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چکیده

پس از قتل عثما و بیعت مردم با امام علی ی طلحس و زبیری بیعت خلود ا بلا

ا شا شکستس و م

مل ا بس بهانس خونخواهی عثملا ی بلس اه انداختملد.

د ایللن نبللرد کللس بللرای نخسللتین بللا دو گللروه از مسلللمین د برابللر کللد گر صللف
آ ایی کردنلدی گلروه سلومی بلس نلام معتزللس سیاسلی بلروز کلرد .ایلن گلروه بلس بهانلس
فتمللس دانسللتن نبللرد میللا مسلللمین و عللدم جوانللایی د جشللخی

برحللق بللود

کی از دو گروهی اعتزال سیاسلی پلیش گرفتملد و بلس ظلاهر از هلر دوی آنهلا لدا و

د کما هیچ ک از آنها وا د د گیری نشدند .سوال اصلی پژوهش این اسلت کلس
آ ای معتزلس سیاسی چس جأثیری بر حکومت املام عللی

داشلتس اسلت؟ د ایلن

پللژوهش کللس بللا جحلیللل دادههللای جللا خی انجللام شللده وشللن شللد کللس آنهللا گللروه
حسللا شللدهی فعللال و دا ای خ ل سیاسللی -عقیللدجی و جهللا می بودنللد کللس د

باطن گرا ش عثمانی داشتمد و موضعگیری آنها آسی،های برا ناپلهیری بلر
پا سهای حکومت امام

وا د کرد.

کلیدددواژههددا :امللام علللی ی ابوموسللی اشللعریی مل
سیاسیی عثمانیس.

ملللی قاعللدینی معتزلللس

 .1مربی گروه الهیاع دانشگاه پیام نو (نو سمده مسئول)eslamii1390@yahoo.com.
 .2استاد ا گروه شیعس شماسی دانشگاه اد ا و مهاهemdatturan@gmail.com .،
 .3استاد ا گروه شیعس شماسی دانشگاه اد ا و مهاهghafori-m@yahoo.com .،

جا خ د افت 98/08/12 :جا خ پهیرش98/10/19 :

درآمد
امعس اسالمی زما خالفت امام علی

ا میجوا بس سس گلروه مخلالفی موافلق و بلیطلر

جقسللیم کللرد .مخالفللا متعللدد بودنللد .گروهللی بللس سللب ،للاهطلبللی و دنیللاطلبی مماصللبی از امللام

علی

طل ،کردندی وقتی امام

گرفتس با ا شا وا د م

نبوع پیامبر

از اعطای ممص ،بس آنا خوددا ی کردی د مقابلل املام قلرا

شدند .گروهی سرا بمیامیس بودند کس براسا

برخی شواهدی ادعای

ا د چا چو

قابتهای قبیلسای ا ز ابی میکردند و بر این اسا

هموا ه بس

با املام

برخاسلتمد .طیلف دومی گلروه موافلق بلا املام عللی

بلود کلس د

دنبال موقعیتی برای ضربس زد بس حکومت امام
خونخواهی بس م

بودنلد .آنهلا پلس از قتلل عثملا ی بلس بهانلس

مقللام عمللل و داو ی از حا کمیللت امللام دفللاع کللرده همللوا ه د کمللا امللام

بودنللد .د کمللا ایلن دو

گروهی گروه سومیی بملام اعتلزال شلکل گرفلت کلس عملل دو گلروه موافلق و مخلالف ا نفلی ملیکلرد.

مبللانی سیاسللی_اعتقادی ایللن گللروهی نقللش آنهللا د فر للام حکومللت امللام

ناپهیری کس بر پا سهای حکومت امام وا د کردند مهم و د خو جأمل است.

و صللدماع بللرا

پللژوهش حاضللر بللس شخصللیتشماسللی ایللن گللروهی نقللش ایللن گللروه د جحللوالع حکومللت امللام

علی

و جبیین مبانی اعتقادی-سیاسی آنها بس ویژه د مسألس امامت میپردازد.
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پیشینه پژوهش
د با ه معتزلس سیاسی د کتا های جلا خ اسلالم بلس ویلژه کتلا هلای مربلوط بلس خالفلت املام

عللی

ی بلس طللو پراکملده و مختصللر سلخن گفتللس شلدهاسلت .چمللدین مقاللس مسللتقل نیلز د ایللن

موضللوع بللس ش للتس جحریللر د آم للده اسللت .حبی لل ،اهلل احمللدی ( )1379د مقال للسای بللا عم للوا

«حکومت علوی و گروههای ا تماعی» بس طو مختصر بلس ایلن گلروه پرداختلس و از آنهلا بلا عملوا
«بیجفاوعها» اد کرده است .این جحقیق بس گونسای مختصر بس عملکرد بلیجفلاوعهلا د زملا
خالفللت حضللرع و موضللعگیللری و نللوع فتللا امللام

د مقابللل آنهللا پرداختللس اسللت .مهللدی ضللا

خادملو ( )1386د مقالسای با عموا «قاعدینی دالئلی انگیزهها و نتلا عملکلرد آنلا د زملا

خالفت علی
46

» مطال ،مفیدی د زمیمس شخصیتشماسی افراد وابستس بس این گروه ا ائس کرده

است .واد سلیمانی ( )1383د مقالسای با عملوا «ضلرو ع بلازنگری د نقلش گلروه اعتلزال د

حکومللت امیرموممللا

حکومللت امللام علللی

» بللس نقللش ایللن گللروه بللسویللژه ابوموسللی اشللعری د جضللعیف پا للسهللای

پرداختللس اسللت .للواد سلللیمانی ( )1394همچمللین د کتللابی بللا عمللوا

گروهشماسللی فکری_سیاسللی صللد اسللالم بللس همللس گروهللای فکللری -سیاسللی عصللر امللام علللی

پرداختللس و گللروه اعتللزال ا بیشللتر از حیللث سیاسللی مللو د جو للس قللرا داده و آنللا

ا بللس دو دسللتس

فاهطل ،و قد عطل ،جقسیم کرده است از این و با پژوهش پیش و متفاوع است.

نوشتا حاضر بلا جحلیلل دادههلای جلا خی مسلتمدی بلس جبیلین مبلانی سیاسلی -اعتقلادی ایلن

گروه بس ویژه د با ه مسألس امامت پرداختس و جالش کرده است پرجلویی بلر میلزا جأثیرگلها ی ایلن
گروه د معادالع سیاسی-نظامی عصر حکومت حضرع امیر

بیافکمد.

