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Abstarct 

Different definitions for the terms Imam, Caliph and 
Sultan have been presented by religious scholars from 
different theological and jurisprudential schools. At the 
early and the middle ages of Islam, the caliph and Imam 
were religious concepts and had a mostly political 
function. These concepts were also used by Muslims after 
the Prophet death (peace be upon him and his family) for 
the political rulers. Efforts to define these concepts and 
determine their instances have led to great controversies. 
This research tries to answer by a historical-analytical 
approach the question that, in the interval between the 
time of the Prophet death and the fall of Abbasid 
caliphate, in the Islamic society, what the meaningful 
relationship between the two concepts of the caliph and 
the Imam was, and historically what changes in these two 
terms were occurred. The research hypothesis is that these 
two concepts initially had the same meaning but gradually, 
by introducing these words into theological, political, and 
religious conflicts, changes in their meaning were 
occurred. 
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  ٢٣٣  خلیفه و امـام

 مقدمه
ق، تاکنون اصطالحات خلیفه و امام دو مفهوم ١١ۀ وفات حضرت رسول، در سال در فاصل

اند که بر حاکمان سیاسی و دینی  دینی و سیاسی در حوزۀ اندیشۀ سیاسی مسلمانان بوده
های بیشماری در تاریخ اسالم بر سر  فارغ از سیر تاریخی این دو مفهوم، نزاع. اند اطالق شده

پرسش ). ٢٤ /١شهرستانی، (دو در میان مذاهب گوناگون درگرفته است تعیین مصادیق آن 
 بدهد، چیستی مفهوم ١تحلیلی ـ کوشد به آن پاسخی تاریخی اساسی، که پژوهش حاضر می

تا پایان ) ص(امام و خلیفه است تا روشن شود که در سیر تاریخی از وفات حضرت رسول
 . اند  و خلیفه داشتهخالفت عباسی، مسلمانان چه ذهنیتی درباره امام

 
 پیشینۀ پژوهش

های  اند، نوشته  خلیفه و امام را معناشناسی کردههای واژههایی که  ترین پژوهش از مهم
، بخشی از »The sense of the title Khalifah«مارگیلیوث با عنوان  گلدزیهر، مقالۀ

اضی با عنوان  از مونتگمری وات، و مقالۀ داد القIslamic Political Thoughtکتاب 
»The term "KHALIFA" in early exegetical literature «ها تالش  است که در آن

خلیفه و پژوهش بارتولد در کتاب . دبررسی شوامام در صدر اسالم  شده مفاهیم خلیفه و 
 در). ٢٠بارتولد، (نیز از لحاظ موضوعی به پژوهش حاضر شباهت زیادی دارد سلطان 
نیز به این ) EI (المعارف اسالمةدایر ویرایش دوم از» MAHKAMA 3 (IRAN)«مدخل 
 ـ  با رویکردی تاریخی  سعی داردهمه، تحقیق پیش رو بااین.  شده است اشارهموضوع

 .تحلیلی به بررسی این دو مفهوم بپردازد
 

 مفاهیم امام و خلیفه
شود  می اطالق و کسی که سرمشق قرار گیرد، ،امام در زبان عربی به پیشوا، رهبر

)Encyclopedia of Islam, «MAZALIM» .( قرآن نیز به  آیهاین اصطالح در چندین
یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ «، )١٢٤: بقره(» إِنِّي جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا«: استمعنای پیشوا به کار رفته 

» أَئمةًجَعَلْنَاهُمْ  وَ «،)٧٤ : فرقان (»اجْعَلْنَا ِللْمُتَّقِینَ إِمَامًا وَ«، )٧١ : إسراء(» أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ
سبب غیبت، مرگ،  عنی جانشینی و نیابت از دیگری بهم به ،اما خالفت). ٧٣ : أنبیاء(

و لفظ ) ١٥٦راغب اصفهانی،  (استعنه یا شرافت بخشیدن به جانشین  ناتوانی منوب
                                                                                                                                            
1. Historical-Analytical 
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، از ه نظر وداد القاضی بارها استفاده شده است که بنا بقرآن در ، مانند امام،خلیفه نیز
)  to succeed, to replace, to substitute, to inhabit, to govern( پنج معنی ها آن

  ).Al-Qadi, 398-405(مراد بوده است 
 خواه محق باشد یا باطل، در فعل و قول و نوشتار، که نزد لغویان، امام انسانی است

 ، امامدر فرهنگ سیاسی نیز). ٢٠انی، راغب اصفه( و جمع آن ائمه است شودبه او اقتدا 
در ماجرای سقیفه، اصطالح امام که   چنان؛معنای پیشوای سیاسی یا دینی بوده است به

این  خوارج). ١/٦٥٧مسعودی، (معنای پیشوای سیاسی مطرح شد  از جانی حاضران، به
 با لفظ امام ،نیزاز پیشوایان مذاهب . بردند  میکار ه پیشوایان خود بکرات دربارۀ هواژه را ب
) ص(از نظر فرهنگ سیاسی، خلیفه کسی بود که پس از حضرت رسول. شود یاد می

