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 الملخص 

زخر التراث اإلسالمي بشذرات زينت سيرة السائس الحاكم في الدولة اإلسالمية وطبيعة 
سياستو في الناس وكأنو غدػ ظل هللا في األرض واتباعو والخضوع لو حتى صار واجب 

الدين ىو العمود االساس الذؼ بنيت عميو سياسة الدنيا ، ومن مقدس ، متحججين بذريعة ان 
ىذا المنطمق السائد في أن السياسة سياسة الدين والدنيا ، صار لزامًا عمى السائس أن يجد لو 
سبل تكفمو وتفضي عميو تمك الشرعية الواجب وجودىا في شخصو وبالتالي سيذعن وينقاد لو 

ىنا أن فكرة تذرع السائس الحاكم في الدولة االسالمية بالدين عامة الناس ، ىذا والجدير بالذكر 
إلضفاء الشرعية ليس بجديد ، بيد أن الجديد في بحثنا ىذا ىو ما قد جاء في اختيارنا انموذجا 
لو ،اال وىي الدولة العباسية وقضية كيفية تجذير المرويات ليا بجعميا االساس والداعم الساند 

الد، وطريقة معالجة تمك المرويات باألدلة واالثبات الموضوعي، بذا في تصدرىم دفة الحكم لمب
تحت  محورين المحور االول قد تناول فيو مفيوم مصطمح السياسة في  اندرج موضوعنا ذلك

مع طبقة معينة في المجتمع ، اما الثاني فعرض فيو  التراث اإلسالمي وطريقة تعريفو بما يتالئم
 شرعية خالفة بني العباس .جذور المرويات الموضوعة في 
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Abstract 

The Islamic heritage abounds in fragments decorated the 

biography of the ruler of the ruler in the Islamic state and the nature 

of his policy in people as if he had gottne  Gods shadow on the 

ground and his followers and his followers and submission to him 

untile he became asacred duty invoking the pretext that religion is 

the basic pillar upon which the politics of the world are built and 

from this prevailing premise that politics is the policy of religion 

and the world it is imperative for the politician to find ways to 

guarantee it and eliminate that legitimacy which must be present in 

his person and thus he will acquiesce and criticize him ingeneral 

people . 

It is worth noting that the idea of the ruling politician invoking 

religion in order to give legitimacy is not new but what is new in 

this research came in our selection of amodel for the Abbasid state 

and the issue of how to warn the narratives to it and make it the 

basis and supporter in their topical accuracy of the rule of country 

and the way it is treated with evidence the objective evidence of this 

staircase under the two axes of the first axis dealt with the concept 

of the term politics in Islamic heritage as for the second the roots 

were presented by legal narratives of succession of Bani Abbas .                                                                              
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 ح السياسة في التراث االسالمي المحور االول : مفهوم مصطل

 مقدمة في مفهوم مصطلح السياسة في التراث االسالمي   

ياسة الذؼ ُعِنى بو أصاًل وكما ذكره الس منظومة خاصة ، حاولت لبس مفيومت ِوجد
وعمى ذلك الحال اجيدت  (1)الماوردؼ في تعريفو لإلمامة بأنو ىي : حراسة الدين وسياسة الدنيا

 ،رالمنظو ىذا الدين بواقع السائس الحاكم الذؼ ال تقوػ سيادتو إال وفق ي ربط تمك المنظومة ف
حتى بدت صورة السائس الدينية مختمفة بحسب مذىب المؤرخ أو االديب المّتصرف في خطابو، 
ىذا وعمى اختالف انواع االىواء والنصوص المكتوبة نراىا قد رسمت صورة واحدة  أشارت فييا 

تطبعيم فيو، إذ تم التركيز في اإلسالم عمى الوحدة العضوية الدينية أؼ  الى تدين المموك أو
، أؼ اصبح الدين ىو المؤسس لالجتماع السياسي واالشتراك في (2)جماعة تمّتف حول الدين

وغاية ىذا االجتماع السعادة في الدنيا واآلخرة سعادة مستمدة من  العقيدة اساس ىذا االجتماع،
، فارتبط االجتماع بالدين وكان الرسول ) صموات هللا (3)والقيم السماويةالخضوع هلل وتعاليمو 

عميو وآلو( صاحب ىذا الدين ، قائدا روحيًا وسياسيًا في آن جمع بين الدين والدولة ، وكان 
الدين سياسة لو ، ومن بعده ارتبط الدين بالسياسة في تّصور المسممين ليا، وكان تمثل الخالفة 

 ميساوؼ الدكتورة سيام ال في صدد ذلك قالتما كان يقوم بو السابق من دور عمى إنيا قيام ب
لم يتمثل الخمفاء الراشدون الخالفة سياسة دنيوية بل فيموىا باعتبارىا )مشيرة في ذلك بأنو : 

ي مواصمة لما كان يقوم بو الرسول ) صموات هللا عميو وآلو( في تنظيم شؤون الدنيا بالدين، وف
، يد عثمان بدا الدين ىادفا لمدولةسيطرة السياسة في عمن رغم عمى ال، و حمايتومواصمة نشره و 

واصبحت الدولة نفسيا الشرط لوجود الدين ، وترابط الدين بالدولة والسياسة بالجماعة وأصبحت 
روبولوجي ، ال تتم وال ثاألمة سند الدولة والدولة صاحبة لألمة ، إال أن الدولة في المنظور االن

وتقوػ وتعظم إال إذا ما ارتكزت عمى أصل أساسي ىو المجتمع نفسو وىذا ما بينو ابن تكتمل 
خمدون حين أشار إلى أن الوازع الديني وحده لم يكِف لقيام الدولة وتطّورىا في اإلسالم ، وقّدم 

 .(4)(وازع العصبية وىو وازع إجتماعّي ، شرطًا لقيام الدولة وقوتيا



                                                                     

 6;5 (4242 كانون األول) نيوالعشر  التاسعالعدد  

  ايمان عبيد وناس م.د.

