١/١١٨بة، ي احلکم ، ابن قتةسد

8. cf.jafri, 174-175 
 ,١٣٩cf.chejne و ١٤٢، ي؛ الطرطوش١/٣٧٥ قس ابن خلدون، .٩

ـ  باعتماد امللک  ة هذه الثغر   سد علی لالبن و قد عمل      ةاخلالف ه ي
 حـذف   ١١و١٠ا ً ي فکر  مسلکا ً  ةيرباجل  للحکم و اعتماد   نظاما ً 
ـ  أن التق  ١٢كنذاي و ظن املسلمون ح    ةقي بکل طر  نياملعارض ه و  ي

 ةيا ملعاو ي فترکوا الدن  ١٣ًکون الفرد مسلما    ي يان لک يالعزله تکف 
 ةعيهم أن الب  هميکن  ي و مل    ١٤نقضوا عهداهللا يو اکتفوا بأم مل     

 ةعي ان الب  ی تر  اليت ة الفکر كکانت توخذ ملن؟ و قدساعدت تل     
ـ  و ساعدت ا   ١٥ني املسلم علی جتعل طاعته فرضا ً    ةفيللخل  ضا ً ي
 یهـو يع مـا    شريشاء و   ي للجمهور ما  سني أن   علی ةيمعاو

  رأوه رائجا ً   ني ح هلفوأ ملوکهم و  علی اذهم   كواعتاد الناس ذل  
  .١٦شائعاً 

  
  صادرامل

   املصادر العربية والفارسية
 البالغه، ترمجه دكتـر سـيدجعفر شـهيدي، شـركت           ج] ١[

  . ١٣٧٦انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دهم، ران، 
اآليب، أيب سعد منصوربن احلسن الوزير الكاتب، نثر الـدر،          ] ٢[

 قرنة، حممد ابراهيم عبدالرمحن و سيدة حامـد         علیحتقيق حممد 
 حممد البجاوي و الـدكتور حـسني        علیعبدالعال، مراجعة   

-١٩٨١نصار، الـهيئة املصرية العامة للكتـاب، القـاهرة،         
١٩٨٩.  

، ترمجه سيدعلي )ع(ياسني، شيخ راضي، صلح امام حسن      آل] ٣[
  .ش. هـ١٣٥١اي، مؤسسه انتشارات آسيا،  خامنه

                                                 
  بيدبن املسي، کالم سع٢/٢٣٣، عقويبيال.  قس .١٠
ه يعل( امام رضا    يتعهدير، وال ج فکر املرجئه ، للنموذج انظر، فرخ پو       ي ترو ضا ً ي وا .١١

 ١٢، )السالم
ـ  ح ین عل ي و کانوا معتاد   ثا ً ين جاؤوا حد  ي الذ ني منهم کانوا من املسلم    ري کث .١٢ ام ي

 chene,ibide؛ ٧٩ و ٧٧ران و الرومان، رضا، يعند ملک ا
  ٧٩ يعلريام.  قس.١٣
ـ  بعد خلعه وقید حتيزي ةعي حفظ ب مثل عمل عبداهللا بن عمر يف      .١٤  هـور يف ام اجلمي
  ٨/٢٣٢ ري ابن کثةنياملد
  ٦٥ رضا ، .١٥
  هذا املوضوع منحصر کان شره يفي الذ٧٧و ٣١ ، ي ابن الطقطق.١٦
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 خضري، مجال موسوي، عباس امحدوند امحدرضا
 

 ٦٣

ابن ايب احلديد املعتزيل، عز الدين عبداحلميد، شـرح ـج           ] ٤[
البالغة، حتقيق حممد ابوالفضل ابراهيم، داراحياء الكتب العربية        

ـ   ) عيسي البايب احلليب و شركاه    ( ، القـاهرة،   یالطبعـة األول
  . م١٩٦٠/ هـ١٣٨٠

بن حممد اجلزري ، الكامل       إبن األثري، عزالدين ابواحلسن علي    ] ٥[
يف التاريخ، حتقيق حممد يوسف الدقاق و ابوالفـداء عبـداهللا           
القاضــي، دارالكتــب العلميــة، الطبعــة األويل، بــريوت، 

  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧
بة، حتقيق خليـل مـأمون      ، اسدالغابة يف معرفة الصحا     ضاًيأ] ٦[

ـ     ـ ١٤١٨، بـريوت،    یشيحا، داراملعرفة، الطبعة األول / هـ
  .م١٩٩٧

اعثم كويف، حممدبن علي، الفتوح، ترمجه حممدبن أمحـد           ابن] ٧[
ـ ٦از حمققان قرن    (مستويف هروي    تـصحيح غالمرضـا    )  ه

طباطبايي جمد، شركت سهامي انتشارات و آموزش انقـالب         
  .١٣٨٢اسالمي، چاپ اول، ران،

ابن اجلوزي،ابوالفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد، سـرية و          ] ٨[
مناقب عمر بن عبدالعزيز اخلليفة الزاهد، دراسة حتقيق و تعليق          