کارگیری  ه بگسترۀ. ساعده انتخاب شد ی در سقیفۀ بنی اسالمعنوان زمامدار جامعۀ به
  این اصطالح وبود امام تر از واژۀمراتب محدود هاصطالح خلیفه از سوی مسلمانان ب

 .بان قدرت کاربرد داشتعمدتاً در خصوص صاح
 

 مفهوم خلیفه و امام در عصر خلفای راشدین
خلیفة رسول «بار، با عنوان  از لحاظ تاریخی و سیاسی، منصب خلیفه در اسالم نخستین

با درگذشت ابوبکر، . برای ابوبکر، مطرح شد) ص(پس از درگذشت حضرت رسول» هللا
شد  کاربرد می با گذشت زمان، غیرقابلنمود و  اطالق ترکیب خلیفة رسول هللا طوالنی می

رواج » خلیفه«و اصطالح مختصرتر » امیرالمؤمنین«و بنابراین، در زمان خلیفۀ دوم، عنوان 
) ص(پیامبر. یافت و نظامی سیاسی که به تأسی از آن شکل گرفت نیز خالفت نامیده شد

 زعامت دینی دو رهبری سیاسی و دینی را بر عهده داشت و پس از ایشان، خلفا ادعای
توان  رو، می ازاین). ٩بارتولد، (نداشتند، بلکه تنها زعامت سیاسی برای خود قائل بودند 

های خلیفۀ اول با مرتدان، سیاسی و بر اساس تعهدی بود که به حکومت  گفت جنگ
عنوان رهبر دینی از او اطاعت کنند  نوپای مدینه سپرده بودند و ابوبکر توقع نداشت به

 .١)٦٩ری، جاب: ـ نک(

                                                                                                                                            
لکن البد من التمییز بین المرتد الـذي یغیـر       و. شک فیها  بکر واقعة تاریخیة ال    فقتال المرتدین زمن خالفة أبي    «. ١

حکمُه، کما ورد فـي اآلیـات الـسابقة،           غیر اقتناعه الشخصي الدیني، و     یدینه کشخص لیست له أیة دوافع أخر      
هـذا مـا عنینـاه       أما المرتد بدافع خارجي، خارج مجال االعتقاد المحـض، فـشيء آخـر، و             . ي ال غیر  عقابٌ أخرو 

  ←یکونـوا  لـم  للدولـة  رئیسا بوصفه بکر  أبو حاربهم الذین المرتدین أن ذلک. المسألة هذه في "الخاص خاص"ـب



  ٢٣٥  خلیفه و امـام

معنای پیشوا و پیشنمار کاربرد داشت و مترادف  واژۀ امام در دورۀ خلفای راشدین، به
که در بیعت با ابوبکر در سقیفه، امامت نماز وی در دوران  زمامدار سیاسی بود؛ چنان

با این حال در احتجاجات برخی از . سبب ترجیح وی بر دیگران شد) ص(بیماری پیامبر
گویا ). ٣٣٩، ١/٣٣٦بلعمی، ( نیز مطرح شد )ع(، بحث از امامت علیمهاجران و انصار

جهت تضییع حق خود گالیه کرد، ابوبکر در جواب   نزد ابوبکر آمد و به)ع(که علی هنگامی
مهاجران و انصار در روز سقیفه حکایتی دراز داشتند و امامت را برای خود «: گفت
چارچوب، معنایی جز پیشوا و زمامدار امامت در این ). ١/٦٥٧مسعودی، (» خواستند می

نیز ) ص(پس از آن، در اشاره به این امامت، اصطالح خالفت رسول خدا. سیاسی نداشت
بود و از خلیفه ) ص(افزوده شد و منظور از آن، تنها جنبۀ سیاسی و زمینی رهبری پیامبر

، در بر این جنبۀ سیاسی خلیفه. شد مراد می) ص(تنها زمامدار سیاسی حضرت رسول
 ).٤٣٧ـ٤٣٦، ٤٦سید رضی، ( هم تأکید شده است البالغة نهج

 
 مفهوم خلیفه و امام در عصر خالفت امویان

خلیفة «رفته تغییر کرد و  مثابه زمامدار سیاسی، رفته در دوره امویان، جایگاه خلیفه، به
ی برا» خلیفة هللا«داد و عنوان » خلیفة هللا فی األرض«جای خود را به » رسول هللا

رواج اصطالح خلیفة هللا در دورۀ اموی ). ١٦بارتولد، (نخستین بار به کار گرفته شد 
منظور مدح و خوشامدگویی خلفا بود و شاید هدف پنهانی آن، مقابله با جایگاه  بیشتر به

). ٧٦قادری، (شد  هاشم محسوب می  بود که جانشینی فردی از بنی)ص(خالفت رسول هللا
جز معاویه، عبدالملک، و عمر بن عبدالعزیز، از جایگاه دینی  ی، بهاز آنجا که خلفای امو

ها از واژۀ امام،  چندانی برخوردار نبودند، اصطالح خلیفه در اشاره و خطاب به آن
تری نسبت به خلیفه برخوردار  موضوعیت بیشتری داشت، زیرا واژۀ امام از بار دینی افزون