كام في التاريخ اإلسالمي قد استغنى أو كان في إمكانو أن في حين نجد ال أحد من الح 
يستغني عن اعالن التمسك بالدين ، ألنو ال أحد منيم كان يستطيع أن يمتمس الشرعية لحكمو 
خارج اإلعالن عن خدمة الدين ولرفع من شأنو ، فيؤالء بنو أمية قد أعمنوا إبقاءىم لمعاني 

، وساست دولة  لصق الدولة بسبل الدينرؼ عمى منياج الخالفة من تحّرؼ الدين ومذاىبو والج
بني العباس والعالم سياسة ممزوجة بالدين والممك، وكانت العقيدة اإلسماعمية في اإلمامة األّس 

لممصامدة غدت الدعوة الدينية باتباع الميدؼ ،  الذؼ ارتكزت عميو الدعوة الفاطمية ، وكذا
 .(5)يافمبسوا صبغتيا وتضاعفت قوة عصبيتيم ب

فبالنسبة لألمويين إدعوا أن خالفتيم تقميد من هللا وأن ممكيم بقضاء وقدر وأنيم يعممون  
وبذا قد أدرك االمويون أن  بإذنو طائعين ألمره، وأن خضوع المسممين ليم وطاعتيم قدر سماوؼ،

ي قرابتيم لمخميفة عثمان ال تشكل مبدأ ينشر شرعية خالفتيم ، فجنحوا إلى مذىب الجبر ف
ن ُرِجع إلى الحركة العباسية  والياشمية،  وصّية أبي و الخالفة واعتمدوا عميو إلثبات شرعيتيا، وا 

لم تعد بعد تأسيس الدولة العباسية كافية لإلقناع بشرعية الخالفة ألن ىذه الوصية نجدىا ىاشم 
بني العباس حتى تربط العباسيين بالعمويين سياسيّا وتصميم الياشمية عقديًا ، فما أن قامت دولة 

ىم سواسية مع العمويين في تولي الخالفة النيم من بيت آل النبوة بحسب أثبت مموكيا أنيم 
، وأن هللا خصيم بقرابة الرسول ) صموات هللا عميو وآلو( وفّضميم فوضعيم من اإلسالم إدعائيم

ىذه العالقة ومن ذلك الواقع كانت  (6)واىمو بالموضع الرفيع واصطفاىم ليذا الدين مؤيدين
المتميزة بين السمطة والدين شرطًا ال غنى عنو لتأسيس االجتماع المدني ، أؼ بناء مجتمعات 
متعاونة متضامنة بين أفرادىا ، إذ ىو االطار الضرورؼ لخمق التواصل والتداول المعنوؼ 

ضفاء والمادؼ وبالتالي لنمو الحضارة وتقدميا ، فقد كانت العنصر الرئيسي بل الوحيد في إ
الشرعية عمى القوة القيرية التي كانت تقوم عمييا الدولة ، كعالقة مضافة ومفروضة عمى 
الجماعات االىمية المشتتة المتنوعة ، وكانت كذلك العنصر الحاسم في توليد االلتزام والتقديس 

ة التي لمقانون ، الذؼ يفترض استخدام ىذه القوة كما كانت االرضية الرمزية والخيالية والعقيدي
تتالقى من خالليا الجماعات المتنوعة وتحقق تجاوزىا لتمايزاتيا وتعدديتيا وتولد ىوية واحدة ، 
أؼ تنشئ الجماعة كوحدة أو كمتحد ذؼ إرادة وأىداف مشتركة ، و ىذا الفكر قد سارت عميو 
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مقدسة اقدم الحضارات وسبقت فيو المسممين ، إذ نجد أن  الممك االلو ىو رمز ىذه السمطة  ال
ّعد العباسيون أن إرادة الخميفة ىي تعبير عن اإلرادة  وعمى ىذا المنوال(7)ومصدر شرعيتيا

اإلليية وتنفيذ ليا، وجعموا مموكيم سالطين هللا في أرضو يسوسون بتوفيقو وتسديده، ىذا ونجد 
ىو من  أن األمر والتمبس بغطاء الدين قد تعدػ أكثر من ذلك ، إذ نرػ أن احترام األشكال كان

ربولوجيا السياسية أن جوىر ثاكثر األشياء التي يحرص عمييا الوجود السياسي ، فبّينت االن
والطقسّي ، وقد تّوسم الخمفاء بالطقوس  protocolaireالسمطة يكمن في الجياز الرسمي 

مطة والرسوم فإنيم لجؤوا إلى الكاريزما إلى القوة الخارقة الغامضة الفاتنة التي تبحث عنيا الس
وتتّوسميا لتجني القداسة األولية التي يحّن الييا الالوعي الجماعي، وىذا ما وصف بو طريقة 
جموس الخمفاء العباسيين ولباسيم في المواكب ومسرحة الدين فييا : إذ يجعل الخميفة عمى رأسو 

ست عن معمّمة سوداء وصاّفية ويتقمد سيف النبي ) صمى هللا عميو وآلو( ويجعل بين مخدتي الد
يساره سيفًا آخر ويمبس خفًا أحمر ويضع بين يديو مصحف عثمان ، الموجود إذ ذاك في 

،  فتمّبس ىيئتو رمزيًا و( ويمسك بقضيبوالخزائن وعمى كتفيو بردة النبي ) صمى هللا عميو وآل
موجود بييئة الرسول ) صموات هللا عميو وآلو( ، وتذّكر سمطتو بالسمطة النبوية الروحية المتمثمة ل

 (8)اإلليي

ىذا وقد شممت قضية قداسة واستمرارية الوجود السياسي وعمى مدػ التاريخ اإلسالمي ــ 
سواًء كانت في المشرق أو المغرب ــ  نجد إضفاء مسرحة الدين  حتى في األلقاب المنوطة ليذا 

لشيعة عميًا ولّما خّصت اىذا (9)إذ استحوذ لقب ليس لو مثل الخميفة وأمير المؤمنينالسائس ، 
راح عميو السالم بمقب اإلمام ، راح ابراىيم بن دمحم وىو اول من بويع لو بالخالفة من العباسيين 

