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چکیده
مدعای این نوشتار آن است که فراز و فرود تمددن اسدیمب بدیز از هدر امدری بندته م ازعداو مددرو و مند ه
مشروعیت سیاسب دولتهای اسیمب بوده است .در حالب که اوج تمدن اسیمب در دولت عباسیان ظهدور مدبیابدد،
در همان دولت نیز فرود عصر زرین تمدن اسیمب نمود مبیابد .اما ریشههای این فراز و فرود در فره گ سیاسب و
تحوالو سیاسب د اجتماعب دولتهای نبوی و اموی پیشین شکل مبگیرد .دولت عباسیان بدیز از هدر چیدز بدا در
اختیارگرفتن دانز فقه و کیم ،در سپهر م ازعاو مدرو سیاسب بده پیدروزی رسدیده و در ادامده نیدز بدا تحدول در
دانزهای مشروعیت بخز مدرو ،با رمبای اص ب خود یع ب شیعیان و خوارج به برتری مبرس د .در نتیجده اسدا
تمدن اسیمب بنته به موو و ضعف دولتهای اسیمب بوده و این موو و ضعف نیز ریشه در صوروب ددی مند ه
مشروعیت سیاسب دارد .این مقاله برای بررسب این مدعا ابتدا چارچوب نظری مشروعیت دولدت مبت دب بدر عددالت
سیاسب را توضیح مبدهد؛ سپس به پیگیری مبض و بنط دشواره مشروعیت در دولت امویان و بعدد از آن در دولدت
عباسیان مبپردازد.
کلیدواژگان :تمدن اسیمب ،دولت امویان ،دولت عباسیان ،عدالت سیاسب ،مشروعیت.
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مقدمه
آنچه که به عنوان تمدن اسالمی عمدتاً در عصر دولت عباسیان شناخته میشود،
بر بستر تحوالت سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی خاصی نضج گرفت که دولت نبوی
پایه های آن را با تغییر در فرهنگ سیاسی عرب جاهلی بنیان نهـاد .پـس از رحلـت
پیامبر(ص) تمدن اسالمی متأثر از بزرگ ترین و مهم تـرین اـالج جامعـه اسـالمی
یعنی مسئله مشروعیت جانشینی پیامبر قبض و بسط پیدا کـرد .گراـه تـال هـای
پیامبر نطفه هویت دینی مبتنی بر شریعت اسالمی را در فرهنگ سیاسی اعراب قـرار
داد و نوید جامعهای فراقومی مبتنی بر برادری دینی را سـر داد ،امـا پـس از ایشـان
منازعات قدرت بار دیگر خوی عصـبیت عربـی را بـر فرهنگـی دینـی برتـری داد.
عرب گرایی و دنیاپرسـتی مسـلد دولـت امویـان شـد و لـم و بـیعـدالتی رو
حکومت ایشان گردید .عباسیان با تکیه بر موقعیت اجتماعی گروههای آسیب دیـده
و خسته از دولت بنی امیه انقالب علیه آنان را به پیروزی رساندند و فرصـتطلبانـه
ثمره قیام را به نام خود خواندند .کثرتگرایی و عدالتخواهی اولیه عباسیان گراـه
موجبات رشد تمـدن اسـالمی شـد امـا درنهایـت ،آنـان نیـز نتوانسـتند از اندیشـه
انحصارگرایی عرب تبار دسـت شسـته و بـرای حفـر قـدرت بـه سـیک نافرجـام
بیعدالتی روی آوردند.
چارچوب نظری
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شاید بتوان گفت ،تمدن به هر معنایی کـه تعریـش شـود ،تـاری اسـالم شـاهد
دوره ای است که در آن «تمدن اسالمی» با شاخصها و ویژگیهـای معینـی شـک
گرفته است .همانین بیشتر اندیشمندان ،دوره طالیی و اوج این تمدن را در دولـت
عباسیان جستجو میکنند؛ همان طور که ریشههای زوال و فرود این تمدن را نیز در
همین دولت پیدا کردهاند.
برای فهم این فراز و فرود تمدن اسالمی ،این نوشتار از منظری سیاسـی ،مؤلفـه
«مشروعیت» را پیگیری خواهد نمـود .در واقـ اـاراوب ایـن نوشـتار مبتنـی بـر
خوانشی است که ابن خلدون ،از تاری اسالمی ارائه کـرده اسـت .ابـن خلـدون را
اندیشمند دوره زوال تمدن اسالمی میخوانند .او با تأم در واقعیتها و مسائ این
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دوره ،به فراست یافته بود ،نضج و رشد تمدن اسالمی در سایه عقالنیت دولتهـای

مقتدر بوده است؛ همانطور که زوال آن نیز بسته به نحیش و ضعیش شدن دولتهـا
بوده است .از همین رو «دولت» در تحلی تاریخی ابن خلدون نقشی محوری دارد.
وی در فراز مشهوری از «مقدمه» میگوید:
کشور ،ارجمندی نیابد جز به دین و فرمانبری از خدا و عم کردن بـه اوامـر و
نواهی شریعت او؛ و دین استوار نمیشـود جـز بـه پادشـاهی [دولـت] و پادشـاهی
[دولت] ارجمندی نیابد جز به مردان و مردان نیرو نگیرند جز به مال (زر و سیم) و
به مال نتوان راه یافت جز به آبادانی و بـه آبـادانی نتـوان رسـید جـز بـه داد ،و داد
ترازویی است میان مردم که پروردگار آن را به پای داشته و برای آن قیم و نگهبـانی
برگماشته است که پادشاه [دولت] است.
فقره فوق حامی نکاتی است که اساس واقعیتهای زمانه ابن خلدون و درک او
از فراز و فرود دولتها را نمایان میسازد .برخی بر این اعتقادند ابن خلـدون بـرای
تجدید حیات اجتماعی و معنوی تمدن و فرهنگ اسالمی ،با نگاهی واقـ بینانـه بـه
تأسیس علمی نو به نام «عمران» همـت گمـارده و دولـت را بـه مثابـه صـورت آن
توصیش میکند .ابن خلدون خود تصریح میکند که:
 ...دولت و پادشاهی در برابر عمران ،به منزله صورت برای ماده است که شـک
نگهبان نوع خود برای وجود ماده می باشد و در علوم حکمت ثابت شده اسـت کـه
انفکاک یکی از آن دو ،از دیگری امکانناپذیر است .بنابراین ،دولت بدون عمران به
تصور نیاید و دولت و پادشاهی بی عمران متعذر است .بـه علـت آنکـه تجـاوز در
طبای بشر است و این امر موجب میشود که در هـر عمـران و اجتمـاعی حـاکم و
رادعی به وجود آید و سیاست امور و نگهبانی اجتماع تعیین گردد و این سیاست از
راه شریعت و یا از راه کشورداری و پادشاهی اجرا میشود و معنی دولت نیز همین
است .هر گاه ،آن دو از یکدیگر تفکید نشوند ،پس خواهی نخواهی ،اختالل یکـی
در دیگری مؤثر خواهد بود ،انان که نابودی یکی در نابودی دیگری تأثیر میبخشد
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و خل عظیم ،البته در نتیجه خللی است که به دولت کلی راه مییابد ...لیکن دولـت
فردی ...زمامداران آن ،پیاپی در عمران جانشین یکـدیگر مـیشـوند و همـان افـراد
 .عبد الرحمن بن خلدون ،تاری ابن خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادى ،ص .555
 .سید جواد طباطبایی ،ابن خلدون و علوم اجتماعی ،ص. 85