های شیعی توابین و مختار، اصطالح امام تکرار و  ها و قیام در این دوره، در فعالیت. بود
که سلیمان بن صرد  بردند؛ چنان شد و برخی عنوان مهدی را نیز به کار می تأکید می

اللهم ارحم حسیناً الشهید ابن الشهید، «:  را چنین خطاب قرار داد)ع(خزاعی امام حسین

                                                                                                                                            
 دفع عن فامتنعوا الدولة، یعل التمرد أعنوا أناسا کانوا بل ذلک، بعد شيء و ال  عقیدتهم، غیروا أشخاص مجرد →

 أبعد مـن ذلـک، إذ       یالسالم وحده دون غیره، بل لقد ذهبوا إل         أنها کانت التزاما منهم للرسول علیه      یدعوب الزکاة
 الدولـة، إسـالمیة کانـت أو غیـر          ی هو مـن خـرج علـ       ی بهذا المعن  "المرتد"فـ. نظموا أنفاسهم لالنقضاض علیها   

 .»و جاسوسا للعدو، الخ أو متآمرا أ"محاربا"إسالمیة، 
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همچنین مختار، محمد . »)٥/٥٨٩،  الملوك و األمم تاریخطبری، (» المهدي ابن المهدي
 ).٦/٧٦همان، (» هذا کتاب مهدیکم«: بن حنفیه را با نام مهدی یاد کرد

 
 مفهوم خلیفه و امام در عصر خالفت عباسی؛ از آغاز تا روی کار آمدن آل بویه

در دعوت عباسیان که از دوره هشام بن عبدالملک آغاز شد، برای نخستین بار واژۀ امام 
 کار آمدن عباسیان،  تا زمان روی). ١٠٠٦ /٢بلعمی، (بش به کار رفت معنای رهبری جن به

شکلی گسترده کاربرد داشت و  در اطالق به رهبران جنبش عباسی، به» اإلمام«اصطالح 
در کنار تأکید بر این جایگاه ). ٢/١٠٠٧همان، (بیشتر، جایگاه معنوی آن مراد بود 

ند تا نام رهبر واقعی فاش نشود و معنوی، رهبران قیام عباسی همواره هشیار بود
رو، با این تبلیغ که نهضت  های مشارک در قیام نیز از همراهی ناامید نشوند و ازاین گروه

خواند، در شرق خالفت  فرامی» السالم اإلمام العادل من آل محمد علیه«عباسی مردم را به 
شدند که ابوهاشم ها همچنین مدعی  آن). ٢/١٠٣١همان، (اموی، قیام را آغاز کردند 

نامۀ پدرش را به محمد بن علی بن   وصیت)ع(عبدهللا بن محمد بن علی بن ابوطالب
عبدهللا بن عباس داده که در آن نوشته بود خالفت به او و فرزندانش خواهد رسید 

پس از این انتقال، عنوان امام در اشاره به رهبران جنبش عباسی ). ٢/٢٥٦یعقوبی، (
خطاب شد ) ابراهیم اإلمام( محمد بن علی، با نام ابراهیم، امام کاربرد یافت و پسر

ای، پس از کشتن ابراهیم، عنوان  ابراهیم بن هرثمة نیز در مرثیه). ٢/٢٤٣مسعودی، (
 ).٥٤ و١٥/٥٣اثیر،  ؛ ابن٣١٩ /٢یعقوبی، (امام را در مورد وی به کار برد

ز، عالوه بر واژۀ امام، به نی» خلیفة هللا«پس از استقرار خالفت عباسیان، اصطالح 
ها از همان ابتدا چنین تبلیغ کردند که خالفت  حوزۀ واژگانی مباحث دینی وارد شد و آن

در . اند و صاحبان حقیقی آن بازگردانده) ص(را از نااهالن و غاصبان گرفته و به آل رسول
ا معنای امام شد و پیوند نزدیکی ب عنوان پیشوایی دینی قلمداد می این مفهوم، خلیفه به

این نزدیکی چنان بود که در روز بیعت با سفاح در کوفه، مردم حاضر . نزد علویان داشت
دانستند که بیعتشان با فرزندان ابوطالب است  صورت دقیق نمی در مسجد جامع هنوز به

عنوان امام عباسی، داوود  و با مطرح شدن سفاح به) ٢/١٠٤٢بلعمی، (یا فرزندان عباس 
:  روز بیعت با ابوالعباس سفاح، بر باالی منبر حضار را چنین خطاب قرار دادبن علی در

 و )ع(طالب امامی میان شما نبود مگر علی بن ابی) ص(از پس رسول خدا! ای مردم کوفه
 ).٢/٢٤١مسعودی، ... (این که اکنون قیام کرده است، یعنی ابوالعباس سفاح



  ٢٣٧  خلیفه و امـام

برافراشته و بسیاری » )ص(رضاء من آل محمدال«عباسیان پرچم قیام خود را با شعار کلی 
جامگان در دعوت، از این شعار استفاده کردند  سیاه. از شیعیان را همراه خود ساختند

های خود تا میانه سده  و علویان هم در قیام) ١٠/٤٥١٣  ،...تاریخ؛ طبری، ٢/٢٥٦یعقوبی، (
های مختلف دورۀ  شعار در قیامکه استفاده از این  سوم، همچنان آن را به کار گرفتند؛ چنان