ت بو الفاطميون عِ مق ىذا المقب عمى الميدؼ واالمين والمأمون ، ونُ طِ أُ ولقب نفسو باإلمام و 
نية ،من ذلك إطالق يفت في بعض األلقاب إلى إمام كممة أخرػ ذات داللة ديِض ائمتيم ، وقد أُ 

مام الحق عمى المستكفي )  مام المسممين 334ــ 333إمام األمة عمى بني عبد المؤمن وا  ىـ( وا 
 .(11)ه(218ـــــ  171)  عمى المأمون 

ضفاء صفة القداسة الرمزية عمييم بتمك   والجدير بالذكر ىنا لم يكتِف العباسيون وا 
 عمى األرض وعمى العباد أجمع ، وذلك األلقاب ، بل عمدوا إلى صيرورة كونيم ظل هللا
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باتخاذىم ألقابًا مركبة تحضر فييا كممة هللا يرتبط بيا المشتق فيرتبط الخميفة ظل هللا بالرب 
يعتصم بو ، ويوثق بو ، ويتوكل عميو ، وينتصر بو، ويستعان بو ،ويعتز بو ، ويعتمد عميو ، 

بو ، ويستكفي بو ويطاع ، ويقدربو ،ويقام  ويعتضد بو، ويكتفي بو ويقير بو، ويرضى بو، ويّتقى
 .(11)بأمره، ويقتدؼ بو ويستظير بو ، ويستنجد بو ...

أما فيما يتعمق بمقب المنصور فكان ىذا وحده قد شغل البعد الديني برمتو ، إذ عّمق         
)) أنو الشخص :عميو فاروق عمر ورأػ أنو ما قد ذىب إليو فان فموتن حين أورد بقولو 

منتصر دومًا( فحسب بل ىو الشخص الذؼ اعانو هللا عمى االنتصار فيكون المتمقب بو مؤيدا ال
 التياأليديولوجيات  من كانت الميدؼص المخمـــــ فكرة ان إذ (12)((من هللا ألن النصر من عنده 

  المنتظر الميدؼ ألقاب بأحد العباسي جعفر ابو لقب لقبت لذلكاإلسالمية  السياسة حكمت
 الدينية . الرمزية منصبو عمى يضفي حتى المنصور لقب وىو (عج)

ىذا وقد استعممت إضافة إلى ما قد ذكرناه آنفًا في ألقاب رجال الدولة وأرباب االقالم في 
عصر المماليك كممتا اإلسالم والمسممين ، ومجد اإلسالم ، وسمطان اإلسالم والمسممين وقد 

ومع محاولة تكيف أولئك السالطين  (13)دولة األيوبيةجرػ استخدام ىذا المقب االخير في ال
بتفاعميم اليومي  بما تحممو تمك األلقاب من قيود فييا قداسة ربانية  حقة صار الزما عمييم 

، حتى تذوب الجماعة في السمطة وتتماىى معيا وينحل الزمني في تطبيقيا في أقواليم وأفعاليم
 .(14)الدينية بإطالقيا ونموذجيا المثالي اآلليي وسيمة وغاية  ، تمك ىي السياسة

، ىذا في سوسيولوجيا الحدث التاريخينجد أن إسالم الساسة إسالم مكتوب موصوف ف
في حين أن إسالم العامة معيش ، ولّما وصمنا ىذا اإلسالم في أخبار اختمفت مذاىب اصحابيا 

موك الديني المنقول ىو ذلك ومواقفيم وتصّوراتيم ونفسياتيم ، فإنو إذن إسالم ممّثل ، فالس
السموك الحاصمة صورتو في النفس ، إذ ال يبدو إسالم الخاصة في المصادر إسالما يّخص 
الفرد في عالقتو بّربو فحسب، بل ىو إسالم تواصمي يحقّقو التفاعل اإلجتماعي ذاك التفاعل بين 

 Intersubjecnifذاتيالخاصة والعامة ، ال تتشكل صورة الخاصة ) الذات( داخل العالم البي
دون العامة ) اآلخر( . واآلخر ىذا الموجود خارج الذات ىو الذؼ يجعل األنا يكون ما ىو 
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كائنو ، وىكذا ال تتشّكل ذاُت السائس المسممة من دون وعي اآلخر بيا، ومن دون وجود اآلخر 
ة ، تعي بو العامة في وضع تفاعمّي يقع فيو تفعيل الديني عنصرًا مشّكال ليوية الراعي الدينيّ 

وتدركو موضوعًا، ولقد ساىم اإلطاران الزماني والمكاني باعتبارىما شكمين من اإلشكال التفاعمية 
في تّشكل صورة الراعي الدينية فالفضاءان المقّدسان ) المسجد ومكة( والزمان المقّدس ) وقت 

، أؼ صورة الساىر عمى  الصالة ، الجمعة ، يوم العيد( أطر تظير السائس عمى النحو المتوقع
 .(15)الدين ، القائد المؤمنين القيادة الروحية وىذه الصورة فاعمة سياسياً 

بذا لقد رسخ التراث العربي تاريخًا وأدبًا وفقيًا التفاعل السياسي األمثل وىو تفاعل  
ا يفرض العدل واإلحسان ، من جية والطاعة من جية أخرػ ، أما العدل واإلحسان فقد أمر بيم

هللا وكانا مشّكمين لقانون الرب يسعى الممك الى تحقيقو والحفاظ عميو وىذا القانون اإلليي يحقق 
، وأما الطاعة فقد أوجبيا هللا عمى العباد بدوره وجود الخميفة باعتباره ظل هللا في األرض 

 يعظّمون يوقرون ويعزّزون من خّصيم بكرامتو وأكرميم بسمطانو ، ىكذا غدت الطاعة من
ولقد ربط الفقياء بين طاعة السمطان وألوىية السمطة إذ اعتبروا مصدرًا إلييًا ، وىذا واقع  ،الدين

 التطبيقي ال األصل .