وجه تسمیه کنارهگیران
بر اسا

گزا شهای جا خیی بلا جو لس بلس عملکلرد افلراد ایلن گلروهی عملاوین متفلاوجی د بلا ه

آنها بس کا فتس است .د برخی گزا شهای عموا «متخلفلین» د لده ملیشلود .بلس طلو مثلال ابلن

ابی الحد د د با ه عبداهللبن عمر مینو سد« :ملا بایع الناس علیا

كلمه عیل

و ختلف عبد اهلل بن عمر و

یف البیعة فااتننع علیاه» (ابلن ابلی الحد لدی  .)069/1 :1111ایلن عبلا ع بیلانگر آ

است کس ابن عمر صرفا از بیعت با امام علی

سرباز زدی د حالی کلس بلا جو لس بلس قلرائن و شلواهد

جا خیی وی از ملس افرادی است کس با مخالفا امام

نیز بیعت نکلرد و از مللس کملا هگیلرا

بس شما می ود .بس نظر می سد واژه «جخلف» د با ه ایلن گلروه کلس از هلر دو گلروه متخاصلم کملا ه
عموا «قاعدین» نیز د جعابیر مو خا و اند شممدانی چو شیخ مفیلد (مفیلدی  )51 :1413و

مسعودی (308 /2 :1425و  )276د ده میشود .با جو س بس معمای لغوی و قرآنلی واژه قاعلدین

(جوبسی  )86بس نظلر ملی سلدی ایلن واژه بیشلتر د بلا ه کسلانی بلس کلا ملی ود کلس بلس دلیلل نلاجوانی

مادی و سمانی دست از فعالیت شستس و نشستن ا بر قیام جر یح میدهمد .د حالی کس سخن

مللا د ایللن مقللال د بللا ه گروهللی اسللت کللس سللابقس جوانللایی و شللجاعت پیشللین ا شللا زبللا زد
بللودهاسللت .ا مللا پللس از کمللا هگیللری از دو گللروه متخاصللمی بللرای جثبیللت اند شللس خللودی فعالیللت

حسا شده و خزندهای ا برای اثباع خود و نفی حکومت معصوم
نظر می سد واژه «قاعدین» معمای مو د نظر ا افاده نمیکمد.

ی آغاز کردنلد .از ایلن و بلس

عموا د گری کس د جعبیرهای برخی اند شممدا و مو خا د لده ملیشلودی جعبیلر «معتزللس»
بس معمای داشونده و فاصلسگیرنده است .ممقری د با ه أ من بلن خلر م و سلعدبن ابلی وقلاص
مللینو سللد :از علللی و معاو للس فاصلللس گرفتمللد (ممقللریی 503 :1404ی  .)538مسللعودی د معرفللی
افرادی از انصا کس از امام علی کما ه گرفتمدی مینو سد« :و ممن اعنال تان االنصاا كعا بان
تالا و ( )...مسلعودیی  )276 /2 :1425و از افللرادی نلام مللیبلرد کلس از هللر دو طلر متخاصللم
فاصلس گرفتمد .د عبا ع شیخ مفید نیز سعد بن ابی وقاص و همفکرانش با عبا ع «تن املعنزلة

تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی

گرفتمدی دقیق نبوده و از امعیت الزم برخو دا نیست.

41

عن الفر یقنی و تذههبم» (مفیدی  )54 :1413معرفی شدهاند .با جو س بلس مطالل ،پلیش گفتلس بلس
نظر می سدی عموا «معتزلس» نسبت بس دو عموا پیشینی از امعیت بیشتری برخو دا است و
برای نامگها ی این گروه اولو ت دا د.
معتزله ،مخالف جنگ یا مخالف خالفت امام علی

سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398
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د با ه این کلس گلروه معتزللس سیاسلیی مخلالف مل لا مخلالف خالفلت املام عللی بودنلدی
اقوال گوناگونی و ود دا د .برخی معتقدند ا ما حتی از بیعت با امام ا تما کردند .املا سلخن
د گر آ است کس بیشتر آنها بیعت کردند ( عقوبیی بیجا.)178/ 2 :
مسعودی میگو د :گروهی کس جما الع عثمانی داشتمد از بیعت با عللی خلوددا ی کردنلد و
ممظلو آنهلا خلروج از اطاعلت ا شلا بللود کلس عبلداهلل بلن عملری سللعد بلن ابلی وقلاص و محملد بللن
مسلمس از آ ملساند .اما وی بر این باو است کس سرانجام همس ایلن افلراد بلا املام بیعلت کردنلد
(مسعودیی .)422/4 :1141
طبری نوشتس است« :جا آنجا کس ما می دانیم هیچ کس از انصا از بیعت با علی باز نمانلد و
همس مردم مد مس با علی بیعت کردندی بلس لز هفلت کلس کلس ممتظلر ماندنلد و بیعلت نکردنلد؛
سعدبن ابی وقاصی ابن عمری صهی،ی ز دبن ثابتی محمدبن مسلمسی سلمسبن وقلش و اسلامس
و
بن ز د» (طبلریی  .)431/4 :1387د حلالیکلس ابلن سلعدی از بیعلت جملام اصلحا پیلامبر
سللا کما مد مللس بللا امللام خب لر داده اسللت (ابللن سللعدی  .)41-43/3 :1119مقدسللی نیللز همچللو
محمدبن سعد بر این باو است کس همس اصحا با علی بن ابی طال ،بیعت کردند اما لادآو
مللیشللود کللس اصللحابی کللس از طرفللدا ا عثمللا بودنللدی دیرجللر بیعللت کردنللد (مقدسللیی /4 :1374
.)874-875
زمانی کس علی از آنا د خواست کرد جا د م های پیش آمده او ا ا ی کممدی مخالفت
خلود ا آغللاز کردنلد وگرنللس ا شللا از بیعلت جخلللف نکردنلد بلکللس از حضللو د مل و لا ی خلیفللس
مسلمین ا تما کردند (مفیدی  .)01-02 :1413وشن است کس مملابع د ملو د ایلن گلروه متفلق
نیستمدی اما بس نظر می سد جعللهایی د بیعت با امام علی از سوی آنا صو ع گرفتس است.
برخی از آنها علت عدم حضو د نبردها ا ناشی از گمراهی دو طر دعوا دانستس و نبردها ا فتمس
عموا کردندی و برخی نیز ضمن باو بس حق بود غیر ّ
معین کی از دو گروه متخاصلمی خلود ا از
شماخت گروه حق ناجوا میدانستمد .با ایلن هملس شلواهد جلا خیی جملا الع عثملانی معتزلیلو
سیاسی ا جأیید میکمد.
شکلگیری گروه اعتزال
با مر عثما و آغاز خالفت امام عللی

دو گلروه از مسللمین بلا عملوا عثمانیلس (طرفلدا ا

عثمللا ) و علو للا (طرفللدا ا امللام علللی
عدهای کس شرا

) د برابللر کللد گر صللف آ ائللی کردنللد .د همللا ا للام

سیاسی ا مطلو نیافتمدی از صحمس سیاسی و داو ی د با مسئلس خالفت و

حقانیللت طللر هللای نللزاع د امعللس اسللالمی کمللا کشللیده و بللر پا للس مبللانی نظللری خللو ش میللدا

مبللا زه ا جللر کردنللد .ا مللا از لحللاظ مکللانی ابتللدا د شللهر مد مللس و سللپس د شللهرهای د گللر
همچو کوفسی ظهو و بروز سیاسی د خو ی افتملد .ایلن گلروه فکلری -فرهمگلی د مل هلای
ملی صفین و نهروا نقش اساسی د سست کرد پا سهای حکومتی امام

ا فا کردند.

