میرحسینی ،یحیی؛ میرجلیلی ،علی محمد؛ زارعی محمودآبادی ،حسن؛
زارع زردینی ،احمد؛ هاشمی ،زهرا ( .)1399مواضع امام رضا gدر برابر
گفتمانهای مشروعیت سیاسی دستگاه خالفت .فصلنامه علمی فرهنگ
رضوی.184-155 .)3( 8 .

155

D O I : 1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 0 . 1 2 0 0 1 4

مقاله پژوهشی

مواضع امام رضا gدر برابر گفتمانهای
مشروعیتسیاسیدستگاهخالفت

دریافت 1398/4/18 :پذیرش1398/7/16 :

یحیی میرحسینی ،1علی محمد میرجلیلی ،2حسن زارعی محمودآبادی ،3احمد زارع زردینی ، 4زهرا هاشمی
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چکیده
مشــروعیت حکومتهــا( )legitimacyهمــواره و حداقــل از یونــان باســتان تاکنــون بــه عنــوان یکــی از
مباحــث کلیــدی دانــش سیاســی مطــرح بــوده اســت .در جهــان اســام نیــز هرچنــد صورتبندیهــای
ارائــه شــده بــرای انعقــاد خالفــت ،از مقــام فعــل و عمــل متأخــر بــوده ،امــا میتــوان گفــت در زمــان امامــت
هشــتمین پیشــوای شــیعیان ،بســیاری از آنهــا ســاختیافتگی خــود را بــه دســت آورده بودنــد .حــال
چنانچــه از منظــر علــم سیاســت بــه روایــات حضــرت رضــا gنظــر افکنــده شــود ،مشــاهده خواهیــم کرد
بســیاری از آموزههــای رضــوی مرتبــط بــا مشــروعیت حکومــت اســت.
ایــن پژوهــش میکوشــد بــر اســاس روش توصیفــی تحلیلــی نشــان دهــد در بــازۀ زمانــی حیــات حضرت
رضــا203-148( gق) چــه گفتمانهایــی در زمینــۀ مشــروعیت خالفــت وجــود داشــته و دیــدگاه امــام
هشــتم شــیعیان در مواجهــه بــا آنهــا بــه چــه صــورت بــوده اســت؟
نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد دســتگاه خالفــت ،مبنــای ثابتــی بــرای مشــروعیت نداشــته و بــر اســاس
رخدادهــای پیشــین ،در مقــام تئوریزهســازی برآمــده اســت؛ نیــز در دورۀ خالفــت عباســی ،راهکارهایــی
بــرای تقویــت مشــروعیت اندیشــیده شــد .روایــات نیــز نشــان میدهــد آن حضــرت در کنــار ارائــۀ الگــوی
شــیعه یعنــی «نـ ّ
ـص» ،هــر دو مســیر دســتگاه خالفــت یعنــی برســاختهای مشــروعیت و راهکارهــای
تقویتبخــش را نقــد کردنــد تــا عــاوه بــر رویکــرد اثباتــی ،در مقــام نفــی نیــز بــه اصــول سیاســی مکتــب
شــیعه ،جانــی تــازه ببخشــند.
کلیدواژهها :سیاست ،قدرت ،مبانی مشروعیت ،امام رضا ،gخالفت عباسی ،امامت شیعی.
 .1استادیارگروه علوم قرآن وحدیث دانشكده الهیات ،دانشگاه میبد (نویسنده مسئول)Mirhoseini@meybod.ac.ir :
 .2استاد گروه علوم قرآن وحدیث دانشكده الهیات ،دانشگاه میبدalmirjalili@meybod.ac.ir :
 .3استادیار گروه ایران شناسی دانشكده الهیات ،دانشگاه میبدh.zarei@meybod.ac.ir :
 .4دانشيار گروه علوم قرآن وحدیث دانشكده الهیات ،دانشگاه میبدzarezardini@meybod.ac.ir :
 .5دانشجوی دکترای علوم قرآن وحدیث دانشكده الهیات ،دانشگاه میبدhashemi@meybod.ac.ir :
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 .1مقدمه
مشــروعیت یکــی از مفاهیــم اساســی علــم سیاســت بــه شــمار مـیرود بــه طوری کــه بســیاری از
اجــزای نظــام سیاســی از آن الهــام میپذیــرد .ماکــس وبــر از بزرگتریــن نظریهپــردازان ایــن حــوزه،
مشــروعیت را پشــتوانه و مجــوز اعمــال قــدرت و توجیه مــردم برای اطاعت دانســته است(آشــوری،
 .)1( )64-63 :1358بــه عبــارت دیگــر ،مشــروعیت توجیهــی از حاکمیت اســت ،توجیهــی از حق
فرمــان دادن و لــزوم اطاعــت کــردن؛ زیــرا قــدرت سیاســی در ذات خــود ،متضمــن نابرابری اســت؛
بــه همیــن دلیــل در میــان نابرابریهــای انســانی ،هیــچ یــک بــه انــدازۀ نابرابــری ناشــی از قــدرت و
حاکمیــت نیازمنــد توجیــه خــود نیســت .بنابرایــن مشــروعیت ،پاســخی بــه ایــن پرســش اســت که
بــه چــه دلیــل عــدهای از انســانها حــق فرمانروایــی دارنــد و دیگــران وظیفــه اطاعت؟(فیرحــی،
 .)21 :1378اهمیــت مشــروعیت بــه حــدی اســت کــه حتــی حکومتهــای غاصــب نیــز در
تالشانــد حاکمیــت خــود را بــه نوعــی از مشــروعیت ولــو کاذب بیاراینــد؛ زیــرا مســتبدترین
ً
حاکمــان نیــز نمیتواننــد قــدرت خــود را صرفــا بــر زور اســتوار ســازند .از همیــن رو «روســو» معتقد
بــود مقتدرتریــن فــرد هــم هیــچ گاه تــا بــدان حــد قــوی نیســت کــه بــرای همیشــه فرمانــروا باشــد
مگــر اینکــه زور خــود را بــه حــق ،بــدل کنــد و اطاعــت را بــه وظیفــه تبدیــل نماید(هانتینگتــون،
.)2( )14 :1374
در ایــن میــان ،خانــدان عباســی بــه عنــوان یکــی از مدعیــان خالفــت در جهــان اســام بــه مقوله
مشــروعیت اهمیــت زیــادی دادنــد و در پــی آن تــاش کردنــد حکومــت خــود را بــه شــیوههای
گوناگونــی ،مشــروع و مقبــول جلــوه دهنــد؛ امــا در مقابــل ایــن جریــان ،پیشــوایان شــیعه کــه
زمامــداری سیاســی را یکــی از شــئون امامــت خــود میدانســتند( ،)3عــاوه بــر تبییــن مواضــع
خویــش ،بــه نقــد آرای خلفــای عباســی میپرداختنــد .در میــان ائمــه اطهــار ،bحضــرت رضــا
 gعــاوه بــر تئوریــزه کــردن علنــی امامــت شــیعی( ،)4بیشــترین تقابــل را بــا مبانــی مشــروعیت
خالفــت عباســی داشــتند ( .)5افــزون بر این ،اهمیــت بحث از مشــروعیت ،در مســئلۀ والیتعهدی
ـاری والیتعهــدی را تأییــدی بــر
هویــدا میگــردد؛ چــرا کــه بســیاری از شــیعیان پذیــرش اختیـ ِ
مشــروعیت حکومــت عباســی قلمــداد میکننــد؛ از ایــن رو پیشفرضهــای ایدئولوژیــک ،آنــان
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را بــه ســمت اجبــاری دانســتن والیتعهــدی ســوق داده اســت( 1بــه عنــوان نمونــه ر.ک :فضــل
اللــه.)136 :1382 ،
محــدودۀ ایــن پژوهــش گنجایــش پرداختــن بــه «مشــروعیت در جامعهشناســی» بــه ایــن معنــا را
ت عباســی تبعیــت میکردند و تنها «مشــروعیت فلســفی»
نــدارد کــه بــه چــه دلیــل مــردم از حکوم 
یعنــی چگونگــی توجیــه عقلــی اعمــال قــدرت در کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن پژوهــش
تــاش میکنــد بــه روش توصیفــی تحلیلــی ،رویکــرد امــام رضــا  gرا در برابــر گفتمانهایــی کــه
در زمینــۀ مشــروعیت خالفــت وجــود داشــته اســت نشــان دهد.

 .2پیشینۀ تحقیق
تاکنــون آثــار بســیاری دربــارۀ مبانــی مشــروعیت خالفــت و امامــت بــه رشــته تحریــر درآمــده کــه
از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه «االحــکام الســلطانیه» مــاوردی (د 450ق) و ابویعلــی فــراء (د
ً
458ق) اشــاره کــرد .در ایــن آثــار معمــوال بــه ســه شــیوۀ اســتقرار حاکــم و انعقــاد خالفــت اشــاره و
در هــر ســه بــه عملکــرد صحابــه مســتند میشــود 2.دربــارۀ مواضــع سیاســی امــام رضــا  gنیــز
مقاالتــی نگاشــته شــده اســت کــه از جملــه میتــوان بــه مقالــه «واکاوی مواضــع سیاســی امــام
رضــا  gدر بحرانهــای اعتقــادی سیاســی دورۀ 203-183ق» اشــاره کــرد کــه میکوشــد بــا
توجــه بــه روایــات ،دیــدگاه حضــرت رضــا  gرا دربــارۀ مســائل مهــم جامعــه و حکومــت در آن
دوره بحرانــی بررســی کنــد(ر.ک :امامجمع ـهزاده و محموداوغلــی .)1393 ،بــا وجــود ایــن جــز
ویرایــش قبلــی ایــن نوشــتار منتشــر شــده در مجموعــه مقــاالت همایــش آموزههــای سیاســی امام
رضــا ،gتاکنــون دربــارۀ رویکــرد ایــن امــام همــام در برابــر گفتمانهــای مشــروعیت سیاســی،
پژوهــش مســتقلی انجــام نشــده اســت.