فكان ىؤالء خير معين لمساسة عمى تكريس شرعية حكميم الدينية وتدجين العوام وترسيخ 
ىي خدمة وتبجيل فقد كانت ميمة رجل الدين الوحيدة  (16)التبعية والخضوع ألولي األمر

ضفاء القداسة عمى سمطتو ، السمطان  .(17)وا 

وبالنسبة لمعباسيين نجدىم  مثل باقي من سبقيم من الحكام والسالطين ، قد قربوا الفقياء 
حاطة سمطانيم بجاللة الدين وىيبتو ، وزيادة عمى تقريب فقياء وحاولوا كسبيم إلى تأييد حكميم وا 

داية دولتيم مجموعة من عمماء الحجاز ليكونوا في صحبتيم ، ، استقدم العباسيون في بالعراق
ىـ ( وعبد العزيز الماجشون ) ت 146منيم ىشام بن عروة بن الزبير بن العوام ) ت 

ه( قد اشتير قبل خالفتو بتّردده عمى 158ــــ 136فيذا الخميفة العباسي المنصور ) (18)ىـ(166
و والفقياء مما مكنو من استشارتيم واستقطابيم ، حمقات المساجد وطمب العمم فكان يعرف الفق

وما إن تّسنم الخالفة حرص عمى تقريبيم واستشارتيم في أمور الدين واألمور العامة حتى 
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يشعرىم باألىمية ، والنفوذ وحتى تصل اخبار تمكم االستشارة إلى العامة ، لما بدت الحاجة 
فما قام بو المنصور إيذانًا بذلك حينما  (19)اممحة إلى ترسيخ سياسة مموكيا الدينية في اذىاني

بسن قانون مّوحد وتشريع  (21)توّجو بطمبو نحو مالك بن أنس ، مستجيبا لنصيحة ابن المقفع
محقق المصمحة العامة مجّنب فيو القضاة من اختالف االحكام ، بيد أن مالكا أبى أن يضع 

افيًا الجتياد عمماء األمة المختمفين، غير أن كتابًا مّوحدًا لممسممين ممغيًا اختالف األمصار من
الخميفة المنصور قد ألح عميو مرة ثانية طالبًا منو كتابًا جامعًا في الفقو ، يضعو الخميفة قانونًا 

 .(21)رسميًا ال يصدر القضاة حكمًا إال بموجبو

 وسّنة وعمى ىذا المنوال عّين الخميفة المنصور الفقياء القضاة يقضون الناس بكتاب هللا
جماع عمماء األمة مقمدًا إياىم طوقًا من األطواق التي قّمدىا إياه هللا ، طابًا أشير  رسولو وا 

 .(22)العمماء ينوبونو ويثّممونو ويعكسون ىيبة الشريعة وسمطان الدين

وبالتالي فقد استقر تقريب العمماء ، منذ قيام الدولة العباسية ، في المتخيل السني رمزًا 
الحرص عمى اإلسالم وتعظيمو ، حتى ان المؤرخين كانوا في رسميم لصورة الخميفة  من رموز

الدينية وحكميم عمى تّدينو وورعو كثيرا ما يذكرون ىذا التقريب ، فيذا المؤرخ المسعودؼ ذكر 
الخميفة العباسي الميتدؼ باهلل وقال فيو ) كان الميتدؼ باهلل ذىب في أمره الى القصد في الدين 

من الدولة العباسية أو  ونجد كل ذلك التقريب (23)العمماء ورفع منازل الفقياء وعّميم ببّره( فقّرب
من سبقيم من السالطين األمويين أو عمى صعيد حكام  بالد المغرب عمى السواء ،قد تمثل 
 فيدور العمماء الجسيم ، في تجسد وتخميد الرمزية الدينية لمسمطان الحاكم آنذاك . ويمكن القول
ان الدين قد أصبح مقر سياسة المسممين ، دون أن يعني ذلك أن السياسة كانت دينية ، اذ 
اصبحت الدولة مقرا لمقوة القيرية ، وصار دينيا الميكافيمية والمناورة ، وتحولت السياسة في 
الواقع الى والية شرعية ، وال يعتبر في ذلك شيئا وانما بالعكس يؤكده كون أكثر الدول التي 

عاقبت عمى المجتمع لم تقم عمى اساس شرعي ، وانما استندت الى القوة والحيمة ، وعدم تفكير ت
الفقياء باتيام مثل ىذه الدول بالكفر أو بالخروج عمى الشرع يؤكد اكثر أن الدولة لم تكن تعتبر 

 .(24)في داخل السياسة الشرعية ولكن وسيمة خارجية ضرورية
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سة واقعية فحسب بل أنيم مؤسسة رمزية ــــــ رأس المال فإذن ال يشكل رجال الدين مؤس
الرمزؼ ــــــ ألنو تعطي البعد الديني المّشرع لمممك وتسمح بّتدخل المّقدس في لعبة السمطة ،  فكل 
االشكال التي تمت بيا مسرحة الديني من خطاب وتوظيف الفضاء الديني ) المسجد ، المنبر ، 

ي متمثال بالمواسم واالعياد ورسوم التنصيب والطقوس االحتفالية ، مكة ، الكعبة ( والزمن الدين
وتقريب العمماء والتّزين بيم ، قد ساىمت في تشّكل صورة الممك الدينية وجعمت تمّثل امير 
المؤمنين يتم استحضاره الالوعي الجماعي ألنموذج الممك المّقدس ، وكذا في استرجاع كاريزما 

من خالل الصورة المعروضة لمفرجة ، ومن ىنا تبدو أىمية )الكيد(  في  النبوة المختفي أؼ ُيحّين
تشكيل السياسي لصورة دينية تنتظرىا الرعية ، فالديني يغطي الجسد السياسي بمباس منتظر 

 .(25)يسمح بحجب العرؼ السياسي

ىذا ومن ذلك المنطمق قالت الدكتورة سيام الميساوؼ في ذلك : ) اذا كانت الحركات 
سية  تساىم في تّشكل الجسد الديني وتصيره في الفضاء المّقدس وتدمجو في الزمن المّقدس الطق

فتسمح ببث الرسالة السياسية ، فإن المغة المنبثقة من المنابر والخطاب المتضمن كالم هللا 
وأحاديث الرسل وصور الثواب والعقاب ( ما ىي إال شكل من اإلشكال الرمزية  وعنصر من 

