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الملخص:
تتركز األفكار التي يتناولها الموضوع على مظاهر تطور الفكر السياسي
اإلسالمي في مراحله األولى ،بد ًءا بوفاة الرسول وانتها ًء بسقوط دولة المدينة،
فالفكر السياسي في هذه المرحلة هو فكر تاريخ مرتبط باألحداث والوقائع ،وغير
التعرف على مدى تجاوب ظهور األفكار السياسيّة مع
مفارق لهما .ويحاول
ّ
األحداث التاريخية والكشف عن السياقات األولى التي أسهمت في انبثاق الفكر
السياسي اإلسالمي ،حيث شهد الفكر السياسي اإلسالمي في مراحله األولى عدّة
تطورا ٍ
ت عكست مدى استجابته لألحداث ،إضافة إلى الظروف التاريخيّة التي
التطورات على مستوى بنية المجتمع.
عاشها المسلمون ،وكذلك
ّ
 – 1المؤلف المراسل.
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الكلمات المفتاحية :الفكر؛ السياسة؛ الخالفة؛ الفكر السياسي؛ األحداث التاريخية.
Abstract:
The ideas dealt with by the subject focus on the development of
Islamic political thought in its early stages, beginning with the death of
the Prophet and ending with the fall of Medina. Political thought at this
stage is a history thought linked to events and facts, and they are not
separated. And tries to identify the extent to which the emergence of
political ideas and historical events.
Islamic political thought in its early stages witnessed several
developments that reflected its responsiveness to the events, in addition
to the historical circumstances experienced by Muslims during the
period of sedition, as well as developments on the level of the structure
of society.
Key words: thought; politics; succession; politics thought; historical
events.

مقدمة:
ي ِّ اجتهاد عقلي في مجال
كان المسلمون في عهد الرسالة في غنًى عن أ ّ
يشرع لهم ما
تنظيم شؤون دولتهم؛ فقد كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،نبيهم وحاكمهم ،وبالتالي ّ
تقوم به حياتهم الدينيّة والدنيوية.
كما أنّه ملسو هيلع هللا ىلص كان يعلّمهم كيفيّة إصدار األمر السياسي؛ حيث أنّه لجأ إلى
استشارتهم عدة مرات ،وتجسد ذلك في استشارته لهم عن مكان اتخاذ المعسكر
في غزوة بدر وكذلك في حفر الخندق حول المدينة.
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غير أنّه بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص ،كان البد للمسلمين من االجتهاد الستنباط األحكام
التي ّ
ينظمون بها شؤونهم ،فكانت ّأول حادثة جعلتهم يلجؤون إلى إعمال الفكر
هي ذلك االجتماع الهام الذي وقع في سقيفة بني ساعدة الختيار خليفة لهم ،ومنذ
ذلك بدأت بوادر الفكر السياسي تظهر وتتطور في التاريخ اإلسالمي.
إذ يصبو هذا البحث إلى فهم السياق التاريخي ،الذي تبلور في إطاره
الفكر السياسي اإلسالمي خالل هذه الفترة ،ومعرفة مقدار التجاوب بين الحركة
التاريخية التي جسدها النمو المؤسساتي للدولة ،وبين األفكار والنظريات
السياسيّة التي ظهرت في هذه المرحلة المتقدمة من تاريخ اإلسالم والمسلمين.
استنادًا إلى هذه اإلشكالية يمكن طرح األسئلة اآلتية:
 هل يوجد فكر سياسي إسالمي؟ وما العناصر التي ساهمت في نشأته؟ -ما هي أصوله؟ وما خصائصه في تلك المرحلة؟

أهمية الدراسة :تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة فهم السياق
التاريخي لتشكل الفكر السياسي اإلسالمي خال الفترة الراشدة ،ومعرفة مقدار
التجاوب بين الحركة التاريخية التي جسدها النمو المؤسساتي للدولة ،وبين
األفكار السياسية التي ظهرت في تلك المرحلة المتقدمة من تاريخ المسلمين.
الدراسات السابقة :وقد اعتمدت في معالجة هذا الموضوع على
مجموعة من الدراسات يأتي في مقدمتها كتاب األستاذ محمود بوترعة "نشأة
الفكر السياسي في اإلسالم من وفاة النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلى بداية القرن الرابع
الهجري" ،وهو كتاب قيم في بابه تناول تطور الفكر السياسي في مرحلة
الراشدين ،ثم في مرحلة انقسام األمة فكريا ،وأخيرا تناول انقسام األمة سياسيا.
باإلضافة لرسالة الماجستير للباحث خير الدين يوجه بعنوان "تطور
الفكر السياسي عند أهل السنة فترة التكوين من بدايته حتى الثلث األول من القرن
الرابع الهجري" ،وقد تتبع الفكر السياسي منذ نشأته ،وعدد مزاياه ،كما خص
بالدراسة الفكر السياسي السني دون غيره من الفرق والمذاهب.
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أهداف البحث :يسعى هذا الموضوع لتشخيص حركية الفكر السياسي
اإلسالمي ،وذلك بالوقوف على العوامل واألسباب التي ساهمت في بلورته
وتشكله ،إضافة إلى العمل على بيان الجذور التاريخية التي عملت على صياغة
هذه األفكار ،إلى جانب التعرف على طبيعة المنجز الفكري السياسي واستنباط
خصائصه وقضاياه.
ولإلجابة عن اإلشكالية األساسية قسمت البحث إلى مبحثين باإلضافة
على مبحث تمهيدي وخاتمة.
المبحث التمهيدي :الفكر السياسي اإلسالمي  -المصطلح والداللة-
تطور الفكر السياسي اإلسالمي في
إلعطاء فكرة واضحة وشاملة عن ّ
مراحله األولى ،ينبغي التعريف بهذا المركب اللفظي ،وبمكوناته األساسية ،لذا
سأتناول مفهوم الفكر ،باإلضافة إلى مفهوم السياسة ثم نخلص إلى مفهوم الفكر
السياسي اإلسالمي.
أوال :تحديد مفهوم الفكر السياسي
آ :مفهوم الفكر
1
وردت مادة "فكر" في لسان العرب ،بمعنى :إعمال الخاطر في الشيء ،
وقريب من هذا المعني نجده عند كل من ابن فارس والفيروز آبادي والزبيدي،2
وخالصة التعريفات اللغوية أن الفكر مرادف إلعمال العقل والنظر في األشياء.
وننوه إلى أن مفهوم الفكر عند المتقدمين من الناحية االصطالحية ال
يختلف عن مفهومه اللغوي من إعمال للعقل والنظر في األشياء ،3غير أنه عند
تصورا ٍ
ت
المعاصرين يتعدى عملية النظر إلى ما ينتج عن عملية التفكير من
ّ
ى حول القضايا المطروحة .4فلم يعد محصورا في أنّه أداة أو آلية
وأحكام ورؤ ً
من خاللها يستطيع اإلنسان النظر وإعمال عقله في األشياء بل تعدى ذلك ليشمل
ما يفرزه من أراء وأفكار ونظريات.
ب -مصطلح السياسة
سستُ
ورد لفظ السياسة عند الفيروز أبادي بمعنى األمر والنهي قالُ ":
الرعيّة سياسة ،أمرتها ونهيتها ،5"...وجاء عند الزبيدي السياسة :القيام على
320
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الشيء بما يصلحه ،وساس الناس سياسة :تولى رياستهم وقيادتهم ،وساس
األمور :دبرها وقام بإصالحها.6
بناء على التعاريف السابقة نخلص إال ّ
أن مدلوالت السياسة في اللغة ال
تنفك عن قيادة الناس وتدبير شؤونهم بما يصلح أمرهم.
وحتى تتضح الرؤية أكثر ينبغي التنبيه أن لفظة السياسة عند المتقدمين
من فقهاء وأدباء يدور حول أربعة أمور هي :تدبير أمور الرعية والحفاظ على
النظام وإقامة العدل والحفاظ على األمن.7
من العرض السابق يتضح تقارب معنى السياسة لغة واصطالحا ،وهي
القيام بأمر الناس بتدبير ما يصلحهم ودرء المفاسد عنهم .وبالمقارنة يتضح أن
هذه التعاريف وضعت بعد عصر التدوين أي أن مفهوم السياسة في القرن األول
الهجري أقرب إلى التعاريف اللّغوية منها إلى المفاهيم االصطالحية ،ويمكن
القول أن التعاريف عرفت نوعا من االستقرار المفاهيمي طيلة السبع قرون
األولى ،وهذا يرجع إلى االستقرار في حركية المجتمع االقتصادية.
ثانيا :مفهوم الفكر السياسي اإلسالمي
بعد أن قدمنا تعريف الفكر والسياسة في اللغة واالصطالح كان البدّ من
الخروج بتعريف للفكر السياسي عامة وللفكر السياسي اإلسالمي خاصة.