شخصیتشناسی معتزلیون
شاخس اول گروه اعتزال د مد مس شکل گرفت .شخصیتهلای ایلن گلروهی د ظلاهر بلا جمسلک

بس احتیاط د می و ضرو ع د نظر گرفتن مصالح امعس اسلالمی و فتملس دانسلتن مل
گروه از مسلمینی از همراهی با امام علی

عبا جمد از:

میلا دو

خوددا ی کردند .بر ستسجرین و جأثیرگها جرین افراد

 .0سعدبن ابی وقاص

سعد از صحابس پیشگام و از سابقا و شجاعا د اسالم بودی کس د صد اسالم د زمیمسهلای

 .)241بعد از انتخا امام علی

بس خالفتی سعد ابتدا از بیعت با آ حضلرع خلوددا ی کلرد و

گفت« :بیعت نمیکمم جا همس مردم بیعت کممد» (طبلریی  .)428/4 :1387املام عللی

او چگللونگی حکللومتش ا جشللر ح کللردهی و جأ کیللد کللرد کللس بللر اسللا

بلرای

قللرآ و سللمت سللول اهلل

عمل خواهد کرد .د نتیجس از وی خواست د صو ع جمایلل بلا او بیعلت کملدی وگرنلس ملیجوانلد د
خانس بمشیمد و کسی هم معترض او نخواهد شد (هما ) .سلعد د پاسلخ املام عللی

گفلت« :از

طر من کا ی کس خوش نداشتس باشیی نمی ابی» (طبریی 428/4 :1387؛ ابلن ابلی الحد لدی
 .)959 /1 :1418بس هملین دلیلل عللی

دسلتو داد کلس او ا بلس حلال خلود هلا کمملد .از ایلن وی

گروهی بلر ایلن باو نلد کلس سلعد اصلال بلا املام عللی

بیعلت نکلرده اسلت (ابلن لوزیی /5 :1412

 .)64امللا شللیخ مفیللد معتقللد اسللتی او بللا جللأخیر بللا امللام
حضرع

بیعللت کللردی امللا چللو د م ل هللا

ا ا ی نکردی این شائبس پیش آمده کس او هلیچ وقلت بلا املام

(مفیدی .)02-01 :1413

تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی

سیاسی _ا تماعی و نظامی نقشهای مهمی ا فا کرد (ابن سعدی 104/3 :1410؛ د مو یی :1992

از آنجا کس سعد د صد اسالم فرماندهای شجاع و دا ای ججا

بیعلت نکلرده اسلت

نظامی بودی (واقدیی :1369

 )7 /1و مللیجوانسللت د میللدا نب لرد مفیللد و کا گشللا باشللد؛ پللس از اعللالم سرکشللی سللپاه مللل و
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عز ملت آنلا بللس سلوی بصلرهی امللام عللی

از او دعلوع کللرد جلا ا شلا

همراهی کمدی سعد با این ادعا کلس جقابلل بلا بصلر ا

قاد بس جشخی

مل

حق از باطل نیستی د خواست امام

ا د مقابلللس بلا فتملس آنللا

میلا دو گلروه از مسللمانا اسلت و او
ا د کلرد و گفلت :ملن خلوش نلدا م د

این نبرد شرکت کممی میجرسم مبادا مؤممی ا بس قتل برسلانم و ا گلر بلس ملن شمشلیری بلدهی کلس

مؤمن ا از کافر بازشماسدی هملراه جلو نبلرد خلواهم کلرد (د ملو یی 143 :1960؛ ابلن اعلثمی :1324

 .)301پاسخ سعد بس طو طبیعی سب ،میشد گروهی بپمدا ند املام عللی
خودی احتیاط د می و اعتلدال اسلالمی ا کملا گهاشلتس اسلت؛ زیلرا مل
است و بس طو طبیعی شا د د آ
سللعد د م ل

م

بلرای حفل سللطس

ملل نبلرد بلا مسللمانا

خو مؤمن بیگماهی بر زمین ختس شود.

صللفین نیللز سللپاه امللام علللی

ا همراهللی نکللردی معاو للس فرصللت ا غمیمللت

شمرده و با ا سال نامسای بس او د صدد ه سعد و همفکرانش برآمد .معاو س ضمن جمجیلد از
سعدی او ا صحابس خاص قر ش دانسلتسی از او خواسلتی بلس ممظلو خونخلواهی عثملا بلس سلپاه

شام ملحق شود (ابن اعثمی  .)484 :1372سعد با آ گاهی از نیت معاو سی پیشمهاد او ا د کلرد و

برای او نوشت :آ لا بلس کسلی طملع بسلتسای کلس حتلی د خواسلت عللی ا نپلهیرفت و او ا نجیلده
کرد؟ د آنچس طمع کردهایی نابودی نهفتس است (ممقریی .)75 :1404

سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

بلا ایللن سلخنی سللعد بللس معاو لس للادآو ی کللرد کلس ا گللر ملیخواسللتم شللرا کتی د ایلن کللا داشللتس

باشللمی البتللس همدسللت علللی مللی شللدم (همللا ) .و علیللرغم اعتقللاد بللس افضلللیت امللام علللی

(ممقلریی  1)75 :1404بللا سلکوع و کمللا هگیلری خللودی د جضلعیف حکومللت املام علللی
اساسی ا فا کرد.