54

عمران را پیاپی دنبال می کنند و نگهبان بقا و موجودیـت آن مـیباشـند و یکـی بـه
دیگری شباهت نزدید دارد و از این رو ،اختالل بسیاری به آن راه نمـییابـد ،زیـرا
دولت حقیقی مؤثر در ماده اجتماع از آن عصبیت و قدرت لشکری اسـت و آن هـم
با زمامداران دولتها به طور استمرار ادامه مییابد.
ابن خلدون در این فقرات ،مهمترین عوام شک گیری یـد دولـت مقتـدر کـه
تداوم آن بالتب شک گیری تمدن را به دنبال میآورد را گوشزد میکند .از همین رو
مبنای این نوشتار ،درکی است که ابن خلدون از رابطه میان دولت و دانـج عمـران
داشته است .از نظر ابن خلدون اساس تعالی جامعه اسالمی منبعث از وحی الهـی و
عم به شریعت مُنزَل است .اما اقامه دین الهی نیازمند یاری دولت است .دولت نیز
نیازمند کارگزاران و لشکریانی است که کار امنیـت و انسـجام جامعـه را بـر عهـده
دارند .دولت برای خرسندی کارگزاران خود نیازمند عمران و ثروتی است کـه پایـه
تولید آن ثروت ،مردم هستند .دلخوشی مردم در تولید و عمران اقامه قسـط و عـدل
است و عدالت جز به پشتیبانی دولت سامان نمییابـد .بنـابراین آنچـه در نهایـت از
اندیشه ابن خلدون حاص میشود ،آن است که توسـعه و بقـای دولـت مبتنـی بـر
مشروعیتی است که ریشه در دل مردمان خود دارد .مبنـا و معیـار ایـن مشـروعیت،
البته رعایت «عدالت» است .رابطه میان عمران ،دولت و مشروعیت را مـیتـوان در
قالب سیک عدالت ترسیم کرد( .شک

)
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شکل  .1سیکل عدالت

 .ابن خلدون ،پیشین ،ج  ،ص .477
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در تطبیق این سیک بر شاخصهای تمدن اسالمی میتوان از آیات قـرآن بهـره
گرفت .بر اساس آموزههای قرآن مـیتـوان شـاخصهـای تمـدنی را در دو دسـته
معنوی و مادی تقسیم کرد .شاخصهای معنوی شام فرزانگی معرفتـی  ،فرزانگـی
ایمانی 5،فرزانگی فرهنگی ـ اخالقی 7و فرزانگی اجتماعی میباشد .در بعد مادی نیز
اقتدار اقتصادی ،5اقتدار صنعتی و اقتدار نظـامی 4نمایـانگـر جلـوههـای پیشـرفت
تمدنی جامعه هستند .بر اساس آموزههای قرآن شک گیری تمدن در هـر جامعـهای
مبتنی بر وجود اند رکن اصلی اسـت .قـانون حـق ،8مـدیریت صـالح  ،عـدالت ،
آزادی  ،امنیت و وحـدت 5از مهـمتـرین ایـن ارکـان هسـتند .امـا ارتبـاا ایـن
شاخصهای معنوی و مادی و ارکان اصلی جامعه با یکـدیگر اگونـه قابـ تصـور
است؟
با توجه به اندیشه ابن خلدون ،میتوان ارتباا و پیوستگی میـان ایـن عناصـر را
توضیح داد .بدین معنا که تمدنها بدون وجود دولتهای قدرتمندِ مشروع و جوامـ
فرزانه شک نمیگیرند .شک گیری هسته اولیه جوام متمدن در سایه اجـرای یـد
مدیریت صالح که بر عهده عنصر سیاسی [دولـت] اسـت .دولـتهـا در وهلـه اول
و یفه تأمین امنیت و ایجاد انسجام و وحدت جامعه را بر عهده دارند .تأمین امنیت
 .در این نوشتار از یافتههای محمدباقر سعیدی روشن در مقالهای با عنوان «شاخصهای تمدن اسـالمی
بر اساس آموزههای قرآن کریم» ،در تنظیم ااراوب نظری پژوهج اسـتفاده شـده اسـت .نـگ بـه:
محمدباقر سعیدی روشن ،شاخص های تمدن اسـالمی بـر اسـاس آمـوزههـای قـرآن کـریم ،مجلـه
آموزههای قرآنی ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،شماره
 .اسراء 85 ،؛ روم 4 ،؛ نجم،
 .5انعام،

. 5 5،

و .5

؛ حجر 85 ،؛ مؤمنون. 5 ،

 .7بقره 44 ،و  5؛ قصص 4 ،؛ روم.5 ،
 .5اعراف،

.

؛ قصص 44؛ هود،

 .کهش 87 ،؛ انبیاء 8 ،؛ لقمان،
 .4انفال،
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 .8سبأ5 ،؛ یوسش7 ،؛ بقره . 5
 .نساء 5 ،؛ مائده55 ،؛ 5؛ بقره. 7 ،
؛ هود،

 .حدید 5 ،؛ شوری 5 ،؛ انبیاء
 .ابراهیم ،؛ اعراف 54 ،؛ شعراء،
 .قریج7 ،؛ نح

.

.

؛ سبأ. 8 ،

 . 5آل عمران 5 ،؛ حجرات،

؛ انفال.7 ،
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ضروریترین و اولین نیاز هر جامعه است .این نیاز به یاری عنصر نظـامی و سـیاهه
سپاه امکانپذیر است .از طرفی تأمین امنیت خود مستلزم وجود حداقلی از توانـایی
صنعتی ،نظامی و اقتصادی است.
اما ایجاد وحدت و تداوم انسجام در جامعه با قهر و غلبـه امکـانپـذیر نیسـت.
اارۀ امر از طریق عناصر سیاسی ـ فرهنگی و ارز های اخالقی امکانپذیر اسـت.
منب ارز های اخالقی و فرهنگی جامعـه بـر اسـاس آمـوزههـای قـرآن ،وحـی و
شریعت الهی است .ارز های اخالقی و فرهنگی در جامعه شرایط تربیت صـحیح
افراد را فراهم میکنند .این تربیت صحیح خود مقدمه مدیریت صالح جامعه اسـت.
همانین در جامعه اسالمی شریعت اسالمی ،مبنایی برای وض قانون و حـقگرایـی
قرار میگیرد .آنچه که به عنوان قانون وض میشـود ،سـنگ محـد حـقگرایـی و
حقخواهی جامعه قرار میگیرد و به عنوان معیار عدالت از آن یاد میشـود .اجـرای
عدالت و پشتیبانی از آن ضامن بقای مشروعیت دولت است .در کنار عدالت ،آزادی
نیز از دیگر ارکان اصلی ایجاد وحدت و انسجام در جامعـه اسـت .در سـایه ارز
آزادی است کـه اسـتعدادهای فکـری شـکوفا و خالقیـتهـای فـردی زمینـه سـاز
پیشرفتهای اجتماعی میشود .البته اون امکان تأمین رضایت همـه آحـاد جامعـه
میسر نبوده و همواره در جامعـه سـالیق و افکـار گونـاگون و متضـاد در تصـادم و
تزاحم با یکدیگر هستند ،تساه و مدارا در کنار آزادی و عدالت از شروا اساسـی
ید مدیریت سیاسی صالح و قدرتمند محسوب میشوند.
با این توضیحات مشخص میشود که ید جامعه در سایه مدیریت صحیح یـد
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دولت رشد و تعالی مییابد .بدین ترتیب کـه فرزانگـی اجتمـاعی ناشـی از فضـای
فرهنگی و اخالقی است .مبانی این فضای اخالقی و فرهنگی را باید در حوزههـای
معرفتی و ایمانی جستجو کرد .از جمله ایـن مبـانی کـه در جامعـه اسـالمی معتبـر
دانسته شده ،اعتراف به وحدانیت خداوند و پذیر