ذكر فاخر جاسم تعريفا للفكر السياسي جاء فيه" :هو مجموعة اآلراء
واألفكار التي صاغها العقل البشري لتفسير الظاهرة السياسيّة ،وعالقتها
قوتها ووجودها وعدمها ووظائفها وخصائصها والقائمين
بالمجتمع من حيث ّ
عليها".8
وعرف عبد هللا حامد ربيع الفكر السياسي على" :أنه مجموعة المبادئ
والقيم السياسيّة التي ارتبطت بمجتمع معين ،والتي قدر لها بدرجة أو بأخرى أن
تتبلور في شكل منطق متكامل".9
في المقابل يوضح أن مفهوم للفكر السياسي اإلسالمي هو" :مجموعة
القيم السياسية التي وضعت أصولها الحضارة اإلسالمية ثم مجموعة التجريدات
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السياسية المتكاملة ،أي البنيان الفكري ،لتصوير وتفسير الوجود السياسي ،حيث
نستطيع ّ
أن نميز بين القيم السياسية والفلسفة السياسية".10
ّ
إن هذا التعريف يضعنا أمام مستويين لمفهوم الفكر السياسي اإلسالمي،
مستوى الّقيم السياسية التي جاءت بها الحضارة اإلسالمية والتي تميزها عن باقي
الحضارات ،ومستوى الفلسفة السياسية التي أسس لها منظرو السياسة الشرعية
وفالسفة المسلمين.11
ومننن خننالل مننا تقنندم فننإن الفكننر السياسنني ال يهنندف إلننى تحليننل اآلراء
واألفكننار السياسننية فقننط بننل وضننع هننذه األفكننار واآلراء فنني سننياقها التنناريخي،
والسعي لمعرفة كيفية نشأتها ،وما تمثله للناس فني تلنك المرحلنة التاريخينة .وهنذا
مننا سنننحاول الكشننف عنننه مننن خننالل ربننط األفكننار السياسننية اإلسننالمية فنني عهنند
الخالفة بسياقها التاريخي الذي تولدت عنه وفيه.
المبحثثثثثث ا ول :الحثثثثثوادا التاريخيثثثثثة مهثثثثثد ا فكثثثثثار السياسثثثثثية  -الخليفثثثثثة
والبيعة-
منننن أهنننم القضنننايا التننني أدركهنننا بعنننخ البننناحثين فننني تننناريخ النظرينننات
السياسننننية بوجننننه عننننام ،أن هنننننان صننننلة وثيقننننة بننننين نشننننوء األفكننننار السياسننننية
وتطننننننور األحننننننداث التاريخيننننننة ،12وهننننننذا ينطبننننننق علننننننى تشننننننكل النظريننننننات
واألفكننننار السياسننننية اإلسننننالمية .فهننننذه األفكننننار والسننننيما فنننني أطننننوار نشننننأتها
األولننننى :مرتبطننننة بحننننوادث التنننناريخ اإلسننننالمي ،إلننننى درجننننة أنّننننه ينبغنننني أن
ينظنننر إليهمنننا علنننى أنّهمنننا جانبنننان لشنننيء واحننند ،13لهنننذا وجنننب التطنننرق ألهنننم
األحداث التاريخية ومحاولة استخراج األفكار السياسية المترتبة عنها.
أوال :حادثة السقيفة وطريقة تولي الخالفة
بدايننننة؛ لننننم تتضننننمن نصننننوت القننننرآن الكننننريم تفصننننيال لنظننننام الحكننننم
النننذي يجنننب أن يطبنننق فننني الدولنننة اإلسنننالمية ،ود ّل علنننى ذلنننك تاريخينننا ً فعننن ُل
الرسننول ملسو هيلع هللا ىلص بعنندم تعيينننه منننن يقننوم بننأمر الدولننة اإلسنننالمية بعنند وفاتننه ،بننل لنننم
يحنننندد رسننننول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الطريقننننة التنننني تُتّبننننع فنننني اختيننننار الحنننناكم بعننننده ،وإنّمننننا
وضّننننح القواعنننند العامننننة التنننني يجننننب أن يراعيهننننا الحنننناكم فنننني سننننيرته مننننع
14
سننننك بهننننا
المسننننلمين  ،وبننننيّن بسننننيرته وأقوالننننه المثننننل العليننننا التنننني يجننننب التم ّ
321
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والمحافظنننة عليهنننا منننن جاننننب الحننناكم والمحكنننومين علنننى السنننواء ،لنننذلك فن ّ
ننإن
الصننحابة عننند اجتمنناعهم فنني سننقيفة بننني سنناعدة بعنند وفنناة الرسننول صننلى هللا
عليننه وسننلم يننوم االثنننين 11ربيننع األول عننام 11هننـ ،15الموافننق ليننوم  6يونيننو
منننن عنننام 631م ،اضنننطروا إلنننى اسنننتعمال العقنننل فننني اختينننار منننن يتنننولى ذلنننك،
وكاننننت هنننذه أول بنننادرة لنشنننأة الفكنننر السياسننني فننني اإلسنننالم .ويمكنننن تلخنننيص
ما دار في االجتماع في ثالثة آراء:16
رأي األنصنننار النننذين اعتبنننروا الخالفنننة حقنننا لهنننم باعتبنننارهم هنننم النننذين
نصننننروا رسننننول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ودافعننننوا عننننن النننندين بننننأموالهم وأنفسننننهم ،وال يخننننرج
المهنننناجرون عننننن كننننونهم رهطننننا منننننهم أي مننننن األنصننننار باعتبننننار هجننننرتهم
وإقننامتهم فنني المدينننة ،17فقنند ذكننر ابننن قتيبننة أن "النبنني ملسو هيلع هللا ىلص لمننا قُننبخ اجتمعننت
األنصننار إلننى سننعد بننن عبننادة فقننالواّ :
إن رسننول هللا قنند قننبخ ،فقننال :يننا معشننر
األنصنننارّ :
إن لكنننم سنننابقة فننني الننندين ،وفضنننيلة فننني اإلسنننالم ليسنننت لقبيلنننة منننن
نندوكم
العنننرب ،فكننننتم أشننندّ النننناس علنننى منننن تخلنننف عننننه مننننكم ،وأثقنننل علنننى عن ّ
مننننن غيننننركم حتننننى اسننننتقاموا لغيننننر هللا ،وتوفّنننناه وهننننو راض عنننننكم ،فشنننندوا
أينننديكم بهنننذا األمنننر فنننإنّكم أحنننق النننناس وأوالهنننم بنننه" .18وقنننال خطينننبهم "نحنننن
أنصننار هللا وكتيبنننة اإلسنننالم وأنننتم ينننا معشنننر المهننناجرين رهننط مننننا ،وقننند دفنننت
دافة من قومكم يريدون أن يجتازوا منا أصلنا ويغصبونا حقنا".19
ومنننن خنننالل قنننول سنننعد ابنننن عبنننادة وابنننن قنننيس ،خطينننب األنصنننار،
يتب نيّن أن األسننس التنني اسننتند إليهننا األنصننار فنني مطننالبتهم بالسننلطة تتمثننل فنني
كنننننونهم أصنننننحاب فضنننننل فننننني اإلسنننننالم لنننننم يكنننننن لغينننننرهم ،وذلنننننك بنننننإيوائهم
ونصنننرتهم للرسنننول ملسو هيلع هللا ىلص وأصنننحابه  ،وكنننذا دفننناعهم عنننن اإلسنننالم ،لهنننذا تنننوفى
هللا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وهو راض عنهم.20
وأمننننا الننننرأي الثنننناني فمثلننننه المهنننناجرون والننننذي عبننننر عنننننه أبننننو بكننننر
الصنننديق بقولنننه" :كنّنننا معشنننر المهننناجرين أول النننناس إسنننالما والنننناس لننننا فينننه
تُبّننع ،ونحننن عشننيرة الرسننول ملسو هيلع هللا ىلص ،ونحننن مننع ذلننك أوسننط العننرب نسننبا ،ليسننت
قبيلنننة منننن قبائنننل العربنننإال لقريشنننا فيهنننا والدة" .21وبنننناء علنننى قنننول أبننني بكنننر
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322

د /عمر حيدوسي – فارس بكيس

فنننإن األسننناس النننذي اسنننتند إلينننه المهننناجرون فننني طلنننب السنننلطة ،تتمثنننل فننني أن
المهننننناجرون أول النننننناس إسنننننالما ،فهنننننم عشنننننيرة رسنننننول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ونسنننننبهم ذو
صلة بمختلف قبائل العرب.22
وتمثنننل النننرأي الثالنننث فننني موقنننف ال ُحبننناب ،فقننند اسنننتبعد فكنننرة السنننابقة
فننني اإلسنننالم والعالقنننة بالرسنننول ملسو هيلع هللا ىلص ،فسننننده يقنننوم علنننى الشنننعور بالمنّنننة علنننى
المهنناجرين فنني المعيشننة والحمايننة وهننذا مننا ينند ّل عليننه قولننه " ّ
فننإن الننناس فنني
فيننننئكم وظلكننننم" ،إضنننننافة إلننننى ّ
أن األنصننننار ذوو منننننال وعننننزة وكثننننرة عننننندد
وأصحاب تجربة وبأس ونجدة.23
بهننننذا ظهننننرت أولننننى العناصننننر التنننني شنننن ّكلت نننننواة الفكننننر السياسنننني
اإلسننالمي ،فتبننين م ّمننا سنننبق ّ
أن مننا أتسننند إليننه األنصنننار فنني مطننالبتهم بنننالحكم
متعلنننق باإلسنننالم فقنننط ،أ ّمنننا المهننناجرون فقننند ارتنننبط بانتمننناء الرسنننول صنننلى هللا
عليه وسلم إلى عشيرتهم وقبيلتهم.