ی نقللش

 .3عبداهلل بن عمر

عبداهللی د سال دوم بعثت بسدنیا آمد .او د نو وانی اسالم آو د و بس مد مس هجرع کرد (ابن

سعدی  .)106 /4 :1410وی د دو ا خالفت ابوبکر موقعیلت ا تملاعی د خلو اعتملایی نداشلتی

ولی مهمترین علل نفوذ و شد ا تماعی اوی فرزند خلیفس بود و نیز آشمایی او بلا برخلی احاد لث
بود 4.بس طو ی کس عقوبی او ا از فقهای عصر خالفت عثما و معاو س برشمرده است ( عقوبیی
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بیجا 177/2 :و .)240

ابن عمر بس غم داشتن این امتیازاعی از نظر ا رایی قد ع چمدانی نداشت .عدم جوانایی او
اعترا کرده بود« .شا کما فی محاسمما و لم نشا کس فی محاسمس

 .1سعد پیش از این نیز د عبا جی کوجاه بس شا ستگی علی
و کا احقما کلما بالخالفس» (ابن عبد بسی بیجا.)81/5 :
 .2از عبداهلل بن عمری  2630حد ث وا ت شدهاست (ز کلیی .)108/4 :1989

سب ،شد کس وقتیی از عمر خواسلتس شلد کلس او ا بلس انشلیمی خلو ش برگز ملدی او نیلز بلس خالفلت

پسرش نظر مثبتی نداشت ( عقوبیی بیجا.)160/2 :
بعد از انتخا علی

برای خالفتی عبداهلل با آ حضرع بیعت نکرد و د این اه جعللل کلرد

و گفت :بعد از ا مکس همس مردم با شما بیعت کردندی من هم بیعلت خلواهم کلرد (طبلریی :1387

 .)446/4د برخللی گللزا شهللای جللا خی آمللده اسللت کللس وی بعللد از مللدجی بللا امللام بیعللت کللرد .و
برخی نیز از عدم بیعت او سخن گفتساند (اسکافیی  .)31 :1379گویی چو عبداهلل د م هلا
امللام علللی

علی

ا للا ی نکللردی از ایللن و ایللن شللائبس د مللو د او بللس و للود آمللد کللس وی اصللال بللا امللام

بیعت نکرده است .ولی او خود بس بیعت اعترا کرده است و بس امام علی

گفت :ملن

همراه مردم مد مسامی چرا کس کی از آنا هستم .وقتی مردم بیعت کردند من هم بیعت میکمم

دا نمیشوم .اگر مردم برای نبرد بس پاخاسلتمد ملن هلم برملیخیلزم و ا گلر نشسلتمد ملن

و از آنا

هم مینشیمم (طبریی .)446 /4 :1387
م

د زما جدا

ملی هر دو گروه متخاصم جالش ز لادی کردنلد جلا عبلداهلل ا بلس سلوی

سپاه خود ه کممد .بس نظر می سدی موقعیلت ا تملاعی وی و احتلرام او نلزد ملردمی مهمتلرین
انگیزه دو طر دعوا بود .مخالفا امام

او ا بس خالفت می سانمد (امینی  .)21/3 :1379املا عبلداهلل پیشلمهاد آنهلا ا

نپهیرفت .از طرفی امام علی

از او د خواست کرد ا شا

اد م

با بصر ا ا ی کملد .زیلرا

نفلوذ معملوی او ملیجوانسلت نقلش مهملی د له نیلرو بلرای سلپاه املام عللی

داشلتس باشللدی

عبداهلل دعوع امام ا نپهیرفت و حضرع ا سوگمد داد کس او ا بس چیزی کلس نملیشماسلد وا د
نکمد (د مو یی  .)143 :1960مهمترین انگیزه عبداهلل د ّد دعوع دو گروه متخاصلمی ایلن بلود
کس او م
م

میا مسلمین ا «فتمس» میدانستی از این و از آ بیزا ی می ست و ملیگفلت :ملا

کرد م جا آنکس دین خدا استوا شد و فتمسای بلاقی نمانلد و اکملو شلما ملی مگیلد جلا دیلن

تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی

پیروزی بر علی

بلرای لل ،جو لس اوی پیشلمهاد کردنلد کلس د صلو ع

برای غیرخدا استوا شود و فتمس مستقر گردد (ابن سعدی  .)113 /4 :1410عبداهلل بلر ایلن بلاو بلود
کللس حتللی ا گللر د م ل

میللا مسلللمین حللق هللم مشللخ

خوددا ی کرد (امیمیی .)43/10 :1374
د م

باشللدی د آ صللو ع نیللز با للد از آ

صفین نیزی قبل از وقوع م ی معاو س کوشیدی عبداهلل ا بس سپاه خلود ملحلق کملدی

بللس او نامللس نوشللت و پیشللمهاد کللرد بللرای خونخللواهی عثمللا بللس وی ملحللق شللود .معاو للس بللرای

جرغی ،عبداهلل بس او نوشلت :چمانچلس بلر عللی بلن ابلی طالل ،غلبلس ابلدی وی ا بلس مقلام خالفلت

ملی سلاند و چمانچللس موافلق ایللن املر نباشللدی خالفلت ا بلس شللو ا وا گلها مللیکملد (ممقللریی :1404
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 .)106اما عبداهلل ضمن د دعوع معاو س بس او نوشلت :گملا ملیبلری کلس ملن انل ،عللی
فرو گها م و بس سوی جو آمده و فرما جو ببرم؟ هرگز (ابن اعثمی .)484 :1372

ا

با جو س بس د دعوع معاو س و متهم کرد او بس دنیاطلبی از سوی عبداهللی انتظا می فت کس

او این با بر خلال

مل

قبلی خود اصرا و ز د و م

ا د نبلرد بلا عثمانیلا همراهلی کملدی املا او بلر مواضلع

مللی عللی

صفین ا نیز «فتمس» دانست (همانجا).

با بر سی زندگی ا تماعی _ سیاسی عبداهللی بس نظر می سد وی انسانی ممفعل و محافظس کا

بللودی و سللعی مللیکللرد خللود ا از مشللا راع سیاسللی-ا تمللاعی امعللس دو نگللس دا د .خللروج او از

مد مس بس مکس د شرا

بحرانی پس از قتل خلیفس سومی کملا هگیلری از هلر دو گلروه متخاصلم د

م های داخلی زما خالفت امام علی

ی د استای همین خصوصیت وی بود.

بلس ملرو زملا و افلزا ش عملر عبلداهللی بلر گلرا ش عثملانی و وحیلس سسلت عمصلری او افلزوده

شدی بس گونسای کس بعدها بلس احتلی بلا خالفلت یز لد کملا آملد و زملانی کلس ملردم مد ملس خواسلتمد

یز د ا از خالفت برکما کممدی فرزندانش ا فراخواند و بس آنها گفت :ما با یز دی بر پا س بیعت خدا و
سولش بیعت کرد م ...مبادا کسی از شلما یز لد ا خللع کملد (ابلن سلعدی  .)139/4 :1410او حتلی

حاضر شد با حالت جحقیرآمیز با حجاج بن یوسف ثقفی بیعت کرده و پشت سر وی نماز بخوانلد.
سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

استدالل او این بود کس هر کس بس من بگو د بس سوی نماز و ستگا ی بشتا ی بس او پاسخ مثبت

خواهم داد .د حا کمیت و اطاعت نیز وی بس قانو غلبلس بلاو داشلت و می گفلت :حکوملت حلق
کسی است کس بر مردم جسل و غلبس ابد (ابن سعدی .)111/4 :1410