توأمان وحی و عق بـه عنـوان

ابزارهای شناخت میباشد .مشروعیت دولت منوا به رعایت عدالت در جامعه بوده
و معیار این مشروعیت در جامعه اسالمی ،شریعت اسالمی است .هـمانـین دولـت
عام تأمین امنیت و انسجام است .برای این کارویژهها دولـت نیازمنـد حـداقلی از
توان نظامی و اقتصادی است .در نهایت انانچه این عوام در کنار یکـدیگر جمـ
شوند ،جامعهای توسعه یافته را نوید مـی دهـد کـه خـود بـه توسـعه بیشـتر وجـوه
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اقتصادی ،نظامی و صنعتی (تکنولوژی) منجر شده و جلوهگر تمدنی بالنده میگردد.

بر اساس این ااراوب نظری و تطبیق آن بر تمدن اسالمی ،میتوان ادعـا کـرد
که هر زمان دولتها ی اسالمی توانستند امنیت و انسجام را با رعایت عدالت فراهم
کنند و با تکیه بر ارز های اخالقی و رعایـت تسـاه و مـدارا و ارجگـذاری بـر
آزادی شهروندان ،و مبتنی بر اندیشـهای کثـرتگـرا مـدیریت سیاسـی را بـه اجـرا
گذارند ،به دلی ایجاد ثبات و امنیت ،زمینـه تولیـد ثـروت و رفـاه و بـه قـول ابـن
خلدون عمران که مقدمه فراز تمدنی است ،فراهم شده است و تمـدن سـویه اوج و
بالندگی میگیرد .اما هر زمان که دولتها مبتنی بر عصـبیت قـومی و بـا رویکـردی
محدود و محلی اداره امور سیاسی و جامعـه را در پـیج گرفتنـد ،از دایـره عـدالت
خارج شده و مشروعیت آنها مورد االج گروههای رقیب قرار گرفته و زمینـه زوال
دولت و فرود تمدنی مهیا شده است.
دشواره عدالت سیاسی
دولت عباسی در نتیجه ائتالف سه عنصر بزرگ شیعی ،ایرانی و قبیلههای یمنـی
کوفه شک گرفت .این سه عنصر در کنار همدیگر توانسـتند در بسـتر اجتمـاعی و
ذهنی ،قیام علیه امویان را به ید انقالب اجتماعی تبدی کـرده و موازنـه نیروهـای
اجتماعی ـ سیاسی را به نف خـود تغییـر دهنـد .ریشـههـای تغییـر موازنـه قـدرت
نیروهای اجتماعی را باید در دولت امویان جسـتجو کـرد .از اواخـر عمـر امویـان،
شیعیان مهمترین نیروی مقاومتی بودند از مبانی مشروعیت قدرتمندی در برابر امویه
برخوردار بودند .اما عباسـیان توانسـتند از موقعیـت اجتمـاعی و مبـانی مشـروعیت
شیعیان به نف خود بهره برده و با اسـتفاده از سـازماندهی قدرتمنـد خـود ،از سـال
/ 8

هجری ،رهبری قیام به دست بگیرند.
االشگری شیعیان با امویان بر محور مفهوم «عدالت سیاسی» قاب ایضاح است.

از آنجا که رکن اصی جامعه عرب از زمان هور اسالم ،بر پایه مذهب استوار شده

دشواره مشروعیت
در تمدن اسیمب
( 51تا )71

بود ،طبیعی است که عموم مردم در سطح سیاسی توجه خاصـی بـه مسـئله کیفیـت
حاکم و مشروعیت آن داشته باشند .مبنای این مشروعیت در جامعه اسالمی ،همـان
 .أبو الحسن على بن الحسین مسعودی ،التنبیه و اإلشراف ،ص .5
 .عبدالعزیز الثعالبی ،سقوا الدولۀ الامویۀ و قیام الدولۀ العباسیۀ ،ص

.
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طور که در ااراوب نظری توضیح داده شد ،عم به عدالت و شریعت الهی است.
پس از رحلت پیامبر(ص) که عنوان اولـین حـاکم جامعـه اسـالمی را هـم داشـتند،
مسئله مشروعیت به صورت االشی جدی در جامعـه مطـرح شـد .خلیفـه پـس از
پیامبر(ص) مبتنی بر معیار عدالت سیاسی ،مشروعیت مییافت.
معنا و معیار عدالت سیاسی را میتوان از عدالت به معنای عام حاص نمـود .در
ید تقسیم بندی عدالت را به دو وجه توزیعی و تـوازنی از هـم تمیـز مـیدهنـد.
عدالتی توزیعی مبتنی بر توزی مناف و و ایش میان افراد تعریش میشـود .در ایـن
نوع ،برابری اولیه در توزی فرصتها و گزینج ثانوی بر اساس استحقاقهـا معیـار
قرار میگیرد .در توازنی ،عدالت مبنایی بـرای اعمـال افـراد و مجـازات خطاکـاران
است .به واق در این قسم ،امکانی برای ارزشیابی امـور نامتجـانس و مقایسـه آنهـا
فراهم میشود که می تواند مبنای آن عرف یا قانون باشد .ایـن در حـالی اسـت کـه
عدالت توزیعی نا ر بر مناف همسن میباشد.

5

همین دو نوع مفهوم ،در عدالت سیاسی نیز کاربرد و اهمیت دارند .بدین لحـا
می توان عدالت سیاسی توزیعی را فراهم آوردن امکـان برابـری بـرای دسـتیابی بـه
حکومت با در نظر گرفتن معیارهای استحقاق که حاکم به مثابه فرد با یکاید افـراد
جامعه در رقابت است ،در نظر گرفت .عدالت سیاسی توازنی نیز نا ر بـر حـاکم از
آن حیث که بر افراد تاب حکومت میکند ،و تاب از آن حیث کـه تحـت حکومـت
قرار دارد ،میباشد .در این قسم رابطه ای دوطرفه و نابرابر شـک مـیگیـرد .مـالک
ارزیابی در اینجا همان عرف و قانون است .در اسالم از این امر به حقوق حاکم بـر
فصـلنامه
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رعیت و بالعکس تعبیر میشود.