  .١٩٨٨ومكتبة اهلالل، بريوت،  الدكتور السيد اجلميلي، دار
تذكرة ) بن اجلوزي   سبط(ابن اجلوزي، يوسف بن قز اوغلي       ] ٩[

  .١٩٨١ريوت، اخلواص، مؤسسه اهل البيت، ب
ابن حبان البسيت، حممدبن حبان بن امحد أيب حامت التميمي،          ] ١٠[

الثقات، حتت اداره شرف الدين أمحد مدير دائـرة املعـارف           
العثمانية، جملس دائرة املعارف العثمانيـة، الطبعـة الثانيـة،          

  . م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٤حيدرآباد، دكن 
 مؤسـسه الكتـب     ، السرية النبوية و أخبار اخللفـاء،      ضاًيأ] ١١[

  .  م١٩٩١/  هـ١٤١٤الثقافية، الطبعة الثانية، بريوت، 
ابن حبيب البغدادي، ايب جعفر حممد، احملبر، و قد اعتنـت           ] ١٢[

بتصحيح هذا الكتاب الدكتورة اآلنسة ايلزه لـيخنت شـتيتر،          
ـ ١٣٦١مجعية دائرة املعارف العثمانية، حيدرآباد دكن،        /  هـ

  . م١٩٤٢

 املغتالني من األشراف يف اجلاهلية و اإلسـالم         ، أمساء  ضاًيأ] ١٣[
 إمسه، حتقيق سـيد     یويليه كين الشعراء و من غلبت كنيته عل       

كسروي حسن، دارالكتب العلمية، الطبعة األويل، بـريوت،        
  . م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

حجر العسقالين، شهاب الدين أيب الفضل أمحدبن علي،          ابن] ١٤[
لي حممـد البجـاوي، دار      اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق ع     

  . م١٩٩٢/ هـ١٤١٢اجليل، الطبعة األويل، بريوت، 
ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد، العرب و ديوان املبتـدأ و           ] ١٥[

، مؤسسة األعلمـي للمطبوعـات، بـريوت،        )التاريخ(اخلرب
  . م١٩٧١/ هـ١٣٩١

، مقدمه، ترمجه حممد پـروين گنابـادي، شـركت           ضاًيأ] ١٦[
  .١٣٦٩فرهنگي، چاپ هفتم، ران انتشارات علمي و 

ياط، خليفه، تاريخ،حققّه و قدم له أكـرم ضـياء          اخلابن  ] ١٧[
العمري،مطبعة األداب يف النجف األشرف،ساعد امع العلمي       

  .م١٩٦٧/ هـ١٣٨٦ نشره،الطبعة األويل،یالعراقي عل
ابن سعد، ابوعبداهللا حممد بن سعد بن منيـع، الطبقـات           ] ١٨[

/ هـ١٤٠٥حسان عباس، دارصادر، بريوت     ، مقدمه ا  یالكرب
  . م١٩٨٥

ابن سعيد احلمريي، نشوان، ملوك محري و اقيال الـيمن و           ] ١٩[
شرحها املسمي خالصة السرية اجلامعه لعجائب أخبار امللـوك         
التبابعة، حتقيق علي بن امساعيل املؤيد و امساعيل بـن أمحـد            

ـ ١٤٠٦،  اجلرايف، منشورات املدينه، الطبعة الثالثه، بريوت      /  ه
  . م١٩٨٥

ابن سيد الناس، حممدبن حممد اليعمري، عيون األثر يف فنون          ] ٢٠[
  . هـ ١٤٠٦املغازي و الشمائل و السري، مؤسسة عزالدين، 

ابن شبه، ابوزيد عمر النمريي البصري، تاريخ املدينة املنورة، ] ٢١[
  . خيبدون تارحتقيق فهيم حممد شلتوت، 

فخـري،  الن علي بن طباطبا، تاريخ      طقطقي، حممدب الابن  ] ٢٢[
ترمجه حممد وحيد گلپايگاين، بنگاه ترمجه و نـشر كتـاب،           

  .١٣٦٠چاپ دوم، ران، 
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  العهد يف االسالم و مصادرهاة واليةظاهر

 ٦٤

ابن عبدالرب، ابويوسف بن عبداهللا بن حممد، اإلسـتيعاب يف          ] ٢٣[
معرفة االصحاب، حتقيق علي حممد البجاوي، داراجليل، الطبعة        

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢األويل، بريوت، 
ن عبدربه األندلسي، أيب عمر أمحدبن حممد، العقد الفريد،         اب] ٢٤[

شرحه و ضبطه و رتب فهارسه امحد امني، ابراهيم األبياري،          
عبدالسالم هارون، قدم له الدكتور عمر عبدالسالم تـدمري،         

ـ  ١٤١١، بـريوت،    یدارالكتاب العريب، الطبعة األول    /  هـ
  .م١٩٩١

ريخ خمتصر الدول، وقف    ابن العربي، غريغوريوس امللطي، تا    ] ٢٥[
 طبعه و وضع حواشيه األب انطون صاحلاين اليـسوعي،          یعل