 .1البته ناگفته نماند شواهد تاریخی نیز اجبار در این مسئله را نشان میدهد ر.ک :ابن بابویه1378 ،ق ،ج.140 :2
 .2از این رو برخی «عدالت صحابه» را به عنوان یکی از پایههای ارزشی در نظام سیاسی اهل سنت به شمار آوردهاند(فیرحی،
.)94 :1382
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 .3مبانی مشروعیت خالفت عباسی و مواجهۀ امام رضا gبا آنها
در آثــار مرتبــط بــا مبانــی مشــروعیت خالفــت و امامــت در ســنت سیاســی اهــل ســنت،
گفتمانهایــی بــرای برگزیــدن خلیفــه ،مشــروع شــمرده شــد .ایــن گفتمانها بــه واســطۀ دالهای
شــناوری تقویــت و پشــتیبانی میشــد .در ادامــه ،بــه ایــن گفتمانهــا و راهکارهــای تقویتکننــده
آن اشــاره و بــا اســتفاده از آموزههــای رضــوی نقــد شــده اســت.
 .1-3انتخاب اهل حل و عقد
یکــی از منابــع مشــروعیت خالفــت در اندیشــۀ سیاســی اهــل ســنت ،انتخــاب گروهــی از مــردم
بــا اوصــاف خــاص اســت کــه از آنهــا بــه «اهــل حــل و عقــد» تعبیــر میشــود .ایــن گــروه کــه در
فقــه اهــل ســنت بــا عنــوان «اهــل االختیــار» مشــهورند؛ کســانی هســتند کــه دارای ســه شــرط
اساســی باشــند :نخســت آنکــه عــادل باشــند بــا تمــام شــرایط و ظرایفــی کــه در ایــن زمینــه وجــود
دارد؛ ویژگــی دوم دانــش کافــی اســت تــا بــدان وســیله شــرایط خلیفــه و کســانی را کــه شایســته
آن هســتند ،بشناســند .شــرط آخــر رأی و تدبیــر اســت تــا اصلــح و شایســتهترین را انتخــاب
کنند(فیرحــی .)36 :1382 ،پیشــینۀ تاریخــی نخســتین بهرهبــرداری از نظریــۀ «اهــل حــل
و عقــد» را میتــوان در ســقیفۀ بنــی ســاعده جس ـتوجو کــرد کــه بــه خالفــت ابوبکــر منتهــی
شــد(ر.ک :طبــری1387 ،ق ،ج)447-446 :2
در اینکــه اهــل حــل و عقــد بایــد چــه تعــداد باشــند تــا عمــل آنها مشــروع تلقــی شــود ،اختالف
نظــر وجــود دارد ،بــه حــدی کــه ایــن تعــداد از یــک نفــر تــا اکثــر اهــل حــل و عقــد آن مملکــت در
نوســان اســت(ماوردی ،بیتــا .)25-24 :نــووی یکــی از علمــای شــافعیمذهب ،بیعــت( )6اهــل
حــل و عقــد از علمــا ،رؤســا و چهرههــای برجســته و خوشــنام را صحیحتریــن شــیوۀ انتخــاب
دانســته اســت(نووی ،بیتــا .)426 :عبدالقاهــر بغــدادی نیــز مینویســد« :امامــت بــرای کســی
کــه صالحیــت آن را دارد بــا عقــد یــک مــرد از اهــل اجتهــاد و ورع منعقــد میشــود و بــر بقیــه نیــز
الزم اســت کــه از او اطاعــت کنند»(بغــدادی1408 ،ق.)341 :
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مشــروع دانســتن نظریــۀ اهــل حــل عقــد از دیــدگاه اهــل ســنت و فقــدان آن در میــان شــیعیان،
بــه نگــرش و دیدگاههــای کالن هــر دو مذهــب بازمیگــردد .شــیعیان ،امامــت را در زمــرۀ اصــول
دیــن بــه حســاب آورده(ســبحانی ،بیتــا ،ج )296 :1و نــه در شــمار مصالــح عامــه کــه بــه نظــر
امــت واگــذار شــده باشــد(ابن خلــدون1408 ،ق ،ج)246 :1؛ حــال آنکــه اهــل ســنت چنیــن
دیدگاهــی ندارنــد.
حضــرت رضــا  gدر مواضــع مختلــف ،گفتمــان «اهــل حــل و عقــد» را نقــد کردهاند .بــه عنوان
نمونــه ،در تقابــل بــا اولیــن مجلــس حــل و عقــد یعنــی ســقیفه بنی ســاعده ،بــا اشــاره به آیــات 59
ســوره نســاء و  55ســوره مائــده و همچنیــن حدیــث غدیــر خــم ( )7و روایــت منزلــت ( ،)8جانشــین
رســول اللــه nرا حضرت علــی gدانســتند(ابن بابویــه1403 ،ق ،ج .)479-478 :2همچنین
َْ َْ َ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ ُ
دینك ْم(»...مائــده ،)5-3،بــه صراحــت بــه
آن حضــرت بــا تمســک بــه آیــۀ «...الیــوم أكملــت لكــم
نصــب امیرالمومنین gتوســط پیامبــر nاشــاره کردند(نعمانــی1397 ،ق.)217 :
عــاوه بــر ایــن بــا اشــاره بــه جایــگاه علــی  gبــه عنــوان پیشــوا و راهنمــای پــس از پیامبــر،n
بــه نقــد ایــن گفتمــان پرداخــت .در ایــن زمینــه در پاســخ بــه یحیــى بــن ّ
ضحــاک ســمرقندى کــه
ســوال کــرده بــود «شــما چگونــه ادعــاى امامــت مىکنیــد بــراى کســى کــه امامــت نکــرد (علــی)
و رهــا مىکنیــد کســى را کــه امامــت کــرد (ابوبکــر) و مــردم هــم بــه امامــت او رضایــت دادنــد؟»
فرمودنــد« :اى یحیــى! نظــرت دربــارۀ کســى کــه تصدیقکننــده فــردى اســت کــه او خــود را
تکذیــب کــرده و آنکــه تکذیبکننــده کســى اســت کــه خــود را راســتگو مىدانــد ،چیســت؟ کــدام
یــک از ایــن دو درســتکارند و بــه حقیقــت رســیدهاند و کــدام یــک از آن دو باطــل و خطاکارنــد؟»
و پــس از آنکــه یحیــی را از پاســخ درمانــده دیــده ،فرمودنــد :یحیــى چــارهاى نــدارد جــز اینکــه از
رهبــران خــود خبــر دهــد کــه کــدام یــک ،خــود را تکذیــب کردنــد و کــدام یــک تصدیــق کردنــد؟ و
ّ
اگــر فکــر مىکنــد کــه آنــان تکذیــب کردنــد ،پــس کــذاب شایســته امامــت نیســت و اگر مىپنــدارد
کــه ایشــان تصدیــق کردنــد ،پــس ،از جملــه ایشــان ّاولــى اســت کــه گفتــه اســت :مــن بــر شــما
والیــت یافتــم ولــى بهتریــن شــما نیســتم و آنکــه پــس از وى بــود (عمــر) دربــار ه او میگویــد کــه
بیعــت بــا خلیفــه اول اشــتباه و خطــا بــود ،هــر کــه هماننــد ایــن کار را پــس از آن تکــرار کنــد ،او را
بکشــید … .چگونــه امامــت چنیــن فــردى بــراى دیگــران مــورد قبــول باشــد و وضــع او ایــن باشــد؟
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آنگاه خــود او روى منبــر گفــت :مــن را شــیطانى اســت کــه بــر مــن عــارض مىشــود؛ هــرگاه او از
طریــق مســتقیم مــرا بــه کجــى کشــانید ،شــما مــردم مــرا بــه راه راســت درآوریــد؛ هــرگاه خطایــى از
مــن ســر زد ،مــن را راهنمایــى کنیــد .بنابرایــن ،اینــان بنــا بــر گفتــه خودشــان امــام نیســتند ،چــه
صــادق باشــند چــه کاذب!»(طبرســى۱۴۰۳ ،ق ،ج.)۴۳۹ :۲
 .2-3استخالف یا عهد و نصب از جانب خلیفۀ پیشین
از دیــدگاه اهــل ســنت ،اســتخالف یــا انتصــاب امــام ســابق نیــز یکــی دیگــر از راههــای انعقــاد
امامــت و همچنیــن ،مــاک مشــروعیت حکومــت بــه شــمار میآیــد .بــر اســاس ایــن نظریــه،
هــرگاه خلیفــه بــه دلیــل آنکــه یکــی از آگاهتریــن افــراد اهــل حــل و عقــد بــه شــمار مـیرود ،کســی
را بــه خالفــت نصب کنــد ،حکومـتاش مشــروع خواهــد بود(قاضــی عبدالجبــار1965 ،م ،ج،20
بخــش اول .)253 :در ایــن بــاره ابــن خلــدون مینویســد« :حقیقــت امامــت بــرای ایــن اســت
کــه امــام در مصالــح دیــن و دنیــای مــردم درنگــرد ،چــه او ولــی و امیــن آنــان اســت و چــون در
دوران زندگــی خویــش مصالــح ایشــان را مــورد توجــه قــرار میدهــد ،الزم میآیــد کــه پــس از مــرگ
هــم بــه حــال ایشــان درنگــرد و پــس از خــود ،کســی را بــرای ایشــان تعییــن کند»(ابــن خلــدون،
1408ق ،ج .)262 :1نظریــۀ اســتخالف مــورد پذیــرش قاطبــه اهــل ســنت اســت امــا در اینکه آیا
خلیفــه میتوانــد پــدر یــا فرزنــد خــود را بــه عنــوان جانشــین انتخــاب کنــد ،اختــاف نظــر وجــود
دارد(مــاوردی ،بیتــا.)31 :
واســپاری خالفــت بــه شــخصی از ســوی خلیفه مســتقر ،ریشــه در یکــی از پنج گونه شــکلگیری
خالفــت در صــدر اســام یعنــی انتخــاب عمر از ســوی ابوبکــر دارد(همــان .)30 :روش اســتخالف
بعــد از انتصــاب عمــر ،بــه عنــوان امــری ثابــت برقــرار مانــد و خلفــای بنــی امیــه و بنــی عبــاس از
ایــن اصــل بــه عنــوان رایجتریــن روش انتخــاب خلیفــه بهرهمنــد شــدند .بــه همیــن دلیــل برخــی
بــا انجــام یــک پژوهــش آمــاری ،روش اســتخالف را در طــول دوران شــکلگیری نهــاد خالفــت تــا
هجــوم مغــول پرکاربردتریــن روش دانســتهاند(قادری.)127 :1375 ،
در دوران امــام رضــا gمهمتریــن شــیوۀ انعقــاد خالفــت ،روش اســتخالفی بوده اســت؛ چنانکه
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هــارون الرشــید بــه ترتیــب امیــن ،مأمــون و قاســم را بــه عنــوان ولیعهــدان خــود برگزید(یعقوبــی،
بیتــا ،ج .)416 :2مأمــون نیــز گرچــه بــه تزویــر ولــی بــا اســتفاده از همیــن صورتبنــدی ،خالفت
و والیتعهــدی را بــه امــام رضــا gپیشــنهاد داد.
تقابــل حضــرت رضــا gبــا ایــن روش بــه دو صــورت عملــی و نظــری ،قابــل پیجویی اســت .در
تقابــل نظــری بــا ایــن صورتبنــدی ،هنگامــی کــه مأمــون قصــد داشــت خــود را از خالفــت ،عــزل
و علــی بــن موســی الرضــا gرا بــه جــای خــود نصــب کنــد ،امــام فرمودنــد« :اگــر ایــن خالفــت
حــق توســت و خداونــد آن را برایــت مقــرر كــرده اســت ،جایــز نیســت خــود را از آن خلــع كنــى و
لباســى كــه خداونــد بــر تــو پوشــانیده از خــود دور كنــى و در بــدن دیگــرى بپوشــانى و اگــر چنانچه
خالفــت حــق تــو نیســت ،حــق نــدارى آن را بــه دیگــرى واگــذار كنى»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج:2
)140-139؛ همچنیــن هنگامــی کــه «محمــد بــن ابــی عبــاد» ،عملکــرد امــام رضــا gدر قبــال
رد پیشــنهاد همــکاری بــا مأمــون را مــورد انتقــاد قــرار داد ،آن حضــرت فرمودنــد« :لســت مــن هــذا
األمــر فــی شـیء ...مــن بــا ایــن خالفــت ارتباطــی ندارم»(همــان.)164 :
درخــور ذکــر اســت نپذیرفتــن والیتعهــدی توســط امــام رضــا  gاز دو جنبــه ،قابــل تأمــل
اســت؛ نخســت اینکــه مأمــون بــا طــرح و اجــرای ایــن پیشــنهاد ،صرفــا بــه دنبــال احیــای شــعار
تبلیغــی «الرضــا مــن آل محمــد »nبــود کــه عباســیان بــا تکیــه بــر آن ،حکومــت خــود را آغــاز
کردنــد تــا در ســایه ایــن شــعار ،شــوکت و اعتبــار حکومــت عباســیان را بــه ماننــد روزهــای نخســت
بازگردانند(درخشــه .)129 :1391 ،افــزون بــر ایــن اگــر امــام خالفتــی را کــه بــا شــالودۀ فســاد
اســتوار شــده بــود ،مىپذیرفــت بایــد آن را از اســاس ویــران و دوبــاره بــر شــالودهاى درســت بنــا
مىكــرد؛ در حالــی کــه ایــن امــر در چنــان اوضاعــى امكانپذیــر نبــود.
در مقــام عمــل نیــز هنگامــی کــه امــام رضا gچــارهای جــز پذیــرش والیتعهــدی نداشــتند(،)9
شــروطی را بــرای ایــن کار قــرار دادنــد( )10تــا بــه آیندگان نشــان دهند خالفت عباســی مشــروعیتی
نــدارد( .)11در همیــن راســتا ،هنگامــی کــه امــام رضــا gبــا انتقــاد مخالفانــی مواجــه میشــدند
کــه پذیــرش والیتعهــدی را امــری ناشایســت میدانســتند(ابنبابویه )72 :1362 ،بــه اجبــاری
بــودن پذیــرش و ســیرۀ زندگانــی یوســف نبــی gاشــاره کردنــد کــه وی نیــز از ســر ضــرورت،
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خزان ـهداری عزیــز مصــر را پذیرفتــه بود(ابنبابویــه ،1385 ،ج.)239 :1
ـت بــه
در همیــن راســتا از همــان روزهــاى نخســتین والیتعهــدى ،امــام رضــا  gاز هــر فرصـ ِ