7

با این توضیحات ،مشخص می شود که نقطه کانونی مسئله مشروعیت در جامعه
و اندیشه اسالمی ،مفهوم عدالت است .این مفهوم با دو مفهوم دیگر یعنی اسـتحقاق
و برابری رابطه تنگاتنگی برقرار میکند .ترجمان دیگر استحقاق در تفکـر اسـالمی،
همان «اعطاء ک ذی حق حقه» میشود .از منظری دیگر ،برابری معنـایی فرهنگـیـ
1. Distributive Justice
2. Corrective Justice

 .5پاکتچی ،احمد ،پیجویی مؤلفههای عدالت سیاسی در نصوص اسالمی ،صص 55و .55
 .7همان ،ص .55
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اجتماعی پیدا میکند .به عبارتی دیگر آنچه که به عنـوان دریافـت غالـب و عامیانـه
فرهنگی در طول تاری ید جامعه از عدالت وجود دارد ،معیار برابری اسـت .ایـن
معنای عدالت با معنای لغـوی واژه «عِدد » در عربـی همسـانی دارد .وجـه دیگـر
معنای برابری در عدالت نا ر بر مسئولیت مشـترک همـه افـراد در برپـایی عـدالت
ا ا
ا
ا
مال اِبلْ اق ْسم ا »
است .آیه قرآن «لَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُسلَنَا اِبلْبَميانَات َوأَنْمَزلْنَا َم َع ُه ُمُ للََِْما َ َوللْيي َمزل َل ليَم ُق َ
مال للن ُ
میتواند نا ر بر همین معنا میباشد.
بنابراین عدالت به طور عام و عدالت سیاسی به طور خاص در اندیشه اسـالمی،
مفهوم محوری مسئله مشروعیت قرار میگیرد و بر اساس آن حاکم اعتبار مـییابـد.
میتوان گفت ضرب المث «لمللک یبقی مع للکفر و الیبقی ممع للللمُ» نا ر بـر اهمیـت و
ضرورت عدالت سیاسی است .بدیهی بودن این اندیشه در میان عرب آنسان بود که
حتی در تحلی های تاریخی دیگر جوام نیز مد نظر اندیشـمندان قـرار مـیگرفـت.
انان که یاقوت حموی از زوال ساسانیان در عجب فرود میرود؛ ارا کـه مشـی و
مسلد آنان را مطابق عدالت یافته بود.

5

چالش مشروعیت دولت امویان و تمدن اسالمی
آنچه که به عنوان تمدن اسالمی در تاری مورد شناسایی قرار میگیرد عمدتاً در
دوره زمامداری دولت عباسیان جلوهگر شده است .اما از آنجا که تمدن امری نیست
که ید شبه جلوهگر شود ،باید بسـترها و زمینـههـای اولیـه شـک گیـری آن را در
زمانهای پیشتر جستجو نمود.
پایههای اولیه تمدن اسالمی را میبایست در نظام سیاسی مدینه النبی و سـاختار
فرهنگ سیاسی آن جستجو نمود .تال

پیامبر(ص) در تشکی ید نظام اجتماعی ـ

دشواره مشروعیت

سیاسی نوین مبتنی بر تغییر در بنمایههای فرهنگ سیاسی جامعه عرب جاهلی بود.

در تمدن اسیمب

نتیجه این تال  ،تبدی هویت قومی ـ محلی عرب جاهلی به ید فرهنگ سیاسـی

( 51تا )71

مبتنی بر هویت دینی فراقومی و کثرتگرایی مذهبی بود کـه بایـد آن را مهـمتـرین
 .همان ،ص  554و .558
 .حدید. 5 ،
 .5شهاب الدین ابو عبد اهلل یاقوت بن عبد اهلل الحموى ،معجم البلدان ،ج  ،ص . 5
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نکته در سرشت اولیه تمدن اسالمی دانست .امـا اـالج جانشـینی پـس از رحلـت
پیامبر(ص) ،بار دیگـر الیـههـای زیـرین عصـبیت قـوم عـرب را بـه رو کشـاند و
تال های پیامبر(ص) در نتیجه بدعتهای حاکمان اموی پنهان شد.
در زمان دولت امویان ،جامعه اسالمی ساختار طبقاتی و اند فرهنگـی بـا غلبـه
عنصر عربگرایی یافته بود .همانین ساختار قدرت با تحول از خالفت اسالمی بـه
سوی سلطنت ایرانـی ـ اسـالمی موجـب پیشـرفتهـای سیسـتم اداری و سـازمان
حکومتداری با گرته برداری از شیوه شاهنشاهی ایرانی شده بود .اما به دلیـ آنکـه
مبانی مشروعیت آن در تضاد با بنمایههای آرمـان گرایـی دینـی حکومـت نبـوی و
خالفت راشدین قرار داشت ،تداوم آن در نهایت زوال دولت و بیثباتی اجتمـاعی ـ
سیاسی را به همراه آورد.
هم انین در نتیجه گستر

سرزمینهـای اسـالمی ،علـم و دانـج مسـلمانان از

طریق مراوده با دانجهای سرزمینهای مفتوحه رشد قاب مالحظه پیدا کرد .به ویژه
آشنایی با علوم دخیله (پزشکی ،نجوم ،کیمیا و علـوم عقلـی) و ترجمـه آثـار آنهـا،
موجب رشد علمی و فکری مسلمانان شد .این رشد به ویژه متأثر از بستر فرهنگـی
علمگرایی و دانجآموزی دین اسالم بود.
در دوره امویان دانجهای کالمی نیز تکوین یافتند .البتـه تکـوین ایـن دانـج را
باید ناشی از استلزامات نزاع قدرتهای سیاسی دانست .اـالج مشـروعیت دولـت
اموی ،ایشان را بر آن داشت تا برای توجیه اقتدار و اعتبار خود مبانی کالمی خاصی
را تولید و ترویج نمایند که عمدتاً توجیهگر اندیشه «جبـر الهـی» و پـذیر
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موجود و پرهیز از شور

وضـ

علیه دولت بود .در مقاب  ،االجگران قدرت نیـز مبـانی

کالمی خود را قوت بخشیده و در سپهر دانج به رقابت با توجیهگری دولت امویان
برآمدند .به طور مشخص خلفای اموی در برابر اندیشههـای کالمـی متعـاره کـه
مشروعیت آنها را خدشهدار میکردند به اهار اندیشه کالمی مقاب پناه بردند:
 .اولین تال

امویان مبتنـی بـر احیـای سـنتهـای عربـی قبـ از اسـالم بـا

استداللها و جع احادیثی از سوی عمر بـن خطـاب و ابـوبکر در جریـان
سقیفه همراه بود.
 .محمد سپهری ،تمدن اسالمی در عصر امویان ،صص  8تا . 8
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 .کار دیگر امویان پیوند دادن خودشان با سومین خلیفه از خلفای راشدین بود.
جامعه عرب اسـالمی هـمانـان فرهنـگ عصـبیت قـومی جـاهلی خـود را
فرامو

نکرده بود؛ بنیامیه نیز بیشترین تال

را برای بهره بـرداری از ایـن

فرهنگ انجام دادند و خود را از لحا نسبی و عصبیت قبیلهای منسـوب بـه
عثمان کرده و حتی خونخواه او معرفی نمودند.
 .5رواج اندیشههایی اون «ارجاء» و تفکید عم از ایمان و هـمانـین توسـ
به اندیشه جبر الهی از دیگر تال های امویان بود .ارجاء مبتنی بر ایـن بـود
که اون پس از پیامبر دسترسی به حقیقت واقعی امکانپذیر نیست ،لذا باید
قضاوت صحیح را به روز قیامت به تأخیر انداخت .از طرفـی دیگـر ایشـان
میان عم حاکمان و ایمان محکومان تفکید قائ شـده و بـیعـدالتیهـای
حاکم را مضر به حال محکوم ندانستند .اندیشه جبر الهی نیز برای ممانعـت
از شور ها و تندادن به وض موجود ترویج میشد.
 .7در نهایت امویان با تدوین نظریـه فضـیلت صـحابه و برابـری آنهـا ،اجمـاع
صحابه در شورای سقیفه را مبنای مشروعیت خود قرار دادند.
بدین ترتیب رشد دانج ها عمدتاً ناشی از اقتضائات منازعات قدرت بوده است.
به بیان دیگر مسلمانان آنچه را که برایشان فایده عملی داشت ترجمه میکردند و در
پرور