  .١٩٩٢داراملشرق، طبعة ثالثة، بريوت، 
إبن عساكر، ابوالقاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا الشافعي،          ] ٢٦[

هذّبه و رتبه عبدالقادر بـدران،      . ذيب تاريخ دمشق الكبري   
ـ ١٤٠٧بريوت،  حياء التراث، الطبعة الثانية،     ادار  ١٩٨٧/  ه
  .م

، تاريخ مدينة دمشق، دراسة و حتقيق علـي شـريي،           ضاًيأ] ٢٧[
ـ ١٤١٥دارالفكر، الطبعة األويل، بـريوت   م ـ  ١٩٩٥/ هـ

  .  م٢٠٠٠/   هـ١٤٢١
ابن قتيبه الدينوري، ابوحممد عبداهللا بـن مـسلم، عيـون           ] ٢٨[

ـ        جـا،    ، يب یاألخبار، الـهيئة املصرية العامة، الطبعـة األول
  .م١٩٦٣/ هـ١٣٨٣

، املعارف، حقّقه و قدم له الدكتور ثروت عكاشـه،          ضاًيأ] ٢٩[
  .  م١٩٦٩داراملعارف، الطبعة الثانية، القاهرة، 

ابن قتيبة الدينوري، ابوحممد عبداهللا بن مسلم، اإلمامـة و          ] ٣٠[
السياسة املعروف بتاريخ اخللفاء، حتقيق الدكتور طـه حممـد          

ـ     الزيين، دار األندلس للطباع     دونة و النشر و التوزيع،النجف،ب
  .خيرتا

ابن كثري، ابوالفداء امساعيل، البداية و النهاية، حتقيق علـي          ] ٣١[
ـ        ، بـريوت،   یشريي، دار إحياء التراث العريب، الطبعة األول

  . م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

كليب،هشام بن حممد،مجهرة النسب،حتقيق عبدالـستار      الابن  ] ٣٢[
ـ  ١٤٠٢الكويـت، أمحد فراج،مطبعةحكومة الكويت،   /  هـ

  .  م١٩٨٣
ابن منقذ، أسامة، لباب اآلداب، دارالكتب العلمية، بريوت،        ] ٣٣[

١٩٨٠ .  
ابن هشام، عبدامللك بن هشام، احلمريي املعافري، الـسرية         ] ٣٤[

، یالنبوية، حتقيق طه عبدالرؤوف سعد، داراجليل، الطبعة األول       
  . هـ ١٤١١بريوت، 

»  در انديشه سياسي اسالم    عنصر ايراين «اسعدي، مرتضي،   ] ٣٥[
در جمموعه مقاالت ايران، اسالم، جتدد، طرح نو، چاپ اول،          

  .١٣٧٧ران، 
االصفهاين، ابوالفرج علي بن احلسني بن حممد بن أمحد بن          ] ٣٦[

علي مهنا و مسري جابر، دارالفكر،      . م، األغاين، حتقيق عبدأ   ثاهلي
  .  م١٩٩٥/  هـ١٤١٥الطبعة الثانية، بريوت، 

، مقاتل الطالبيني، شرح و حتقيق السيد أمحد صـقر،           ضاًيأ] ٣٧[
 ١٤٠٨مؤسسه األعلمي للمطبوعات، الطبعة الثانية، بريوت،       

  . م١٩٨٧/ هـ
اإلصفهاين، محزة بن احلسن، تاريخ سين ملـوك األرض و          ] ٣٨[

  . خيرتا دون األنبياء، منشورات دارمكتبة احلياة، بريوت، ب
نگاهي به پيـشينه داد و      ) يه و تنظيم  (بوبه  امريغياثوند، حم ] ٣٩[

ستد، بانك و بانكداري و نشر اسكناس در ايران، انتشارات          
هاي بنياد مستضعفان و جانبـازان انقـالب          اداره كل موزه  

  .١٣٧٦اسالمي، چاپ اول، ران، 
األنصاري التلمساين، حممدبن أيب بكر، اجلوهرة يف نـسب         ] ٤٠[

ر حممد التـوجني، مؤسـسه      اإلمام علي و آله، حتقيق الدكتو     
  . هـ ١٤٠٢األعلمي للمطبوعات، الطبعة األويل، بريوت، 

اينوسترانزف، كنستانتني، مطالعايت درباره ساسانيان، ترمجه      ] ٤١[
  .١٣٤٨كاظم كاظم زاده، بنگاه ترمجه و نشر كتاب، ران، 

و، خليفه و سلطان و خمتصري درباره برمكيان،        .بارتولد،و] ٤٢[
ايزدي، مؤسسه انتشارات امريكبري،چاپ دوم،     ترمجه سريوس   

  .١٣٧٧ران،
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 خضري، مجال موسوي، عباس امحدوند امحدرضا
 

 ٦٥

البخاري،ابو عبداهللا حممـد بـن امساعيل،صـحيح،حتقيق        ] ٤٣[
اليمامة،الطبعــة -مــصطفي ديــب البغــا،دار ابــن كــثري