ننننتقر رأي
بعننننند مناقشنننننات بنننننين مختلنننننف االتجاهنننننات فننننني السنننننقيفة اسن ّ
المجتمعنننين علنننى مبايعنننة أبننني بكنننر بالخالفنننة بعننند أن بايعنننه عمنننر بنننن الخطننناب
وأبنننو عبيننندة ابنننن الجنننراح تتنننابع الحاضنننرون علنننى بيعتنننه ،وفننني الينننوم التنننالي
اجتمننننع المسننننلمون فنننني المسننننجد وبننننايعوا أبننننا بكننننر رضنننني هللا عنننننه البيعننننة
العامنننة ،24فكاننننت البيعنننة األولنننى فننني سنننقيفة بنننني سننناعدة بمثابنننة ترشنننيح أولننني
مننن المسنننلمين ألبننني بكننر وتبعتهنننا البيعنننة العامنننة والتنني جننناءت بمثابنننة اسنننتفتاء
علننننى هننننذا الترشننننيح الننننذي أبنننندى فيننننه المسننننلمون أرائهننننم فنننني اختيننننار خليفننننة
رسول هللا.25
مننننن مجمننننل الوقننننائع المتاصننننلة بعمليننننة اختيننننار أبنننني بكننننر (رضنننني هللا
عننننننه) يتبنننننين ّ
أن هننننننان أفكنننننار سياسنننننية تشنننننكلت جنننننراء الواقنننننع التننننناريخي
والسياسننني للمسنننلمين ،26فمسنننألة اختينننار رئنننيس الدولنننة ليسنننت مسنننألة دينينننة،
ويننندل علنننى ذلنننك عننندم اسنننتدالل أي منننن االتجاهنننات المطالبنننة بالسنننلطة بنننأي
نننص قرآننني أو نبننوي ،حتننى النصننوت النبويننة التنني وردت فنني تثبيننت إمامننة
القرشننننيين لننننم تستحضننننر فنننني االجتمنننناع ،وتننننم التعويننننل علننننى القرابننننة مننننن
الرسنننول ،إضنننافة إلنننى االنتمننناء لقبيلنننة قنننري ،كسنننند لتنننولي الحكنننم ،والنننذي ال
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ينبغننني النننذهول عننننه هنننو أن فكنننر العصنننبية "الشنننوكة" فننني تنننولي السنننلطة هننني
وليدة هذه اللحظة ،باإلضافة لفكرة األسبقية إلى الدين والقوة والمال.
غينننننر أن منننننا يالحنننننظ فننننني انتخننننناب أبننننني بكنننننر رضننننني هللا عننننننه ّ
أن
المعننننايير التنننني رعيننننت فنننني المرشننننح كانننننت مزيجننننا مننننن العننننرف العربنننني
والمفنناهيم اإلسننالمية ،27كمننا كننان فنني انتخابننه حسننما عمليننا لمبنندأ القرشننية فنني
اختيننار الخليفننة ،علننى الننرغم مننن عنندم اسننتقرار ذلننك فنني الفكننر السياسنني حتننى
القنننرن الثالنننث الهجنننري؛ فحمنننل االنتخننناب بيعنننة خاصنننة فننني السنننقيفة ،ثنننم بيعنننة
عامننة فنني المسننجد ،فأصننبحت البيعتننان تقلينندا متبعننا فنني مراسننيم الحكننم ،خننالل
الفترات الالحقة.28
ولقنننب أبنننو بكنننر رضننني هللا عننننه بخليفنننة رسنننول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،29وتنننتلخص
مهامننه فننني تطبينننق األحكننام بعدالنننة ،وتنظنننيم الجهنناد ضننند العننندو ،وحراسنننة دار
اإلسننالم ،والصننالة بالمسننلمين ،وكننذا قسننمة الفننيء ،30وهنني عبننارة عننن مهننام
سياسية وعسكرية.
هننذا وقنند اعتننرف أبننو بكننر بحقننوق األ ّمننة ،ودورهننا فنني تقننويم أعمننال
الخليفنننة وتصنننحيحها إذا خالفنننت الشنننرعّ ،
ألن البيعنننة إنمنننا هننني عقننند بنننين األمنننة
والخليفنننة ،بموجبنننه يقنننوم الخليفنننة بنننالحكم بكتننناب هللا وسننننة رسنننوله صنننلى هللا
علينننه وسنننلم ،إالّ أن الطرينننق لنننذلك لنننم يكنننن محنننددا ،كمنننا لنننم ينننرد ذكنننر إمكانينننة
عزل الخليفة إن هو انحرف ،ولم تذكر كيفية ذلك.31
ويبننننندو أن التطنننننورات السياسنننننية فننننني المديننننننة ،لنننننم تأخنننننذ طابعهنننننا
الجمننناعي العنننام ،فكنننان لنننبعخ القبائنننل موقنننف ال ينسنننجم تمامنننا منننع الطريقنننة
التننني تنننم بهنننا اختينننار الخليفنننة ،دون أن يكنننون لهنننا رأي فننني هنننذا األمنننر ،ومنننن
هنننذا المنظنننور فنننإن لحركنننة النننردة أكثنننر منننن خلفينننة ،أدت إلنننى تفجينننر الوضنننع
فننني عننندة بقنننع منننن الدولنننة ،ومنننن التعسنننف أن تحصنننر ثنننورة القبائنننل فننني الننندافع
الننننديني ،وإنمننننا كانننننت الننننردة بنننندوافع سياسننننية واقتصننننادية ،32ويمكننننن تقننننويم
حركة الردة ،من خالل ربطها بالعوامل التالية:
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 -1االعتننراض علننى نتننائج السننقيفة ،ويمثلننه موقننف مالننك بننن نننويرة الحنظلنني
التميمي.33
 -1رفنننننخ دفنننننع الزكننننناة واعتبارهنننننا مظهنننننرا للتبعينننننة لننننندى بعنننننخ القبائنننننل
واالرتهنننان لقنننري ،لننندي النننبعخ األخنننر" :قنننري ،قنننوم ال يعننندلون" ،حسنننب
القول المنسوب لمسيلمة ،زعيم حركة حنيفة.34
ضنننرر النننذي حننن ّل بنننبعخ القبائنننل ،السنننيما المقيمنننة فننني مراكنننز تجارينننة
 -3ال ّ
هامننننة ،بعنننند انتقننننال الحاضننننرة مننننن الحجنننناز إلننننى المدينننننة ،وتعننننديل خطننننوط
القوافنننل ،هنننذا فضنننال عنننن التهنننذيب النننذي طنننرأ علنننى المعنننامالت االقتصنننادية
فنني ظننل اإلسننالم ،35هننذه أهننم األسننباب التنني كانننت وراء ردة القبائننل فنني شننبه
الجزيرة العربية.
أمننا األمننر اآلخننر المهننم الننذي شننغل بننال أبنني بكننر رضنني هللا عنننه هننو
لمننننن يكننننون األمننننر مننننن بعننننده ،فمننننا إن مننننرض وأحننننس بنننندنو أجلننننه استشننننار
الصنننحابة فننني أمنننر الخالفنننة منننن بعنننده ،إال أنهنننم ارتنننأوا أن يتركنننوا االختينننار
للخليفننة فأشننار علننيهم بعمننر بننن الخطنناب .36وهننذا مننا تننم لعمننر بننن الخطننناب،
حيننث بايعننه المسننلمون فنني المدينننة ،وأخننذت لننه البيعننة مننن أهننل البلنندان .37إال
أن بيعتنننه لنننم تخلنننو منننن معارضنننة عننندد منننن الصنننحابة رضننني هللا عننننهم وعلنننى
رأسننهم طلحننة بننن عبنند هللا ،والزبيننر وعبنند الرحمننان بننن عننوف وسننعد بننن أبنني
وقنننات ،38وبالتنننالي تقنننرر حنننق المعارضنننة لجمينننع المسنننلمين غينننر أننننه لنننم ينننتم
العمل به في الحق الفترات في التاريخ اإلسالمي.
وتنننندل وقننننائع العهنننند لعمننننر بننننن الخطنننناب رضنننني هللا عنننننه علننننى أن
األفكننار السياسننية التنني عرفننت فنني بيعننة أبنني بكننر الصننديق رضنني هللا عنننه قنند
اسنننتمر العمنننل بهنننا ،منننع ترسنننيخ مبننندأ البيعنننة الخاصنننة والبيعنننة العامنننة كأسننناس
لشرعية سلطة الحاكم.39
ثانيا :وفاة عمر وبوادر التغيير
لقننند كاننننت مننندة خالفنننة أبننني بكنننر رضننني هللا عننننه غينننر كافينننة لوضنننع
أسننننس الدولننننة ،إال أنننننه حفننننظ للدولننننة اسننننتقرارها ووحنننندتها حتننننى ال تتصنننندع
وحننندة األ ّمنننة فننني بنننداياتها ،40فننني المقابنننل عمنننل عمنننر علنننى إرسننناء وترسنننيخ
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أسننس دولننة المسننلمين فنني المدينننة ،41فقنند ركننز فنني وضننع أسننس الدولننة علننى
ثننالث ركننائز رئيسننية تمثلننت فنني تقسننيم وتنظننيم الواليننات ،42تأسننيس الجنني،،
ومد حركة الفتوحات.43
إالّ أن امتنننداد حركنننة الفتوحنننات بقننندر منننا كنننان نعمنننة علنننى المسنننلمين
إالّ انننننه شننننكل عنننندة تحننننديات؛ وذلننننك مننننن خننننالل تنظننننيم الدولننننة وصننننعوبة
مراقبتها.