خيل اإلجتماعي ، إذ إن وظيفة المغة الترمّيزية تبدو في تعبيرىا عن االيديولوجي عناصر المت
وتّصرفيا في الحاضر وتنظيميا لممستقبل بإثارة االنفعال وتحريك الذاكرة الجماعية ، بذا تسمح 
الشعائر اإلسالمية واالعياد ومراسم التنصيب والمآدب المكّرسة لميبة ، بإظيار صورة السمطان 

ية ، فالممارسات الطقسية ذات نجاعة رمزية وذات بعد سياسي ، يحتاج السمطان إلى الدين
اج إلى مجتمع أخوّؼ، وضعية يكون فييا المجتمع مرئيًا والديني ذا شحنة مأسوية مؤثرة ، ويحت

لى زمن ُتخترق فيو الرتابة اليومية وينسى فيو الكد والعياء والضغط ليرّسخ  يتجدد فيو النظام وا 
حضوره ويشعر بييبتو الدينية ، فالقطيعة الزمنية االحتفالية تقّوؼ الشعور الديني ) لحظة الحفل( 

االيديولوجيا السائدة في االعياد  فتّتم العودة إلى اليومي بشعور ديني أقوػ ومتّجدد ، فتظير
والمواسم والمراسم ، في فترة وجيزة عمى شكل فرجة ويظير الحاكم متميزًا سيدًا مطمقًا واحدًا 
مّوحدًا لألمة ، وتكون المجموعة أثناء في وضعية اجتماعية مثالية ، وضعية فييا الوحدة 

ع قد كان سائدا ورئيسا حتى لدػ وكذا اشار غميون في ذلك الى ان ىذا الوض (26)واالنسجام(
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الحضارات القديمة فبناء المعابد أو رعايتيا أو تنظيم االحتفاالت واالعياد ، وكل ذلك ضرورؼ 
لمسيطرة عمى العقيدة والتحكم في وسائل توظيف النشاط الروحي الخاص في تحقيق قبول 

 .(27)ن الناسالسمطة والحكم وتوحيد الجماعة وتنمية الروح العامة والتضامنية بي

وبذا فإن ما آل إليو وتّوج في ىذا المحور أؼ مفيوم مصطمح السياسة وااللتفاف حولو ، 
قد ِوجد بأنو إن اسالم المموك إسالم ممسرح ، وال غرابة في توظيف المّقدس فالبنى السمطوية 

لجسد التأريخي اسي ) الممك ( واوالبنى الطّقسية مرتبطة ، إرتباطا وثيقًا والفصل بين الجسد السي
صعب إذ تتداخل االجساد الثالثة في رسم sacrementa، إمام ( والجسد المّقدس )خميفة

صورة السائس المسمم ، إذ أن لمسائس المسمم دين يكون لو في خاصة نفسو ، ىو دين المسمم 
دأ األمر الفرد ولكن الدين حين يكون أمرًا ييم الجماعة يصبح سياسيًا ، فكّل فيم لمدينّي يأخذ مب

بالمعروف والنيي عن المنكر يحّول الديني بالضرورة وبالماىّية إلى سياسي ، وكل فيم لمديني 
 .(28)يستند إلى مبدأ الطاعة بما ىي انقياد وخضوع واستسالم لمشارع يحّولو إلى سياسي

 المحور الثاني : جذور مرويات شرعية  خالفة بني العباس 

ي تحقيق مقصدىم السياسي واثبات شرعية حكميم ووفق اتبع بنو العباس طريقًا ليم ف
منظور المحور األول من ىذا البحث، بواسطة األنساب ضمن دعم النص بالوسيمة ىذه فيرتفع 
مقصده مستقبميًا، ويتم ذلك بمدح شخصية ما انتسبت إلى اسرة فبحثوا عن كيانيا ووضعوا 

ا العباس في رواية العقبة ولقاء رسول هللا الموضوعات في روايتيا، وىذا ما جاء فييم، إذ أدخمو 
نو تكمم قبل رسول هللا  ) صموات هللا عميو وآلو( بعدد من أىل يثرب ، حتى صار لو دورًا فييا وا 
فروؼ عن كعب (29)صمى هللا عميو وآلو( وسطوة الخطاب عنده قد أوصموه لسطوة ال غبار عمييا)

ية وما جرػ بيا قائال: ) فاجتمعنا في الشعب وىو يحدث خبرىم في العقبة الثان (31)بن مالك
ننتظر رسول هللا ] صمى هللا عميو وآلو[ حتى جاءنا ومعو ] عمو[ العباس بن عبد المطمب وىو 
يومئٍذ عمى دين قومو، إال أنو احب أن يحضر أمر ابن أخيو ويتوثق لو، فمما جمس كان اول 

أما (32)ؼ قال في مثل رواية ابن ىشام ىذهوكذا الطبر   (31)من تّكمم العباس ابن عبد المطمب(
ابن سعد فقال: ) وقد سبقيم رسول هللا ] صمى هللا عميو وآلو[ إلى ذلك الموضع معو العباس بن 

فكان أول من تكمم العباس بن عبد (33)عبد المطمب ليس معو أحد غيره ... قال سعد بن زرارة
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إلى ما دعوتموه إليو ودمحم من أعز الناس في المطمب فقال يا معشر الخزرج إنكم قد دعوتم دمحما 
عشيرتو يمنعو وهللا منا من كان عمى قولو ومن لم يكن منا عمى قولو يمنعو لمحسب والشرف 
وقد أبى دمحم الناس كميم غيركم فإن  كنتم أىل قوة وجمد وبصر بالحرب واستقال بعداوة العرب 

ا بينكم وال تفترقوا إال عن مال منكم واجتماع قاطبة ترميكم عن قوس واحدة فارتأوا رأيكم وأتمرو 
نقول في الروايات ىذه نجد تناقضًا واضحًا لمعيان، فتارة ورد عند ابن  (34)فإن الحديث أصدقو(

ىشام والطبرؼ معو بأن الذؼ كان يحدث خبرىم ىذا ىو كعب بن مالك، وكما ذكرنا في أعاله 
ول هللا ) صمى هللا عميو وآلو( في الحضور إلى ومن كالمو تبين في انيم ىم اواًل قد سبقوا رس