دســت آمــده ،بهــره جســتند و اعــام كردنــد كــه از دیگــران بــه خالفــت ســزاوارتر هســتند و مأمــون
در ابــراز لطــف و پیشــنهاد خالفــت یــا والیتعهــدى ،تنهــا بــه تكلیــف واجــب خویــش عمــل
كــرده اســت .بــه عنــوان مثــال حضــرت در مجلــس بیعــت و در حضــور مأمــون تصریــح کردنــد
کــه مأمــون حقــی را بــه امــام برمیگردانــد کــه دیگــران از او و اجــداد طاهری ـناش غصــب کــرده
بودند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)146 :2
افــزون بــر ایــن در پاســخ یکــی از یارانــش کــه آیــا امــام وقتــى كســى را بــه جانشــینى خــود تعیین
مىكنــد و امــر امامــت را بــه او مىســپارد ،او مىتوانــد هــر كســی را کــه بخواهــد بــه عنــوان
جانشــین خــود تعییــن كنــد یــا داراى خصوصیاتــى اســت؟ پاســخ منفــی داده ،فرمودنــد :امــام
تنهــا كســى را تعییــن مىكنــد كــه خــدا دســتور داده باشد(مجلســی ،1385 ،ج.)68 :23
 .3-3شورای سفارشی
از نظــر اهــل ســنت «شــورا» نیــز یکــی دیگــر از راههــای انعقــاد امامــت و همچنیــن مــاک
مشــروعیت حکومــت بــه شــمار میآیــد .اســتفاده از نظریــۀ «شــورا» در حــوزۀ گزینــش زمامــدار
و انتقــال قــدرت بــه دیگــران ،بــرای اولیــن بــار در دوران خالفــت خلیفــۀ دوم(عمــر) صــورت
پذیرفت(بخــاری1410 ،ق ،ج.)287 :10
در تفکــر زیدیــان نیــز انتخــاب و اختیــار یکــی از مبانــی مشــروعیت حکومــت بــه شــمار مـیرود.
ایــن گفتمــان در نــزد زیدیــان بــه دو معناســت .1 :هــر امامــی خلیفــه بعــدی را تعییــن کنــد
(اســتخالف)  .2شــورا خلیفــه را انتخــاب کند(محمــود صبحــی1410 ،ق .)157 :زیدیــه بــر ایــن
عقیــده هســتند کــه خــدا بــه زبــان رســول  nمــردم را بــه امامــت علــی و حســنین bو نیــکان
آنهــا ســفارش فرمــود کــه بیانگــر نظریــۀ اختیــار در امامــت زیدیــان اســت .برخــی از معتزلــه نیــز
در چگونگــی گزینــش امیــران و فرمانروایــان کــه پــس از شــناخت و آگاهــی از ویژگیهــای آنــان
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صــورت میپذیــرد ،انتخــاب و اختیــار مــردم را در اولویــت دیگــر راهکارهــا قــرار دادهاند(قاضــی
عبدالجبــار ،1962-1965 ،ج 100 :20و .)101
اســتناد بــه شــورا و اثبــات ســازگاری آن بــا دموکراســی نیــز از حــدود یــک قــرن پیــش در آثــار اهــل
ســنت و همچنیــن عــدۀ کمــی از روشــنفکران جامعــۀ شــیعی بــه چشــم میخــورد .در ایــن میــان
برخــی نظریهپــردازان اهــل ســنت نظیــر احمــد امیــن مصری(مصــری ،بیتــا )655 :و برخــی
تجدیدنظرطلبان شــیعی نظیــر سروش(ســروش )54:1384 ،و بازرگان(بــازرگان ،1361 ،ج)98 :1
بــا تکیــه بــر اصــل دموکراســی و مردمســاالری ،حکومــت و خالفــت پــس از رســول اکــرم  nرا حــق
مــردم تلقــی کــرده و مدعــی هســتند کــه همــۀ مــردم در حکمرانــی حکومــت حــق انتخــاب دارنــد؛
بنابرایــن مــردم بایــد در انتخــاب رهبــر و حکمــران و نــوع حکومــت ،آزاد باشــند.
ن شــورا ،وقتــی وارد
امــام رضــا  gدر تبییــن الهــى بــودن منصــب امامــت و در تقابــل بــا گفتمــا 
شــهر مــرو شــدند و بــا نظریههــای متعــددی در مــورد امامــت در میــان مروزیــان مواجــه شــدند(ابن
بابویــه )96 :1361 ،آنــان را جاهالنــی شــمردند کــهبــا نظریهپردازیهــای مختلــف ،خــود را
فریــب دادهانــد .امــام رضــا  gبــا معرفــی جایــگاه و مقــام امامــت بــر انتصابــی بــودن و عصمــت
تاکیــد میکننــد و امامــت را موهبتــی از طــرف خــدا بــرای مــردم میدانــد ،زیــرا عقــول مــردم تــوان
انتخــاب امــام را ندارد(کلینــی ،1365 ،ج .)199-198 :1در ایــن بــاره حضــرت ،فرمودنــد« :آیــا
ً
اینــان اساســا اهمیــت و جایــگاه امامــت را در میــان ّامــت اســامی میداننــد؟ آیــا ویژگیهــای
امــام و رســالتی را کــه بــر دوش اوســت تشــخیص میدهنــد تــا بتواننــد براســاس آن معیارهــا،
کســی را بــرای امامــت انتخــاب کننــد؟ امامــت ،ارزشــی واالتــر ،شــأنی بزرگتــر ،جایگاهــی برتــر،
موقعیتــی فراتــر و ژرفایــی فزونتــر از آن دارد کــه مــردم بتواننــد بــا مالکهــای عقلــی خویــش،
امامــی را بــه اختیــار برگزینند»(کلینــی ،1365 ،ج199-198 :1؛نیــز روایتــی بــا مضامین مشــابه
ر.ک :ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)217 :1
در منظــر امــام رضــا  gروش نصــب امــام بــر اســاس انتصــاب ماورایــی صــورت میپذیــرد

1

(ابنشــعبه حرانــی1404 ،ق .)437 :افــزون بــر ایــن تمــام ویژگیهــا و مشــخصات امــام را غیــر
َّ َ
ُ َ
َ
ُ َ ْ
َّ ْ
َّ
الصف َو ِة َو الط َه َار ِة»
« .1ث َّم أ ك َر َم َها الل ُه ِبأ ْن َج َعل َها ِفی ذ ّ ِر َّی ِة أ ْه ِل
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اکتســابی دانســته ،آن را جــزو اســتثنائاتیشــمردند کــه از ســوی خداوند وهاب اعطا شــده اســت

1

(نعمانــی1397 ،ق .)220 :از ایــن روایــات بــه روشــنی برمیآیــد کــه حضــرت رضــا ،gامامــت را
امــر دنیــوی ندانســتهاند تــا در نتیجــۀ آن رأی و نظــر مــردم جایگاهــی داشــته باشــد.
 .4-3استیال (قهر و غلبه)
ً
تصاحــب خالفــت بــه وســیلۀ زور کــه معمــوال از آن بــه «تغلــب» یــا «اســتیال» یــاد میشــود ،از
دیگــر راهکارهــای انعقــاد خالفــت در نظــام اندیشــگانی اهــل ســنت اســت .تفتازانــی در ایــن بــاره
مینویســد« :امامــت یــا خالفــت بــا زور و اســتیال نیــز اســتوار میگــردد .هــرگاه امامــی فــوت نماید
ً
و شــخص دیگــری بــدون بیعــت و یــا اســتخالف و صرفــا بــا تکیــه بــر زور و شــوکت خــود ،منصــب
امامــت را بــه دســت گیــرد ،خالفــت بــرای او منعقــد شــده و مشــروع اســت»(تفتازانی1409 ،ق،
ج .)233 :5وجــود روایاتــی منســوب بــه پیامبــر nدربــارۀ اطاعــت از حاکــم ظالــم کــه حداقــل
اکثــر آنهــا جعلــی مینمایــد ،از یــک ســو تئوریــزه کــردن ایــن ســبک از مشــروعیت را فراهــم
میکــرد و از دیگــر ســو ،پذیــرش فــردی را کــه بــا زور قــدرت بــه دســت گرفتــه ،بــرای اهــل ســنت
آســان مینمــود .بــه عنــوان نمونــه در روایتــی ادعــا شــده کــه پیامبــر nفرمودهانــد اطاعــت
از امرایــی کــه حقشــان از ســوی مــردم ادا شــده ولــی آنــان حقــوق مــردم را رعایــت نمیکننــد
واجــب اســت!(طبرانی ،بیتــا ،ج.)16 :22
در نقلــی دیگــر آمــده اســت ،پیامبر nخــود پیشبینی نمودند پیشــوایانی به حکومــت خواهند
رســید کــه قلــوب شــیطانی داشــته ،بــر اســاس ســنت و دیــن اســام رفتــار نمیکننــد ،امــا توصیــه
کردنــد« :شــما بــه ســخنان شــان گــوش داده و اطاعــت شــان کنیــد گرچــه علیــه شــما فعالیــت
کــرده و مالتــان را بســتانند»(طبرانی1415 ،ق ،ج190 :3؛ نیــز ر.ک« :بــاب طاعــة االمــراء و إن
منعــوا الحقــوق» ،مســلم ،بیتــا ،ج .)20 :6نتیجــۀ ایــن نــوع کســب مشــروعیت را در خلــع خلیفــه
نیــز میتــوان مشــاهده کــرد؛ جایــی کــه برخــی از اهــل ســنت ،ارتــکاب فســق ،ظلــم ،غصــب
امــوال ،تعطیــل کــردن حــدود الهــی از ســوی خلیفــه را مجــوز قیــام علیــه او نمیدانند(باقالنــی،
َ ْ ُ ٌ ْ َ ْ ُ ِّ ْ َ َ َ
َُُْ َ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ُْْ
ْ َ َّ
َ ْ .1
اب».
ِ
اب ب ِل اخ ِتصاص ِمن المف ِض ِل الوه ِ
«الما م  ...مخصوص ِبالفض ِل كل ِه ِمن غ ِیر طل ٍب ِمنه له و ل اك ِتس ٍ
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1414ق )477 :وی ایــن دیــدگاه را بــه گــروه کثیــری از جملــه اهل حدیث نســبت داده اســت(.)12
نکتــۀ قابــل توجــه آنکــه فــرد شورشــی علیــه خالفــت تــا زمانــی کــه غلبــه نکــرده ،شــق عصــای
مســلمین کــرده اســت( )13امــا هنگامــی کــه پیــروز شــده و مــردم را وادار بــه اطاعــت کنــد ،دارای
حکومــت مشــروع شــناخته میشــود!(قادری.)186 :1375 ،
در ســال 198قمــری ،چنانچــه مأمــون عباســی کــه بــه عنــوان ولیعهــد دوم( )14از ســوی هــارون
معرفــی شــده بــود ،حکومــت را پــس از بــرادرش امیــن بــه دســت میگرفــت ،بــا مشــروعیت
اســتخالفی بــر ســر کار میآمــد؛ امــا او علیــه بــرادرش امیــن شــورش کــرد و بــا لشکرکشــی بــه
بغــداد ،امیــن را بــه قتــل رســاند .بنابرایــن مشــروعیت خالفــت مأمــون از طریــق اســتیال و غلبــه
تحلیــل میشــود .کالنتــر از خالفــت مأمــون ،کل دســتگاه عباســی از طریــق اســتیال بــر بنیامیه
مشــروعیت کســب کــرده بــود .بــه همیــن دلیــل منصــور عباســی در تقابــل بــا علویــان ،انحصــار
خالفــت در خانــدان عباســی را بــه فائــق آمــدن بــر بنیامیه تعلیــل میکرد(فــاروق عمــر1998 ،م:
.)115
چنانکــه گفتــه شــد اهــل ســنت مشــروعیت اســتیالیی را بــه صــورت مطلــق میپذیرنــد؛
بنابرایــن حکومــت مأمــون مشــروع بــوده اســت امــا برخــی اندیشــوران ســنی مذهــب ،قیــودی را
مطــرح کردهانــد کــه بــر اســاس آنهــا خالفــت مأمــون نامشــروع خواهــد بــود .بــه عنــوان نمونــه
«شــربینی» معتقــد اســت اســتیال بــر خلیفـ ه زنــده ،دو حکــم دوگانــه دارد« :اگــر خلیفــۀ زنــده از
جملــه حاکمانــی باشــد کــه بــا غلبــه و زور بــه قــدرت رســیده باشــد ،در ایــن صــورت کســی هــم که
بــا غلبــه او را ســاقط کنــد ،امــام مشــروع خواهــد بــود .امــا اگــر خلیفــه پیشــین ،حاکمــی بــوده کــه
بــا بیعــت اهــل حــل و عقــد و یــا اســتخالف و نصــب خلیفه ســابق بــه قــدرت رســیده باشــد ،در این
صــورت امامت شــخص متغلــب و زورمدار مشــروع نخواهــد بود»(شــربینی1377 ،ق ،ج.)132 :4
در برابــر ایــن گونــه از مشــروعیت ،امــام رضــا gبــه ماننــد آبــاء خــود( )15کســب قــدرت بــا زور
را نپذیرفتــه و در تقابــل بــا آن برآمدنــد .بــه عنــوان نمونــه بــا خــروج عمویــش «محمــد بــن جعفــر»
معــروف بــه «دیبــاج» مخالفــت نموده(اربلــی1381 ،ق ،ج )300 :2و بــا قیــام «محمد بــن ابراهیم
طباطبــا» همراهــی نکردند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج ،)208-207 :2قیامهایــی کــه هــدف نهایــی
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آن دســتیابی بــه قــدرت بــوده اســت .همچنیــن حضــرت رضــا gهمراهی با شــورش بــرادرش به
نــام زیــد ( )16را کــه بــا زور شمشــیر قصــد داشــت حکومــت تشــکیل دهد ،جایــز ندانســته(حمیری،
بیتــا ،)346 :زیــد را ســرزنش کردند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)18( ))17(234 :2بــاور نداشــتن بــه
غلبــه را میتــوان در دورۀ والیتعهــدی علــی بــن موســی الرضــا gنیــز مشــاهده کــرد ،جایــی که
آن حضــرت ،خــود بــه مأمــون پیشــنهاد دادنــد ایشــان را از والیتعهــدی خلــع کند(ابنبابویــه،
1378ق ،ج )145 :2تــا عباســیان بغــداد کــه والیتعهــدی یــک علــوی را برنتافتــه و بــا فــرد
دیگــری بیعــت کــرده بودنــد( )19موجبــات تفرقــه را فراهــم نکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه امــام
میتوانســتند مأمــون را بــه اعمــال قــدرت تشــویق کننــد.
 .5-3وراثت و نص
ً
مؤلفــان کتــب مرتبــط بــا حــوزه سیاســت در جهــان اســام ،معمــوال «نــص و وراثــت» را در شــمار
ویژگیهــا و شــرایط خلیفــه ذکــر کردهانــد امــا در تحقیــق حاضــر ،بــه دلیــل آنکــه امامــت شــیعی
از طریــق «نــص» اثبــات شــده و عباســیان نیــز در ابتــدای حکومــت خــود از «وصایــت و نــص» و
ســپس از «وراثــت» در راســتای تقویــت مشــروعیت خــود ســود میجســتند ،آن را به عنــوان پایهای
مســتقل در مشــروعیت بــه شــمار آوردهایــم .بــه منظــور درک هرچــه بیشــتر شــرایط گفتمانــی آن
دوران ،ابتــدا تمســک بنیعبــاس بــه وراثــت و نــص بــه بحــث گذاشــته شــده و ســپس تقابــل امــام
در ادامــه خواهــد آمــد.
عباســیان ،حداقــل در دوره اول حکومــت خــود تــاش کردنــد عــاوه بــر آنکــه جایــگاه خالفــت
را بــر اســاس مبانــی اهــل تســنن و جماعــت تقویــت کننــد ،از مبانــی مذهــب امامیــه نیــز ســود
بجوینــد .بــه عبــارت دیگــر آنــان ماننــد امویــان تنهــا بــه اصــل تغلــب اســتناد نمیکردنــد بلکــه
درصــدد بودنــد از طریــق «نــص» ،آنگونــه که امامیــان به آن معتقــد بودنــد و «وراثت» جایــگاه خود
را تثبیــت کننــد .از ایــن رو در آغــاز ،ایدئولــوژی عباســی بــر انتقــال حــق خالفــت بــه وســیلۀ نــص
بــا وصیــت ابوهاشــم(فرزند محمــد بــن حنفیــه) بــه محمد بــن علی عباســی اســتوار گشــت(اخبار
الدولــه العباســیه1391 ،ق .)188-186 :ابــن خلــدون نیــز بــا اشــاره بــه فرقــه «هاشــمیه» ،یکــی
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مواضع امام رضا gدر برابر گفتمانهای مشروعیت سیاسی دستگاه خالفت (میرحسینی و همکاران)