  م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠بريوت،-الرابعة،دمشق
اجلزء (البالذري، أمحدبن حييي بن جابر، أنساب األشراف         ] ٤٤[

حتقيق احسان عباس، دارالنشر فرانتس     ) رابعاألول من القسم ال   
  . م١٩٧٩/  هـ١٤٠٠،) الكاثولوكيةعةاملطب(شتايز بفيسبادن 

 دون ،بغداد،بی،اجلزء الثاين من القسم الرابع،مكتبة املثن  ضاًيأ] ٤٥[
  .خيرتا

بلعمي،ابو علي تارخينامه طربي، تصحيح حممد روشن، نشر        ] ٤٦[
  .ش. هـ١٣٧٣الربز، چاپ سوم، ران، 

 دولة عبدامللك،   الیبيضون، الدكتور ابراهيم، من دولة عمر       ] ٤٧[
دراسة يف تكون اإلجتاهات السياسية يف القرن األول اهلجري،         

  .  م١٩٩١/  هـ١٤١١دارالنهضة العربية، بريوت، 
و، اعراب حدود مرزهاي روم شـرقي و        .پيگولوسكايا، ن ] ٤٨[

ه عنايت اهللا   هاي چهارم تا ششم ميالدي، ترمج       ايران در سده  
) پژوهـشگاه (رضا، مؤسسه مطالعات و حتقيقات فرهنگـي        

  .١٣٧٢چاپ اول، ران، 
تفضلي، دكتر امحد، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، به          ] ٤٩[

كوشش دكتر ژاله آموزگار، انتشارات سخن، چـاپ اول،         
  .١٣٧٦ران، 

تنسر، نامه تنسر به گشنسب، تـصحيح جمـتيب مينـوي،         ] ٥٠[
ات جمتيب مينوي و حممد امساعيـل رضـواين، شـركت           تعليق

  .١٣٥٤سهامي انتشارات خوارزمي، چاپ دوم، ران، 
التنوخي،ابوعلي احملسن بن علي،الفرج بعد الـشدة،حتقيق       ] ٥١[

  .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ي،دار صادر،بريوت،عبود الشاخب
الثعاليب، أيب منصور عبدامللك بن حممد بن امساعيل، لطائف         ] ٥٢[

، حتقيق ابراهيم األبياري و حسن كامل الصرييف،  دار          املعارف
إحياء الكتب العربية، عيسي البايب احلليب و شركاه، القـاهرة،          

  . م١٩٦٠/  هـ١٣٧٩
الثقفي الكويف، ابراهيم بن حممد، الغارات، حتقيـق الـسيد          ] ٥٣[

  .خيبدون تارجالل الدين احملدث، الـمطبعة من، 

اجلاحظ أيب عثمان عمرو بن حبر، كتاب التاج يف اخـالق           ] ٥٤[
امللوك، حتقيق االستاد أمحد زكي باشا، الـمطبعة األمرييـة،         

  . م١٩١٤/  هـ١٣٢٢، القاهرة، یالطبعة األول
، البيان و التبيني، حتقيق فوزي عطوي، دار صـعب،           ضاًيأ] ٥٥[

  .م١٩٦٥الطبعة األويل، بريوت، 
قيق و شرح عبدالسالم حممد هـارون،       ، الرسائل، حت   ضاًيأ] ٥٦[

  . م١٩٩١/  هـ١٤١١، بريوت، یداراجليل، الطبعة األول
جعفري، حسني حممد، تشيع در مسري تاريخ، ترمجه دكتر         ] ٥٧[

سيدحممدتقي آيت اللهي، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، چـاپ         
  .١٣٧٤هشتم، ران، 

مدن جعفريان، رسول، تاريخ حتول دولت و خالفت، از برآ     ] ٥٨[
اسالم تا برافتادن سفيانيان، مركز انتشارات دفتـر تبليغـات          

  .١٣٧٧اسالمي، چاپ دوم، قم، 
،تاريخ خلفـا، سـازمان     )٢(، تاريخ سياسي اسالم      ضاًيأ] ٥٩[

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چـاپ          
  .١٣٧٤اول، پاييز 

مري حسني، دكتر طه، فلسفه اجتماعي ابن خلدون، ترمجه ا        ] ٦٠[
هوشنگ دانايي، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، ران،        

١٣٨٢.  
احلصري، ابواسحق ابراهيم بن علي القريواين، زهر اآلداب        ] ٦١[

و مثر األلباب، حتقيق زكي مبـارك و حممـد حميـي الـدين              
  . خيبدون تارعبداحلميد، دار اجليل، الطبعة الرابعة، بريوت، 

، زير نظر كـاظم موسـوي       دايرة املعارف بزرگ اسالمي   ] ٦٢[
  .  تاكنون١٣٧٢جبنوردي، ران، 

دبوس، الدكتور صالح الدين،اخلليفة، توليته و عزله، اسهام        ] ٦٣[
يف النظرية و الدستورية االسالمية، دراسـة مقارنـة بـالنظم           