 ق ١٩٨هادی، هارون، مأمون، و معتصم و از جمله در خروج حسن الهرش در مصر به سال 
آنان با ). ١٣/٥٦٢٧همان، (شود   ق، دیده می١٩٩طباطبا در کوفه به سال  و ابن

کارگیری این شعار قصد داشتند به مردم بفهمانند که خلیفۀ عباسی فرد مورد رضایت  به
 .حاصل نشده است) ص(نیست و با روی کار آمدن آنان، خوشنودی آل محمد) ص( محمدآل

تحول مفهوم امامت، . تدریج میان ایشان و علویان فاصله افتاد با پیروزی عباسیان، به
معنوی جامعۀ  ـ عنوان رهبری سیاسی های غالیانۀ راوندیه به برداشت از آن به از نگرش
ده دوم هجری و در زمان خالفت منصور اتفاق افتاد؛ ، در اواسط س)خلیفه(اسالمی 

راوندیه با طرح شعار خدایی خلیفه درواقع، قصد کشتن وی را داشتند و خلیفه نیز 
در این زمان، برداشت منصور از خالفت به برداشت . دریافت که باید از آنان فاصله بگیرد

 شیعیان و غالت قطع عمومی از آن نزدیک شد و وی به سرکوب راوندیه پرداخت و با
سپس، عازم پایتخت جدید خود، بغداد، شد تا بر این تغییر مُهر تأیید بزند . رابطه کرد

های غالیانۀ شیعی دربارۀ جایگاه خلیفه و امام،  دوری از برداشت). ١٥/٢١٨اثیر،  ابن(
عیان عنوان مد بنابراین، علویان، به. ویژه زیدیه، و عباسیان شد سبب اختالف علویان، به

خالفت و امامت، وارد عرصۀ مبارزات سیاسی شدند و خلیفه نیز برای محدود کردن رقبا، 
عنوان یکی از  ، به)ع(البته امام جعفر صادق. چاره را در تهدید و ارعاب رهبران ایشان دید

های علمی  ترین رهبران علوی، تقیه اختیار کرد و بیشتر وقت خود را صرف فعالیت اصلی
اما در مقابل، سایر علویان، خصوصاً زیدیه و در رأس ایشان . ردان نمودو تربیت شاگ

. النفس الزکیه، فعالیت خود را گسترش دادند و در برابر ادعای امامت عباسی ایستادند
ظاهراً پیش از پیروزی عباسیان، تعدادی از افراد دو خاندان طالبی و عباسی، بر رهبری و 

ودند؛ مکاتبات او با خلیفه منصور، که هر طرف برای امامت النفس الزکیه متفق شده ب
خوبی از ادعاهای وی و جدال بین اندیشۀ امامت  اثبات امامت خود مدعایی نقل کرده، به

ها، النفس الزکیه خطاب به  در این نامه. دارد علوی با امامت و خالفت عباسی پرده برمی
 چگونه والیت او را به .و امام بود بود ی، وصی عل،پدر ما«: گونه نوشته است منصور این
از ). ٤٨٠٨ـ١١/٤٨٠٦، ...تاریخ ،طبری(» ؟اند  زندهی که فرزندان ویاید در صورت ارث برده
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 )ع(طالب که جدش علی ابن ابی شود که النفس الزکیه، بر اساس این مفاد نامه روشن می
و ) ص(ل هللاکند و این جدای از یادکرد نسبتش با رسو است، برای خود احقاق حق می

منصور هم در پاسخ، برای تأیید مدعای امامت عباسیان، به .  است)س(حضرت فاطمه
اما ...  افتخار تو به قرابت زنان بودۀهم«: قواعد فقهی دربارۀ ارث استناد و اشاره کرده که

 که خدا عمو را همانند ،خدا زنان را همانند عمویان و پدران و نزدیکان و دوستان نکرده
های مذکور در اواسط سده  نماید که نامه اگرچه از ظاهر امر چنین می. » استردهپدر ک

دهد که التجا به  دوم هجری نوشته شده باشند، مفاهیمی که در متن آمده نشان می
قرابت زنان و برتری آن بر عَصَبه در نامۀ النفس الزکیه و در مقابل، توجه به جایگاه 

 نضج و پختگی مبانی فقهی قرن سوم است که در عصبه در پاسخ منصور به او، حاصل
فقهی نمود یافته  ـ های شیعی و سنی در قالب مباحث کالمی ، نزاع فقهی بین جریان آن

 ).٢٦٦مادلونگ، (بود 
منظور کسب وجهۀ دینی، تالش  منصور به سرکوب قیام النفس الزکیه پرداخت و به

هدف وی تأکید بر جایگاه . مراه سازدکرد تا فقهای نامداری چون ابوحنیفه را با خود ه
خلفای پس از منصور کوشیدند تا هرچه . سیاسی و معنوی خلیفه در میان مسلمانان بود

اگرچه منصور در جذب ابوحنیفه ناکام ماند، جانشینان . بیشتر در این مسیر گام بردارند
گسستنی بعدی وی توانستند با جذب شاگردان ابوحنیفه بین علما و خلفا پیوندی نا