با جو س بس همین وحیس سست عمصری و ممفعالنسی برخی او ا بس کم خردیی سست أیلی و

نادانیی متهم کردهاند (امیمیی .)5/10 :1374
 .2ابوموسی اشعری

گروه اصلی اعتزال د کوفس شکل گرفت .چهره بر ستس این گروه عبداهلل بن قیسی مشهو بس

ابوموسی اشعری از اصحا پیامبر

اسلت (طوسلیی  .)42 :1415عقلوبی وی ا لزء فقهلای

عصر عمر و عثما برشمرده است ( عقوبیی بلیجلا .)177-161/2 :ابوموسلی با هلا از سلوی خلفلا
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د فتوحاع بس عموا فرمانده برگز ده شد .د زما عثملا ی ملردم کوفلس او ا بلس لای سلعید بلن
علاص بلس فرمانلدا ی کوفلس برگز دنلد و عثملا نیلز آ
پس از قتل عثما ی امام علی

.)296-295 :1364

ا پلهیرفت (ابلن عبلدالبری .)980/3 :1412

خواست وی ا عزل کمد اما برخی اصلحا ملانع شلدند (مفیلدی

زمللانی کللس مللردم مد مللس بللا امللام علللی

بیعللت کردنللدی ابوموسللی حللا کم کوفللسی مللدجی سللکوع

پیشس کرد و از بیعت با حضرع خوددا ی و ز د جا ا مکس مو د اعتراض برخی کوفیلا قلرا گرفلت.

ابن اعثم ملینو سلد :ملردم کوفلس بلس حضلو امیرشلا ابوموسلی اشلعری سلیدند و کسل ،جکلیلف

کردند .آنلا گفتملد چلرا د حلالی کلس مهلا را و انصلا بلا عللی

بیعلت کلردهانلدی از بیعلت بلا آ

حضرع خوددا ی میکمی و ملردم ا بلس بیعلت بلا حضلرع دعلوع نملیکملی؟ ابوموسلی ملیگو لد:

«ممتظر میمانم جا ببیمم چس میشود و مردم چس میکممد» (ابن اعثمی .)393 :1372

هاشللم بللن عتبللةبن ابللی وقللاصی ابوموسللی ا بللس بیعللت جرغیلل ،و جللوبیخ کللردی و د نتیجللس

ابوموسللی وقتللی د للد اه گریللزی للز بیعللت و للود نللدا دی بیعللت کلرد و پللس از آ ی مللردم کوفللس نیللز

بیعت کردند (همانجا).
بر اسا

ی برای مل

گزا شهای جا خی پس از فراخوا امام

مسجد مینشسلت و بلا زبلا موعظلس ملردم ا از شلرکت د مل
 .)144وی د گیللری امللام

بللا اصللحا

بلا بصلر ا ی ابوموسلی د

بلازمیداشلت (د ملو یی :1069

مللل ا فتمللس مللیخوانلد و امیرالمللؤممین

ا زئللی از

فتمس معرفی میکردی د حالی کس از ممظر شیعیا اعتقادیی حرکت طلحس و زبیر کس د مقابل امام
مسلمانا قیام کرده بودندی فتمس بود و حرکت املام عللی
شس کن کرد فتمس جلقی میشد.

د مبلا زه بلا آنلا ی حرکتلی د هلت

ما را میجوانست سخن دیلن جلقلی شلود .وی چملین نشلا داد کلس سلول خلدا

فرملودهانلد:

«کسی کس د فتمس ملیخوابلدی بهتلر از کسلی اسلت کلس د آ شلرکت ملیکملدی و کسلی کلس ا سلتاده و
متوقف استی بهتر از کسی است کس د آ [فعاالنس بدود» (د مو یی  .)145 :1960عما اسر کلس
متو س حیلس ابوموسی شده بودی گفت :اگر پیامبر
ابوموسی فرمودهاند (طبریی .)487 /4 :1387
از سوی د گر ابوموسلی مل

بلا پیملا شلکما

این سخن ا فرموده باشمدی فق مخت

ا د حلد لک د گیلری و اخلتال قبیلگلی کلس

تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی

از آنجلا کلس ابوموسلی د کوفلس لک قاضلی و فقیلس شلمرده ملیشلدی قضلاوع و فتلوای او د ایلن

سود و ز ا شخصی د آ لحاظ شدهاستی جقلیلل داد .او بلس ملردم گفلت« :شمشلیرها ا د نیلام
کمیدی  ...زهها ا پا ه کمیدی قر ش ا بس حال خود هلا کمیلد جلا پلا گی ا خلود فلو کلرده و شلکا

ا

خود پر کممد .اگر کا ی کممد بس نفع خو ش کردهاند و اگر سرباز زنمد هر نتیجسای کس بدهدی برای
خود آنا است» (طبریی  .)484 /4 :1387ابوموسی با ایلن سلخما جعلداد ز لادی از ملردم ا از
همراهی با امام علی

باز داشت.

ابوموسی ظاهرا از هر دو گروه د گیر کما ه گرفت اما با گروه مخالف امام عللی

د ا جبلاط بلود

و بللا آنللا مکاجبللس داشللت .شللاهد صللادق مللدعای سللخن خللود اوسللت .همگللامی کللس از او د خواسللت
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میشود کس بلا خلیفلس مسللمین بیعلت کملدی ملیگو لد« :عا شلس بلس ملن نوشلتس کلس د خانلسها تلا
بمشیمید و وا د م

نشو د .ممتظر باشید جلا صلالح کلا وشلن شلود» (ابلن اعلثمی .)414 :1372
بلا گلروه معلا ض املام

این سخن نشا میدهد کس این گروه هماهم

بلوده و بلا آنهلا مکاجبلس

داشلتس اسللت .ابوموسلی مللردم ا از للا ی کلرد امللام بللاز ملیداشللتی جللا زمیملس برانللدازی حکومللت

علوی ا فراهم کمد.