از فــرق متشــعب از کیســانیه ،آنهــا را کســانی میدانــد کــه معتقــد بــه انتقــال خالفــت بــه وســیلۀ
نــص و عهــد از محمــد بــن حنفیــه بــه ســفاح خلیفــه عباســی بودند(ابنخلــدون1408 ،ق،
ج .)250 :1واژۀ «امــام» و مفاهیــم پیرامونــی آن نیــز دایــم مــورد اســتفادۀ خلفــای عباســی قــرار
میگرفــت تــا بیشــترین بهرهبــرداری از مفهــوم نــص بــه عمــل آیــد .بــه همیــن دلیــل مأمــون،
دیــدگاه شــیعیان دربــارۀ امامــت را اقتبــاس کــرد و بــه مقــام خالفــت تعمیــم داد ،تــا خلیفــه بــه
مقــام برگزیــده الهــی ارتقــا یافتــه و بتوانــد عقیــده دینــی و فقــه اســامی را تبییــن و تشــریح کنــد
(الپیــدوس ،1376 ،ج .)187 :1بــه همیــن دلیــل مشــاهده میکنیــم مأمــون بــرای خــود ،وصــف
«امــام الهــدی» را برگزیــد ()Cooperson, 2006: 67؛ بــرای مشــاهده بازتــاب شــعری ایــن لقــب
مأمــون ر.ک :ابوهــال عســکری1419 ،ق .)119 :از همیــن رو امــام رضــا gدر شــهر مــرو بیش
از مدینــه و بــه صــورت ویــژه بــه بحــث امامــت و تبییــن شــیعی آن همــت گماردنــد.
ل محکمتــری ســود بجوینــد؛ از ایــن رو از
عباســیان پــس از اندکــی تصمیــم گرفتنــد از اســتدال 
زمــان مهــدی ســومین خلیفــۀ عباســی ،دکتریــن دیگــری به نــام «وراثت اعمــام» بــه وجود آمــد(.)20
ایــن دکتریــن بــر ایــن مبنــا اســتوار بــود کــه نزدیکتریــن وارث پیامبــر ،nعبــاس عمــوی آن
حضــرت اســت .عباســیان کوشــیدند بــا زنــده کــردن ایــن اصــل جاهلــی 1کــه عمــو در ارثبــری،
از دختــر و پســرعمو نزدیکتــر اســت ،در مقابــل ادعاهــای علویــان ایســتادگی کننــد .بــه عنــوان
نمونــه بایــد بــه منصــور عباســی اشــاره کــرد کــه در نامــه بــه «نفــس زکیــه» ،تقــدم عمــو را بــر زنــان

یــادآور شــد(ابن اثیــر1385 ،ق ،ج .)538 :5همچنیــن در کتــب فرقهشــناختی ،از گروهــی بــه نــام
«هریریــه»( )21ســخن بــه میــان میآیــد کــه امامــت را حــق عبــاس ،عمــوی پیامبــر میدانســتند
(ســعد بــن عبداللــه .)22()65 :1360 ،ارائــه ایــن دیــدگاه بــه منظــور تقابــل بــا علویانــی بــود کــه
خــود را از دو طریــق فاطمــه hو علــی بــن ابــی طالــب ،gوارث پیامبــر nمیدانســتند و
نتیجـهای کــه ایــن ایــده بــرای عباســیان بــه ارمغــان آورد آن بــود کــه مشــروعیت را از طریــق یکی از
اجــداد خــود بــه دســت میآوردنــد و دیگــر نیــاز نبــود حقانیــت مدعایــی خــود را بــه وصایــت یکــی
از علویــان بازگرداننــد ( .)Van Ess, 1991, V3: 17بــه عقیــدۀ فــان اس ،عباســیان بــا ایــن تغییــر
ً
 .1برای اطالع از چگونگی تقسیم ارث در میان عرب پیش از اسالم ،خصوصا عدم ارثبری زنان ر.ک :جواد علی1422 ،ق ،ج:10
.)234
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ایدئولوژیــک ،شــیعیانی را کــه در برابــر مــدل کیســانی ،تنهــا اســتدالل شــان ایــن بــود کــه حاکــم
بایــد از ولــد فاطمــه باشــد ،خلــع ســاح کردنــد (همــان.)17-18 :
بنیالعبــاس بــرای تبییــن اصــل وراثــت اعمــام ،از دو ابــزار «اســتخدام شــعر» و «جعــل حدیــث»
ســود جســتند .بــرای نمونــه« ،مــروان بن ابــی حفصــه» مهــدی را وارث پیامبر دانســته و با تمســک
بــه آیــات ســورۀ انعــام کــه بــه زعــم او زنــان را از ارث ،بیبهــره گــذارده اســت ،ســرود« :انــى یكــون
و لیــس ذاك بكائن/لبنــى البنــات وراثــة االعمــام» «چگونــه توانــد بــود و چنیــن نتوانــد بــود كــه
فرزنــدان دختــرى چــون عموهــا میــراث برند»(ابنعبــد ربــه1404 ،ق ،ج .)263-262 :1مهــدی
عباســی بــه پــاس ایــن خوشخدمتــی 70 ،هــزار درهــم بــه شــاعر ایــن قصیــده صلــه داد(طبــری،
1387ق ،ج .)23()182 :8در شــعری دیگــر مخالفــان اصلــی وراثــت اعمــام یعنــی اوالد امام حســن
 )24(gبــه دروغگویــی متهــم شــده ،همســان دانســتن ارث عمــو و پســرعمو یعنــی عبــاس و
حضــرت علــی gنقــد شــده اســت(()25بالذری1417 ،ق ،ج.)134 :3
از ســوی دیگــر ،بــه دلیــل آنکــه جامعــه بــه شــدت دینــی بــود ،عباســیان بیشــترین تــوان خــود
را بــر روی جعــل حدیــث متمرکــز کردنــد تــا از تقدســی کــه حدیــث نبــوی داشــت ،بهرهبــرداری
کننــد .بــه عنــوان نمونــه ،روایتــی مــورد تمســک قــرار گرفــت کــه پیامبــر فرمودنــد« :خداونــد مــرا
بــه رســیدگی بــه نزدیــکان وصایــت نمــود و امــر کــرد کــه از عبــاس شــروع کنــم چــرا کــه وی وصــی
و وارث مــن اســت»(ابن عســاکر1415 ،ق ،ج .)343 :26بــه ایــن لیســت میتــوان روایاتــی
همچــون «العبــاس ّ
منــی و أنــا منه»(بــاذری1417 ،ق ،ج« ،)9 :4احفظونــی فــی العبــاس فإنــه
ً
بقیــة آبائی»(ابــن ابــی شــیبه1409 ،ق ،ج )518 :7و «اســتوصوا بعمــی العبــاس خیــرا فإنــه بقیــة
آبائی»(هیثمــی1408 ،ق ،ج )269 :9اضافــه نمــود.
ایــده فــوق یعنــی وراثــت نیــز خالــی از اشــکال نبــود( ،)26لــذا عباســیان بــه دنبــال راهــکار ســومی
رفتنــد .ایــن راهــکار ،کســب مشــروعیت بــه صــورت مســتقیم از خــود رســول اللــه nبــود ،بــا ایــن
توضیــح کــه بــا جعــل روایاتــی در مــدح عباســیان و پیشگویــی بــه قــدرت رســیدن آنهــا ،خالفــت
عباســی همچــون تقدیــری تاریخــی ،اجتنــاب ناپذیــر و الزامــی بــه شــمار میآمــد .بــه عنــوان
نمونــه« ،پادشــاهانی در میــان فرزنــدان عبــاس خواهنــد بــود کــه امــر امــت مــرا بــه دســت گرفتــه،
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خداونــد بــه وســیلۀ آنــان دینــش را عزیــز خواهــد نمود»(صالحــی شــامی1414 ،ق ،ج.)92 :10
حتــی عباســیان معتقــد بودنــد نــزد پیامبــر از خالفــت ســخن بــه میــان آمــد کــه حاضــران آن را در
میــان فرزنــدان فاطمــه دانســتند امــا پیامبــر فرمودنــد «نــه ،در اختیــار فرزنــدان عبــاس اســت تــا
آن را بــه مســیح gتحویــل دهند»(متقــی هنــدی1409 ،ق ،ج .)706 :11در روایتــی دیگــر کــه
در منابــع متعــددی آمــده اســت ،ادعــا شــده پیامبــر nبــه عبــاس فرمودنــد« :نبــوت بــرای مــن و
خالفــت از بــرای شماســت»(ابن کثیــر1407 ،ق ،ج.)27()23 :11
حضــرت رضــا gنیــز در ایــن گفتمــان وارد شــده ،عــاوه بــر نقــد تبیینهــای عباســیان از نص و
وراثــت ،مواضــع خویــش را نیــز بــه صــورت آشــکار اعــام نمودنــد .بــرای نمونــه هنگامی کــه مأمون
از چگونگــی اثبــات امامــت بــر مدعیــان ســؤال کــرد ،حضــرت رضــا gعــاوه بر نــص ،به داشــتن
دلیــل ،علــم و مســتجابالدعوه بــودن اشــاره کردند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج ،)200 :2شــرایطی
کــه عباســیان دارا نبودند.
نقــش «وصایــت» در صالحیــت خلیفــه ،مــورد پذیرش حضــرت رضا gبــود؛ از جملــه در جواب
بــه پرســش «أبونصــر بزنطــی» مبنــی بــر نحــوه تشــخیص امــام ،حضــرت بــه لــزوم وجــود وصیــت
اشــاره کردند(کلینــی ،1365 ،ج .)284 :1بنابرایــن در ایــن زمینــه مشــترک ،تقابــل بــا آرای
عباســیان را بایــد در مصادیــق مدعیــان نــص ،وصیــت و وراثــت پیجویــی نمــود .از همیـنرو ،آن
حضــرت در تقابــل بــا نصــوص مــورد ادعــای بنــی عبــاس ،بــا قاطعیــت امامــت را مختــص بــه علــی
 gو فرزنــدان ایشــان دانســتند(همان .)200 :صریحتــر از مــوارد پیشــین ،روایتــی اســت کــه نــام
تکتــک امامــان از ابتــدا تــا انتهــا بــرده میشــود(ر.ک :عیاشــی ،1380 ،ج .)251 :1همچنیــن
بــه عقیــدۀ بســیاری ،تکملـهای کــه امــام رضا gبــه صــورت «بشــروطها و أنا مــن شــروطها»(فتال
نیشــابوری ،1375 ،ج )42 :1بــر روایــت مشــهور «سلســله الذهــب» اضافــه کردنــد ،نشــاندهندۀ
اعتقــاد بــه احــق بــودن خــود در مســئلۀ امامــت و رهبــری جامعــه اســت(ابنبابویه1378 ،ق ،ج:2
 .)135همچنیــن آن حضــرت فــردی را کــه بــه ناحــق ادعــای امامــت کــرده مســتوجب عــذاب
الهــی دانســتند(ابنبابویه.)180 :1361 ،
ـوژی عباســی وراثــت ،امــام رضــا gنســبت خانوادگــی خویــش را به رســول الله
در مقابــل ایدئولـ ِ
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 nبســیار نزدیکتــر از بنیعبــاس دانســتند .در شــأن صــدور ایــن روایــت آمــده اســت مأمــون،
خاســتگاه اختالف شــیعیان عباســی و علوی را در عصبیت و هوی و هوس دانســته ،خاندان خود
و علویــان را در نســب و زمامــداری یکســان معرفــی نمــود کــه امــام رضــا gدر قالــب یــک ســؤال،
خلیفــه عباســی را بــه اعتــراف وادار نمودنــد؛ حضــرت ،مأمــون را در برابــر ایــن ســؤال قــرار دادنــد
کــه «اگــر رســول خــدا nاز خــاک ســربرآورد ،قــادر اســت دختــر کــدام یــک از مــا را خواســتگاری
کند؟»(()28کراجکــی1410 ،ق ،ج356 :1؛ بــرای مشــاهده روایتــی بــا مضامیــن مشــابه ،در کنــار
تمســک بــه آیــه  22ســوره نســاء و خــارج دانســتن مأمــون از خانــدان رســول اللــه ر.ک :ابــن شــعبه
حرانــی1404 ،ق .)29()435 :شــیخ مفیــد نیــز در حاشــیۀ ایــن روایت از گســتاخی بنــی العباس در
تئوریــزه کــردن خالفــت خــود بــر اســاس نســبت خانوادگــی خــرده گرفتــه و بــا یــادآوری ایــن نکتــه
کــه فرزنــد نســبت بــه عمــوزادگان از نســب نزدیکتــری برخــوردار اســت ،بــر مشــروعیت آنهــا
خدشــه وارد کرد(ســید مرتضــی1413 ،ق.)37 :
درخــور ذکــر اســت در فقــه شــیعه ،پســرعموی ابوینــی بــر عمویــی کــه فقــط از طریــق پــدر بــا
متوفــی مشــترک باشــد ،در ارث مقــدم اســت (()30طوســی1407 ،ق ،ج ،)20 :4و مــا میدانیــم
عبــاس از ســوی مــادر بــا عبداللــه ،پدر رســول اللــه nمشــترک نبــود( .)31در روایتــی دیگر حضرت
رضــا gفرمودنــد« :پــس از آنکــه حضــرت رســول وفــات کــرد مــا اهــل بیــت ،وارث او هســتیم و
امیــن خداونــد بــر روی زمیــن میباشــیم ...مــا شــرافت نســب داریــم فرزنــدان مــا فرزنــدان انبیــا
هســتند و مــا نیــز فرزنــدان اوصیــا میباشــیم»(صفار1404 ،ق ،ج.)120 :1
خــارج از گفتمــان تقابلــی و بــا یــک تحلیــل محتــوا میتــوان اثبــات کرد بیشــترین تکیــه حضرت
رضــا gدر مباحــث امامــت ،حــول محــور ویژگیهــا و اوصــاف امــام میگــردد؛ ویژگیهایــی کــه
بایــد در فــرد محقــق شــود ،تــا زمامــداری دیــن و دنیــای جامعــه اســامی بــه او واگــذار گــردد .در
یکــی از ایــن روایــات ،حضــرت بــه بیــش از  30ویژگــی و خصوصیــت امــام اشــاره کردنــد؛ از جملــه
اینکــه امــام بایــد از جهــت علــم ،حکمــت ،تقــوا ،صبــر ،شــجاعت ،عبــادت و ســخاوت از همــگان
برتــر باشــد؛ نیــز بــه عطوفــت و مســتجابالدعوه بــودن بــه عنــوان شــروط دیگــر پیشــوا ،اشــاره
ـیر
کردند(ابنبابویــه1413 ،ق ،ج .)419-418 :4بنابرایــن امــام رضــا gدر کنــار تقابــل بــا تفاسـ ِ
عباســی از نــص و وراثــت ،دیدگاههــای اصولــی شــیعه را بــر جامعــه اســامی عرضــه داشــتند.
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.4راهکارهای تقویتکنندۀ مشروعیت سیاسی
در مشــروعیت فاعلــی کــه بــر خاســتگاه و منشــأ قــدرت سیاســی توجــه دارد ،چگونگــی توجیــه
عقلــی اعمــال قــدرت بحــث میشــود .عباســیان ،تنهــا بــه برســاختهای مشــروعیت در حیطــۀ
مبانــی بســنده نکردنــد بلکــه بــه امــوری دیگــری متوســل شــدند کــه میتــوان آنهــا را راهکارهــای
تقویتکننــده مشــروعیت سیاســی نامیــد .آنهــا در راســتای ارائــه تصویــری همهپســند از نظــام
سیاســی خــود ،تمــام تــاش خــود را مصــروف داشــتند کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود.
 .1-4لزوم اطاعت از حاکمیت
عباســیان بــه منظــور توجیــه حکومتشــان بــه مــدد علمــای دربــاری ،اندیشــۀ لــزوم اطاعــت از
حاکمیــت مســتقر را ترویــج کردنــد .ابویوســف ،قاضــی القضــات هــارون الرشــید ،در جهــت ترویــج
ایــن اندیشــه بــه مجموعـهای از احادیــث جعلــی منتســب شــده بــه پیامبــر اســتناد کــرد .از جملــه
ـت کوچک
«از خــدا بترســید و او را اطاعــت کنیــد و اگــر حکومــت و قــدرت بــر شــما به بــرده لبکلفـ ِ
سـ ِـر حبشــی داده شــد ،بــه فرمــان او گــوش دهیــد و او را اطاعــت کنید»(ابویوســف،)9 :1382 ،
«هــر کــه خــدا را اطاعــت کنــد مــرا اطاعــت میکنــد و هــر کــس از امــام اطاعــت کنــد از مــن