آن میکوشیدند .به بیـانی دیگـر مـیتـوان گفـت کـه بـه لحـا تمـدنی،

دوره های اسالمی به هم پیوسته هستند .اگـر دولـت عباسـی را مرحلـه «سـازندگی
فرهنگ و تمدن اسالم» به حساب آوریم ،باید مراح پیشین را «مراح نشر دعوت
و گستر

جغرافیایی و انسانی اسالم» بدانیم 5 .بنابراین ریشه آنچه به عنوان تمـدن

اسالمی در عصر عباسی شناسایی میشود ،در خـاک مراحـ پیشـین ،یعنـی دولـت
نبوی و خالفت راشدین و دولت امویان قرار دارد .نکته مهـم آن اسـت کـه توجـه

دشواره مشروعیت

شود نضج و رشد تمدن اسالمی ناشی از تحوالت امر واق و منازعات قدرت بـوده

در تمدن اسیمب

است و در این میان قبض و بسط مشروعیت دولتهـای اسـالمی در فـراز و فـرود

( 51تا )71

تمدن اسالمی اثرگذار بوده است.
 .علی محمد ولوی ،دیانت و سیاست در قرون نخستین اسالمی ،ص . 57
 .هیو کندی« ،زندگی عقالنی در اهار سده نخستین اسالم» ،ص

.

 .5محمد کا م مکی ،تمدن اسالمی در عصر عباسیان ،ص .7
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مشروعیت دولت امویان از همان ابتدا بدلی عدول از مبنای عـدالت سیاسـی بـا
االج مواجه بود .خالفت امویان ویژگیهای خاصـی داشـت .تأکیـد بـر اقتـدار و
شوکت خلیفه ،انحصار دودمانی خالفت و بهرهگیری از اندیشه وراثت و والیتعهدی
ملهم از اندیشه ایرانشهری ،مهمترین این ویژگیها میباشد .این ویژگیها از طریـق
تغلب و تدوین اندیشه کالمی توجیه گر جبـر الهـی سـازمان مشـروعیت امویـان را
سامان میداد .اما امویان در نهایت با االج ناسازههای این مبانی مشروعیت رو بـه
زوال رفتند.
پس از رحلت پیامبر(ص) مسئله جانشینی ،به االشی بزرگ در جامعه اسـالمی
مبدل شد که از درون آن سه گروه عمده سنی ،شیعی و خوارج از هم متمایز شدند.
شیعیان با استناد به حدیث غدیرخم و آیـات قـرآن ،جانشـینی را شایسـته خـانواده
پیامبر(ص) و در شخص امام علی(ع) معرفی میکردند .در حالی که در حادثه سـقیفه،
ابوبکر با انتساب حدیثی به پیامبر ،خلیفه پس از وی را از میان قریج خواند و تنهـا
شرا آن را عدالت قرار داد .این تعبیر خـاص از مسـئله جانشـینی در طـول تـاری
اسالم ،مجموعه استدالهای نسبتاً منسجم عقلی ،نقلی و تاریخی را در توجیـه نظـام
سیاسی اه سنت فراهم نمود .بدین سان نظریات مشروعیت بخج دولـت امویـان
که مکاتب مختلش فکری آنهـا را طراحـی و بیـان مـیکردنـد محصـول اتفاقـات و
تحوالت اجتماعی و مبتنی بر امر واق بود 5.بنابراین در حالی که شیعیان بـه اسـتناد
نص ،مشروعیت خلیفه را تئوریزه میکردند ،اه سنت با تمسد بـه امـور عینـی و
واقعیات اجتماعی نظریات سیاسی خود را به صورت پسینی تدوین مـی کردنـد .بـا
فصـلنامه
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تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

این حال هر دو گروه بر ضرورت امامت ،و عادل بودن کسی که حال یا از قریج و
یا از خانواده پیامبر حاکم میشود و هـمانـین ویژگـیهـای خـاص رهبـری ماننـد
(فرهمندی ،تجربه و ) ...که نشانه سیادت و بزرگی او باشد ،متفق القول بودند.

گروه سوم یعنی خوارج ،از ابتدا موضعی االشی با هر دو گروه دیگـر در پـیج
گرفتند .گراه آنها نیز بر ضرورت وجود امام در جامعه اسالمی و اهمیـت عـدالت
 .داود فیرحی ،تاری تحول دولت در اسالم ،ص . 5
 .داود فیرحی ،نظام سیاسی و دولت در اسالم ،ص .45
 .5مجید خدوری ،برداشت مسلمانان از عدالت ،ص .7
 .7همان.
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آن تأکید میکردند ،اما اون حاکمیت را تنها منسوب به خداوند میدانستند ،اِعمـال
حاکمیت را تنها منحصر به عدهای خاص نمیکردند ،بلکه همـه مـردم را عهـدهدار
این مسئولیت مبتنی بر معیارهای عدالت در قرآن و سنت دانسته و بر لزوم مشارکت
عمومی در اداره امور عامه اشاره میکردند .ایـن اندیشـه خـوارج ،یـادآور فرهنـگ
فردگرایی و مروت عرب جاهلی است که پس از اسالم در قالبی جدید بـه برابـری
همه مؤمنان و مسئولیت مشترک همگان در امر اندیشـه سیاسـی ترجمـه شـد و بـر
اساس معیارهای عدالت سیاسی منبعث از قرآن مستندسازی شد .بدین سان ایشـان
حق عزل حاکم غیر عادل توسط مردم را محفو میدانسـتند .بـه عقیـده ایشـان در
قرآن و سنت در خصوص شیوه به حکومت رسیدن امام نصی وجود ندارد؛ لذا امام
باید از میان اصلح و افض جامعه و با اجماع انتخاب شود.