آرای اعتقادی _ سیاسی گروه اعتزال
د با ه مبانی اعتقادی  -سیاسی گروه اعتزالی بسویژه د بلا ه موضلوع اماملت و خالفلت اطلالع

ممسجم و ممظمی د دست نیست اما با وا کاوی شخصلیت سلرا ایلن گلروهی و جو لس بلس گفتلا و

عملکرد و جحلیل آ نکاجی قابل برداشت است:

 .1عدم اعتقاد بس خالفت امام :همراهی نکرد افراد ایلن گلروه از املام عللی

سول خدا

ی و همراهی و همکا ی با شیخین (بیهقیی  )263/8 :1424د ما رای سقیفس و

حواد پس از آ ی دلیل وشمی بر عدم اعتقاد ا شا بس خالفت امام علی
 .4جعلل د بیعت با امام علی

علی

پلس از حللت

 :بر اسا

است

گزا شهای جلا خیی اعتزالیلو د بیعلت بلا املام

جعلل و ز دند (مقدسیی  .)874-875/4 :1374این جعللل د بیعلتی بلس وضلوح نشلا
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دهمده نا ضا تی ا شا از خالفت امام
وصا ت امام

بودهاست .بس نظلر ملی سلد آنهلا نلس جمهلا اعتقلادی بلس

نداشتساندی بلکس خالفت ا شا

ا نیز قبلول نداشلتمد .حتلی بیعلت بلا املام

ا

همانمللد بیعللت بللا دو خلیفللس نخسللت نمیدانسللتمد .بللس نظللر مللی سللدی کمللا هگیللریشللا ی نشللا از
جملا الع عثمللانی ا شلا دا د .بللس گونلسای کللس برخلی نو سللمدگا بلر ایللن باو نلد کللس هسلتس اولیللس

معتزلس سیاسیی شیعس عثمانیس است (ولویی .)134 :1380

 .2حرام شمردن جنگ با اهل قبله :سرا گروه اعتزال م

ایز نمیدانست .آنها میگفتمد :م های دو ه سول خدا

کلافرا بلود .املا امللام عللی

با مسمانا

ا د هلیچ شلرا طی

و م های دو ه فتوحاع بلا

بلا کسلانی مللی مگملد کلس اهلل قبلسانللد و چملین مگلی مشللروعیت

ندا د .بر این اسا ی افراد این گروه هرکدام بلرای عزللت خلو ش جو یهلاجی مطلرح کردنلد .سلعد

54

بن ابی وقاص و عبداهلل بن عمر (ابن سعدی )113/4 :1410ی عدم جشخی

دلیل عدم همراهلی عملوا کردنلد .ابوموسلی اشلعری نیلز مل

بهس حق از باطل ا

بلین مسللمین ا فتملس خوانلد و از

مردم خواست جا د زما فتمس عزلت گز ممد (د مو یی .)144 :1960

 .4اعتدال نمایی و دعوت به تشدکیل جنداحی معتددل :ابوموسلی اشلعری د گلروه حکمیلت بلا

طرح ا ده «نس علی و نس معاو س» (ممقریی  )544 :1404د صدد طراحی گروه میانسای بود کس نس
ظلم و جباهی اهل باطل داممش ا لکس دا کمد و نس زحمت مل

و هلاد و د گیلری بلا مخالفلا

بر آ جحمیل شود .او اعتزال ا گروهی میانس و معرفی کرد کس هم دین افرادش ا حف میکملد و

هم حالت انسا دوستیاش محفوظ میماند .وی مردم ا بس اطاعت از خود و جشکیل گروهی بر
ضل ّلد امللام بللا محو للت خللو ش دعللوع مللیکللرد .او مللیگفللت :ای مللردم کوفللسی از مللن خیرخللواهی
بجوییللد نللس دغلللکللا یی مللرا اطاعللت کمیللد جللا پماهگللاه اعللرا شللو د .ای مللردمی فتمللس چللو

وی

میآو د با جرد د همراه است و معللوم نیسلت از کجلا سرچشلمس گرفتلس و بلس کجلا خواهلد انجامیلد.

شمشیرهای خود ا غال کمید و د گوشس خانسهای خود بمشلیمید (د ملو یی  .)145 :1960ایلن

عبللا اع نشللا مللیدهللد کللس وی د صللدد جش للکیل للک مللاح مخللالف د برابللر امللام عل للی
بودهاست .بس این جرجی ،او با اقداماع خو شی جخللف محترمانلس و مل
حا کم اسالمی ا جو یس و جثبیت میکرد.

نلرم بلا خلیفلس الهلی و

تأثیر گروه اعتزال در سست کردن پایههای حکومت علوی
د نگاه نخست و سطحی بس نظر می سدی گروه اعتلزال د حکوملت عللی

و ضعف ا ادهی موضع بیطرفلی ا برگز لدهانلد و د ممازعلاع و مل هلای

پیش آمده د دو ا حکومت امیرمؤمما

گروهی بی اثر و خمثی جشکیل دادهاند .بلا جأملل د

مملابع وایللی و جللا خیی بللس قللرائن و شللواهدی برمللیخللو م کللس بللاو انسللا

ا نسللبت بللس د سللتی

د دگاه فوق خدشسدا میکمد .بس گونسای کس دقت د برخی گزا شهای مزبو ی گروه اعتلزال ا از

افراد محدود بلس گروهلی گسلتردهی و از لک گلروه بلیا اده و جرسلو بلس گروهلی عقیلدجی_ جهلا می و
دا ای برنامس و خ سیاسی ّ
مبدل میسازد.
بللا مطالعللس دقیللق و جحلیللل گللزا شهللای جللا خی_ وایللی عصللر امللام علللی

ی ایللن ذهمیللت

جقو ت میشود کس گروه اعتزال بس گونسای نیمس پمها ی با ظاهری آ استس بس احتیلاط د ملیی گلام

تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی

بودهاند کس د اثر جر

افلراد محلدودی

بس گام د حال نفوذ د افکا عمومی استی بس گونسای کس جوانستمد جعداد ز ادی از جوده مردم کس

حق ا د شخصلیتهلا ملی سلتمدی جحلت جلأثیر قلرا داده و آنلا

ا از همراهلی املام

شلواهد بسلیا ی حلا کی از آ اسللت کلس ایلن گللروهی د جضلعیف پا لسهللای حکوملت عللی
اساسی ا فا کردند.

بازدا نلد.

نقللش

د گلام نخسللتی هللزا ا جللن از شمشللیرزنا کوفللس جحلت جللأثیر سللخما ابوموسللی یللیس گللروه

اعتزال کوفسی از شرکت د م
م

مل خوددا ی کردند و فقل شلش لا نلس هلزا نفلر حضلرع ا د

ا ی کردند (د مو یی .)145 :1960
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ی همگلام

د گام دومی ا ا و شاگردا ابن مسعودی کی از فقهلا و اصلحا ناملدا پیلامبر

حرکت بس سوی صفین نزد حضرع آمدند و گفتمد :ما با شما میآییم ولی د لشلکرگاه شلما جوقلف

نمیکمیمی بلکس دا گانس ممزل میکمیم جا ببیمیم کا شما با شامیا بس کجا میانجامد .د خالل
م ی هر کدام از شما مرجک ،عملی شد کس بر او حرام بود ا فسلادی از او ظلاهر شلدی ض ّلد او وا د

عمل میشو م (ممقریی .)115 :1404

چها ص للد ج للن از للا ا اب للن مس للعودی نی للز اص للال حض للرع ا همراه للی نکردن للدی آن للا گفتم للد:
شلرکت نملیکملیم

ای امیر مؤمما ی ملا د علین شلماختی کلس از فضلیلت شلما دا لم د ایلن مل

ملا ا بللس مرزهللا[ی هلا اسللالم بفرسللت جلا د آنجللا بجمگللیم (ممقلریی  .)115 :1404للدا شللد
شاگردا ابن مسعود از سپاه امام

علوی بود.