 دونالدستورية الغربية، مؤسسة الثقافة اجلامعية، االسكندرية، ب      
  .خيتار

 مذهب شيعه، ترمجه و حتقيق نيمـه        م،. دونالدسن، دوايت ] ٦٤[
خنست كتاب عباس امحدوند، پايان نامه كارشناسي ارشد، به         
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  العهد يف االسالم و مصادرهاة واليةظاهر

 ٦٦

راهنمايي استاد هادي عامل زاده، موجود در دانشكده اهليات         
  .  ش١٣٧٧و معارف اسالمي، دانشگاه ران، زمستان 

الدينوري، ابوحنيفة أمحدبن داود، األخبار الطوال، حتقيـق        ] ٦٥[
امر، مراجعة مجال الدين الشيال، دارإحياء الكتـب     عبداملنعم ع 

  . م١٩٦٠، القاهرة، یالعربية، الطبعة األول
الذهيب، ابوعبداهللا مشس الدين حممدبن أمحد بن عثمان، العرب         ] ٦٦[

يف خرب من غرب، بتحقيق الدكتور صالح الدين املنجد، التراث          
العريب، سلـسلة تـصدرها دائـرة املطبوعـات والنـشر،           

  . ١٩٦٠ت،الكوي
، زمالئه، سريأعالم النبالء، حتقيق شعيب األرنوؤط و         ضاًيأ] ٦٧[

ـ ١٤١٣مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسـعة، بـريوت،         / هـ
  .م١٩٩٣

، تاريخ اإلسالم و وفيات املشاهري و األعالم، حتقيـق          ضاًيأ] ٦٨[
عمر عبدالسالم تدمري، دارالكتاب العريب، الطبعـة الثانيـة،         

  . م١٩٩٣/  هـ١٤١٤بريوت، 
رضا، حممد رشيد، اخلالفة أو اإلمامة العظمـي، القـاهرة،          ] ٦٩[

١٩٢٢.  
، جملـه   »بررسي ماجراي وليعهدي يزيـد    «رجنرب، حمسن،   ] ٧٠[

  .١٣٨٣، ار ١تاريخ در آيينه پژوهش، سال اول، مشاره 
الزبريي، أيب عبداهللا مصعب بن عبداهللا بن مصعب، كتاب         ] ٧١[

و تصحيحه و التعليق عليه     نسب قريش، عين نشره الول مرة       
ليفي بروفنسال، داراملعارف للطباعه و النـشر، القـاهرة،         . إ

١٩٥٣.  
وليعهد و مسأله جانشيين در عـصر  «زرين كوب، روزبه،   ] ٧٢[

جمله باستان شناسي و تاريخ، سال چهاردهم، مشاره        » ساساين
  .١٣٧٩، ار و تابستان ٢٨دوم، مشاره پياپي 

خ متدن اسالم،ترمجه علي جواهر كالم      زيدان، جرجي، تاري  ] ٧٣[
  .١٣٥٢مؤسسه انتشارات امريكبري، چاپ چهارم، ران، 

سامل،الدكتور السيد عبدالعزيز،تاريخ الدولة العربيـة،تاريخ      ] ٧٤[
 سقوط الدولة األموية،موسسة    یالعرب منذو ظهور االسالم حت    

  . م١٩٨٩شباب اجلامعة،اسكندرية،

بن حممد، املعمرون و الوصايا،       لالسجستاين، أيب حامت سهي   ] ٧٥[
عيسي البايب  (حتتقيق عبداملنعم عامر، دار إحياء الكتب العربية        

  . ١٩٦١، القاهرة، )احلليب و شركاه
سخنرانيهاي خنستني دوره جلسات سخنراين و حبث درباره        ] ٧٦[

آيني كشور داري ايرانيان، از انتشارات اداره كـل نگـارش           
اسبت جشن فرهنگ و هنر، بـا       وزارت فرهنگ و هنر، به من     
  .١٣٥٣پيشگفتار ايرج زندپور، آبان 

السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكـر، تـاريخ          ] ٧٧[
اخللفاء، حقّقه و قدم له و خرج آياته الشيخ قاسم الـسماعي            
الرفاعي و الشيخ حممد العثماين، شركة داراألرقم بن أيب األرقم          

  . خيبدون تارريوت، للطباعة و النشر و التوزيع، ب
، اخلصائص الكربي، دارالكتـب العلميـة، الطبعـة          ضاًيأ] ٧٨[

  .م١٩٨٥/  هـ١٤٠٥، بريوت، یاألول
مفاهيم حـول احلكـم     (شاكر، حممد، التاريخ اإلسالمي     ] ٧٩[

 ١٤٢١املكتب االسالمي، الطبعة الرابعه، بريوت،      ) االسالمي
  . م٢٠٠٠/ هـ

سهم پادشـاهان قبـل از   « شاه حسيين، دكتر ناصرالدين،   ] ٨٠[
، نشريه دانـشكده ادبيـات و       »اسالم ايران در متدن اسالمي    