5

در شیوه انتخاب امام ،اه سنت با خوارج هم صدا بودند .اه سنت این شـیوه
را با استناد به حدیثی که عدالت صحابه را مفروه گرفته و آنها را از خطـا مصـون
می خواند ،اثبات میکنند .اه سنت تعداد صحابه را معین و مشخص و اتفـاق رأی
آنها را مشهور میدانند .لذا اجماع صحابه برای ایشان مهمتـرین مسـتند مشـروعیت
نظام سیاسی بود 7 .اندیشمندان سنی بعدی در حجیت اجماع بـه آیـات قـرآن 5نیـز
استناد جستند .این شیوه مشروعیت بخشی حاکم ،عنصر مردم را برجسته میسازد.
اما از جهتی دیگر حاکم باید محدودیتها و شرایط آمریت سیاسـی را کـه بـر پایـه
شریعت اسالمی و سنت نبوی بود ،رعایت میکـرد .لـذا عـدالت حـاکم مبتنـی بـر
رعایت شریعت اسالمی از سوی مردم مـورد ارزیـابی قـرار مـیگرفـت .گراـه در
اندیشه اه سنت امام در برابر هیچ کس جـز خـدا پاسـ گـو نبـود ،امـا عـدالت و
شریعت در حکمرانی همانان معیار اعتبار حاکم و دولت محسوب میشد.
اقتدار و شوکت خلیفههای اموی که عمدتاً از زمـان معاویـه بـه بعـد بـه شـیوۀ
سلطنت ایرانیان ،به مسلد رایج امویان تبدی شده بود ،با مسئولیتهای اجتماعی ـ
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فرهنگــی عــرب و حضــور مســتقیم و ســاده خلفــای راشــدین در اداره حکومــت
ناهمخوان مینمود .اـرا کـه تبـدی شـدن خالفـت بـه سـلطنت میـان دو الگـوی
آرمانگرایی دینی و واق گرایی سیاسـی انفکـاف ایجـاد کـرده و هویـت و انسـجام
اجتماعی را نابسامان نمود .از جهتی دیگر اندیشه وراثت و والیتعهدی که امویان از
سنت حکومتداری ایرانیان گرتهبرداری کرده بودند نیـز اـالج دیگـر مشـروعیت
دولتشان شد .این شیوه که توسط معاویه بـدعت گـذارده شـد ،از یکسـو در شـیوه
مسالمتآمیز انتقال قدرت اخالل ایجاد کرد و از سـوی دیگـر موجبـات تبعـیض و
بی عدالتی را میان خود اعراب و حتی میان قبیلههای بنی امیه رواج داد .بنیامیـه بـه
جای اندیشه دینی برابری و برادری که در مدینه نبوی پایهگذاری شده بود و معیـار
برتری را تنها تقوا و شایستگی قرار داده بود ،عصبیت قومی را بـار دیگـر برجسـته
کرده و شکاف عرب و عجم و حتی میان قبای عرب را پر رنـگ کردنـد .از همـین
رو بود که شیعه و در کنار آنها خوارج (به دلی نوع اندیشه سیاسی خودشان) ،هـیچ
گاه از االشگری علیه مشروعیت امام سنی دست بر نداشتند .شور

جنـبجهـای

شیعی از جمله امام حسین(ع) و گروههای خوارج و شـخص عبـد اهلل بـن زبیـر از
پیامدهای همین خرق سنت معاویه به شمار میآید 5.به ویژه با سـتمگریهـایی کـه
دستگاه دولت اموی در آزار و اذیت دگراندیشان داشتند ،ناعادالنـه خوانـدن دولـت
امویان از سوی رقبای سیاسـی ،مسـتند عینـی و ملموسـی بـرای زیـر سـؤال بـردن
مشروعیت بنیامیه فراهم کرده بود.
بذر بی عـدالتی در دولـت امویـان از زمـان خلیفـه دوم کاشـته شـد .در نتیجـه
جنگ های فتوحی مجاهدین اسـالم و گسـتر
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وسـعت سـرزمینهـای اسـالمی و

فراوانی غنائم حاص از آن ،عمر نظام تقسیم عادالنه غنائم را بر هم زده و بر مبنـای
عصبیت قومی ،در تقسیم غنائم شیوهای غیر منصفانه و ناعادالنه را بر اساس اقربیت
نَسَبی به پیامبر(ص) و فض تقدم ایمانی قبای عرب ،بدعت نهاد .این برتری جویی
مبتنــی بــر عصــبیت قــومی در دوره خلیفــه ســوم آن انــان افــزایج یافــت کــه
نارضایتیهای عمومی به قت وی منجر شد .اما این بدعت همانان در دولت امویان
ادامه پیدا کرد .ابـن خلـدون دوران معاویـه را دوران بازگشـت عصـبیتهـا عنـوان
 .داود فیرحی ،تاری تحول دولت در اسالم. 5 ،
 .داود فیرحی ،قدرت /دانج و مشروعیت در اسالم ،ص . 4
 .5داود فیرحی ،تاری تحول دولت در اسالم ،صص
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میکند .مثال قاب توجه در این رابطه ،علم انساب است .ثمره این علـم در ارتبـاا
مستقیم با توزی قدرت قرار داشت .ارا که در دو قرن اول تـاری اسـالم ،مراتـب
اجتماعی افراد و سهمشان از مناف توزی قدرت و ثروت ارتباا مستقیمی بـا نقـج
پدر ،نیا و جد او در فتوحات اسالمی داشت .بنابراین نسبشناسی بسیار مهم شد تا
هویت قبیلهای و عشیرهای هر کس به درستی مشخص شود.
عمق بیعدالتی حاکمان اموی را میتوان از طریق اعمال خـالف عـادت خلیفـه
عمر بن عبدالعزیز ،حاکم اموی بهتر درک کرد .عمر بن عبدالعزیز را نخستین خلیفه
اموی می دانند که شیوه سـنتی حکمرانـی امویـان را کنـار زد و مترصـد اصـالحات
فراوان داخلی و خارجی شد 5.او از منظر داخلی به سیاست دلجویی و تنجزدایی با
مهم ترین رقبای سیاسی امویان یعنی شیعیان و خوارج پرداخت .داستان مذاکره عمر
با شوذب خارجی که در نهایت به برتری عمر منجر شد ،و ثمـره آن سـاکت کـردن
شور

خوارجیان در دوره او بود ،از جمله مثالهای تغییر سیاست عبدالعزیز است.

دوری از خشونت و زور و تال

در جهت رعایت عدالت سیاسی ،ثبات و آرامـج

نسبی را در زمان عمر به ارمغان آورد؛ سیاستی که البته پـس از او تـداوم نداشـت و
بار دیگر خشونت و شکنجه و شور

جای آن را پر کرد.

7

از جمله خرق عادتهای عمر بن عبدالعزیز در حکومتداری ،دستوری بود کـه
وی به تمام کارگزارانج صادر کرد مبنی بر اینکه نباید هیچ کس را به صرف گمـان
و تهمت دستگیر کنند مگر آنکه دلی روشنی در دست داشته باشند؛ امری کـه البتـه
برای حاکمان اموی اون عبید اهلل بن زیاد و حجاج بن یوسش بـه عـادتی روزمـره
تبدی شده بود 5.حاکمان اموی هر آن کس را که متهم به شیعهگـری و یـا خـوارج
مییافتند ،حتی به صرف شبهه دستگیر کرده و مورد تعقیب و آزار و شـکنجه قـرار
میدادند .روایت امام باقر(ع) در باب وضعیت شیعه که ابـن ابـی الحدیـد در شـرح
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اصالحات اداری عمر بن عبدالعزیز بر شایستهساالری و گزینج افرادی که نـزد
مردم خو نام بودند ،استوار بود .نق شده که ابوبکر بن حـزم ،اسـتاندار مدینـه از
عمر بن عبدالعزیز طی نامهای درخواست کاغذ برای انجام امـور اداری نمـود .عمـر
در پاس وی نوشت« :قلمت را نرم کن ،فاصله میان سطرها را کم کـن و نیازهایـت
را یکی کن .من خو