وتعننند وفننناة الخليفنننة عمنننر الحادثنننة الرئيسنننية فننني تغينننر طريقنننة البيعنننة
واتخننناذ شنننكل أخنننر الختينننار الخليفنننة ،وذلنننك حنننين عهننند عمنننر رضننني هللا عننننه
بهذه المهمة لستة أشخات لتولي الخالفة من بعده.
وكننان مقصنند عمننر رضنني هللا عننننه مننن جعلهننا شننورى بننين السنننتة أن
يمنننارس المسنننلمون الشننننورى فننني أعلننننى المسنننتويات وهننننو اختينننار المسننننؤول
األول فننني الدولنننة ،قنننال الطبنننري" :ولنننم يكنننن فننني أهنننل اإلسنننالم أحننند منننن أهنننل
المنزلنننة فننني الننندين والهجنننرة والسنننابقة والعقنننل والعلنننم والمعرفنننة بالسياسنننة منننا
للسننتة لننذا جعننل عمننر األمننر شننورى بينننهم" ،44وقنند تضننمنت إجننراءات توليننة
عثمننان بننن عفننان بعنند عمننر عنندة إجننراءات سياسننية ،كننااللتزام بمبنندأ األغلبيننة
فننني اختينننار الخليفنننة ،45باإلضنننافة لظهنننور فكنننرة أهنننل الشنننورى  -أهنننل الحنننل
والعقد.46-
المبحث الثاني :الخليفة عثمان وظهور مفاهيم سياسية جديدة
تركنننز اهتمنننام الخاصنننة والعامنننة فننني خالفنننة عثمنننان رضننني هللا عننننه
علنننى االتهامنننات التننني وجهنننت لنننه والمتعلقنننة بإثنننارة لقرابتنننه ،وسنننوء تصنننرفه
فنني المننال العننام الشننيء الننذي أشننعل الثننورة التنني انتهننت باغتيالننه .لكننن غينناب
عثمننان رضنني هللا عنننه عننن المشننهد لننم يحننل المشننكلة بننل أدى إلننى سلسننلة مننن
المشنناكل السياسننية واألمنيننة األخننرى ،وقنند تمثلننت هننذه المشنناكل فنني معركتنني
الجمننننل وصننننفين ،وانقسننننام الجماعننننة علننننى الخليفننننة علنننني رضنننني هللا عنننننه،
حيننننث لننننم ينننندخل فنننني طاعتننننه سننننائر الننننناس ،كننننذلك عرفننننت األمننننة فنننني هننننذه
المرحلنننة وألول منننرة ننننوع منننن التحنننزب ،وذلنننك علنننى خلفينننة الصنننراع حنننول
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دم عثمنننان رضننني هللا عننننه ،واألحنننق بالخالفنننة بعنننده ،إذ انقسنننمت الجماعنننة إثنننر
ذلك إلى سنة وشيعة وخوارج.47
أوال :الثورة على عثمان وانهيار دولة المدينة
شنننهدت خالفنننة عثمنننان رضننني هللا عننننه ،تطنننورات خطينننرة فننني بنينننة
المجتمنننننع ،وذلنننننك بعننننند أن تحولنننننت الدولنننننة اإلسنننننالمية منننننن دولنننننة محننننندودة
النطننناق ،إلنننى دولنننة مترامينننة األطنننراف ،فمنننا هننني تنننداعيات هنننذا التوسنننع الغينننر
المنضبط.
آ :الثورة على عثمان وتداعيتها
إن األعمننننال التنننني قننننام بهننننا عثمننننان بننننن عفننننان رضنننني هللا عنننننه فنننني
خالفتننه والتنني جعلننت عامننة الننناس ينقمننون عليننه سياسننته ،وترتننب عنهننا فتنننة
كنننان عثمنننان ضنننحيتها ،وانقسنننم منننن جرائهنننا المسنننلمون أحزابنننا وطوائنننف لكنننل
منهنننا رأينننه واتجاهنننه ،48ومنننن أهنننم األعمنننال التننني قنننام بهنننا عثمنننان بنننن عفنننان
رضنننني هللا عنننننه واعتبننننرت سننننبب الفتنننننة ،عننننزل والة عمننننر رضنننني هللا عنننننه
وتعيننين أقاربنننه فننني مناصننب الوالينننة ،وتفضنننيل أقاربننه فننني العطاينننا والقطنننائع،
باإلضافة إلى الشدة على معارضيه.49
وقننند جعلنننت هنننذه األسنننباب مؤشنننر الفتننننة ،التننني أودت بحياتنننه ،وحمنننل
عثمنننان رضننني هللا عننننه مسنننؤولية منننا حصنننل ،وجعلنننت تصنننرفاته سنننببا ً للفتننننة،
كتقريننب بننني أميننة فنني الحكننم ،وشنندته علننى أبنني ذر الغفنناري رضنني هللا عنننه،
وعدم سيره على ما سار عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما.
رغنننننم أهمينننننة هنننننذه األسنننننباب ،إال أننننننه ال يجنننننب أن نُغفنننننل أن بنننننوادر
الفتننننة ،هننني أوضننناع قننند ورثهنننا عثمنننان رضننني هللا عننننه ،ولنننم تكنننن منننن صننننع
سنننع الرقعنننة الجغرافينننة للدولنننة اإلسنننالمية وذلنننك
ينننده ،ويمكنننن أن نردهنننا إلنننى تو ّ
مننننن جننننراء الفننننتح غيننننر المنننننظم ،وكننننذا الصننننراع بننننين االتجنننناه اإلسننننالمي
المتصنناعد واالتجنناه القبلنني ،واللننذان أفضننيا إلننى تغيننرات جوهريننة علننى دولننة
المسلمين.
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ب -انهيار قاعدة الدولة في المدينة
بعنننند مقتننننل عثمننننان رضنننني هللا عنننننه ،كننننان البنننند مننننن الخننننروج بحننننل
سنننريع منننن هنننذه المحننننة ،يعيننند األوضننناع إلنننى مسنننارها قبنننل خالفنننة عثمنننان
رضنني هللا عنننه ،ويبنندو أن األنظننار كاننننت متجهننة آنننذان إلننى علنني رضننني هللا
عننننه ،النننذي لنننم يغنننادر المديننننة ،والنننذي يمنننارس دوره علنننى أكمنننل وجنننه مننننذ
تفنناقم الوضننع فنني أواخننر عهنند عثمننان رضنني هللا عنننه ،فقنند كننان علنني رضنني
هللا عننننه ،وهنننو أحننند القالئنننل منننن ساسنننة الصننننف األول ،إال أننننه لنننم يكنننن شنننديد
الحماسنننة للخالفنننة ،50حينننث ينننذكر ابنننن األثينننر :أننننه بعننند مقتنننل عثمنننان أجتمنننع،
"أصنننحاب رسنننول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منننن المهننناجرين واألنصنننار ،وفنننيهم طلحنننة والزبينننر،
ي فقننالو :إنننه البنند للننناس مننن إمننام .قننال ال حاجننة لنني فنني أمننركم ،فمننن
فننأتوا عل ن ّ
أختننرتم رضننيت بننه .فقننالوا :مننا نختننار غيننرن ،وتننرددوا إليننه مننرارا وقننالوا لننه
فنني آخننر ذلننك :إنّننا ال نعلننم أحنندا ً
ُ
أحننق بننه منننك وال أقنندم سننابقة وال أقننرب مننن
نننر مننننن أن أكننننون
رسننننول هللا _ملسو هيلع هللا ىلص_ ،فقننننال ال تفعلننننوا فنننناني أكننننون وزيننننرا ً خين ُ
أميرا ً .فقالوا وهللا مانحن بفاعلين حتى نبايعك".51
وممننا سننبق يتضننح بننأن علنني بننن أبنني طالننب رضنني هللا عنننه ،رفننخ
تننننولي منصننننب الخالفننننة منننننذ البدايننننة ،واضننننطر إلننننى القبننننول بالمنصننننب بعنننند
خوفه الفتنة على األ ّمة ،واضطراب شؤون السلطة فيها.
ّإال أن علنننني رضنننني هللا عنننننه عننننند توليننننه الخالفننننة لننننم يجتمننننع الننننناس
علننى بيعتننه كسننابقيه ،52وقنند كانننت الخطننوة األولننى عننند توليننه الخالفننة ،العم ن ُل
علنننى إلغننناء مظننناهر االنحنننراف وأسنننبابه ،وكنننل منننا انتهنننى بالعهننند السنننابق إلنننى
تلنننك النهاينننة ،ولعننن ال القنننرار التغينننري األكثنننر إلحاحنننا ً أنننندان هنننو إعنننادة النظنننام
فننني الجهننناز اإلداري ،كوننننه األداة التنفيذينننة المسنننؤولة عنننن شنننؤون الخالفننننة،
ويبنندو ذلننك واضننحا فنني قننول أحنند المقننربين مننن علنني وهننو المغيننرة بننن شننعبة
مشننيرا علننى علنني رضنني هللا عنننه" :انننزع مننن شننئت واتننرن معاويننة ،فننإن فيننه
جننرأة ،وهننو فنني أهننل الشننام يُسننتمع منننه ولننك حجننة فنني إثباتننه ،وكننان عمننر قنند
واله الشنننام" ،53وفننني ضنننوء هنننذا الموقنننف ،صننندر األمنننر بعنننزل النننوالة وعمنننال
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الخنننراج وبقينننة المسنننؤولين فننني العهننند السنننابق واسنننتبدالهم بفئنننة جديننندة غينننر
متورطنننننة فننننني السياسنننننة وليسنننننت ألسنننننمائها شنننننهرة كبينننننرة خنننننارج المديننننننة
المنورة.