علوم انساين دانشگاه اصفهان، مشاره هفتم، سـال شـشم،          
  . خ١٣٥٠، )قسمت دوم(

ومكتبـة   الدين، سيدعبداحلسني، املراجعـات، دار      شرف] ٨١[
  .  م١٩٩١/  هـ١٤١١الرسول األكرم، بريوت، 

د، موسوعة النظم و احلضارة االسالمية      شليب، الدكتور امح  ] ٨٢[
، السياسة يف الفكر اإلسالمي، مكتبه النهـضه املـصرية،          )٣(

  .١٩٨٣الطبعة اخلامسة، القاهرة، 
الشوكاين، حممدبن علي بن حممد، نيل األوطار من أحاديث         ] ٨٣[

  . خيدون تارسيد األخبار، داراجليل، بريوت، ب
شأا و تطورها، دارالعلم    صاحل، صبحي، النظم اإلسالمية، ن    ] ٨٤[

  .١٩٨٢للماليني، الطبعة السادسة، بريوت، 
ضيف، الدكتور شوقي، تاريخ األدب العريب، داراملعارف،       ] ٨٥[

  . خيدون تارالطبعة الثامنة، القاهرة، ب
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 ٦٧

أبوجعفر أمحدبن عبداهللا بن حممد، الرياض      ) احملب(الطربي  ] ٨٦[
اهللا حممـد مـانع     النضرة يف مناقب العشرة، حتقيق عيسي عبد      

احلمريي، دارالغرب اإلسـالمي، الطبعـة األويل، بـريوت،         
  . م١٩٦٦

الطربي، ابوجعفر حممدبن جرير، تاريخ األمـم و امللـوك،          ] ٨٧[
حتقيق حممد ابوالفضل ابراهيم، دارالكتب العلميـة، الطبعـة         

  .  هـ١٤٠٧، بريوت، یاألول
دارصادر، الطرطوشي، ابوبكر حممدبن وليد، سراج امللوك،       ] ٨٨[

  .م١٩٩٥الطبعة األويل، بريوت، 
عباس، الدكتور احسان، عبداحلميد بن حييـي الكاتـب و          ] ٨٩[

) دراسة و إعـداد   (ماتبقي من رسائله و رسائل سامل أيب العالء         
ـ       ، عمـان، األردن،    یدارالشروق للنشر و التوزيع، الطبعة األول

١٩٨٨ .  
كتبـة احليـاة،    عبدالرزاق، علي، اخلالفة و اإلسالم، دار م      ] ٩٠[

  .١٩٥٢بريوت، 
العدوي، الدكتور ابراهيم أمحد، االمويون و البيزنطيـون،        ] ٩١[

البحر األبيض املتوسط حبرية اإلسالمية، دار رياض الـصاحلني،         
  . م١٩٩٤/  هـ١٤١٤الطبعة األويل، الفيوم، 

العسكري، أبو هالل احلسن بن عبداهللا بن سهل بن حييي بن           ] ٩٢[
قيق حممد املصري و وليد قصاب، منشورات       مهران،األوائل، حت 

  . م١٩٧٥وزراة الثقافة و اإلرشاد القومي، دمشق، 
العش، الدكتور يوسف،الدولة األموية واألحداث الـيت        ] ٩٣[

سبقتها و مهدت هلا ابتداء من فتنة عثمان،دار الفكر للطباعة          
 ١٤٠٦والتوزيـــع و النـــشر،الطبعة الثامنة،دمـــشق،

  .م١٩٨٥/هـ
، الدكتور حسني، األمويون و اخلالفة، دار اجليـل،         عطوان] ٩٤[

  . م١٩٨٦، بريوت، یالطبعة األول
، نظام والية العهد و وراثة اخلالفة يف العصر األموي،          ضاًيأ] ٩٥[

  . م١٩٩١/  هـ١٤١١، یدار اجليل، الطبعة األول
، ی يف العصر األموي، دار اجليل، الطبعة األول       ی، الشور ضاًيأ] ٩٦[

  .  م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠بريوت، 

بن نظام، آثار الوزراء، بتصحيح       عقيلي، سيف الدين حاجي   ] ٩٧[
، انتـشارات   )حمدث(و تعليق مريجالل الدين حسيين ارموي       

  . ١٣٢٧دانشگاه ران، چاپ اول، ران، 
علي، امري،؛ تاريخ عرب و اسالم، ترمجـه فخـر داعـي            ] ٩٨[

  .١٣٦٦گيالين، انتشارات گنجينه، چاپ سوم، ران، 
العلي، الدكتور صاحل أمحد، حماضرات يف تاريخ العـرب،         ] ٩٩[

  .١٩٦٤مطبعة اإلرشاد، الطبعة الثالثة، بغداد، 
الفراء، ابويعلي حممـدبن حـسني احلنبلـي، األحكـام          ] ١٠٠[

 یالسلطانية، حتقيق حممدحامد الفقي، شركة و مطبعة مـصطف        
  .م١٩٦٦/  هـ١٣٨٦البايب احلليب، القاهرة، 

ر لنگرودي، ايراندخت، واليت عهدي امام رضا       فرخ پو ] ١٠١[
، پايان نامه كارشناسي ارشد، به راهنمايي استاد دكتـر          )ع(

دانشكده علوم انساين، دانـشگاه تربيـت       (هادي عامل زاده،    
  . ١٣٦٦، شهريور )مدرس

فياض، دكتر علي اكرب، تاريخ اسالم، مؤسسه انتشارات        ] ١٠٢[
 ،ران، چاپ هشتم ١٣٧٦ران، و چاپ دانشگاه.  