ندارم ایزی را که به سود مسـلمانان نباشـد از امـوال آنـان

بگیرم » .هم انین وی به عبدالحمید عبدالرحمان بن زید بن خطاب کارگزار

در

کوفه نامه می نویسد و او را به رعایت عدالت که اساس پایداری دین است ،توصـیه
میکند.
یکی دیگر از زمینههای بی عدالتی اجتماعی دولت اموی معضلی بود کـه دولـت
اموی در نتیجه فتوحات گسترده با آن مواجه شده بود .در واق دولت بنـی امیـه بـا
ید پارادوکس مواجه بود .از یکسو دولت برای تأمین مـالی حکومـت ،وابسـته بـه
خراج و جزیه بود .خراج را از مسـلمانان و جزیـه را از غیـر مسـلمانان سـاکن در
سرزمینهای اسالمی میستاندند .اختالف میان خراج و جزیه بسیار فراوان بـود .بـه
همین دلی بسیاری برای فرار از پرداخت جزیه مسلمان میشدند .این کـار موجـب
کاهج درآمدهای مالیاتی دولت میشد .حاکمان اموی برای جبران ایـن نقصـان بـر
خالف قاعده ،از نومسلمانان نیز جزیه میستاندند .این بیعدالتیها زمینه نارضـایتی
بیشتر را فراهم میکرد که نتیجه آن شور های بیشتر و اعمال قهر و زور بیشـتر از
سوی دولت بود .بنابراین در نتیجه سیاست عصبیت قـومی امویـان و عـربگرایـی
مفرا ایشان ،میان اعراب و غیر اعراب تبعیض ناروایی روا شـده بـود .در واقـ در
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دولت بنی امیه نظامی سلسـله مراتبـی اجتمـاعی سـازمان داده شـده بـود .در رأس
خلیفه قرار داشت و مراتب بعدی شام بنیامیه ،قریج ،دیگر اعراب و سپس موالی
و نومسلمانان میشد 5.عمر عبدالعزیز سعی کرد این بدعت را متوقش کـرده و نظـام
برابری را میان نومسلمانان و دیگر اعراب برقرار کند.
این سیک بی عدالتی و شور
 .ابن سعد ،الطبقات الکبری ،ج  ،5ص

7

و قهر و غلبه روز بـه روز بـه نحیـشتـر شـدن
.7

 .طبری ،تاری طبری (تاری االمم و الملوک) ،ج  ،ص

.5

 .5ابن خلدون ،مقدمه ،ترجمه محمد پروین گنابادی ،صص  8ـ. 87
 .7ابن سعد ،پیشین ،ج  ،5ص . 85

45

دولت اموی منجر شد و پایههای مشروعیت ایشان را روز افزون سسـت مـینمـود.
بی عدالتیهای اجتماعی ،لم دولت را به دنبال داشت و لـم بیشـتر نارضـایتی را
افزایج میداد .در واق امویان به دلی ناکارآمدی در کنتـرل یـد بحـران اقتصـادی
ناشی از کاهج درآمدهای مالیاتی ،ید بحران اجتماعی را به وجود آوردند .بحـران
اجتماعی همان عرب گرایی بی هویتی موالی بود که به خـاطر فـرار از مالیـاتهـای
سنگین سعی میکردند مسلمان شده و یا حتی هویت خود را عربی معرفـی کننـد.
گستر

این بحران اجتماعی به بحران سیاسی مبدل شـد کـه همـان از بـین رفـتن

اقتدار و مشروعیت امویان بود .مخالفان بنی امیه با استفاده از این بحرانها توانسـتند
زمینه الزم برای سرنگونی دولت ایشان را فراهم آورند.
دعوت عباسیان :فرصتطلبی گفتمانی
پژوهشگران دعوت عباسیان را به دو دوره عمده تقسیم مـیکننـد .یـد دوره از
حدود سال

ق شروع شده و تا زمان پیوستن ابومسلم خراسانی بـه عباسـیان در

سال  8ق طول میکشد .در مرحله اول عباسیان استراتژی پنهانکاری کام دعوت
و پرهیز از هرگونه اختالف و انشعاب و اقدام تحرید آمیز را در پیج گرفته بودنـد
تا بتوانند در برابر انسجام حکومت اموی دوام آورده و نطفه قیام را نضج دهنـد .بـه
همین دلی است که سازمان دعوت عباسیان شعار خود را به صورت مبهم و بـدون
تعیین مصداق «القیام للرضا من آل محمد(ص)» قرار داده بودند تا بیشترین انسـجام
و حمایت را از سوی شیعیان که مهمترین نیروی اجتماعی ـ سیاسی معاره دولت
اموی بودند ،به دست آورند .مرحله دوم نیز از زمان پیوستن ابومسلم خراسـانی بـه
قیام شروع شده و تا سال  5ق با سقوا امویـان ادامـه مـییابـد .در ایـن مرحلـه

دشواره مشروعیت

عباسیان با دعوت آشکار ،قدرت را به صورت برهنه عیان کردند و قدرت نظـامی را

در تمدن اسیمب

برای سرکوب به کار گرفتند.

( 51تا )71

مبانی مشروعیت و اقتدار عباسـیان در دوره دعـوت پنهـان و آشکارشـان بـرای
سرنگونی بنی امیه متفاوت با آن ایزی است که پس از استقرار و تشکی دولت بـه
 .ابن خلدون ،مقدمه ،پیشین ،صص  8ـ. 87
 .محمد سهی طقو  ،دولت عباسیان ،صص  4ـ. 8
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آن تمسد میجویند .در دوره دعوت ،عباسیان در مرحله منازعه بینا گفتمـانی قـرار
دارند .تزلزل و بیقرار شدن اقتدار اموی ،نیروهای اجتمـاعی رقیـب را فعـال کـرده
بود .عباسیان برای آنکه دعوت خود را مشروع جلوه دهند ،گفتمانی را شک دادنـد
که دال مرکزی آن را «عدالت» پر میکرد .عدالت از دو منظر به کمد عباسیان آمـد.
از یکسو با تأکید بر بیعدالتیهای اجتماعی و فساد امویان ،آرمـان عـدالتخـواهی
اجتماعی را به ویژه در میان گروههایی که بیشترین آسیب را از تبعیضهای عصبیتی
امویه متحم شده بودند ،رواج دادند .این آرمان در میان موالی به خصوص ایرانیـان
جذابیت خاصی یافت.
در حالی که عدالتخواهی اجتماعی بـرای عباسـیان کـارکرد سـلبی نسـبت بـه
لمهای بنیامیه داشت ،آرمان عدالتخواهی سیاسی وجهی ایجابی داشـته و بـرای
توجیه نظری مشروعیت و اعتباربخشی به گفتمان عباسیان سر داده میشـد .شـیعیان
علوی از لحا نظری صاحب قدرتمندترین مبـانی مشـروعیت و اقتـدار در جامعـه
اسالمی بودند؛ از همین رو مهم ترین نیروی اجتماعی االشگر علیه دولت اموی بـه
حساب می آمدند .به ویژه آنکه در نتیجـه سیاسـت هـای زمامـداری امـام علـی(ع)،
ال گوی تسویه و برابری میان عرب و عجم و اجرای عدالت در جامعه برای همگـان
اثبات شده بود .عباسیان با آگاهی از قدرت این نیروی اجتماعی و بـا عـدم تعیـین
مصداق شعار قیـام بـرای رضـا از آل محمـد(ص) ،خاصـیت گفتمـانی ابهـام و در
دسترس بودگی را با موفقیت ایجاد نمودند .در مقایسه با بنی امیـه کـه فقـط نسـب
قریشی داشتند ،عباسیان از ایـن مزیـت برخـوردار بودنـد کـه از شـاخه بنـیهاشـم
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