إالّ ّ
أن هننذه الخطننوة لننم تكننن الشننغل الشنناغل للخليفننة ،ففنني مكننة التقننى
الرافضنننننون لحكنننننم علننننني رضننننني هللا عننننننه وعلنننننى رأسنننننهم طلحنننننة والزبينننننر
وعائشنننة رضنننني هللا عنننننهم ،54فننناتفقوا علننننى التوجننننه نحنننو البصننننرة وخرجننننوا
علينننه فننني نحنننو سنننتمائة رجنننل للمطالبنننة بننندم عثمنننان رضننني هللا عننننه ،حينننث
وقعننننت معركننننة بننننين جنننني ،علنننني رضنننني هللا عنننننه ،وجنننني ،طلحننننة والزبيننننر
عرفننت هننذه المعركننة بوقعننة الجمننل ،و ُهننزم جنني ،طلّحننة
رضنني هللا عنهمننا ،و ُ
والزبيننننر رضنننني هللا عنهمننننا ،حيننننث قتننننل الزبيننننر ،وأنصننننرف طلحننننة ،إلننننى
المدينة فقتل في الطريق.55
وأسننننفرت موقعننننة الجمننننل عننننن تحجننننيم دور المدينننننة وإنهنننناء النننندور
السياسننني للحجننناز ،بعننند انتقنننال علننني فننني أحقننناب انتصننناره ،إلنننى الكوفنننة فننني
العنننراق ،واتخنننذها مقنننرا لخالفتنننه القصنننيرة ،56ويبننندو أن الدولنننة اإلسنننالمية فننني
هنننذه الفتنننرة أصنننبحت أمنننام ثنننالث عواصنننم سياسنننية كبنننرى ،الكوفنننة والبصنننرة
في العراق ،والمدينة ومكة في الحجاز ،ودمشق في الشام.
وفننني خضنننم هنننذه األحنننداث وظهنننور ثنننالث عواصنننم تتجننناذب السنننلطة،
فننإن المجابهننة األخننرى التنني واجههننا الخليفننة ،تمثلننت فنني الننوالي علننى دمشننق
معاوينننة رضننني هللا عننننه ،والنننذي أحكنننم سنننيطرته علنننى الشنننام ،سنننواء بتطوينننع
القبائنننل القوينننة ،أو بإعنننداد جننني ،متماسنننك وانضنننباطي ،بينمنننا الجهنننة العراقينننة
لننم تننزل حديثننة العهنند مننع الخليفننة ،ويبنندو أن علنني رضنني هللا عنننه ،مننن موقننع
سننل المرونننة فنني إنهنناء تمننرد معاويننة رضنني
المسننؤول كننان حريصننا علننى تو ّ
57
هللا عننننه ،ومنننن معنننه ،حنننين أرسنننل موفننند إلنننى الشنننام  ،بغينننة إقنننناع معاوينننة
ي عنننن موقفنننه السنننلبي واالعتنننراف بشنننرعية الخليفنننة،
رضننني هللا عننننه ،بنننالتخل ّ
58
إال أنه أبى واتهمه بإيواء قتلة عثمان في جيشه .
وهنننذا منننا أدى إلنننى نشنننوب الحنننرب بنننين الخليفنننة علننني رضننني هللا عننننه
فننني العنننراق والنننوالي علنننى دمشنننق معاوينننة ،وكاننننت صنننفين سننناحة الصنننراع
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بنننين الطنننرفين ،وتشنننير المروينننات إلنننى معنننارن طاحننننة بنننين الفنننريقين دامنننت
حنننوالي ثالثنننة أشنننهر ،59حينننث كنننادت الحنننرب تحسنننم لصنننالح علننني بنننن أبننني
طالنننب رضننني هللا عننننه ،لنننوال إشننننارة عمنننرو بنننن العنننات علنننى معاويننننة ،أن
يقنننوم جيشنننه برفنننع المصننناحف علنننى الرمننناح إليهنننام أنصنننار علننني رضننني هللا
عننننه ،أننننه يرغنننب فننني تحكنننيم كتننناب هللا ،وتمكنننن معاوينننة بفكنننرة التحكنننيم منننن
إحنننداث انشنننقاق فننني جننني ،علننني ،فقننند رفنننخ القنننراء االسنننتمرار فننني القتنننال
ودعوا إلى التحكيم ،وبه انتهت حرب صفين.60
أسننننفرت قضننننية التحكننننيم عننننن جبهننننة جدينننندة اسننننتجدت ضنننندا علنننني،
بانفصننننال الخننننوارج وانسننننحابهم إلننننى النهننننروان ورفضننننهم الحكمننننين ،ومننننا
تحولننوا إلننى قن انوة عسننكرية وسياسننية معارضننة احتلاننت فيمننا بعنند حيننزا ً
لبثننوا أن ّ
غينننر عنننادي بنننين الحركنننات الثورينننة ،التننني اسنننتهدفت دولنننة األمنننويين بشنننكل
خات.61
واتسننننع نطنننناق الصننننراع بننننين علنننني ومعاويننننة بعنننند التحكننننيم ،ولننننم يننننتمكن أي
الطنننرفين منننن بسنننط سنننيطرته علنننى األوضننناع ،فكاننننت النتيجنننة تقسنننيم الدولنننة
بينهمنننا :العنننراق لعلننني والشنننام لمعاوينننة وبتقسنننيم الدولنننة بنننين علننني ومعاوينننة
صننننار هنننننان خليفتننننان فنننني آن واحنننند ،62واسننننتمر الوضننننع علننننى ذلننننك حتننننى
استشهاد علي بالكوفة سنة (04هـ661-م).63
ثانيا :ا فكار السياسية الجديدة وليدة الفتنة
يمكننن تقسنننيم أهننم األفكنننار السياسنننية التنني ظهنننرت علننى منننرحلتين :األولنننى
تشننكلت فنني عهنند عثمننان بننن عفننان رضنني هللا عنننه والثانيننة تشننكلت فنني عهنند
علي رضي هللا عنه.
آ -ا فكار السياسية الجديدة في عهد عثمان رضي هللا عنه
يمكنننن أن نجملهنننا فننني ثنننالث آراء سياسنننية كبنننرى هننني :ظهنننور فكنننرة
العصننبية كسننند سياسنني لتننولي السننلطة ،وفكننرة الخننروج علننى الحنناكم ،وفكننرة
الوصية لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه بالسلطة.64
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أعتمننند عثمنننان رضننني هللا عننننه فننني تسنننيير شنننؤون الدولنننة علنننى أقاربنننه
منننن بنننني أمينننة ،وترتنننب علنننى هنننذه السياسنننة تمهيننند الحكنننم ألقاربنننه منننن بنننني
أميننننة ،65والتنننني حولننننت عصننننبيتهم إلننننى دولننننة ،وقنننند أدت تلننننك الممارسننننات
السياسننية إلننى جعننل فكننرة العصننبية القبليننة سننندا ً فنني تننولي السننلطة والمطالبننة
بهننا فيمننا بعنند ،بنندل فكننرة السننابقة فنني اإلسننالم والقننرب مننن الرسننول صننلى هللا
علينننه وسنننلم التننني كاننننت سنننائدة أينننام الخليفتنننين أبننني بكنننر وعمنننر رضننني هللا
عنهمنننا ،وتعننندّ هنننذه الفكنننرة بداينننة التحنننول فننني نظنننام الحكنننم منننن الخالفنننة إلنننى
الملك.66
وقنننند أنجننننر عننننن سياسننننة عثمننننان بتوليننننة أقاربننننه مطالبننننة المحكننننومين
بعنننزل النننوالة النننذين عيننننهم ،فقننند طالنننب أهنننل الكوفنننة منننن عثمنننان رضننني هللا
عنننه عننزل عاملننه علننى الكوفننة الولينند بننن عقبننة  -أخننو عثمننان رضنني هللا عنننه
منننن أمنننه -وعزلنننه بعننند ذلنننك وعنننين سنننعيد ابنننن العنننات إال أنّهنننم منعنننوه منننن
دخننننول الكوفننننة ،واسننننتجاب عثمننننان رضنننني هللا عنننننه أيضننننا لمطلننننبهم وعزلننننه
وعين بدال منه أبا موسى األشعري.
والواقنننع أن مطالبنننة أهنننل العنننراق بتغيينننر والتهنننم قننند بننندأت فننني عهننند عمنننر
رضنني هللا عننننه ،ولكنننن الجديننند فننني عهننند عثمنننان رضننني هللا عننننه ،أن المطالبنننة
بعنننزل النننوالة أصنننبحت ظننناهرة تكنننررت فننني أكثنننر منننن والينننة ،وكنننان عثمنننان
رضننني هللا عننننه ،فننني أكثنننر منننن منننرة يسنننتجيب لمطنننالبهم ،بعنننزل النننوالة منننع
تولينننة آخنننرين مكنننانهم ،ولكنننن هنننذه الفكنننرة والتننني مفادهنننا عنننزل النننوالي ،قننند
امتنننندت بعنننند قلينننننل مننننن النننننوالة علننننى األقننننناليم إلننننى الخليفنننننة ذاتننننه ،فطالبنننننه
الخننننارجون عليننننه بننننأن يخلننننع نفسننننه عننننن الخالفننننة فلمننننا رفننننخ حاصننننروه
وسوروا عليه بيته وقتلوه وهو في بيته يقرأ في مصحفه.67
وال ينبغنننني الننننذهول عننننن سننننبب آخننننر أدى إلننننى الثننننورة علننننى عثمننننان
علنننى جاننننب سياسنننته فننني األقننناليم ،وهنننو شنننيوع فكنننرة أحقينننة علننني بالخالفنننة
وأنننننه وصنننني رسننننول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وقنننند وجنننندت هننننذه الفكننننرة قبننننوال لنننندى عامننننة
المسلمين في مصر والكوفة والبصرة.