قادري، دكتر حامت، حتول مباين مشروعيت خالفـت از         ] ١٠٣[
) با رويكردي به آراء اهل سـنت      (آغاز تا فروپاشي عباسيان     

  .١٣٧٥جا،  انتشارات بنيان، چاپ اول، يب
القايل البغدادي، ابوعلي امساعيل بن القاسـم، األمـايل،         ] ١٠٤[

  . خيدون تاردارالفكر، بريوت، ب
ي، أمحدبن علي، صـبح األعـشي يف صـناعة            دالقلقشن] ١٠٥[

يوسف علي الطويل و حممدحـسني مشـس        .اإلنشاء، حتقيق د  
ـ     ] ١٠٦[ ، بـريوت،   یالدين، دارالكتب العلمية، الطبعة األول

  . م١٩٨٧/  هـ١٤٠٧
كردعلي، حممد، امراء البيان، اآلفاق العربيـة، القـاهرة،         ] ١٠٧[

  .م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٤
ر العلم للماليني، الطبعة الثانيـة،      ، خطط الشام، دا   ضاًيأ] ١٠٨[

  .  م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩بريوت، 
، اإلدارة اإلسالمية يف عز العرب، مطبعـة مـصر،          ضاًيأ] ١٠٩[

  .١٩٣٤القاهرة، 
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 ٦٨

كريسنت سن، آرتور، ايران در زمان ساسانيان، ترمجـه         ] ١١٠[
  .١٣٦٨رشيد يامسي، دنياي كتاب، چاپ ششم، ران، 

يف الروضـة   (القصائد اهلامشيات   الكميت بن زيداألسدي،    ] ١١١[
،تصحيح صاحل علـي صـاحل، مؤسـسه األعلمـي          )املختارة

  . م١٩٧٢/  هـ١٣٩٢للمطبوعات، بريوت، 
گيبون، ادوارد، احنطـاط و سـقوط امپراطـوري روم،       ] ١١٢[

، )منـازي (لو، ترمجه فـرنگيس شـادمان       . ام. تلخيص دي 
شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چـاپ دوم، ـران،          

١٣٧٠.  
ابـراهيم  . لويس، برنار، لغة السياسة يف اإلسالم، ترمجه د       ] ١١٣[

شتا، دار قرطبه للنشر و التوزيع و األحباث، الطبعـة العربيـة            
  . ١٩٩٣ limassol   Cyprus,،یاالول

املالقي، أيب القاسم ابن رضـوان، الـشهب الالمعـة يف           ] ١١٤[
الثقافة، السياسة النافعة، حتقيق الدكتور علي سامي النشار، دار       

  . م١٩٨٤/  هـ١٤٠٤، دارالبيضاء، یالطبعة األول
بن حممد، نصيحة امللوك،      املاوردي البصري،أيب احلسن علي   ] ١١٥[

حتقيق حممد جاسم احلديثي، دارالشؤون الثقافية العامة، بغداد،        
  .  م١٩٨٦

اللغة و األدب،    املبرد، ابوالعباس حممدبن يزيد، الكامل يف     ] ١١٦[
د الدايل، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الثانيـة،         حتقيق حممد أمح  

  .  م١٩٩٣/ هـ١٤١٣بريوت، 
املتقي اهلندي، عالءالدين علي بن حسام الـدين، كـرت          ] ١١٧[

العمال يف سنن األقوال و األفعال، حتقيق بكري حياين و صفوة           
ـ ١٤٠٥السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة، بريوت،        /  ه

  . م١٩٨٥
،از متـون  )در اخـالق و سياسـت  (ؤلف،حتفهجمهول امل ] ١١٨[

فارسي قرن ششم،به اهتمام حممد تقي دانش پژوه،بنگاه ترمجه         
  .١٣٤١و نشر كتاب،ران،

حممدي، دكتر حممد، فرهنگ ايراين و تأثري آن در متـدن           ] ١١٩[
  . ١٣٣٣ران، . اسالم و عرب

نگاهي به دربـار ساسـاين از خـالل مآخـذ           «،  ضاًيأ] ١٢٠[
له ايرانشناسي، سال سوم، مشاره سـوم، پـاييز         ، جم »اسالمي
، نـشريه   ١٣٧٠ زمـستان    ٤ و سال سوم مشـاره       ١٣٧٠