 .برقرار کنند که تا سقوط دستگاه خالفت بردوام بود
سرکوب رهبران زیدیِ مدعی امامت در این دوره بسیار گسترده بود و از النفس الزکیه 

های طالبی در ایام هارون و  و سایر رهبران قیام) شهید فخ(شروع و به حسین بن علی 
ترین فعالیت سیاسی  مشخص. ودندمأمون کشیده شد و سایر رقبای علوی هم تحت نظارت ب

که  مأمون با این انتخاب، بیش از این.  بود)ع(عهدی امام رضا ائمۀ علوی در عصر عباسی والیت
بخواهد حق علویان را به رسمیت بشناسد، در پی منافع سیاسی بود؛ هدفی اساسی که 

دیگری داعیۀ کرد، همراهی مدعیان خالفت با دستگاه خالفت بود تا فرد  مأمون دنبال می
؛ مفید، ١٦/١٢٧اثیر،  ؛ ابن١٣/٥٦٥٩،...تاریخطبری، (نداشته باشد ) ص(الرضا من آل محمد

عهدی، خواه از روی میل و عالقۀ باطنی خلیفه و خواه  از نظر خاندان عباسی، این ولی). ٥٣٤
منزلۀ بیرون رفتن خالفت از عباسیان و واگذاری آن به  به هدفی سیاسی بوده باشد، به

. لویان و رهاکردن لباس سیاه و پوشیدن جامۀ سبز و از همین رو، ناخوشایند عباسیان بودع
طبری، (دنبال آن هم، مأمون خلع و عموی او، ابراهیم بن مهدی، به خالفت انتخاب شد  به
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درگذشت .  البته مأمون، برای حفظ موقعیت، از تصمیم خود بازگشت.)١٣/٥٦٦٠ ،...تاریخ
ویژه زیدیه، بار دیگر  ایشان توسط مأمون هم سبب شد تا طالبیان، بهامام و بحث شهادت 

عبدالرحمن بن احمد قیام . علم قیام برافرازند و دوباره شعار الرضا من آل محمد سر دهند
 ق در طالقان، دو نمونه از این ٢١٠محمد بن قاسم در سال و  ق ٢٠٧علوي در یمن به سال 

 ).١٨٨، ٥/١٥٩همان، (ها بودند  قیام
از دورۀ مأمون، نظام کالمی معتزله بر دستگاه فکری خالفت تأثیر گذاشت و مباحث 

بخشی به امامت و خالفت عباسیان به کار گرفته  امامت این فرقه نیز در جهت مشروعیت
خوبی از توجه به مضمون سه اثری که عمرو بن جاحظ تألیف کرد،  این مدعا به. شد

سفیان  کتاب امامة امیرالمؤمنین معاویة بن ابی«، و »ثمانیةالع«، »امامة ولد العباس«یعنی 
شدنی است  ، اثبات»طالب رضی هللا عنه شیعته الرافضة فی االنتصار له من علی بن ابی

های معتزلی نوشته شد و منظور جاحظ  ؛ هر سه اثر بر اساس اندیشه)٢/٢٤٢مسعودی، (
فاهیم خلیفه و امام در اندیشۀ م. ها زمامداری سیاسی و خالفت بود از امامت در آن

معتزله به . شود ها از اصل توحید نمایان می های آن سیاسی معتزله، بیشتر ضمن بحث
وجود رهبری سیاسی در رأس امور باور داشتند که امام یا خلیفه نام داشت و همزمان، 

 ).٥١ـ٤٨نجاح، (رهبری دینی و سیاسی بر عهدۀ او بود 
سی و پایان اقتدار خلفای عباسی و چیرگی عنصری تازه با ورود ترکان به عرصۀ سیا

تدریج از اقتدار سیاسی خلیفه نیز کاسته شد و جایگاه خلیفه به  در مناسبات قدرت، به
در این دوره، اهل حدیث با کنار زدن معتزله، سبب نزدیکی . نمادی معنوی تقلیل یافت

های اهل حدیث، به مراودۀ  ندیشهسبب مخالفت با ا این دو فرقه، به. شیعه و معتزله شدند
فکری با یکدیگر پرداختند، بارزترین نمونۀ آن، استفادۀ کالمی شیعۀ زیدیه از کالم 

ویژه معتزلۀ بغداد،  معتزلی و نیز طرح اندیشۀ فاضل و مفضول در امامت نزد معتزله، به
 ).١٥١ـ٧٣مادلونگ، (بود 

های  نامیدند و قیام  را امام میدر دورۀ اول عباسی، تنها برخی مخالفان علوی، خود
ترتیب عناوین  امویان اندلس و ادریسیان شیعی نیز به. ناموفقی هم صورت دادند

بردند و تنها خوارج رستمی خود را خلیفه  هللا را به کار می رسول خلیفةهللا و ابن ابن
 که های جدیدی در جهان اسالم بود اما عصر دوم عباسی شاهد ظهور خالفت. نامیدند