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ب -ا فكار السياسية الجديدة في عهد علي رضي هللا عنه.
بننندأ اإلمنننام علننني رضننني هللا عننننه عهنننده بسياسنننة مشننناركة األمنننة فننني
الحكنننم ،68مخالفنننا بنننذلك منننا كنننان علينننه الشنننيخين ،فمننننذ لحظنننة تعييننننه خليفنننة إذ
أرسنننل بالبيعنننة إلنننى اآلفننناق وإلنننى جمينننع األمصنننار ،فجاءتنننه البيعنننة منننن كنننل
مكننان إال الشننام ،واسننتمر معتمنندا علننى جمهننور األمننة اإلسننالمية ،وقنند سننجلت
المصننننادر صننننورا منننننن هننننذه السياسنننننة المعتمنننندة ،مثنننننل استشننننارته جمهنننننور
الحاضننرين أثننناء معركننة صننفين فنني قضننية التحكننيم بينننه وبننين معاويننة ،وكننذا
استشنننارته عنننندما أراد تعينننين ممثلنننه فننني مجلنننس التحكنننيم ،وقبنننل علننني االتفننناق
وهنننو كننناره لنننه فننني الواقنننع ،ألننننه أصنننبح فننني موقنننع قنننوة ،وألن التحكنننيم عملينننة
تخنندير وتمويننه مننن معاويننة ،أمننا الننذي حنندا بننه إلننى التنننازل فهننو الرغبننة فنني
حقنننن الننندماء ،وإرضننناء الفرينننق النننذي أصنننر علنننى قبنننول التحكنننيم منننن أنصننناره
حتنننى هنننددوه بالقتنننال إن امتننننع ،69وبعننند انقضننناء التحكنننيم بنننين علننني ومعاوينننة
رضنننني هللا عنهمننننا ،بدومننننة الجننننندل وذلننننك فنننني رمضننننان عننننام33هننننـ ،وبعنننند
األحنننداث الدامينننة التننني اسنننفرت عنهنننا معركنننة صنننفين تراضنننى الطرفنننان بنننأن
يسننتقل علنني ،بننالعراق ومعاويننة ،بالشننام ،وبننذلك أصننبح فنني الدولننة اإلسننالمية
خليفتان في وقت واحد.70
ويمكنننننا القنننول أن علينننا رضننني هللا عننننه منننن خنننالل تلنننك السياسنننة ،قننند
خننالف سياسننة سننابقيه واتجننه إلننى عامننة أفننراد األمننة فنني شننوراه ،ولننم يننروا أنننه
انفننننرد بننننرأي شخصنننني إال فنننني قضننننية عننننزل الننننوالة الننننذين عينننننهم عثمننننان
ومعظمهننم مننن أقاربننه ،وقنند رأى بعننخ البنناحثين إن قننرار العننزل كننان تنندبيرا
مسنننتعجال ،وكنننان يمكنننن تأجيلنننه لوقنننت الحنننق بعننند أن يتلقنننى المعلومنننات منننن
مواقف السكان في كل إقليم.71
غينننر ّ
أن الصنننراع النننذي جنننرى بنننين علنننى ومعاوينننة تسنننبب فننني ظهنننور
قنننوى سياسنننية جديننندة ،تطنننورت لتصنننبح عقائننند سياسنننية واضنننحة فيمنننا بعننند:
مثنننل الخنننوارج ،والشنننيعة .وهننننان بنننذور أخنننرى ظهنننرت فننني العصنننر األمنننوي
بشكل أوضح كالمعتزلة ،والمرجئة ،والجبرية.
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وهكنننذا يتبنننين أن انتقننننال السنننلطة إلننننى األمنننوين كننننان نتيجنننة طبيعيننننة
لظنننروف وتطنننورات داخنننل المجتمنننع اإلسنننالمي ،أفضنننى إلنننى تغينننرات جذرينننة
فنني مؤسسننة الخالفننة مننن الحكننم الشننوري إلننى الوراثننة الملكيننة ،ومننع ذلننك فننإن
فتنننرة الراشننندين كاننننت المثنننل األعلنننى والمعينننار النمنننوذجي عنننند معظنننم الفنننرق
اإلسنننالمية فننني الفتنننرات الالحقنننة ،وإن لنننم يتفنننق علنننى منننا إذا كاننننت تلنننك الفتنننرة
كلها داخلة في إطار ذلك النموذج.72
والمتأ ّمننننل لفتننننرة الراشنننندين يخلننننص ّإال أنّهننننا انتهننننت دون أن تظهننننر
مؤسسنننات سياسنننية تشنننارن فننني السنننلطة وتوجههنننا .وهنننذا يعنننني أن المؤسسنننة
السياسننننننية بقيننننننت خاضننننننعة للظننننننروف التاريخيننننننة ولتوجننننننه التيننننننار القبلنننننني
واإلسننننالمي .هننننذا مننننع عنننندم إغفننننال أهميننننة الفتننننرة الالحقننننة وعالقننننة الدولننننة
األموينننة بكنننال االتجننناهين القبلننني واإلسنننالمي ،باإلضنننافة إلنننى القنننوى السياسنننية
الجديننندة والمتمثلنننة فننني األحنننزاب المعارضنننة ،وكنننذا ضنننرورة التنبنننه للمنننؤثرات
الخارجية الوافدة من البلدان المفتوحة.
خاتمة:
من خالل هذه الدراسة توصلت إلى عدة نتائج أجملها فيما يأتي:
ّ
أن المسنننلمين بعننند وفننناة النبننني ملسو هيلع هللا ىلص ،قننند اختلفنننوا حنننول بعنننخ المسنننائل
ذات الطنننابع السياسننني ،وكنننان لهنننذا االخنننتالف أثنننر واضنننح فننني نشنننأة الفكنننر
السياسي اإلسالمي.
وكاننننت ّأول بننننادرة لنشنننأة هننننذا الفكننننر منننا جننننرى فننني حادثننننة السننننقيفة
حيننث تبلننورت األفكننار السياسننية األولننى ،التنني كننان مننن نتائجهننا ،إقننرار مبنندأ
االختيننار والشننورى فنني الحكننم ،وعليننه ت ن ّم اختيننار أبنني بكننر لمنصننب الخالفننة،
واتّخنننذ هنننذا الّمبننندأ أساسنننا فننني اختينننار الخلفننناء طنننوال مرحلنننة الراشننندين ،رغنننم
اتخننناذه أشنننكاالً متبايننننةً منننن خليفنننة آلخنننر ،بحسنننب التطنننورات التاريخينننة لكنننل
مرحلننة ،وبننالرغم مننن ّ
أن فتننرة الخالفننة الراشنندة لننم تقننرر مبنندأ واحنند الختيننار
خليفنننة للمسننن لمين فإننننه منننع ذلنننك تنننم رفنننخ فكنننرة تعننندد الخلفننناء ،والتأكيننند علنننى
فكرة وحدة اإلمامة واألمة.
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ومننن خننالل عمليننة انتخنناب أبنني بكننر نالحننظ أن صننفات المرشننح للخالفننة
كاننننننت مزيجنننننا منننننن العنننننرف العربننننني والمفننننناهيم اإلسنننننالمية الجديننننندة التننننني
تعلموهننننا مننننن حكننننم الرسننننول ملسو هيلع هللا ىلص ،وقنننند اتخننننذ أبننننو بكننننر لقننننب خليفننننة كحنننناكم
للمسلمين.
أمنننننا حنننننين عهننننند عمنننننر بهنننننذه المهمنننننة لألشنننننخات السنننننتة المعنننننروفين -
عثمننننان ،علنننني ،الزبيننننر ،طلحننننة ،عبنننند الننننرحمن بننننن عننننوف وسننننعد بننننن أبنننني
وقنننات ،رضننني عننننهم أجمعنننين -علنننى أن تكنننون الخالفنننة ألحننند مننننهم ،وقننند
تميز كل واحد منهم بصفات تأهله ليكون الخليفة
وقننند كاننننت الفتننننة السنننبب الرئيسننني فننني تنننولي علننني الخالفنننة ،هنننذه الفتننننة
والصنننراع علنننى السنننلطة أدى إلنننى نشنننأة الفنننرق اإلسنننالمية ،والتننني أفضنننت إلنننى
انتقال السلطة لألمويين ،وأسست لحكم ملكي ذو نزعة قبلية.
علنننى ضننننوء هننننذه المعطينننات أسننننتنتج أن الفكننننر السياسننني اإلسننننالمي فنننني
هنننذه المرحلنننة كنننان وليننند الواقنننع واألحنننداث التاريخينننة ،فجنننل األفكنننار السياسنننية
التنني ظهننرت كانننت جننراء أحننداث واقعيننة ولننم تكننن ترفننا فكريننا ،وهكننذا يمكننن
حصر األفكار السياسية التي ظهرت في عنصريين هما:
أوال -أفكثثثار أةثثثيلة :وتتمثنننل فننني تلنننك القنننيم اإلسنننالمية كمبننندأ الشنننورى
فننننني اختينننننار الحننننناكم ،والسنننننابقة فننننني اإلسنننننالم ،والقنننننرب منننننن الرسنننننول ملسو هيلع هللا ىلص،
والتقوى والعلم.