  .بنيادكيان، امريكا
تداوم اصول كشورداري   «حممود خبتياري، دكتر عليقلي،     ] ١٢١[

نشريه اجنمن فرهنگ ايران    » پيش از اسالم در دوران اسالمي     
  .١٣٥٤، ١٧باستان، سال سيزدهم، مشاره 

سعودي، ابواحلسن علي بن احلسني بن علـي، مـروج          امل] ١٢٢[
الذهب و معادن اجلوهر،الفهارس ليوسف اسـعد داغـر،دار         

ـ   ١٣٨٥بـريوت،  ،یاألندلس للطباعة و النشر،الطبعة األول
  .م١٩٦٥/هـ

، التنبيه و اإلشراف، عين بتـصحيحه و مراجعتـه          ضاًيأ] ١٢٣[
و عبداهللا امساعيل الصاوي، دار الـصاوي للطبـع و النـشر            

  . خيبدون تارالتأليف،القاهرة،
مسكويه الرازي، ابوعلي، جتارب األمم، تصحيح الدكتور       ] ١٢٤[

ـ        ، یابوالقاسم امامي، دارسروش للطباعة والنشر، الطبعة األول
ـ  ١٣٦٦طهران،   ـ  ١٣٧٦ – م   ١٩٨٧/ ش. هـ / ش. هـ
  . م١٩٩٧

املقريزي، تقي الدين ابوالعباس امحد بن علي، الـرتاع و          ] ١٢٥[
يمابني بين أميه و بين هاشم ويليه رسالة للجاحظ يف          التخاصم ف 

بين امية،عين بتصحيحه اخلطيب السيد علي اهلامشي النجفي من         
  .ق. هـ١٣٦٨منشورات الـمطبعة العلمية، النجف، 

املودودي، ابواألعلي، اخلالفة و امللـك، تعريـب امحـد      ] ١٢٦[
ـ     ـ ١٣٩٨، الكويـت،   یادريس، دارالقلم، الطبعة األول / هـ

  . م١٩٧٨
امليداين، ابوالفضل أمحدبن حممد بن أمحد، جممع األمثـال،         ] ١٢٧[

حتقيق حممدحميي الدين عبداحلميد، دارالفكر، الطبعة الثالثـة،        
  . م١٩٧٢/  هـ١٣٩٣بريوت، 

الدين أمحدبن عبدالوهاب، اية األرب يف        النويري، شهاب ] ١٢٨[
ك مع اهليئة   ، املكتبه العربيه، باإلشترا   نيحمققعدة  فنون األدب،   
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 ٦٩

ـ ١٣٩٥املصرية العامة للكتاب،      ١٤٠٤ــ      م   ١٩٧٥/  ه
  . م١٩٨٤/ هـ

اهلمداين، أيب حممداحلسن بن امحد بن يعقوب، املعـروف         ] ١٢٩[
، حرره و علّق حواشيه نبيه      )اجلزء الثامن (بابن احلائك،اإلكليل   

  .١٩٤٠امني فارس،املكتبة األزهرية للتراث، پرنسنت، 
لعرب و الروم، ترمجـه الـدكتور حممـد         و، ا . قازيليف] ١٣٠[

  . خيبدون تارعبداهلادي شعرية، دارالفكر العريب، 
... يار شاطر، احسان و جرج صليبا، آنه ماري شيمل و         ] ١٣١[

حضور ايران در جهان اسالم، ويرايش جرج صباغ، ريچارد،         
جي، هووانسيان، ترمجه فريدون جملسي، انتشارات مرواريد،       

  .١٣٨١چاپ اول، ران، 
بن جعفربن وهب بن واضح،       اليعقويب، أمحدبن أيب يعقوب   ] ١٣٢[

   .خيبدون تارالتاريخ،دارصادر،بريوت،
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 ٧٠

  

  
  

  هاي آ ن پديده واليتعهدي در اسالم و سر چشمه
  

ياحمدرضا خضر
1

ي، جمال موسو
2

  3وند ، عباس احمد
  

ين مقاله با توجه ويژه به      در ا . اميه به شمار آورد     واليت عهدي يزيدبن معاويه را بايد سمبل تكوين سلطنت بني         
پردازيم   ها و اهداف معاويه در به وليعهدي رساندن فرزندش يزيد مي            هاي بروز آن، به انگيزه      اين مطلب و زمينه   

و روشن خواهيم كرد كه وجود اشرافيت اموي باعث شد كه الگوي رايج در سلطنتهاي ملل گوناگون از جملـه                  
همچنـين تبيـين   . ال قدرت امويان به كـار گرفتـه شـده و نهادينـه گـردد     ايران ـ روم و يمن، در ساز و كار انتق 

هايي كه براي جا انداختن وليعهدي فرزندش در جامعه اسالمي آن روز به كـار گرفـت                   اقدامات معاويه و شيوه   
  . هايي به واكنش مسلمانان نسبت به پديده واليت عهدي از مطالب مورد بحث خواهد بود نيز به همراه اشاره

  
   .  واكنش مسلمانان،  سلطنت اموي،وليعهدي: اژگان كليديو
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