ذلك الموضع المتفق عميو من قبميم، مجتمعين بانتظار النبي ) صموات هللا عميو وآلو( مقدمو 
عمييم، في حين جاء عند ابن سعد عمى ان رسول هللا ) صمى هللا عميو وآلو( ىو الذؼ كان قد 

حّدث خبرىم ىذا ىو سعد بن زرارة، فضاًل عن سبقيم بالمجيء إلى ذلك المكان وأن الذؼ كان ي
التناقض الموجود في داخل نص رواية ابن ىشام فيما يتعمق بالعباس نفسو بقولو عنو أنو كان 
عمى دين قومو، وبالوقت نفسو أحب أن يحضر مع ابن اخيو ويتوثق لو في أمره منيم ، لذا قام 

تابنا ىنا إذا كان العباس خائفًا عمى ابن وأول من خطب بيم ليذا الغرض ، والسؤال الذؼ قد ان
يسمم  من اساسو ويصدق بو معيم في وقتيا،  اخيو إلى ىذا الحد الذؼ صوره النص لنا فمما لم

ىذا إذا ما أردنا القول في أنو من المفترض عمى أن يكون أول القوم إيمانًا بو وتصديقًا، ويكن 
ائل األخرػ ، طيمة مدة حياتو إال أن ذلك معو في كل مرحمة من مراحل دعوتو لموفود والقب

يوصمنا إلى نتيجة حتمية في انو لم يكن موجودًا مع رسول هللا ) صموات هللا عميو وآلو( قطعًا ، 
) ثمة رواية عن اإلمام الباقر وجاء عند السيد جعفر مرتضى العاممي مؤكدًا لقولنا ىذا فيو بأنو: 

وتمك الرواية قد جاءت (35)الطمقاء وىي رواية حتمية عميو السالم( تصرح بأن العباس كان من)
قال : ) كنا عند أبي جعفر ) عميو السالم( فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبييم (36)عن سدير

صمى هللا عميو وآلو( واستذالليم أمير المؤمنين ) عميو السالم( فقال رجل من القوم أصمحك هللا )
من العدد؟ فقال أبو جعفر ) عميو السالم: ومن كان بقي فأين كان عز بني ىاشم وما كانوا فيو 

من بني ىاشم إنما كان جعفر وحمزة فمضيا وبقي معو رجالن ضعيفان ذليالن حديثا عيد 
وعن اإلمام عمي عميو السالم قال في ذلك، لما (37)باإلسالم : عباس وعقيل وكانا من الطمقاء (

لناس إلى أبي بكر فبايعوه وانا مشغول بغسمو قبض رسول هللا ) صمى هللا عميو وآلو( مال ا
ودفنو ... فمم ادع احدًا من أىل بدر واىل السابقة من المياجرين واالنصار إال ناشدتيم في حقي 
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ودعوتيم لنصرتي فمم يستجب لي احد من جميع الناس إال اربعة رىط...  ولم يكن معي أحد 
ل يوم أحد واما جعفر فقتل يوم مؤتة، وبقيت من أىل بيتي اصول بو وال اقوػ بو، أما حمزة فقت

بين جمفين جافيين ذليمين حقيرين عاجزين ، العباس وعقيل وكانا قريبي العيد بكفر فأكرىوني 
وقيروني ، فقمت كما قال ىارون ألخيو : ) يا بن أم ، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتموني ، 

كما جاء عن أبي جعفر (38)ى هللا عميو وآلو((فمي بيارون إسوة حسنة ولي بعيد رسول هللا ) صم
عميو السالم قال أتى رجل أبي ) عميو السالم( فقال إن رجاًل يعني عبد هللا بن عباس ــ يزعم أنو 
يعمم كل آية نزلت في القرآن في أؼ يوم نزلت وفيما نزلت ، قال فسألو فيمن نزلت ) من كان 

ال ( وفيمن نزلت ) وال ينفعكم نصحي إن أردت في ىذه أعمى فيو في اآلخرة أعمى وأضل سبي
وفيمن نزلت  ) يأييا الذين آمنوا واصبروا وصابروا ورابطو( فأتاه الرجل فغضب  أن أنصح لكم (

وقال : وددت الذؼ أمرك بيذا واجيني بو فاسألو ولكن سمو مما العرش ومتى خمق وكيف ىو؟ 
ل ، فقال عميو السالم: فيل أجابك في فأنصرف الرجل إلى أبي عميو السالم فقال لو ما قا

اآليات؟ قال: ال قال أبي، ولكن أجيبك فييا بنوٍر وعمٍم غير المدعي وال المنتحل ، أما األولتان 
ىذا وقد ورد في سمسمة العموم والمعارف  (39)فنزلتا في أبيو وأما األخيرة فنزلت في أبي وفينا
واجد العباس من اصمو معيم، وانما تبين في أن اإلسالمية موضوع العقبة ذلك وثبت فييا عدم ت

أشخاٍص ُأخر كانوا مع رسول هللا ) صمى هللا عميو وآلو( في حينيا، ولم ترد اغمب المصادر 
التاريخية المتقدمين منيم ذكرًا ليم إقصاًء لفضائميم وربطيا بغيرىم فجاء فييا : ) فالتقى بعضيم 

أن يجتمع بيم في العقبة في اليوم الثاني من أيام التشريق بالنبي ] صمى هللا عميو وآلو[ وواعدىم 
عميو )لياًل، وأمرىم بالحفاظ عمى سرية االجتماع ، وفي الميمة المعنية تم االجتماع بحضور عمي 

السالم والحمزة في الدار الذؼ كان ينزل فيو الرسول ] صمى هللا عميو وآلو[ وىو دار عبد 
ع القول بأن الذؼ تحدث فعاًل مع قومو في وقتيا واكثر المصادر وأخيرًا نستطي (41)المطمب ...(

غير انو قد ساقوا خبره وصاغوا خبرًا (41)تذكر خبره ىو العباس ابن عبادة بن نضمة االنصارؼ 
مشابيًا لو في العباس عم النبي ) صمى هللا عميو وآلو( فعن ابن اسحاق قال بيذا وحدثني 