خالفت فاطمی در اواخر سده . جایگاه عباسیان را به چالش جدی کشید و تهدید کرد
عنوان رقیب عباسیان، مصر را نیز تصرف  سوم هجری در مغرب اسالمی شکل گرفت و به
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عالوه، با کاسته شدن اقتدار  به. کرد و تا دو قرن بعد، رقیب سرسخت خالفت بغداد شد
ت و جایگاه سیاسی خلیفه به شدت تهدید شد؛ امارت خلیفه، دو نوع امارت شکل گرف

صورت ظاهری  در امارت استیال، وابستگی معنوی امیر با خلیفه به. استیال و امارت استکفا
شد و در امارت استکفا، عالوه بر رابطۀ معنوی، رابطۀ سیاسی نیز برقرار بود و امیر  حفظ 

 ).٧٨ـ٦٩ماوردی، (دانست  خود را منصوب خلیفه می
رهبری امام یحیی بن حسین، ملقب  در همین دورۀ عباسی در یمن، امامت زیدی به

نظریۀ او در باب امامت با دیدگاه زید متفاوت بود؛ او امامت را در . به هادی، شکل گرفت
. دانست ) ص( را بخشی از اقرار به نبوت محمد)ع(طول نبوت قرار داد و اقرار به امامت علی

ه برای والیان خود فرستاد، عنوان امیرالمؤمنین را در مورد خود هایی ک وی در عهدنامه
 ).١٠٧، ١٠٣خضیری احمد، (به کار برد 

 
 مفهوم خلیفه و امام در دورۀ آل بویه و سلجوقیان تا پایان خالفت عباسی

در قرن چهارم هجری، ضعف خلفای عباسی راه را برای تسلط آل بویه بر دارالخالفه و 
جایگاه خلیفه در این دوره به پیشوایی مذهبی و معنوی . ار کردچیرگی بر خلفا همو

مقدسی، (حتی در دورۀ آل بویه ـ چیرگی اهل حدیث بر معتزله . تقلیل یافت
صورت  را به) عباسیان و امویان اندلس(زمینۀ تأیید وجود دو خلیفه  ـ )٤٣٩ـ٤٣٧

راهم ساخت و ها حایل باشد، ف همزمان و البته به آن شرط که دریایی میان آن
. معنای عدم تأیید خالفت فاطمی در مصر نیز بود حال، این اندیشه تلویحاً به درعین

امرای شیعی آل بویۀ بغداد نیز، با وجود خالفت شیعی فاطمیان، به ایشان تمایل نشان 
معنای از  ندادند، زیرا به این امر واقف بودند که به رسمیت شناختن خلیفۀ فاطمی به

رو، حفظ خالفت عباسی  رت و زیر سؤال رفتن جایگاه خودشان بود و ازایندست دادن قد
 ).٩٠قادری و آقاجری، (را بهترین گزینه برای خود دانستند 

معادالت سیاسی شرق اسالمی را تغییر )  ق٤٤٧(حضور طغرل سلجوقی در بغداد 
وع مجادالت مناقشات خلیفه و سلطان و جایگاه این دو در امور دینی و دنیوی، موض. داد

با حضور عنصر جدیدی در مناسبات . های پنجم و ششم هجری شد فراوان متفکران سده
تر شد و سلطان وظایف دنیوی و سیاسی را بر عهده  سیاسی، نقش دینی خلیفه پررنگ

از این رو رابطۀ معنایی خلیفه و امام به حوزۀ امور دینی تقلیل یافت در نتیجه . گرفت
تصویری که .  سیاسی جهان تسنن و سلطان رئیس امور دنیوی شدخلیفه امام و پیشوای
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لمبتون، ؛ ١٨٢-١٨١غزالی، (، از شوکت خلیفه در آن روزگار ترسیم کرد المستظهریهغزالی در 
اش  ناچار باید به جایگاه معنوی عنوان رهبری دینی، به ، نشان از آن دارد که خلیفه، به)١١٨

بر این اساس، پس از سده پنجم، . با علمای دین شریک باشداکتفا کند و حتی در این مورد نیز 
داد، تا » علما ـ امام /خلیفه«تدریج جای خود را به معادلۀ  نزد اهل سنت به» امام ـ خلیفه«معادلۀ 

دار این  سیاسی، سلطان و علما عهده ـ جایی که با سقوط خالفت عباسی و خأل رهبری دینی
براساس نظر وی رهبری جهان اسالم در . تیمیه ارائه کرد بناندیشۀ اخیر را ا. مسئولیت شدند

توانستند  شد و در صورت نبود خلیفه یا امام دینی، علما می اختیار امرا و علما قرار داده می
ای  این درحالی بود که هنوز در قاهره خلیفه. وظیفۀ مذکور را در کنار سالطین بر عهده بگیرند

 ).٩٧ری، قادری و آقاج(اسمی وجود داشت 
یابی سلجوقیان و تسلط بر دارالخالفه، موجب بازگشت قدرت معنوی و جایگاه  قدرت
هرچند نخستین سالطین این خاندان، اجازۀ فعالیت دنیایی وسیع به خلفا . خلیفه شد