حا کی از جأثیر عمیق جفکر اعتزال بر خواص فرهمگی امعس

د گام سومی حدود سلی هلزا نفلر از قا لا شلام و علراق از مل

کملا ه گرفتلس و د گوشلسای از

میللدا نبللرد چللاد زدنللد و د خللالل مللاههللای م ل ی بللین امیرمؤممللا

و معاو للس فللت و آمللد

میکردند .آنها میخواستمد با ایزنیهای خود بس ماح حق بپیوندندی ولی هرگز نتوانسلتمد حلق
ا بشماسمد و سرانجام مانمد ابوموسی بس میانجیگری بین امام و معاو س پرداختمد .این گلروه د
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خللالل نبللرد صللفینی بللین لشللکر معاو للس و لشللکر علللی

میکردند (ممقریی .)190-189 :1404

حائللل شللده و میللا آنهللا میللانجیگللری

د گام چها می گرا ش بلس کملا هگیلری از مل ی د میلا هلر دو لشلکر علراق و شلام طرفلدا انی

افتی و از این و آنگاه کس سرا لشکر شام خود ا د آستانس شکست د ده و پیشمهاد آجلش بلس

دادند هر دو گروه متخاصم بس آ جمایل نشا دادند (ممقریی .)483-482 :1404
د گام پمجمی بخش عظیمی از سپاه امیرمؤمما

از جحمیل حکمیت بر امام
املام

د آستانس پیروزی بر سپاه معاو لسی پلس

ی ابوموسی اشعری ا بس عموا مسئول مهاکره با طر معاو لسی بلر

جحمیلل کردنلد .انتخلا ابوموسلی د لایی کللس افلراد شا سلتسجلری بلرای ملهاکره و للود

داشلتمدی از اقبللال اغلل ،سللپاه حضلرع بللس د لدگاه و سلللیقس سیاسلی ابوموسللی د اعتلزال از مل
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حکا ت دا د.

د وا تللی از سللول خللدا

ی امللت اسللالم بللس سللس فرقللس جقسللیم شللدهانللد« .فرقللسای بللر حللقی

فرقللسای بللر باطللل و فرقللسای متزلللزل .فرقللس متزلللزل براسللا
نمللیگو مللد بللا مللن جمللا

مگیللر بلکللس مللیگو مللد :مل

دیللن سللامری مشللی مللیکممللد ولللی

نبا للد کللرد» (مفیللدی  .)29 :1364بللس نظللر

مللی سللد بللا ظهللو گللروه اعتللزال میللا امللت اسللالمی ایللن پیشللگویی سللول خللدا

محقللق شللد.

براسا

وا ت مزبو همانگونس کس سامری با بهرهگیری از مقدساع اسالمی و د میی خ سلومی

میا مکت ،حضرع موسی

و عقیده فرعونیا جأسیس کردی ابوموسی نیز بس عموا سلردمدا

گروه اعتزالی د کسوع د ملدا ی و بلا جکیلس بلر مقدسلاع د ملیی بلانی و بمیلا گلها مکتل ،سلومی

میللا مکتلل ،اسللالم و مللرام عثمانیللس شللد کللس شللعا اصلللی آ اعتللزال و کمللا هگیللری از مل

بللود.

بللیشللک چمانچللس اعتزالیللو د للک گللروه انللد ی ضللعیف و بللدو ا اده خالصللس مللیشللدند و د

جحوالع امعس اسالمی بیاثر بودندی هرگز قاد بس پا سگزا ی فرقسای د د د میا املت اسلالم
نبودند .از سوی د گر د برخی وا اع 1ابوموسی بلس عملوا بلانی و سلردمدا گلروه اعتلزال د کملا

چهلرههلای سرشلما

عثمانیلس ملو د لعلن و نفلرین املام

قلرا گرفتلسانلد کلس ایلن خلود شلاهدی

اسللت بللر جللأثیر اساسللی و شللگر جفکللر ابوموسللی د جضللعیف و بللس شکسللت کشللاند حکومللت
امیر مومما

.

ملعللو خوانللد ابوموسللی د کمللا افللرادی چللو معاو للسی عمللروبن عللاصی ولیللدبن عقبللسی

ّ
ضحا بن قیس فهری و نظایر ا مها کس هر کدام از آنهلا د جضلعیف اقتلدا و بلس چلالش کشلاند
حکومللت امللام علللی

سللهم بسللزائی داشللتمدی حللا کی از آ اسللت کللس نقللش ابوموسللی د عللین

کما هگیری از هر دو گروه متخاصمی د فروپاشی حکومت علی

کمتر از آنها نبوده است.

د میلا گلروه موافللق و مخلالف زمللا املام علللی

ظاهرا نس د کما مخالفا امام

ی گلروه سللومی بلس نللام اعتلزال بللروز کلرد کللس

وا د د گیری شد و نس د صف پیروا ا شا قرا گرفلت .جلقلی

غال ،د ذهمیت جا خی محافلل اسلالمی ایلن اسلت کلس ایلن گلروه د مقا سلس بلا گلروه عثمانیلس و
خوا

کس م های خسا ع با ی بر امام

جحمیل کردندی معی کوچکی ضلعیف و ممفعلل

بودند .حال آنکس شواهد نشا ملیدهلد ایلن گلروه اگرچلس از حیلث نظلامیی فعالیلت د خلو ی د

مخالفللت بللا امللام

نداشللتسی امللا از لحللاظ فرهمگللیی گروهللی فعللال و جأثیرگللها بللودهاسللت .گللروه

تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی

نتیجه

اعتللزال بللس گونللسای پمهللا د ذهللن و دل مسلللمانا نفلوذ کللرد و بللر مبمللای احتیللاط د مللی و شللعا

صلح ویی و اعتدالی فرهمل

هلادگریزیی عافیلتطلبیی د ملدا ی سلاده ا د امعلس اسلالمی

نهاد مس کرد و بس این جرجی ،بسیا ی از مسلمانا

ا از ا ی امام

بازداشت و وحیلس اعتلزال ا

د امعس اسالمی واج داد .اعتزالیو از لحاظ اعتقادی نس جمها بس وصا ت امام

باو نداشتمد

 .1د وا ت آمده است علی د همگام فراغت از نماز صبح و شامی معاو لس و عملرو و ابوموسلی ا لعملت می کلرد و میفرملود:
ّ
«اللهم اللعن معاو ة و َعمروا و أبا موسی» (ممقریی .)552 :1404
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بلکس از خالفت ا شلا نیلز نا اضلی بودنلد .بلس نظلر می سلدی جملا الع عثملانی آنلا ی ا شلا

ا بلس

چمین موضلعگیلری واداشلتس اسلت .ا ملا علیلرغم جملا الع عثملانیشلا از وی عافیلت طلبلیی
ب للس ظ للاهر د ا دوی عثمانی للا حض للو نیافتم للد ول للی ش للواهد حکا للت از آ دا د ک للس ب للا جلللرو
وحیللس احتیللاط گرایللی د معللادالع سیاسللی حکومللت حضللرع امیللر

اساسی ا فا کردهاند.
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بللس نفللع عثمانیللا نقللش

منابع
_ قرآ کر م.