ثانيثثا -أفكثثار موروثثثة :وتمثلننت فنني التقالينند السياسننية القبليننة تمثلننت فننني
اختيننار الحننناكم علننى أسننناس السنننن ،والنفننوذ والحنكنننة ،منننع عنندم إعطننناء أهمينننة
لمركزية الحكم في الدولة ووحدة األمة.
قائمة المصادر والمراجع:
 -1ابننن األثيننر عننز النندين أبننو الحسننن علنني ،الكامننل فنني التنناريخ ،دار صننادر،
بيروت ،د.ط ،1131 ،ج.43
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 -1بروال أحمد ،التنشئة السياسية فني المدرسنة الجزائرينة ،دراسنة تأصنيلية فني
الفكر اإلسالمي واإلنساني ،رسنالة دكتنوراه ،قسنم العلنوم اإلسنالمية ،كلينة العلنوم
اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة باتنة.1413/1411 ،
 -3بوترعة محمود ،نشأة الفكر السياسي في اإلسالم من وفاة النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إلى
بداية القرن الرابع الهجري ،دار المصطفى ،دمشق ،ط.1414 ،1
 -0بيضنننننون إبنننننراهيم ،الحجننننناز والدولنننننة اإلسنننننالمية ،المؤسسنننننة الجامعينننننة
للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان.1193 ،
 -5جاسنننننم فننننناخر ،دراسنننننات فننننني الفكنننننر السياسننننني اإلسنننننالمي ،األكاديمينننننة
العربية المفتوحة في الدنمارن ،ط.1411 ،1
 -6جبنننرون أدمحم ،الفكنننر السياسننني اإلسنننالمي قبنننل عصنننر التننندوين منننن 11هنننـ
إلنننى 131هنننـ ،الخصنننائص والسنننمات ،مؤسسنننة مؤمننننون بنننال حننندود للدراسنننات
واألبحاث ،الرباط ،المغرب 11 ،أغسطس.1410 ،
 -3ابنننن الجنننوزي أبنننو الفنننرج عبننند النننرحمن ،تننناريخ عمنننر بنننن الخطننناب ،د.ط،
د.ت.
 -9ابنننن الجنننوزي أبنننو الفنننرج عبننند النننرحمن ،كشنننف المشنننكل البنننن الجنننوزي
علنننى صنننحيح البخننناري ،تحقينننق :دمحم حسنننن دمحم حسنننن إسنننماعيل ،دار الكتنننب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1440 ،1ج.5
 -1حركنننات إبنننراهيم ،السياسنننة والمجتمنننع فننني العهننند الراشننندي ،د .ط ،األهلينننة
للنشر والتوزيع ،بيروت1195 ،م.
 -14حسنننننين طنننننه ،الفتننننننة الكبنننننرى علننننني وبننننننوه ،دار المعنننننارف ،القننننناهرة،
ط ،15د.ت ،ت.27-21
 -11الننندينوري عبننند هللا بنننن دمحم بنننن مسنننلم بنننن قتيبنننة ،عينننون األخبنننار ،مطبعنننة
دار الكتب المصرية ،القاهرة ،مصر ،ط1116 ،1م ،ج.1
 -11المنننناوردي علننننى أبنننني الحسننننن بننننن دمحم بننننن حبيننننب ،األحكننننام السننننلطانية
والوالينننات الدينينننة ،تحقينننق ،احمننند مبنننارن البغننندادي ،دار ابنننن قتيبنننة ،الكوينننت،
ط.1191 ،1
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 -13الراغنننب األصنننفهاني الحسنننين بنننن دمحم ،مفنننردات ألفننناظ القنننرآن ،دار القلنننم،
دمشق ،د.ت ،ج.1
 -10ربيع حامد عبد هللا ،مدخل فني دراسنة التنراث السياسني اإلسنالمي ،تحرينر،
سيف الدين إسماعيل ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،ط ،1443 ،1ج.1
 -15الريس ضياء الدين دمحم ،النظريات السياسية اإلسالمية ،مكتبة دار التراث،
القاهرة ،ط ،3د.ت.
 -16الزبيدي محب الدين أبي الفيخ السيد دمحم مرتضنى الحسنين الواسنطي ،تناج
العروس من جواهر القاموس ،دار صادر ،بيروت،د.ت ،ج.3
 -13سيف ابن عمر الضبي االسدي ،الفتنة ووقعة الجمل ،جمع وتصنيف ،احمد
راتب عمروش ،دار النفائس ،بيروت.1131 ،
 -19شرف دمحم جالل ،نشأة الفكر السياسي وتطوره في اإلسالم ،دار النهضة
العربية ،بيروت ،لبنان ،ط.1114 ،1
 -11بن أبي طالب علي ،نهج البالغة ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،د.ت ،ج.1
 -14الطبري دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير ،تاريخ الرسل والملون ،دار
التراث ،بيروت ،ط1393 ،1هـ ،ج.3
 -11ابن عبد ربه احمد بن دمحم األندلسي ،العقد الفريد ،تحقيق ،عبد المجيد
الترحيني ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1193 ،1ج.0
 -11العمري أكرم ضياء ،عصر الخالفة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية
وفق مناهج المحدثين ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط1119 ،1م.
 -13العوا دمحم سليم ،في النظام السياسي للدولة اإلسالمية ،دار الشروق ،القاهرة،
مصر ،ط.1446 ،1
 -10الغزالنني دمحم بننن دمحم أبننو حامنند ،إحينناء علننوم النندين ،دار المعرفننة ،بيننروت،
لبنان ،د.ت ،ج.0
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 -15ابن فارس الحسين أحمد بن زكريا القزويني ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق،
عبد السالم هارون ،دار الجيل،ط1111 ،1م ،ج.0
 -16فرقاني سمير ،تطور الفكر السياسي اإلسالمي وأثره في واقع األمة ،رسنالة
دكتننوراه ،قسننم الفقننه وأصننوله ،جامعننة األميننر عبنند القننادر ،قسنننطينة ،الجزائننر،
.1449/1443
 -13الفيروز أبادي مجد الدين دمحم بنن يعقنوب الشنيرازي ،القناموس المحنيط ،دار
العلم للجميع ،بيروت ،لبنان ،د.ت ،ج.1
 -19ابن قتيبة عبد هللا ابنن دمحم بنن مسنلم ،اإلمامنة والسياسنة ،دار الكتنب العلمينة،
بيروت ،لبنان ،ط ،1441 ،1ج.1
 -11ابننن قننيم شننمس النندين أبنني عبنند هللا الجوزيننة ،الطننرق الحكميننة فنني السياسننة
الشرعية ،تحقيق ،دمحم جميل غازي ،مطبعة المدني ،القاهرة ،مصر1161 ،م.
 -34ابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمرو القرشي الدمشقي،
البداية والنهاية ،تحقيق ،عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،دار هجر ،جيزة،
مصر ،1119 ،ج.9
 -31ابن منظور جمال الدين أبي الفضل دمحم بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر،
بيروت ،لبنان ،د.ت ،ج.5
 -31المودودي أبو األعلى ،الخالفة والملك ،تعريب ،أحمد إدريس ،دار القلم،
الكويت ،ط.1139 ،1
 -33ابن هشام أبي دمحم عبد الملك،السيرة النبوية ،تحقيق ،مصطفى السقة
وآخران ،د.م.ن ،ج.0
 -30يوجه سوى خير الدين ،تطور الفكر السياسي عند أهل السنة .فترة التكوين:
من بدايته حتى الثلث األول من القرن الرابع الهجري ،عمان ،األردن ،ط،1
.1113
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 -1ابن منظور جمال الدين أبي الفضل دمحم بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت،
لبنان ،د.ت ،ج ،5ت.65
 -2يراجنع :ابنن فنارس الحسنين أحمند بنن زكرينا القزوينني ،معجنم مقنايس اللغنة ،تحقينق ،عبند
السننالم هننارون ،دار الجيننل ،د.ب ،ط1111 ،1م ،مننادة :فكننر ،ج ،0ت .006والفيننروز أبننادي
مجد الدين دمحم بن يعقوب الشيرازي ،القاموس المحيط ،دار العلم للجميع ،بيروت ،لبنان ،د.ت،
مننادة :فكننر ،ج ،1ت .111والزبينندي محننب النندين أبنني الفننيخ السننيد دمحم مرتضننى الحسننين
الواسطي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار صادر ،بيروت،د.ت ،ج ،3ت.035
 -3يراجع :الراغب األصفهاني الحسين بن دمحم ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم ،دمشق ،د.ت،
ج ،1ت .141والغزالي دمحم بن دمحم أبو حامد ،إحياء علوم الدين ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان،
د.ت ،ج ،0ت.015
 -4أحمد بروال ،التنشئة السياسية في المدرسة الجزائرية ،دراسة تأصيلية في الفكر اإلسالمي
واإلنساني ،رسالة دكتوراه ،قسم العلوم اإلسالمية ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة
باتنة ،1413/1411 ،ت.03
 -5الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،المرجع السابق ،ج ،1ت.111
 -6الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،المرجع السابق ،ج ،0ت.161-169
 -7يراجع :الدينوري عبد هللا بن دمحم بن مسلم بن قتيبة ،عيون األخبار ،مطبعة دار الكتب
المصرية ،القاهرة ،مصر ،ط1116 ،1م ،ج .14 ،1والماوردي على أبي الحسن بن دمحم بن
حبيب ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،تحقيق ،احمد مبارن البغدادي ،دار ابن قتيبة،
الكويت ،ط ،1191 ،1ت .41وابن القيم الجوزية ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،
تحقيق ،دمحم جميل غازي ،مطبعة المدني ،القاهرة ،مصر1161 ،م ،ت.15
 -8فاخر جاسم ،دراسات في الفكر السياسي اإلسالمي ،األكاديمية العربية المفتوحة في
الدنمارن ،ط ،1411 ،1ت.13
 -9حامد عبد هللا ربيع ،مدخل في دراسة التراث السياسي اإلسالمي ،تحرير ،سيف الدين
إسماعيل ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة ،ط ،1443 ،1ج ،1ت.151
 -10المرجع نفسه ،ج ،1ت.164
 -11سمير فرقاني ،تطور الفكر السياسي اإلسالمي وأثره في واقع األمة ،رسالة دكتوراه ،قسم
الفقه وأصوله ،جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة ،الجزائر ،1449/1443 ،ت.34
 -12هذه النظريات واألفكار السياسية هي نتيجة للواقع التاريخي أكثر منها ثمرة تفكير واجتهاد
ونظر.