طور کلی، جایگاه مذهبی خلفا نسبت به عصر آل بویه بهبود  ، به)٤٣ـ٤٢کلوزنر، (ندادند 
پردازان سیاسی، جایگاه علما را نیز در کنار خلیفه و  بود که نظریهدر همین دوره . یافت

در صورتی که . سلطان رسمیت بخشیدند و عمالً فهم امور دینی به این طایفه واگذار شد
غزالی، (خلفا دانش دینی کافی نداشتند، الزم بود تا در این موارد با علما مشورت کنند 

ام به علمای این دوره، نظیر ماوردی، جوینی، به همین سبب اطالق لقب ام). ١٨٢ـ١٨١
درواقع، علمای سنی و خلفای این دوره، لفظ امام را . غزالی، و رازی، کاربرد فراوانی یافت

حتی لفظ . کشیدند نه رهبری سیاسی به عنوان امامت و پیشوایی دینی به یدک می
بر سر ضرب سکه بین  ق، ٥٤١که در  خلیفه نیز در همین معنا مورد استفاده بود، چنان

خلیفه و سلطان مسعود سلجوقی اختالف افتاد و هر دو، ضرب نام خود را بر سکه، حق 
 ).٦ /٣٧ذهبی، (دانستند  خویش 

چالش جدیدی که در شرق خالفت عباسی و در ایام قدرت سلجوقیان بروز کرد، 
فت  ق، بساسیری کوشید بغداد را تابع خال٤٥٠هرچند در . ظهور اسماعیلیه بود

اما در . مستنصر فاطمی کند، حضور مجدد سلجوقیان غائله را به نفع عباسیان تمام کرد
 ق به طول ٦٥٤نیمۀ دوم سده پنجم، اسماعیلیۀ ایران حرکتی را آغاز کردند که تا 

که اسماعیلیان ابتدا خود را تابع خالفت و امامت فاطمی  با وجود این. انجامید
عنوان رهبران این شاخه  دیدی از امامان اسماعیلی را بهتدریج سلسلۀ ج دانستند، به می

امام نزد این . پذیرفتتند و امامتی مستقل از خالفت فاطمی برای خود تشکیل دادند
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توانست جامعۀ  گروه، معنایی سیاسی و دینی داشت و عمدتاً به مفهوم کسی بود که می
یگاه خالفت عباسی را تنزل اما این حرکت نتوانست جا. اسماعیلیه نزاری را رهبری کند

های پنجم و ششم، عباسیان منحصراً خالفت اصلی جهان اسالم را  دهد و در فاصلۀ سده
های جدید  از آن سو، خالفت امویان اندلس سقوط کرد و حکومت. در دست داشتند
در سده ششم نیز، . ای اقتدار معنوی خلیفۀ عباسی را پذیرفتند اندلس تا اندازه

پایان داد و در دارالخالفۀ فاطمی، به نام )  ق٥٦٧(یوبی به خالفت فاطمیان الدین ا صالح
 ).٤و٢٨/٣اثیر،  ابن(خلیفۀ عباسی، خطبه خواند 

ای در تاریخ خالفت عباسی و جایگاه و نقش خلیفه  سده ششم نقطۀ آغاز مسیر تازه
 هللا جست، وی ترین تغییرات مفهومی درباره خالفت را باید در زمان الناصر لدین مهم. بود

پس از دورۀ سلجوقیان بزرگ و . کوشید مجدداً به هر دو قدرت دنیوی و دینی دست بیابد
تجزیۀ این سلطنت، خلفای عباسی کوشیدند بار دیگر قدرت خلیفه را احیا کنند و این 

ناصر ضمن تالش برای کسب جایگاه دنیوی وسیع، . ها در دورۀ ناصر به ثمر نشست کوشش
برداری  تدار دینی خلیفه نیز برآمد و با برخورداری از دانش شریعت و بهرهدرصدد بسط اق

عنوان پیشوا و امام به جامعه بشناساند و  کوشید خود را به از تصوف و تشیع در این دوره، 
تأکید وی بر تشیع چنان بود که مشهد . تر کند رنگ نقش علما را در مناسبات قدرت کم

نهاد و اظهار داشت هر کس بدان پناه ببرد از مجازات در  را حرمت )ع(امام موسی کاظم
اثیر، ذهبی، و سیوطی او را  هرچند نویسندگانی نظیر ابن). ١/١٨٦سیوطی، (امان است 

توان دریافت که در نتیجۀ نزدیکی دو  اند، از اسناد این دوره می متمایل به تشیع دانسته
 این نزدیکی، وی سعی در استفاده از جریان تشیع و تصوف در این دوره و آگاهی ناصر از

ناصر برای ). جا همان(آن دو در تثبیت جایگاه سیاسی و معنوی خود و خالفت داشته است 
 نوشت و به روح العارفیناثبات توان علمی خود و تثبیت جایگاهش کتابی در حدیث با نام 

 بین خلفای ؛ امری که)٢٩ /٤٣ذهبی، (فقهای مذاهب مختلف اجازۀ روایت آن را داد 
 ـ زدن موازنۀ قدرت سلطان که اشاره شد، هدف آن برهم ای نداشت و چنان پیشین سابقه