اطاعــت کــرده اســت و هــر کــس بــر مــن بشــوراند ،بــر خــدا شــوریده اســت و هــر کــس بــر امــام
بشــورد بــر مــن شــوریده اســت»( 1همــان)« ،اگــر امــام عادل بــود مســتحق پــاداش و شــکرگزاری از
طــرف شماســت و اگــر ظالــم و مســتبد بــود ،بــار گنــاه بــر دوش اوســت و بــر شماســت کــه صبوری
پیشــه کنیــد»( 2همــان )10 :و در ســایه ایــن اندیشـهها ســعی نمــود حــق قیــام و اعتــراض مــردم
را علیــه خلفــا ســلب نمایــد.
ناگفتــه نمانــد اندیشــههای پادشــاهی ایرانــی کــه در دوران خالفــت عباســیان توانســته بــود
بــه تدریــج وارد جامعــه اســامی شــود نیــز در تئوریــزه کــردن ایــن نظریــه ،نقــش بســزایی داشــته
َّ
َ
ََ
الله َو َمن َ
طاعنی َف َقد َا َ
اطاع االمام َف َقد َ
« .1قال رسول الله َمن َا َ
طاع َ
اطاعنیَ ،و َم ْن َع َص ِانی فق ْد َع َصى الله َو َمن َع َصی االمام فقد
عصانی».
َ
َّ
ْ ُْ َ ََ ُ
َ ُ ُ ْ َْ ُ َ ََ ُ ُ
ْ ٌ
َّ
َ ُ
َ « .2ل َت ُس ُّبوا ْال ُو َل َة ّ
یکم َّ
الش ُ
الص ْب ُر َو ِإن َما ُه ْم ِنق َمة َی ْن َت ِق ُم الل ُه
کر َو ِإ ْن أ َساؤوا فعلیهم ال ِوزر و عل
فانهم ِإ ْن أ ْح ِس ُنوا کان لهم الجر و علیکم
َ َ ْ ُ ْ َ َّ ْ
ْ ُ
َ
ْ َ َ َ َّ َ
َْ َ
التض ُّر ِع ».
ِب ِه ْم ِم َّم ْن َیش ُاء؛ فال ت ْس َتق ِبلوا ِنق َمة الل ِه ِبال َح ِم َّی ِة َوالغض ِبَ ،و ْاس َتق ِبلوه َا ِباالس ِتكانة ِ و
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اســت(فرای .)9 :1365 ،آنهــا ســنن ایرانــی را بــا تفســیرهای مذهبــی ترکیــب کردنــد و در توجیه
مشــروعیت خــود بــه کار بردند(دلیــر .)39 :1389 ،ابنمقفــع بــه عنــوان یکــی از افــرادی کــه
مواریــث ایرانــی را بــه زبــان عربــی منتقــل میکــرد ،معتقــد بــود خلیفــه بایــد در همــه امــور جامعه،
دســتورات الــزامآور صــادر کنــد و تنهــا ضــرورت دارد ایــن نظریــات منطبــق بــر کتــاب و ســنت
باشــد(لمبتون .)114 :1380 ،وی مدعــی بــود عمــوم مــردم خــود نمیتواننــد زمینههــا و شــرایط
رشــد خویــش را بیابنــد و خــواص ،بیــش از عمــوم مــردم بــه وجــود امــام نیازمندنــد و خداونــد از
طریــق او ،سعادتشــان را تضمیــن کــرده اســت»(همان) .ابنمقفــع بــا اعتقــاد بــه اینکــه نیــاز
اساســی جامعــه« ،ثبــات» اســت ،بهتریــن طریــق دســتیابی بــه آن را کنتــرل شــدید امــور توســط
حکومــت میداننــد .نکتــۀ مهــم ایــن بــود کــه حاکمیــت خلیفــه ،بایــد قاطــع و بیچــون و چــرا
باشــد تــا یکپارچگــی حاکمیــت برقــرار شــود(همان).
امــام رضــا  gدر تقابــل بــا ایــن اندیشــه ،در موقعیتهــای مناســب ،ناحــق بــودن ســاختار
حکومــت عباســیان را نشــان دادنــد (درخشــه )177 :1391 ،رویکــرد امــام رضــا  gدر ایــن
زمینــه از دو جنبــه قابــل تامــل اســت؛ نخســت نفــی حکومــت طاغــوت و دیگــری ارائــه طریــق
هدایت(همــان) .بدیــن منظــور امــام رضــا  gایــن اندیشــه را از طریــق تفســیر آیــات قــرآن مــورد
َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
مانـ َـة َع َلــى َّ
الســماوات َو ْال ْ
نقــد قــرار داده اســت .از جملــه در تفســیر آیــه امانت ِ«إنــا عرضنــا ال
ض
ر
ِ
ِ
َََ ْ َ َ
ْ
ْ
ـن أ ْن َی ْح ِمل َنهــا» (احــزاب؛  )33،72قبــول والیــت و خالفــت بــدون شایســتگی را بــا
َو ال ِجبــال فأبیـ
ِ
کفــر وخــروج از اســام برابــر میداننــد( 1ابنبابویــه ،1378 ،ج .)306 :1همچنیــن در تفســیر آیــه
َّ
َ ُ َ ْ
الظالم َ
ین»(بقــره؛  )2،124خــط بطالنــی بــر امامــت هــر ظالمــی تــا روز قیامــت
ـدی ِ ِ
«ال ینــال عهـ ِ
کشــیده و امامــت را شایســته خــواص و پــاکان میدانــد( 2طبرســی1403،ق ،ج.)433 :2
 .2-4ترویج نظریۀ الهی بودن خالفت
عباســیان پــس از ترویــج اندیشــه لــزوم اطاعــت از حاکمیــت مســتقر ،ســعی کردند بــا بهرهگیری

َ
ِّ َ َ ْ َ ْ َّ َ َّ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ .1ال ُح َس ْین ْبن َخالد َق َالَ :س َأ ْل ُت َأ َبا ْال َح َسن َعل َّی ْب َن ُم َ
مان َة َع َلی َّ
َ ْ ْ
وسى الرضا ع عن قول الل ِه عز و جل ِإنا عرضنا ال
الس
ض َو
ِ
ماوات و الر ِ
َ َ َ ْ ِ َ َِ ْ َ ِْ ٍ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ِ َ ُ َ ِ َّ َ َ َ ْ َ ٍّ َ َ ْ َ َ َ ِ
ْ
ال ِجبال فأبین أن یح ِملنها فقال المانة الولیة م ِنَ ادعاها ِبغی ِر حق فقد كفر.
َ
ِ
ُ
َ
ْ
َ
ِّ
َّ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ین فأ ْبطلت َهذه ال َْیة إ َم َامة كل ظالم إلى َی ْوم الق َی َامة َو َص َارت فی َّ
« .2قال الل ُه َع َّز َو َجل ال َینال َع ْهدی الظالم َ
الصف َو ِة ث َّم أ ك َر َم ُه الل ُه َع َّز َو
ِِ
ِ ِ ِ
َّ ِ ِ
ِْ
ِ
ٍِ ِ
ِ
َج َّل ب َأ ْن َج َع َل فی ُذ ِّر َّیته َأ ْه َل َّ
الصف َو ِة َو الط َه َارة».
ِِ
ِ
ِ
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مواضع امام رضا gدر برابر گفتمانهای مشروعیت سیاسی دستگاه خالفت (میرحسینی و همکاران)