_ ابن ابی الحد لدی أبلو حاملد علز اللدین ()1418ی شلرح نهل البالغلةی جحقیلق محملد عبلد الکلر م
الممریی الطبعة األولیی ج1ی بیروع /لبما ی دا الکت ،العلمیة.

_ ابن اعثم کوفیی محمد بلن عللی ()1372ی الفتلوحی جر ملس محملد بلن احملد مسلتوفی هلرویی
جصحیح غالمرضا طباطبایی مجدی جهرا ی انتشا اع آموزش و انقال اسالمی.

_ ابن وزیی ابیالفر عبدالرحمن (1412ق)ی الممتظم فی جا خ الملو و األممی جحقیق محمد
عبدالقاد عطا و مصطفی عبدالقاد ی ج5ی بیروعی دا الکت ،العلمیس.

_ ابن سلعدی محملد ()1410ی الطبقلاع الکبلریی جحقیلق محملد عبلدالقاد عطلای ج3و4ی بیلروعی
دا الکت ،العلمیس.

_ ابن عبد البری أبو عمر یوسلف بلن عبلد اهلل بلن محملد ()1412ی االسلتیعا فلی معرفلة األصلحا ی
جحقیق علی محمد البجاویی الطبعة األولیی ج3ی بیروعی دا الجیل.

_ ابن عبدالربس (بیجا)ی العقد الفر دی بس کوشش ابراهیم االبیا ی و عملر عبدالسلالم جلدمریی ج5ی
_ احمللدیی حبیلل ،اهلل ()1379ی «حکومللت علللوی و گللروههللای ا تمللاعی»ی حکومللت اسللالمیی
پاییزی شما ه17ی (.)405-427

_ اس ل لکافیی ابل للو عفر محمل للدبن عبل للداهلل ()1379ی المعیل للا و الموازنل للسی جصل للحیح محمل للد بل للاقر
محمودیی جر مس محمود مهدوی دامغانیی جهرا ی نشر نی.

_ امینی سیدمحسن (1379ق)ی اعیا الشیعسی جحقیق حسن امینی ج3ی بیروعی االنصا .

_ امیملیی عبدالحسللین ()1374ی الغللدیر فللی الکتللا و السللمة و األد ی چللاپ ششللمی ج10ی جهللرا ی
دا الکت ،االسالمیس.

تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی

بیروعی دا الکت ،العربی.

_ بیهقیی احمدبن الحسین ()1424ی السلمن الکبلریی جحقیلق عبلدالقاد عطلاءی الطبعلس الثالثلسی
ج8ی بیروع /لبما ی دا الکت ،العلمیس.

_ خللادملوی مهللدی ضللا ()1386ی «قاعللدین (دال ئلللی انگیزههللا و نتللا عملکللرد آنللا د زمللا
خالفت علی

»ی نامس جا خ پژوها ی زمستا ی شما ه 12ی (.)18-53

_ د مو یی احمد بن داوود (1960م)ی األخبلا الطلوالی جحقیلق عبلدالممعم علامری مرا علس ملال
الدینی قاهرهی دا إحیاء الکت ،العربی  -عیسی البابی الحلبی وشرکاه.

_ د مللو یی ابللن قتیبللة (1992م)ی المعللا ی جحقیللق ثللروع عکاشللةی چللاپ دومی قللاهرهی الهیئللة
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المصر ة العامة للکتا .

_ ز کلیی خیرالدین (1989م)ی االعالم قامو

جرا می ج4ی بیروعی لبما ی دا العلم للمالیین.

_ سلیمانیی واد ()1394ی گروهشماسی فکری-سیاسی صد اسالمی قمی وثوق.

_ سل ل لللیمانیی ل ل للواد ()1383ی «ضل ل للرو ع بل ل للازنگری د نقل ل للش گل ل للروه اعتل ل للزال د حکومل ل للت
امیرمومما

»ی جا خ اسالم د آییمس پژوهشی بها ی شما ه1ی (.)113-128

_ طبریی محمد بن ریر ()1387ی جا خ الطبریی جحقیق محمد ابوالفضل ابراهیمی ط الثانیسی
ج4ی بیروعی دا الترا .

_ طوسیی محمدبن حسن ()1415ی ال الطوسیی جحقیق واد قیومی اصلفهانیی چلاپ اولی
قمی موسسس المشر االسالمی التابعس لجماعس المد سین.

_ مسعودیی ابی الحسن علی بن حسین ()1425ی ملروج اللهه ،معلاد الجلوهری الطبعلس االوللیی
ج2ی بیروعی المکتبس العصر س.

_ مقدسیی مطهر بن طاهر (1374ه)ی البدء و التا خی جر مس شفیع کدکمیی ج2ی نشر آ گس.

_ مفیدی محمد بن محمد نعما (1413ق)ی الجمللی جحقیلق سلید عللی میرشلر فیی چلاپ اولی
قمی مکت ،االعالم اإلسالمی.

_ مفیللدی محمللدبن محمللدبن نعمللا ()1364ی االمللالیی جحقیللق علللی اکبللر غفللا ی و اسللتاد ولللیی
سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398
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مشهدی بمیاد پژوهشهای اسالمی.

_ ممقریی نصربن مزاحم (1404ق)ی وقعة صفینی جحقیق عبدالسالم محمد ها و ی چاپ دومی
قمی ممشو اع مکتبة المرعشی المجفی.

_ واقدیی محمد بلن عملر ()1369ی مغلازیی جر ملس محملود مهلدوی دامغلانیی چلاپ دومی ج1ی
جهرا ی مرکز نشر دانشگاهی.

_ ولویی علی محمد ()1380ی د انت و سیاست د قرو اسالمیی جهرا ی دانشگاه الزهراء.
_ عقوبیی احمد (بیجا)ی جا خ الیعقوبیی ج2ی بیروعی دا صاد .