 .خلفا و تمرکز آن در شخص خلیفه بود ـ علما
در . برای الناصر لدین هللا، هر دو اصطالح امام و خلیفه با یک معنا به کار رفته است

را به عنوان » اإلمام«خواندند، لفظ  که خطبه به نام ناصر می افریقیه و اندلس، هنگامی
که بیشتر حکایت از اقرار به رهبری معنوی ) ٤٢/٢١٥همان، (بردند  لقب وی به کار می

شد که حاکی از احیای  در شرق خالفت، عنوان خلیفه بیشتر استفاده می. وی داشت
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داشت، از نظر اهل فتوت نیز، که ناصر ریاست آنان را بر عهده . قدرت سیاسی خالفت بود
، ١٥٥ /٤١همان، (معنای رهبر معنوی کاربرد بیشتری داشت  احتمال زیاد کلمۀ امام به به
، کاربرد لفظ امام نزد طبقۀ علما روح العارفینویژه پس از نگارش کتاب  به). ١٥٢ /٤٢

تأثیر و قدرت ناصر ). ٤٣/٣٥٨همان، (بیشتر شایع شد که ناظر به جایگاه علمی ناصر بود 
الدین حسن نومسلمان، بر خالفت   حتی اسماعیلیۀ ایران نیز در دورۀ جاللچنان بود که

و بدین ترتیب، تالش ناصر در احیای جایگاه رهبری ) ١٢٢شرفی، (وی گردن نهادند 
 .خلیفۀ عباسی با موفقیت نسبی همراه شد

گرچه جانشینان ناصر فاقد هیبت و شهرت او بودند، اما استقالل سیاسی و مذهبی 
با سقوط خالفت عباسی به دست مغوالن، . تا پایان عصر عباسی دوام یافتخالفت، 

سرانجام با حذف مقام . ها برآمدند متفکران مسلمانان، مدتی در جستجوی نوادگان آن
معنای رهبری سیاسی و معنوی، امرا و علما، در اندیشه کسانی چون  خالفت، به

 ).٩٧ـ٩٦؛ قادری، ٢٢٨، تیمیۀ حرانی ابن(تیمیه، جانشین خلیفه شدند  ابن
 
 نتیجه

های تاریخ  ترین موضوع تطور و تحول مفاهیم امامت و خالفت در جهان اسالم از پیچیده
شهر مدینه و وفات رسول  ـ این مفاهیم پس از تشکیل دولت. سیاسی مسلمانان است

و امام . عنوان مفاهیمی چالشی وارد حوزۀ سیاسی دنیای اسالم شدند به) ص(گرامی اسالم
اند که طیف وسیعی از تفاسیر و   به کار رفتهقرآنخلیفه هر دو با معانی مختلفی در 

 پیش از اسالم  ویژه، خلیفه در سنت عرب این دو مفهوم و به. شوند ها را شامل می داللت
، جامعۀ اسالمی )ص(پس از درگذشت پیامبر. اجتماعی داشته است ـ نیز داللت سیاسی

برای ) ای خلیفه(رایج، الجرم خود را نیازمند جانشینی عنوان یک سنت سیاسی  به
 دید که بتواند هم زعامت سیاسی را بر عهده بگیرد و هم در امور دینی بر )ص(پیامبر

م در دو جنبۀ که چه کسی شایستۀ رهبری جهان اسال این. حرکت کند) ص(سبیل پیامبر
 هنوز نیز دربارۀ آن ، موضوع مباحثات و منازعات بسیاری شد ودینی و دنیوی بوده

فارغ از جنبۀ نظری و کالمی بحث، از نظر تاریخی و آنچه . اجماعی حاصل نشده است
عنوان  ای بود که به ، ابوبکر بن ابوقحافه نخستین خلیفهـو نه آنچه باید باشدـ هست 

با پایان عصر خلفای راشدین و روی کار . در این جایگاه قرار گرفت) ص(خلیفة رسول هللا
تدریج از هم فاصله گرفت و از  های دینی و سیاسی خلیفه و امام به ن امویان، جنبهآمد
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آنجا که خلفای این دوره و بعد از آن، از نظر دینی جایگاه معتنابهی نداشتند، دو عنوان 
معنای پیشوای سیاسی، نزد اهل سنت تفکیک  معنای پیشوای دینی، و خلیفه، به امام، به

کرد، با چالش مواجه   مواردی که قدرت سیاسی جدیدی ظهور میاما این تفکیک در. شد
پردازان خلیفه را دارای قدرت معنویِ، و نه الزاماً دینیِ، برخوردار از فهم  شد و نظریه می

توانست انسجام  در این موارد، خالفت محوری بود که می. کردند دین قلمداد می
تی اگر دانش دینی کافی نیز اجتماعی جهان اسالم را حفظ کند و شخص خلیفه، ح

بایست این وظیفه را بر عهده بگیرد، زیرا خأل دانش  شد که می نداشت، کسی تلقی می
از همین رو بود که امام به عالم دینی اهل سنت نیز اطالق . شد واسطۀ علما پر می وی به

 شد، اما خلیفه کسی بود که قدرتی معنوی شد که دارای دانش دینی وافر دانسته می
 .برای حفظ کیان اجتماعی داشت
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