از نظریــۀ «حــق الهــی خالفــت» جایــگاه خود را مســتحکم ســازند و رقبای خــود را از میــدان رقابت
خــارج کننــد .آنهــا ســعی داشــتند موضــع خودشــان را از طریــق قــدرت و نمایندگــی خداونــد
تقویــت کننــد .در ســایه همیــن نظریــه ،بــه اســتناد روایاتــی منســوب به پیامبــر  nاطاعــت حاکم
در ردیــف اطاعــت خداونــد قــرار گرفــت و ســلطان« ،ظــل اللــه» خوانــده شــد؛ روایاتــی نظیــر «هــر
کــس ســلطان را گرامــی دارد ،خــدا را گرامــی داشــته و هــر کــس بــه او اهانــت کنــد ،به خــدا توهین
کــرده اســت»(ابن ابــی عاصــم1400 ،ق ،ج )492 :2یــا «هــر کــس کــه ســلطان را در دنیــا گرامــی
بــدارد ،خداونــد او را در قیامــت گرامــی خواهــد داشــت»(علجونی ،بیتــا ،ج )552 :1و یــا «کســی
کــه بــا ســلطان بــا خلــوص نیــت رفتــار کنــد و هواخــواه او باشــد هدایــت یافتــه و هــر کــس بــر او
خیانــت کــرده و علیــه او اقــدام کنــد ،گمــراه شــده است»(عســقالنی1406 ،ق ،ج .)178 :4بــه
همیــن منظــور ،از زمــان معتصــم (ســال 218ق) بــه بعــد ،پســوند «اللــه» بــه نشــانه خلیفــة اللهــی
بــر القــاب خلفــای عباســی افــزوده و ایــن رســم تــا آخــر ایــن سلســله ،حفــظ شــد(ر.ک .قــادری،
 .)71 :1375در ورای ایــن اندیشــه حــق اعتــراض و تــاش در راســتای ســقوط حکومــت از مــردم
ســلب میشــد و نــه تنهــا مشــروعیت ،بلکــه تــداوم حکومــت عباســیان را نیــز تضمیــن مینمــود.
امــام رضــا  gبــه منظــور مقابلــه بــا جایــگاه و القابــی کــه خلفــا بــه خــود منتســب کــرده بودنــد،
ْ َ َّ ُ ُ َ َ ُ َّ
ـاء اللـ ِـه َعـ َّـز َو
ائمــه gرا بــا عنــوان «خلفــای خداونــد در زمیــن» معرفــی نمودنــد« :ال ِئمــة خلفـ
َ
َّ
َجــل ِفــی أ ْر ِض ِه»(کلینــی1407 ،ق ،ج193 :1؛ ر.ک :درخشــه .)174 :1391 ،افــزون بــر ایــن،
بــه مــدد تفســیر آیــات قــرآن کریــم ،مقــام خالفتاللهــی را مختــص ائمــه bبرشــمردند .از جملــه
ً َ
ْ َ
َّ
ْ َ َ َّ ْ ُ
در تفســیر آیــه َ
ـن َ
«مـ ْ
كان ُیریـ ُـد ال ِعـ َّـزة ف ِللـ ِـه ال ِعـ َّـزة َجمیعــا ِإل ْیـ ِـه َی ْص َعـ ُـد الك ِلـ ُـم الط ِّی ُب(»...غافــر،
ْ َ
َّ
1
 )35،10پذیــرش خالفتاللهــی ائمــه bرا یکــی از مصادیــق عبــارت «الك ِلـ ُـم الط ِّی ُب» دانســتند
(مجلســی1403 ،ق ،ج .)198 :67امــام رضــا  gاز رســانه دعــا نیــز بــرای ایــن منظــور اســتفاده
نمودنــد .از جملــه در روایتــی کــه در اصــل یونــس بــن بکیــر دیــده شــده اســت ،یونــس از امــام،
دعایــی بــرای رفــع شــدائد و ســختیها میخواهــد کــه حضــرت نوشــتهای مفصــل مشــتمل بــر
دعــا بــرای وی مینویســند کــه در اثنــای آن بــه مســئلۀ خالفــت اشــاره کــرده و نــام  12امــام را بیــان
َ
َّ ّ ً ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ
ُ َّ
َ ُ َ َ َّ َّ
ْ َ
َّ َ َ ُ
َّ
«ِ .1إل ْی ِه َی ْص َع ُد الك ِل ُم الط ِّی ُب ق ْول ل َ ِإل َه ِإل الل ُه ُم َح َّم ٌد َر ُسول الل ِه َع ِل ٌّی َو ِل ُّی الل ِه َو خ ِلیفة ُم َح َّم ٍد َر ُسول الل ِه َحقا َو خلفاؤ ُه خلف ُاء الل ِه َو
ِ
َّ َ َ َ ٌ َ َ ُ ْ
َْ
ْ َ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
العمل الصا ِلح یرفعه ِعلمه ِفی قل ِب ِه ِبأن هذا ص ِحیح كما قلته ِب ِلس ِانی».
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174
َ َ َّ َ ّ ً َ
ُْْ
َ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ
ـاء
میدارنــد .ابتــدای ایــن بخــش بــه ایــن صــورت اســت« :و أن ع ِلیــا أ ِمیـ ُـر المؤ ِم ِنیــن ســید الو ِصیـ ِ
َ َ ُ ْ َْ
ال ْنب َیــاء َع َلـ ُـم ِّ
ـن َو ُم َجاهـ ُـد ْال َمارقیـ َ
ین َو ُم َم ِّیـ ُـز ْال ُم َنافقیـ َ
الدیــن َو ُمبیـ ُـر ْال ُم ْشــرك َ
ـن».
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
و و ِارث ِعلـ ِـم ِ
در ادامــه ثامــن الحجــج  gبــه اقتــدای خــود بــه امیرالمومنیــن اشــاره کــرده و ایشــان را امــام،

حجــت و راهنمــای خــود در زندگــی معرفــی کــرده و اعمــال صالــح و نجاتبخــش خــود را بــدون
والیــت ایشــان ،ناتمــام معرفــی میکننــد .ســپس بــه حقانیــت اوصیــای پــس از حضــرت علی g
اشــاره کــرده و بــا نــام بــردن از  12معصــوم بــه اضافــه حضــرت محمــد  nو فاطمــه زهــرا ،h
آنهــا را بــه عنــوان وســایل نجاتبخــش معرفــی نمودند(مجلســی1403 ،ق ،ج.)348-347 :91
ایــن تالشهــا در راســتای تقابــل بــا گفتمانــی کــه خالفــت عباســی ترویــج میکردنــد ،جایــگاه و
موقعیــت خــود را بیــش از پیــش نشــان میدهــد.
 .4-4بهرهگیری از اندیشۀ مهدویت
اســتفاده ابــزاری عباســیان از اندیشــۀ مهدویــت را نیــز بایــد در شــمار تالشهــای آن خانــدان
بــرای کســب مشــروعیت سیاســی قلمــداد کــرد .بــرای نمونــه ،آنــان ادعــا کردنــد پیامبــر فرمــوده
اســت« :مهــدی از فرزنــدان تــو [عبــاس] میباشــد ،او موفــق ،راضــی و مرضــی خواهــد بود»(ابــن
عســاکر1415 ،ق ،ج .)32()299 :26ایــن روایــت بــه گونـهای بــود کــه عباســیان توانســتند مدعــی
شــوند دولتشــان همــان دولــت موعــودی اســت کــه پیامبــر وعــده داده اســت تــا بدیــن وســیله
بــه دسـتگیری خالفــت را در راســتای تحقــق امــر الهــی بداننــد .در پایــان بایــد بــه روایاتــی اشــاره
کــرد کــه عباســیان بــه منظــور تبعیــت مــردم از حکومــت جعــل کردنــد ،تــا بــه این مســئلۀ نیــز رنگ
و لعــاب مذهبــی ببخشــند« :پرچــم در آینــدهای نزدیــک ،در اختیــار فرزنــدان عبــاس خواهــد بود؛
هرکــس از آنهــا تبعیــت کنــد ،در مســیر هدایــت قــرار دارد؛ امــا هرآنکــس مخالفــت ورزد ،هــاک
میگردد»(متقــی هنــدی1409 ،ق ،ج)704 :11
حضــرت رضــا  gدر تقابــل بــا بهرهبــرداری عباســیان از اندیشــۀ مهدویــت ،حضــرت مهــدی را
ْ
«...ال َقائـ ُـم ْال َم ْهــد ُّی ْبـ ُ
ـن ْال َح َ
ـن (»...خصیبی،
ـ
س
فرزنــد نــوادهاش حســن عســکری gخواندنــد:
ِ
ِ
ِ
1419ق .)364 :و ضمــن تعییــن رتبــۀ ایشــان ،تأکیــد کــرد کــه حضرت ولــی عصر fاز نــوادگان
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َ َ َّ ُ ْ ُ ْ
ـدی»
خویــش اســت .از همیــن رو امــام زمــان را «چهارمیــن از فرزنــدان خــود :ذاك الر ِابــع ِمــن ولـ ِ
(ابنبابویــه1395 ،ق ،ج )376 :2و پــدرش را ســومین فرزنــد خــود معرفــی نمــوده اســت(همان،

1378ق ،ج .)273 :1همچنیــن در ســیرۀ حضــرت رضــا  gمشــاهده میشــود کــه شــیعیان
خــود را بــه دعــا بــرای حضــرت مهــدی fفــرا میخواندند(بــرای دو نمونــه ر.ک :طوســی،
۱۴۱۱ق367 :؛ مجلســی1403 ،ق ،ج )331-330 :92کــه میتوانــد یکــی از اهــدافاش،
فرامــوش نشــدن مهدویــت اصیــل از متمهدیــان و مدعیــان دروغیــن مهدویــت باشــد کــه یکــی از
ســردمداران آن در عصــری کــه هنــوز مهــدی واقعــی بــه دنیــا نیامــده بــود ،عباســیان بودنــد.