 -13ضياء الدين دمحم الريس ،النظريات السياسية اإلسالمية ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،ط،3
د.ت ،ت .10-13
 -14دمحم سليم العوا ،في النظام السياسي للدولة اإلسالمية ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط،1
 ،1446ت.66
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 -15الطبري دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير ،تاريخ الرسل والملون ،دار التراث ،بيروت،
ط1393 ،1هـ ،ج ،3ت .111ابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمرو القرشي
الدمشقي ،البداية والنهاية ،تحقيق ،عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،دار هجر ،جيزة ،مصر،
 ،1119ج ،9ت.141-140
 -16دمحم سليم العوا ،في النظام السياسي للدولة اإلسالمية ،المرجع السابق ،ت.63
 -17المرجع نفسه ،ت.69-63
 -18ابن قتيبة عبد هللا ابن دمحم بن مسلم ،اإلمامة والسياسة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
ط ،1441 ،1ج ،1ت.41
 -19ابن كثير ،البداية والنهاية ،المرجع السابق ،ج ،9ت.93
 -20ابن هشام أبي دمحم عبد الملك ،السيرة النبوية ،تحقيق ،مصطفى السقة وآخران ،د.م.ن،
ج ،0ت.651
 -21محمود بوترعة ،نشأة الفكر السياسي في اإلسالم من وفاة النبي دمحم  إلى بداية القرن
الرابع الهجري ،دار المصطفى ،دمشق ،ط ،1414 ،1ت.13
 -22ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،المرجع السابق ،ت.14
 -23محمود بوترعة ،نشأة الفكر السياسي في اإلسالم ،المرجع السابق ،ت.19
 -24المرجع نفسه ،ت.11
 -25بن عبد ربه احمد بن دمحم األندلسي ،العقد الفريد ،تحقيق ،عبد المجيد الترحيني ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1193 ،1ج ،0ت.154
 -26دمحم سليم العوا ،في النظام السياسي للدولة اإلسالمية ،المرجع السابق ،ت.61
 -27محمود بوترعة ،نشأة الفكر السياسي في اإلسالم ،المرجع السابق ،ت.15
 -28مثل :السابقة في اإلسالم والقرب من الرسول والتقوى والعلم (أفكار إسالمية) والخبرة،
النسب ،الخدمة (أفكار قبلية).
 -29خير الدين يوجه سوى ،تطور الفكر السياسي عند أهل السنة .فترة التكوين :من بدايته
حتى الثلث األول من القرن الرابع الهجري ،عمان ،األردن ،ط ،1113 ،1ت.31-39
 -30ولعل الفقيه الشافعي الماوردي كان األكثر دقة في تحديد المفهوم اإلسالمي لهذه الوظيفة
بقوله" :اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ،وعقدها لمن يقوم في
األمة واجب باإلجماع" .الماوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،المرجع السابق،
ت.43
 -31ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،المرجع السابق ،ج ،41ت.09
 -32قال أبو بكر في المسجد بعد البيعة" ،يا أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن
أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ...أطيعوني ما أطعت هللا ورسوله فإذا عصيت هللا
ورسوله فال طاعة لي عليكم" .ابن عبد ربه األندلسي ،العقد الفريد ،المرجع السابق ،ج،0
ت.154
 -33إبراهيم بيضون ،الحجاز والدولة اإلسالمية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،
بيروت ،لبنان ،1193 ،ت.131
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 -34إبراهيم بيضون ،تكوين االتجاهات السياسية ،المرجع السابق ،ت.13
 -35ابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن ،كشف المشكل البن الجوزي على صحيح البخاري،
تحقيق :دمحم حسن دمحم حسن إسماعيل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1440 ،1ج،5
ت.361
 -36إبراهيم بيضون ،تكوين االتجاهات السياسية ،المرجع السابق ،ت.13
 -37يراجع :ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج ،تاريخ عمر بن الخطاب ،د.ط ،د.ت ،ت-09
.55
 -38أكرم ضياء العمري ،عصر الخالفة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج
المحدثين ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط1119 ،1م ،ت.56
 -39ابن الجوزي ،تاريخ عمر بن الخطاب ،المرجع السابق ،ت.01-09
 -40محمود بوترعة ،نشأة الفكر السياسي في اإلسالم ،المرجع السابق ،ت.33
 -41دمحم جالل شرف ،نشأة الفكر السياسي وتطوره في اإلسالم ،دار النهضة العربية ،بيروت،
لبنان ،ط ،1114 ،1ت.65
 -42دمحم شعبان ،صدر اإلسالم والدولة األموية ،المرجع السابق ،ت.31
 -43إبراهيم بيضون ،تكوين االتجاهات السياسية ،المرجع السابق ،ت.10-11
 -44دمحم شعبان ،صدر اإلسالم والدولة األموية ،المرجع السابق ،ت.00
 -45المرجع السابق ،ت.59
 -46محمود بوترعة ،نشأة الفكر السياسي في اإلسالم ،الرجع السابق ،ت.01-01
 -47المرجع نفسه ،ت.03
 -48أدمحم جبرون ،الفكر السياسي اإلسالمي قبل عصر التدوين من 11ه إلى 131ه الخصائص
والسمات ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،الرباط ،المغرب 11،أغسطس،
 ،1410ت.3
 -49محمود بوترعة ،نشأة الفكر السياسي في اإلسالم ،المرجع السابق ،ت.03
 -50ويبدو أن هنان موقفين للمعارضة أحدهما :سياسي اجتماعي ،عبرت عنه انتفاضة أبي ذر
الغفاري الداعية إلى التقشف ومحاربة الغنى واكتناز المال فقوبل من طرف الخالفة باإلبعاد
إلى الشام ،وثانيهما صدامي ،عبرت عنه انتفاضة الكوفيين بقيادة األشتر .يراجع :محمود
بوترعة ،المرجع السابق ،ت .54-09
 -51إبراهيم بيضون ،تكوين االتجاهات السياسية ،المرجع السابق ،ت.119-113
 -52ابن األثير عز الدين ابو الحسن علي ،الكامل في التاريخ ،دار صادر ،بيروت ،د.ط،
 ،1131ج ،43ت ،111-114وعلي بن أبي طالب ،نهج البالغة ،دار المعرفة ،بيروت،
لبنان ،د.ت ،ج ،1ت.191-191
 -53سيف ابن عمر الضبي االسدي ،الفتنة ووقعة الجمل ،جمع وتصنيف ،احمد راتب
عمروش ،دار النفائس ،بيروت ،1131 ،ت.15
 -54ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،المرجع السابق ،ج ،43ت.113
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 -55طه حسين ،الفتنة الكبرى علي وبنوه ،دار المعارف ،القاهرة ،ط ،15د.ت ،ت.27-21
 -56ابن كثير ،البداية والنهاية ،المرجع السابق ،ج ،14ت.031-030
 -57إبراهيم بيضون ،تكوين االتجاهات السياسية ،المرجع السابق ،ت.110-113
 -58ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،المرجع السابق ،ج ،3ت.136
 -59حسن إبراهيم حسن ،تاريخ اإلسالم السياسي ،المرجع السابق ،ج ،41ت.341
 -60ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،المرجع السابق ،ج ،3ت.195
 -61ابن كثير ،البداية والنهاية ،ج ،14ت.551-550
 -62إبراهيم بيضون ،تكوين االتجاهات السياسية ،المرجع السابق ،ت.133
 -63محمود بوترعة ،نشأة الفكر السياسي في اإلسالم ،المرجع السابق ،ت.11
 -64الطبري ،تاريخ الرسل والملون ،المرجع السابق ،ج ،3ت.155
 -65محمود بوترعة ،نشأة الفكر السياسي في اإلسالم ،المرجع السابق ،ت.31-63
 -66إبراهيم حركات ،السياسة والمجتمع في العهد الراشدي ،المرجع السابق،ت.110
 -67أبو األعلى المودودي ،الخالفة والملك ،تعريب ،احمد إدريس ،دار القلم ،الكويت ،ط،1
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