لقوم لما اجتمعوا لبيعة رسول هللا ] صمى هللا عميو وآلو[ قال : أن ا(42)عاصم بن عمر بن قتادة
العباس بن عبادة بن نضمة االنصارؼ، أخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخزرج، ىل تدرون 
عالم تبايعون ىذا الرجل ؟ قالوا نعم ، قال: إنكم تبايعونو عمى حرب االحمر واألسود من 

أموالكم مصيبة ، واشرافكم قتال أسممتموه فمن اآلن فيو الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نيكت 
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ن فعمتم ـــــ خزؼ الدنيا واآلخرة ، ان فعمتم وان كنتم ترون أنكم وافون لو بما دعوتموه إليو  وهللا وا 
نيكة االموال وقتل االشراف فخذوه فيو هللا خير الدنيا واآلخرة ... واما عاصم بن عمر بن قتادة 

 (43)صمى هللا عميو وآلو[ في أعناقيمباس إال ليشد العقد لرسول هللا ]ذلك الع فقال وهللا ما قال
فأذن وبعد ىذ النتيجة بات األمر أكثر وضوحا ، إذ ُعدت تمك المرويات الممحوقة ببني العباس 
ومن تبعيم مقصودة الوضع حتى غدت من أخطر األمور التي حاكوىا بيذا المضمار وكانت 

في تغيير مسار سياسة الدولة اإلسالمية، عما جاء بو رسول هللا ) صمى  ليا بعدىا المستقبمي
هللا عميو وآلو( من اسس وىنا تكمن الغاية ، بذا نظمت مؤسسة كانت ال تكُل عن التأليف أو 
التدوين ودؤبة في ذلك العمل المضني، لما قامت عميو تمك االطروحة اليادفة الى تجريد آل 

ورىم الكبير وقطبيتيم المذكورة بأمر السماء والذاىبة ـــــ أؼ تمك البيت عمييم السالم من د
االطروحة ــــ ابتداًء إلى القول بأن استمرار ىذا الحكم اآلليي في األرض مرتبط بوجود واستمرار 
األمة فحسب ، متجاىمة عمدًا الدالئل المقطوع بيا ، والقائمة بأن حياة األمة وديمومتيا، وبالتالي 

منياجيا وصواب مسيرتيا، مرتبط بشكل عضوؼ ومحسوم بالوجود المقدس ، آلل بيت استقامة 
النبوة عمييم السالم وقائم بقياميم، ومن ثم دأب أصحاب تمك النظرية وسعوا سعييم لتضييق ىذا 
المفيوم وحصره في أضيق حدوده المنظور ليدور في فمك الحكام والمموك ، وبالتالي كل ما 

سياساتيم، وكأنيم قد أمسوا المراكز األساسية التي تنطمق من خالليا حقائق يرتبط بيم ويتصل ب
الوجود ومناىجو الكبرػ ، فأغرق كاتبو ذلك التأريخ ما سطروه من صفحات بحثيم التأريخية 
بتفاصيل ودقائق واسفافات سقيمة لحياة ىؤالء الحكام والسالطين، متجاوزين أوسع واعظم 

 (44) قطب وجود األمم، ومركز ديمومتيا بالدليمين العقمي والنقمي الحمقات الكبرػ التي تشكل

وال غرو في ذلك فأن من يستقرغ السنوات التي عاصرتيا بدايات قيام المناىج التقميدية 
لكتابة التأريخ بشقييا المتعمقين بما يسمى بكتب المغازؼ من جانب والتاريخ العام من جانب 

احتواءات السياسة األموية أو العباسية، وبالتالي اتساميا آخر يجدىا قد ولدت بين أحضان و 
 .(45)بالمحاذرة اليقظة المتوجسة من تجاوز الخطوط الحمراء التي كرستيا سياسة تمك الحكومتين
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 الخاتمة 
افض بنا ىذا البحث في أن عديد من المصطمحات في التراث اإلسالمي قد حورت        

لما يتناسب مع جية ما ومع زمان ومكان معين ، وجاءت من بينيا والِتف من حوليا كما وُأولت 

مفيوم مصطمح السياسية الذؼ قد شرعنا الكتابة فيو ،وطبيعي نجد في أن قيام مثل كذا إجراء، 

كان متوقف عمى من ليم القدرة في عمل ذلك وبأمر من اصحاب القرار، ألنو ليس باألمر 

فالبد من محترف ومتمكن قادر عمى جعل الموضوع  اليين وال باليسير بالنسبة ألؼ شخص، 

وكأنو جاء في نفس الرؤية ومن نفس المنظور واإلطار العام ، ألؼ مصطمح كان يراد إشاعة 

 الغبار من حولو لما اقتضتو وتحتمت لو الضرورة والظرف اآلني الذؼ تعيشو الدولة آنذاك . 
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 الهوامش والمصادر 
سن عمي بن دمحم بن حبيب البصرؼ البغدادؼ، األحكام السمطانية والواليات ( الماوردؼ، ابو الح1)

 .15الدينية، دار الحديث ) القاىرة : د.ت( ص

 .15(  ص 2118( الميساوؼ ،سيام  الدبابي، إسالم الساسة، دار الطميعة ) بيروت، 2)

( 2117افي العربي ) بيروت، ( ىاممتون، برىان، نقد السياسة ،ــ الدولة والدين، الناشر المركز الثق3)
 .53ــ 52ص

 .16( الميساوؼ، إسالم الساسة،ص4)

 .17( المصدر نفسو، ص 5)

 .24( المصدر نفسو،ص6)

 .24ــ 23( غميون، نقد السياسة،ص7)

 .42ــ 41( المصدر نفسو،ص8)

 47ــ 46( الميساوؼ ،إسالم الساسة ،ص9)

 .48( المصدرنفسو،ص11)

 .48،ص( الميساوؼ ،اسالم الساسة11)

 .51( المصدرنفسو،ص12)

 .53( المصدر نفسو،ص13)

 .61( غميون، نقدالساسة،ص14) 

 .73ــ 72( الميساوؼ، إسالم الساسة،ص15)