نتیجهگیری
بنــا بــه تقســیمات سـهگانه از مراحــل حکومت عباســیان ،امــام رضــا gدر عصر تثبیــت و اقتدار
ایــن حکومــت میزیســتند .گرچــه در بــازۀ زمانــی پژوهــش حاضــر یعنــی دوران امامــت حضــرت
رضــا203-183(gق) ،چنــد دهــه از تشــکیل ایــن حکومــت گذشــته بــود ،امــا هنــوز خالفــت
عباســی بــه مبنــای ثابتــی بــرای مشــروعیت خــود دســت نیافتــه بــود .ایــن بــی ثباتــی را میتــوان
در تغییــر مبانــی مشــروعیت پیجویــی کــرد؛ بــه همیــن دلیــل ،گاه آنــان پایــه قــدرت خــود را
بــه تغلــب و اســتیال مبتنــی میســاختند و گاه بــه وصایــت ،نــص و وراثــت .در کنــار ایــن مبانــی،
صورتبندیهــای پرســابقهای چــون شــورای اهــل حــل و عقــد و اســتخالف نیــز وجــود داشــت
کــه پیشــینۀ آن ،بــه دوران خلفــای راشــدین بازمیگشــت .در کنــار مبانــی مشــروعیت ،دســتگاه
خالفــت بــه مــدد راهکارهایــی ،در پــی تقویــت مشــروعیت نیــز بودنــد .در ایــن دورۀ زمانــی ،علــی
بــن موســی الرضــا gبــه عنــوان رهبــر اصلیترین جریــان مخالــف حکومــت در این گفتمــان وارد
شــده ،نظریــات فــوق را بــه صــورت برهانــی نقــد نمودنــد .آن حضــرت موضعگیریهــای شــدیدی
در برابــر شــورا ،اســتخالف و اســتیال ابــراز کــرده ،تحریــف وصایــت و وراثــت از ســوی عباســیان را
هویــدا نمودنــد .عــاوه بــر ایــن حضــرت بــه راهکارهــای تقویتکننــده مشــروعیت عباســیان از
جملــه لــزوم اطاعــت از حاکمیــت ،ترویــج نظریــه «حــق الهــی خالفــت عباســیان» و بهرهگیــری
از اندیشــه مهدویــت نیــز واکنــش نشــان داده و افــزون بــر اینکــه از هــر فرصتــی بــرای انتقــاد بــه
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آنهــا بهــرهمیجســتند ،بــه فراخــور شــرایط سیاســی اجتماعــی نیــز بــه تبییــن و تثبیــت دیــدگاه
خویــش یعنــی «نظریــه نــص و اراده الهــی» پرداختنــد .در نتیجــه بایــد گفــت امــام رضــا ،gچــه
قبــل از والیتعهــدی و بیــش از همــه پــس از آن ،بــا رویکــرد تلفیقــی ســلبی و ایجابــی ،بــه تقابل با
گفتمانهــای مشــروعیت سیاســی اهــل ســنت پرداختــه و از اصول سیاســی شــیعه دفــاع نمودند.
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پینوشت
 .1در اینجــا مقصــود مــا از مشــروعیت ،مفهــوم ســنتی آن بــا معنــای محــوری مطابقــت بــا احــکام شــرع و دیــن اســت و نــه
 Legitimacyکــه بیــش از همــه بــر عنصــر قانــون تأکیــد دارد .بــه عبــارت دیگــر مشــروعیت قانونــی کــه ماکــس وبــر بــه عنــوان
اولیــن ســلطۀ مشــروع از آن ســخن میگویــد در زمــان ســوژه مــد نظــر مــا ،محــل بحــث نبــوده اســت(برای توضیحــات بیشــتر
ر.ک :آرون.)6-1 :1364 ،
 . 2از همیــن رو مشــاهده میکنیــم هنگامــی کــه معاویــه تحــت لــوای خونخواهــی عثمــان بــه حکومــت رســید ،بــا تطمیــع
ســران اقــوام و رؤســای قبایــل و گــردآوری آنهــا بــه دور خــود ،آن ســال را «عــام الجماعــه» خواند(ابــن عبدالبــر1421 ،ق ،ج:3
1418؛ ابــن کثیــر1407 ،ق ،ج )220 :6تــا نشــان دهــد از پذیــرش و اقبــال عمومــی برخــوردار اســت.
 . 3بــه عنــوان نمونــه امــام رضــا« gآ گاهــی بــه سیاســت  /عالــم بالسیاســه» را یکــی از اوصافــی میدانــد کــه هــر امــام بایــد
واجــد آن باشــد (کلینــی1365 ،ق ،ج202 :1؛ نعمانــی1397 ،ق.)222 :
 . 4تئوريــزه کــردن علنــي مفهــوم امامــت را در نگرانیهایــی کــه اصحــاب بــه محضــر حضــرت رضــا gاظهــار میکردنــد
میتــوان مشــاهده کــرد(از محمــد بــن ســنان :ابــن شــهر آشــوب1379 ،ق ،ج339 :4؛ از صفــوان بــن يحيــي :مفيــد1413 ،ق،
ج .)255 :2در هــر دو گــزارش احســاس خطــر از خالفــت عباســی بابــت علنــی کــردن امامــت و گفتوگــو دربــارۀ آن مشــاهده
میشــود.
 . 5بیشــک اصلیتریــن نقــش ،از ِآن پذیــرش والیتعهــدی اســت ،هرچنــد میتــوان عوامــل دیگــری چــون بــه وجــود آمــدن
ً
فضــای [نســبتا] بــاز اجتماعــی را کــه ناشــی از ایرانیگرایــی مقطعــی حکومــت عباســی بــود ،دخیل دانســت.
 . 6واژۀ «بیعــت» ریشــه در بیــع بــه معنــای معاوضــه و مبادلــه دارد .بــه ایــن ترتیــب بیعتکننــده در ازای فــروش اطاعــت و انقیاد
خــود نســبت بــه حکومــت ،امــور دیگــری همچــون امنیــت را بــرای خــود میخرد(ابــن اثیــر ،1367 ،ج.)174 :1
َ
ْ
َ
ُ
َ ْ ُ
َ
ُ
ـن َعـ َ
ْ
االه َو َعــاد َمـ ْ
ـت َمـ ْـو َل ُه َف َعلـ يٌ َمـ ْـو َل ُهَّ ،الل ُهـ َّـم َوال َمـ ْ
َ
ـن َو ُ
ـه َو
ـاد ُاهَ ،و ْاخــذل مــن خذلـ 
ـن ك ْنـ ُ 
 . 7حدیــث غدیــر بــا عبــارات «مـ 
ِ
ِ
ِ
ْان ُصـ ْـر َمـ ْ
ـن َن َصـ َـر ُه» در کتــاب صحیفــه الرضــا ،منســوب بــه آن حضــرت نیــز آمــده اســت (علــی بــن موســی الرضــا1406 ،ق.)64 :
َ
َ
 . 8حديــث منزلــت ،تشــبيه جايــگاه پيامبــر nو علــي gبــه موســي gو هــارون gاســت بــا دو گونــه نقــل «أ َمــا َت ْرضي
َ ْ َ ُ َ ِّ َ ْ َ َ ُ َ
ون مـ ْ
ـن ُم َوســي» و «أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســي» کــه در جوامــع حديثي شــيعه و اهلســنت
أن تكــون ِمنــي ِبمن ِزلـ ِـة هــار ِ
ضبــط شــده اســت (زيــد بــن علــي ،بيتــا408 :؛ بخــاري1401 ،ق ،ج.)209 :4
 . 9هنگامــی کــه مأمــون و کارگزارانــش حســن و فضــل ،چندیــن مرتبــه والیتعهــدی را بــه امــام پیشــنهاد کردنــد و هــر دفعــه با
جــواب منفــی آن حضــرت مواجــه شــدند ،بــه تهدیــد روی آوردنــد .از همیـ ن رو مأمــون بــا تمســک بــه وصیــت عمــر بــن خطــاب
َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ
ـن ق ِبل َت
در شــورای شــش نفــره مبنــی بــر گــردن زدن هــر کــس کــه مخالفــت کنــد ،امــام را تهدیــد بــه قتــل کــرد« :ف ِباللـ ِـه أق ِســم ل ِئـ
ـت َو إ َّل َض َر ْبـ ُ
و َلَيـ َـة ْال َع ْهـ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ـت ُع ُن َقك»(ابــن شهرآشــوب1379 ،ق ،ج.)363 :4
ِ
ـد و ِإل أجبرتــك علــى ذ ِلــك فـ ِـإن فعلـ ِ
ِ
ب و عــزل
 . 10والیتعهــدی را قبــول مىكنــم بــه شــرطى كــه امــر و نهــی نکنــم ،بــه داوری و افتــاء ننشــینم ،احــدی را نص ـ 
ننمايــم ،رســمى را بــر هــم نــزده و احــداث امــرى نكنم(کلینــی ،1365 ،ج .)489 :1در عمــل نیــز پایبندی امــام را مشــاهده میکنیم؛
بــرای نمونــه ،آن حضــرت پیشــنهاد مأمــون بــرای معرفــی فرمانــدار را رد کردند(مجلســی1403 ،ق ،ج.)144 :49
 . 11یکــی از اهــداف مأمــون در واگــذاری والیتعهــدی ،کســب مشــروعیت برای خالفــت خــود بود(جعفریــان.)433 :1381 ،
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مأمــون بــه هواخواهــان حکومــت عباســی و معترضــان بــه والیتعهــدی امــام رضــا gگفــت« :ایــن مــرد [علــی بــن موســی]
کارهــای خــود را از مــا پنهــان کــرده ،مــردم را بــه امامــت خــود میخوانــد .او را بدیــن جهــت ولیعهــد قــرار دادم کــه مــردم را بــه
خالفــت مــا خوانــده ،بــه ســلطنت و خالفــت مــا اعتــراف کنــد .در ضمــن ،فریفتگانــش بداننــد او چنانکــه ادعــا میکنــد ،نیســت
و ایــن امر[خالفــت] شایســته ماســت نــه او» (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)170 :2
 . 12برخــی اهــل ســنت بــا نســبت دادن جملــه «خالفــت پــس از مــن  30ســال اســت و پــس از آن تبدیــل بــه پادشــاهی خواهــد
شــد» بــه رســول اللــه nقصــد داشــتهاند بــه نوعــی مشــروعیت خلفــای راشــدین را بــا دیگرانــی کــه بــا غلبــه بــه حکومــت
رســیدهاند متمایــز جلــوه دهند(ابــن جعــد1417 ،ق .)479 :نمونــۀ دیگــر ،توجیـ ه روایــت نبــوی «ائمــه پــس از من  12نفر هســتند»
بــه خلفایــی اســت کــه اســتحقاق خالفــت داشــتهاند و نــه هــرآن کــس کــه بــه ایــن منصــب دســت یافتــه اســت!(مبارکفوری،
1410ق ،ج.)391 :6
 . 13بــه عنــوان نمونــه احمــد بــن حنبــل مینویســد« :هرکــس علیــه پیشــوایی از پیشــوایان مســلمین کــه مــردم بــر خالفــت او
اجمــاع کــرد ه باشــند خــروج کنــد ،جمــع مســلمانان را پراکنــده کــرده و چنانچــه در آن حالــت قبــض روح شــود ،به مــرگ جاهلیت
مــرده اســت» (احمــد بــن حنبــل1411 ،ق.)46-45 :
 . 14خلفــای اولیــه عباســی تــا زمــان جنــگ امیــن و مأمــون ،اصــرار بــر انتخــاب دو یــا ســه ولیعهــد داشــتند و تنهــا در زمــان
مأمــون و گزینــش علــی بــن موســی الرضــا اســت کــه عباســیان تجربــه تــک ولیعهــدی را آغــاز کردند(قــادری.)149 :1375 ،
 . 15امیرالمؤمنیــن علــی gدر طــول خالفــت خــود ،کســانی را کــه بیعــت نکــرده بودنــد بــه حــال خــود وانهــاده و از زور بــرای
اخــذ قــدرت اســتفاده نکردند(بــه ایــن گــروه قاعدیــن گفتــه میشــود .بــرای مشــاهدۀ اســامی آنهــا ر.ک :طبــری1387 ،ق ،ج:4
431-430؛ طوســی ،1382 ،ج .)166 :4بارزتریــن مخالفــت اهــل بیــت بــا صورتبنــدی غلبــه ،از امــام صــادق gنقــل شــده
ت مــا بــا محبــت و مهربانــى ،وقــار و تقيـه ،حســن
اســت« :بنــى اميـ ه بــا شمشــير و ظلــم بــر مــردم مســلط شــدند ،ولــى امامـ 
معاشــرت ،پرهيــزكارى و عبــادت همــراه اســت»(ابن بابویــه1403 ،ق ،ج.)355-354 :2
 . 16زیــد در شــهر بصــره حرکــت خــود را آغــاز کــرد و عــاوه بــر غــارت امــوال و بــه آتــش کشــیدن خانههــای بنیالعبــاس و
همفکــران آنهــا ،هــر آن کــس را لبــاس ســیاه بــر تــنداشــت در آتــش میافکند(طبــری1387 ،ق ،ج .)535 :8او بــه واســطۀ
همیــن آتشافروزیهایــش بــه «زیدالنــار» ملقــب گردید(ابوعلــی مســکویه ،1379 ،ج.)118 :4
 . 17از نقــد امــام رضــا gپــی میبریــم زیــد گمــان کــرده بــود هــر آن کــس از نســل فاطمــه hباشــد ،عــذاب نخواهــد شــد و
هــر کاری بخواهــد میتوانــد انجــام دهــد کــه حضــرت ایــن تفکــر را نقــد نمودند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)234 :2
 . 18البتــه ناگفتــه نمانــد امــام رضــا gخــروج افــراد متقــی را کــه از بــرای خــدا بــه خشــم آمــده و قیــام کننــد جایــز شــمردند.
ایــن مطلــب را میتــوان در مقایســه زیــد النــار بــا زیــد بــن علــی کــه مأمــون آن دو را یکســان پنداشــته بــود مشــاهده نمــود کــه امــام،
قیــام زیــد بــن علــی را تأییــد کردنــد(ر.ک :ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)249-248 :1
 .19بــرای مشــاهده گزارشهــای تاریخــی از خشــم برخــی عباســیان از انتخــاب یــک علــوی بــه عنــوان ولیعهــد و واهمۀ آنــان از
امــکان خــارج شــدن خالفــت از خانــدان بنیعبــاس ر.ک :طبــری1387 ،ق ،ج.555 :8
 . 20بــه جــز خــوارج و گروهــی از معتزلــه ،همــه مذاهــب پذیرفتــه بودنــد کــه خالفــت حــق قبیلــه قریــش اســت؛ به همیــن دلیل
گاه اصالــت قریشــی بــودن ،بــه عنــوان اولیــن شــرط در نظــر گرفتــه شــده اســت (فــراء1421 ،ق .)20 :ایــن مبنــا ،ریشــه در روایــات
فراوانــی دارد کــه منســوب بــه پیامبــر nاســت (ر.ک :بخــاری1401 ،ق ،ج .)155 :4از همیــن رو برخــی معتقدنــد قریشــی بــودن
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خلیفــه کــه نخســتین نظریــه و شــرط خالفــت بــود تــا پایــان خالفــت عباســیان همــواره وجــه غالــب شــرایط خلیفگــی بوده اســت
(قــادری .)159 :1375 ،بنابرایــن بــا تثبیــت گفتمــان قرشــی بــودن خلیفــه ،در اینجــا گفتمــان دیگــری مطــرح شــده مبنی بــر اینکه
از میــان قبیلــه قریــش ،چــه کســی بــه پیامبــر نزدیکتــر اســت تــا خالفــت بــه او برســد.
 . 21قاضــی عبدالجبــار و فخــررازی نــام ایــن گــروه را «روندیــه» دانســتهاند (فخرالدیــن رازی1413 ،ق55 :؛ قاضــی عبدالجبــار،
1965م ،ج ،20بخــش دوم.)177 :
 . 22شاید به همین دلیل آنان به «عباسیان خالص/العباسیه الخلص» یاد میشوند (نوبختی1404 ،ق.)47 :
 . 23جالــب توجــه آنکــه در منابــع شــیعی آمــده اســت ابوصلــت هــروی ،معمــر بن خــاد و گروهــی از شــیعیان بر امــام رضاg
وارد شــدند و مشــاهده کردنــد رنــگ رخســار حضــرت تغییــر کــرده اســت .آنهــا از ماوقــع ســؤال کردنــد که حضــرت فرمودنــد :در
اندیشــه شــعر مــروان بــن ابــی حفصــه بــودم کــه نــاگاه بــه خــواب رفتــم .در عالــم رؤیا فــردی اشــعار زیــر را میســرود:
و مضى القضاء به من الحكا م
قد كان اذ نزل القرآن بفضله
ان ابن فاطمة ّ
حاز الوراثة عن بنى االعما م
المنوه باسمه
و يبكى و يسعده ذو و االرحا م
و بقى ابن نثلة واقفا متحيرا
یعنــی هنگامــی کــه قــرآن نــازل شــد ،خداونــد چنیــن قضــا کــرد کــه اوالد فاطمــه جلیــل القــدر بــوده و ارثبــر پیامبــر باشــند در
حالــی کــه عمــوزادگان ســهمی ندارند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)176 :2
 . 24برای اطالعات بیشتر ر.ک :آیینه وند و الهی زاده.18-1 :1384 ،
ـب نزدیکتــر بــه رســول اللــه nاز طریــق امیرالمومنیــن gاز یک ســو
 . 25ایــن شــعر نشــان مــی دهــد دالیــل علویــان در نسـ ِ
و فاطمــه زهــرا hاز ســوی دیگــر بوده اســت.
 . 26بــه عنــوان نمونــه نفــس زکیــه بــه منصــور نامــه نوشــته و خــود را از نظــر قرابــت بــه رســول اللــه nنزدیکتــر معرفــی
کــرد چــرا کــه عــاوه بــر امیرالمومنیــن ،gخــود را از اوالد فاطمــه hمیدانســت (طبــری1387 ،ق ،ج .)567 :7همچنیــن
فــان اس معتقــد اســت نظریــه وراثــت در نهایــت برچســب یــک ایــده غریــب از یــک فرقــه را بــه پیشــانی گرفــت چــون اگــر حق
جانشــینی از آن عبــاس میبــود ،بایــد ایــن مدعــای بــزرگ را پذیرفــت کــه خلفــای راشــدین نیــز خالفــت را غصــب کردهانــد
( ،)Van Ess:1991 ,V3 :18چیــزی کــه بــرای عامــه مســلمانان قابــل پذیــرش نبــود.
 . 27بــرای مشــاهده  69روایــت در فضیلــت عبــاس ،خانــدان وی ،محــق بــودن آنــان در خالفــت و پیــش بینــی وقــوع آن ر.ک:
متقــی هنــدی1409 ،ق ،ج ،708-698 :11احادیــث ش.)33452-33383
 . 28اســتدالل امــام در تقابــل بــا ایــن فرهنــگ جاهلــی قــرار دارد« :بنونــا بنــو ابنائنــا و بناتنــا /بنوهــن ابنــاء الرجــال االباعدی»
فرزنــدان مــا ،فرزنــدان پســرانمان هســتند و فرزنــدان دخترانمــان ،فرزنــدان مــردان بيگانهاند(جاحــظ1424 ،ق ،ج.)230 :1
 . 29امــام بــه حرمــت ازدواج بــا محــارم اســتدالل کردنــد ولــذا حضــرت رضــا gبــه پیامبــر نزدیکترنــد .جالــب توجــه آنکــه
مأمــون پــس از ســکوتی معنـیدار در برابــر ایــن پرســش ،بــر درســتی ســخن امــام صحــه گــذارد.
 . 30در اینجــا موضعگیــری حاکــم نیشــابوری قابــل توجــه اســت .او از یــک طــرف بــه اجمــاع اهــل علــم تمســک میکنــد کــه
در مســئلۀ ارث ،عمــو بــر پســرعمو تقــدم دارد ،امــا در کنــار آن بــه روایتــی از امیرالمؤمنین gاشــاره کرده که ایشــان ،خــود را وارث
علــم پیامبــر دانســتهاند(حاکم نیشــابوری ،بیتــا ،ج .)126 :3گویــی او خواســته علــم را مســتثنا کند.
 . 31این استدالل از امام موسی کاظم gدر تقابل با هارون الرشید ذکر شده است ر.ک :ابنبابویه1378 ،ق ،ج.82 :1
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 . 32ایــن روایــت فــارغ از منابــع شــیعی ،در غالــب منابــع اهــل ســنت در خطــاب بــه حضــرت زهــرا hنقــل شــده اســت (بــه
عنــوان نمونــه ر.ک :قنــدوزی1416 ،ق ،ج .)210 :2فــارغ از مجــادالت ســنتی ،حتــی جعفــر بــه موعــود بــودن بــرادرش مهــدی،
بــاور نداشــت (ابوالفــرج اصفهانــی1415 ،ق ،ج.)193 :13
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منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم.
ـ آرون ،ریمون .)1364( .مراحل اساسی اندیشه در جامعهشناسی .ترجمه باقر پرهام .تهران :آموزش انقالب اسالمی.
ـ آشوری ،داریوش .)1358( .درآمدی بر جامعهشناسی و جامعهشناسی سیاسی .تهران :مروارید.
ـ آیینه وند ،صادق ؛ الهی زاده ،محمدحسین« .)1384( .معیار مشروعیت خالفت در چالش حسنیان (فرزندان عبدلله محض) با
دولت عباسی» .فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا . hش . 53صص.18-1 :
ـ ابن ابی شیبه کوفی1409( .ق) .المصنف .به کوشش سعید اللحام .بیروت :دارالفکر.
ـ ابن أبی عاصم ،عمرو الضحاک الشیبانی1400( .ق) .السنة .به کوشش محمدناصر الدین .بیروت :المکتب االسالمی.
ـ ابن اثیر ،عزالدین علی .)1367( .النهاية في غريب الحديث .چاپ چهارم .قم :موسسه اسماعيليان.
ـ ــــــــــــــــــــــ1385( .ق) .الکامل فی التاریخ .بیروت :دارصادر.
ـ ابنبابویه ،محمد بن علی .)1361( .معانی االخبار .قم :انتشارات جامعه مدرسین.
ـــــــــــــــــــــــــ.)1362(.األمالي.تهران:انتشاراتكتابخانهاسالميه.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1378( .ق) .عیون أخبار الرضا .gتهران :انتشارات جهان.
ـ ــــــــــــــــــــــــ .)1385( .علل الشرائع .قم :انتشارات داوري.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1395( .ق) .كمال الدين و تمام النعمة .به کوشش علی اکبر غفاری .تهران :اسالمیه
ـــــــــــــــــــــــــ1403(.ق).الخصال.قم:انتشاراتجامعهمدرسین.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1413( .ق) .من ال يحضره الفقيه .قم :انتشارات جامعه مدرسين.
ـ ابن جعد ،علی1417( .ق) .مسند ابن جعد .چاپ دوم .بیروت :دارالکتب العلمیه.
ـ ابن خلدون ،عبدالرحمن1408( .ق) .تاریخ .به کوشش خلیل شحاده .چاپ دوم .بیروت :دارالفکر.
ـ ابن شعبه حرانى ،حسن بن على1404( .ق) .تحف العقول .چاپ دوم .قم :جامعه مدرسين.
ـ ابن شهرآشوب مازندرانی1379( .ق) .مناقب آل أبی طالب  .gقم :مؤسسه انتشارات عالمه.
ـ ابن عبد ربه آندلسى1404( .ق) .العقد الفريد .بیروت :دارالكتب العلمية.
ـ ابن عبدالبر1412( .ق) .االستيعاب فى معرفة األصحاب .به کوشش على البجاوى .بيروت :دارالجيل.
ـ ابن عساکر1415( .ق) .تاریخ مدینه دمشق .بیروت :دارالفکر للطباعه و النشر.
ـ ابن کثیر دمشقی1407( .ق) .البداية و النهاية .بيروت :دار الفكر.
ـ ابوالفرج اصفهانی1415( .ق) .االغانی .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
ـ ابوعلی مسکویه .)1379( .تجارب األمم .به کوشش ابوالقاسم امامى .چاپ دوم .تهران :سروش.
ـ ابوهالل عسكری1419(.ق) .الصناعتین .بیروت :مكتبه عنصریه.
ـ ابویوسف ،یعقوب بن ابراهیم .)1382( .الخراج .چاپ دوم .قاهره :المطبعة السلفیه.
ـ احمد بن حنبل1411( .ق) .أصول السنة .عربستان سعودی :دارالمنار.
ـ أخبار الدولة العباسية و فيه أخبار العباس و ولده( .نویسندۀ ناشناس) (1391ق) .به کوشش عبدالعزيز الدورى و عبدالجبار المطلبى.
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بيروت :دار الطليعة.
ـ إربلی ،علی بن عیسی1381( .ق) .کشف الغمه .تبریز :مکتبه بنیهاشمی.
ـ امام جمعه زاده ،سید جواد؛ محموداوغلی ،رضا« .)1393( .واکاوی مواضع سیاسی امام رضا  gدر بحرانهای اعتقادی ـ سیاسی
دوره (183-203ق)» .فرهنگ رضوی.)5( 2 .صص.31 -8:
ـ بازرگان ،عبدالعلی .)1361( .شورا و بیعت .تهران :شرکت سهامی انتشار
ـ باقالنی ،ابوبکر محمد1414( .ق) .تمهید االوائل و تلخیص الدالئل .بیروت :مؤسسه الکتب الثقافیه.
ـ بخاری ،محمد بن اسماعیل1401( .ق) .الجامع الصحیح .بیروت :دارالفکر.
ـ بغدادى ،عبدالقاهر1408(.ق) .الفرق بین الفرق .بیروت :دار الجیل/دار االفاق.
ـ بالذری ،احمد بن یحیی1417( .ق) .كتاب جمل من انساب األشراف .بيروت :دارالفكر.
ـ تفتازانی ،سعدالدین .)1409( .شرح المقاصد .قم :الشریف الرضی.
ـ جاحظ ،عمرو بن بحر1424( .ق) .الحيوان .چاپ دوم .بیروت :دار الكتب العلمية.
ـ جعفريان ،رسول .)1381( .حيات فكرى و سياسى ائمه .چاپ ششم .قم :انتشارات انصاريان.
ـ جواد علی1422( .ق) .المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم .چاپ چهارم .بیجا :دارالساقی.
ـ حاكم نیشابوری( .بیتا) .المستدرك علی الصحیحین ،به کوشش یوسف مرعشلی .بیروت :دارالمعرفه.
ـ حمیرى قمى ،عبدالله بن جعفر( .بیتا) .قرب اإلسناد .تهران :انتشارات كتابخانه نینوى.
ـ خصيبى ،حسين بن حمدان 1419( .ق) .الهدایة الکبری .بیروت :البالغ.
ـ درخشه ،جالل .)1391( .سیاست و حکومت در سیرۀ امام رضا  .gمشهد :بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا.g
ـ دلیر ،نیره« .)1389( .گفتمان خالفت و سلطنت در سیر الملوک» .مجله مطالعات تاریخ اسالم .ش .4صص.58-37:
ـ زید بن علی( .بیتا) .مسند .بیروت :منشورات دار مکتبه الحیاه.
ـ سبحانی ،جعفر( .بیتا) .بحوث في الملل و النحل .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ سروش ،عبدالکریم« .)1384( .تشیع و چالش مردمساالری» .بازتاب اندیشه .ش .63صص.58 -50 :
ـ سعد بن عبدالله اشعری .)1360( .المقاالت و الفرق .تهران :مركز انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ سیدمرتضی1413( .ق) .الفصول المختارة .قم :كنگره شيخ مفيد.
ـ شربینی ،محمد بن احمد1377( .ق) .مغنی المحتاج .بیروت :داراحیاءالتراث العربی.
ـ صالحیشامی ،محمد بن یوسف1414( .ق) .سبلالهدى والرشاد فى سيرة خيرالعباد .بيروت :دارالكتب.
ـ صبحی ،احمد محمود1410( .ق) .االمام المجتهد یحیی ابن حمزه و آراوه الکالمیة .قاهره :منشورات العصر الحدیث.
ـ صفار ،محمد بن حسن1404( .ق) .بصائر الدرجات .قم :انتشارات كتابخانه آیت الله مرعشى.
ـ طبرانی ،سلیمان1415( .ق) .المعجم االوسط .بیجا :دارالحرمین للطباعه و النشر والتوزیع.
ـ ــــــــــــــــ( .بیتا) .المعجم الکبیر .به کوشش حمدی السلفی .قاهره :داراحیاءالتراث العربی.
ـ طبرسى ،احمد بن على  1403( .ق) .اإلحتجاج على أهل اللجاج .به کوشش :محمد باقر موسوی خرسان .مشهد :نشر مرتضى .
ـ طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر1387( .ق) .تاریخ األمم و الملوك .بیروت :دارالتراث.
ـ طوسی ،خواجه نظام الملک .)1344( .سیرالملوک .به کوشش هیوبرت دارک .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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ـ طوسی ،محمد بنحسن1407( .ق) .الخالف .قم :دفترانتشارات اسالمی.
ـــــــــــــــــــــــــ.)1382(.تلخیصالشافی.قم:انتشاراتالمحبین.
ّ
المتهجد و سالح ّ
المتعبد .بیروت :مؤسسة فقه الشيعة.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1411( .ق) .مصباح
ـ عسقالنی ،احمد بن الحجر1406( .ق) .لسان المیزان .به کوشش دایره المعارف النظامیه .بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
ـ العلجونی ،اسماعیل بن محمد( .بیتا) .کشف الخفاء .به کوشش احمد القالش .بیروت :مؤسسه الرسالة.
ـ علی بن موسی الرضا (منسوب)1406( .ق) .صحيفة اإلمام الرضا .gمشهد :كنگره جهانى امام رضا.g
ـ عياشى ،محمد بن مسعود1380( .ق) .تفسير .تهران :چاپخانه علميه.
ـ غزالی ،ابوحامد1409( .ق) .فضائح الباطنیه .به کوشش عبدالرحمان بدوی .کویت :دار کتب الثقافیة.
ـ فاروق عمر1998( .م) .الخالفه العباسیه عصر القوه و االزدهار .بیجا .دارالشروق.
ـ فتال نیشابوری ،محمد بن حسن( .بیتا) .روضه الواعظین .قم :انتشارات رضی.
ـ فخرالدين رازى 1413( .ق) .اعتقادات فرق المسلمين و المشركين .قاهره :مكتبة مدبول ي
ـ فراء ،ابویعلی1421( .ق) .األحكام السلطانية .چاپ دوم .بیروت :دار الكتب العلمية.
ـ فرای ،ریچارد .)1365( .بخارا دستاورد قرون وسطی .ترجمه محمود محمودی .تهران :علمی و فرهنگی.
ـ فضل الله ،محمدجواد .)1382( .تحلیلی از زندگانی امام رضا .gمشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
ـ فیرحی ،داود .)1378( .قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم دوره میانه ،تهران :نشرنی.
ـ ـــــــــــــ .)1382( .نظام سیاسی و دولت در اسالم .تهران :سمت.
ـ قادری ،حاتم .)1375( .تحول مبانی مشروعیت خالفت .تهران :انتشارات بنیان.
ـ قاضی عبدالجبار1965( .م) .المغنی فی ابواب التوحید و العدل .قاهره :الدار المصریه.
ـ قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم1416( .ق) .ینابیع الوده لذوی القربی .بی جا :داراالسوه.
ـ كراجكى ،محمد بن على1410( .ق) ،كنز الفوائد .قم :دارالذخائر.
ـ كلینی ،محمد بن یعقوب .)1365( .الكافی .تهران :دارالكتب اإلسالمیه.
ـ الپیدوس ،آیراماروین .)1376( .تاریخ جوامع اسالمی از آغاز تا قرن هجدهم .ترجمه محمود رمضان زاده .مشهد :بنیاد پژوهشهای
اسالمی آستان قدس رضوی.
ـ لمبتون ،آن کی اس .)1380( .دولت و حکومت در اسالم .ترجمه و تحقیق :سید عباس صالحی و محمد مهدی فقیهی .تهران:
مؤسسه چاپ و نشر عروج.
ـ ماوردی ،ابوالحسن( .بیتا) .األحكام السلطانية .قاهره :دارالحديث.
ـ مبارکفوری ،محمد بن عبدالرحمن1410( .ق) .تحفه االحوذی بشرح جامع الترمذی .بیروت :دارالکتب العلمیه.
ـ متقی هندی ،علی1409( .ق) .کنز العمال فی السنن االقوال و االفعال .بیروت :مؤسسه الرساله.
ـ مجلسی ،محمدباقر1403( .ق) .بحار االنوار .بیروت :موسسه الوفاء.
ـ مسلم بن حجاج نیشابوری( .بیتا) .صحیح .بیروت :دارالفکر.
ـ مصری ،احمد امین( .بیتا) .ضحی االسالم .بیروت :دارالکتب العربی.
ـ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان1413(.ق) ،اإلرشاد .قم :كنگره جهاني شيخ مفيد.
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