 81ــ 79( المصدر نفسو،ص16)
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 .24( غميون، نقد السياسة،ص17)

بوعبدهللا( ( عبد العزيز الماجشون: عبد العزيز بن عبد هللا بن أبي سممة التيمي موالىم، المدني ) ا18)
فقيو، محدث حافع أصمو من اصبيان ونزل المدينة ثم قصد بغداد فتوفي بو سنة 

 .251،ص5ه،كحالة،عمر،معجم المؤلفين، دار إحياء التراث العربي ) بيروت، د.ت( ج164

 .82ـ  81إسالم الساسة،ص ( الميساوؼ،19)

عظماء ورأس الكتاب وأولي اإلنشاء من ( ابن المقفع: عبد هللا بن المقفع احد البمغاء والفصحاء وال21)
نظراء عبد الحميد الكاتب، الذىبي، شمس الدين، سير أعالم النبالء، تحقيق :شعيب االرنؤوط ) بيروت، 

 .218،ص6مؤسسة الرسالة ( ج

 .83إسالم الساسة،ص ( الميساوؼ،21)

 .83( المصدرنفسو،ص22)

 86( المصدرنفسو،ص23)

 .116ـ ـ115( غميون، نقد السياسة،ص24)

 .99إسالم الساسة،ص ( الميساوؼ،25)

 .111إسالم الساسة،ص ( الميساوؼ،26)

 .25( غميون، نقد السياسة،ص27)

 111ــ 111ص  ،إسالم الساسة، الميساوؼ  (28)

ألقيت عمى طمبة الدكتوراه في  محاضرات في مرويات السيرة النبوية، اياد عبد الحسين، الخفاجي، (29)
 .2115التربية،  جامعة كربالء / كمية

( كعب  بن مالك بن ابي كعب واسم ابي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن الخزرج 31)
في زمن معاوية سنة خمسين وقيل  االنصارؼ السممي يكنى  بابي عبد هللا وقيل ابي عبد الرحمن توفي،
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 البجاوؼ، دار الجيل ،تحقيق: عمي دمحم االستيعاب في معرفة األصحاب ابن عبد البر، ثالث وخمسين،
 .1324،ص3(ج1412) بيروت : 

،تحقيق: دمحم محي الدين  ،السيرة النبوية ،ابو دمحم عبدالممك بن ىشام الحميرؼ  ابن ىشام (31)
 .312،ص2م( ج1963عبدالحميد ) القاىرة : 

( 1983،نشر مؤسسة االعممي ) بيروت :  ،تاريخ الطبرؼ  ابو جعفر دمحم بن جرير ( لطبرؼ،32)
 .92،ص2ج

 ،ابن سعد، ( سعدبن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعمبة بن غنم بن مالك بن النجار يكنى ابي امامة33)
االستيعاب  ؛ابن عبد البر،618،ص3صادر ) بيروت : د/ت( ،ج الطبقات الكبرػ، دار دمحم بن سعد،

 .591،ص2في معرفة االصحاب،ج

 222ــ 221،ص1الطبقات الكبرػ،ج ( ابن سعد،34)

مطبعة دفتر تبميغات  الصحيح من سيرة االمام عمي عميو السالم، جعفر مرتضى، (العاممي،35)
 .251،ص5اسالمي ) قم: د/ت( ج

العقيقي سدير  ،الكوفي قال عنو عمي بن احمد ابي الفضل ممدوح الصيرفي ( سدير بن حكيم،36)
التاريخ  ل بن ابراىيم البخارؼ،ابو عبدهللا دمحم بن اسماعي البخارؼ، الصيرفي اسمو سممة كان مخمطا،

 بن خالد البرقي، ؛البرقي،احمد بن دمحم214،ص4المكتبة االسالمية ) ديار بكر : د/ ت( ج الكبير،
تقي الدين الحسن بن عمي بن  ،؛ابن داود الحمي،18جامعة طيران ) طيران : د/ ت ( ص الرجال،

( 1972المطبعة الحيدرية ) النجف :  موم،السيد دمحم صادق البحر الع تحقيق: داود، رجال ابن داود،
 111ص

،االصول من الكافي تحقيق عمي اكبر  ابو جعفر دمحمبن يعقوب بن إسحاق ( الشيخ الكميني،37)
 .191ــ 189،ص8ه (،ج1363الحيدرؼ ) طيران :  الغفارؼ،

 .216كتاب سميم بن قيس الكوفي،ص ( بن قيس الكوفي،38)
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عمي اكبر  ،تحقيق: االختصاص  دمحم بن دمحم النعمان العكبرؼ البغدادؼ،ابو عبدهللا الشيخ المفيد، (39)
 .72ــ 71( ص1993المفيد ) بيروت :  دار الغفارؼ والسيد محمود الزرندؼ،

( السيرة النبوية عرض تحميمي لحياة وسيرة  النبي األعظم ) صمى هللا عميو وآلو ( سمسمة العموم 41)
 .52ـ51والمعارف اإلسالمية،ص

( العباس بن عبادة األنصارؼ : العباس بن عبادة بن نضمة بن العجالن بن زيد بن غنم األنصارؼ 41)
تحقيق :عادل احمد عبد الموجود، دار الكتب العممية ) بيروت،  ،اإلصابة، ،ابن حجر الخزرجى
 .511،ص3( ج1415

ة تسع وعشرين ( عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األنصارؼ من سادات األنصار مات سن42)
( 1411تحقيق مرزوق عمي إبراىيم، دار الوفاء ) مصر،  مشاىير عمماء األنصار، ابن حبان، ومائة،
 .115ص

 .93،ص2؛الطبرؼ،تاريخ الطبرؼ،ج316ـ 315،ص2،السيرة النبوية،ج ( ابن ىشام43)

ؤسسة تحقيق :م ،اعالم الورػ بأعالم اليدػ، ابي عمي الفضل بن الحسن ( الشيخ الطبرسي،44)
 المقدمة. 6،ص1( ج1995االعممي لممطبوعات ) بيروت : 

 . المقدمة .7،ص1أعالم الورػ بأعالم اليدػ،ج الشيخ الطبرسي، (45)

 

 