محسوب میشدند .این نزدیکی نسبی آنان را در اشم بسیاری جـزو خانـدان اهـ
بیت(ع) قرار میداد و بنیعباس به بهتـرین وجهـی از ایـن ابهـامهـا سـود جسـتند.
عباسیان در مرحله دعوت ،با تمسد به مبانی نظـری شـیعه ،نـص را معیـار تعیـین
خلیفه میدانستند .اما اون از نظـر نسـبی نسـبت بـه بنـیهاشـم علـوی در مرتبـه
پایین تری قرار داشتند ،در قیام خود شـعار مـبهم داده و حامیـان شـیعیان را گمـراه
نمودند .این امر با نزدید شدن به فرقه کیسانیه شـیعه کـه منسـوب بـه محمـد بـن
حنفیه بود ،دنبال شد .آن زمان ابوهاشـم بـزرگ فرقـه محسـوب مـیشـد و اـون
 .علی محمد ولوی ،دیانت و سیاست در قرون نخستین اسالمی ،ص . 5
 .ابن خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادی ،ج  ،ص . 4
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فرزندی نداشت محمد بن علی بن عبداهلل بن عباس به او تقرب میجسـت .همـین
نقشه مؤثر افتاد و ابوهاشم پس از مرگج محمد بـن علـی را وصـی خـود معرفـی
کرد .در نهایت به دلی نیرومندی سازمان دعوت ،عباسیان فرصتطلبانه قیـام علیـه
امویان را به نف خود گرد

دادند.

سازمان دعوت عباسیان بسـیار هوشـمندانه و پیچیـده طراحـی شـده بـود .ایـن
سازمان به طور مخفی ،نظامی سلسله مراتبی به صورت عمودی را ترسیم کرده بـود
که شام امام،

نقیب که معاونان امام تلقی میشدند،

نا ر که بـر کـار نقیبـان

نظارت داشتند و  4داعی و مبلغ و در نهایت عامالن میشد .انتخاب عـدد

در

تعیین نقیبان و نا ران قاب توجه است .ارا که بـر اسـاس آیـات قـرآن و روایـات
مأثوره از رسولاهلل(ص) ،به ویژه روایت غدیر و حدیث منزلت و حدیث خالفـت،
تعداد جانشینان ایشان

نفر تعیین و معرفی شده بودند 5.عباسیان در برنامـهریـزی

خود جهت کسب قدرت ،با هوشمندی تمام مبانی اقتدار و شبکههای قـدرت را در
جامعه اسالمی شناسایی کرده و سعی نمودند در مرحله دعوت ،به طـور حـداکثری
خود را به این مبانی و شبکهها نزدید نمایند؛ همین فراست عباسیان باعث شد کـه
امر قیام بـرای بسـیاری از دلزدگـان از دولـت امویـان مشـتبه شـده و دل بـه قیـام
عدالتخواهانه عباسیان ببندند.
مرکز دعوت سری عباسیان در سالهای پایـانی امویـه ،منطقـه «حُمَیمیـه» قـرار
داشت .منطقه ای که در نزدیکی شام قرار داشت؛ اما بیشترین فعالیـت را در کوفـه و
خراسان انجام میدادند .انتخاب این دو مرکز ناشی از شرایط اجتماعی ـ سیاسـی و
وجود شبکههای قدرتمند معاره بنی امیه در این مناطق بود .گفته شد که بـه دلیـ
لم و بیعدالتی دولت اموی و عربگرایی افراطی آنها ،از یکسو شیعیان به شـدت
مورد آزار و اذیت بودند و از سوی دیگر موالی بـه ویـژه ایرانیـان از تبعـیضهـای
عرب گرای امویان ناخشنود بودند .پایگاه اصلی شـیعیان بنـیهاشـم در کوفـه قـرار
داشت که از زمان امام علی(ع) عاثمه و پایتخت حکومت قرار داده شـده بـود .قیـام

دشواره مشروعیت
در تمدن اسیمب
( 51تا )71

امام حسین(ع) و توابین و مختار و دیگر شیعیان علیه اموی نیز عمدتاً از این منطقـه
 .دینوری ،پیشین ،ص .54
 .أخبار الدولۀ العباسیۀ و فیه أخبار العباس و ولده ،مؤلش مجهول (ق  ،)5صص

ـ

.

 .5حبیب اهلل احمدی ،امام صادق(ع) الگوی زندگی ،ص . 58
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ساماندهی شده بود .از سوی دیگر تجم ایرانیان در خطه خراسان و وجود لـم و
ستم فراوان حاکمان اموی در این خطه ،اوضاع اجتماعی ـ سیاسی این منطقـه را بـه
علت درگیریهای قبایلی و شکایت های مـوالی آشـفته و زمینـه عـدالتخـواهی و
شور

را فراهم کرده بود.

دوره دوم دعوت عباسیان با پیوستن ابومسـلم خراسـانی عیـان شـد و بـه مـدد
قدرت نظامی ایرانیان خراسانی و نیروهای عرب عـراق و کوفـه ،کـه رهبـری آن را
قَحطَبه بن شبیب بر عهده داشت در محرم سال  5ق پیروزمندانه وارد کوفه شدند
و مسئولیت استقرار خالفت را بر عهده نقیب کوفه گذاشتند .ابو سلمه خـالل وزیـر
آل محمد و نقیب شیعیان کوفه بود که در پنج سال آخر اموی ،سـازمان عباسـیان را
در آن خطه رهبری میکرد .پس از درگذشت ابراهیم امام ،وی تال
تا قدرت قیام را به شیعیان علوی منتق کند ،که البته در تال

فراوانی نمود

خود ناکام ماند 5.ارا

که بدور از دید ابو سلمه ،خراسانیهـا ابوعبـاس را بـه عنـوان خلیفـه برگزیدنـد و
واقعیت نداشت.

ابوسلمه اارهای جز پذیر

7

ابراهیم امام رهبر قیام عباسیان بود که پس از مرگج ،امـر قیـام را بـه بـرادر
ابوعباس سپرد .ابوعباس نیز در کوفه با حمایت ابومسلم خراسانی موفق بـه کسـب
بیعت از حامیانج شد و بر فراز منبر مسجد کوفه رفـت و اولـین خطبـه را بـه نـام
عباسیان خواند .او ضمن آنکه خود را سفاح خواند ،سعی نمود مبانی مشـروعیت و
حقانیت عباسیان را نیز بیان کند .در خطبه او اند نکته قاب توجه است .یکی آنکـه
در راستای بهره برداری از تئوری مشروعیت شیعیان ،وی خـود را از اهـ بیـت(ع)
فصـلنامه
علـمــی
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خواند .دیگر آنکه او تمام آنچه در قرآن و سنت پیـامبر(ص) نسـبت بـه فضـیلت و
اولویــت اه ـ بیــت(ع) آمــده بــود ،بــه عباســیان منصــرف کــرد 5 .در کنــار ایــن
فضیلتسازیها ،مستند دیگر آنها وصیت ابوهاشم به محمد بن علی بن عبـداهلل بـن
عباس بود که اون همراهی کیسانیه را داشتند ،فضیلت و االشگری شیعیان علـوی
 .محمد سهی طقو  ،پیشین،

.

 .أخبار الدولۀ العباسیۀ ،پیشین ،ص

.

 .5محمد سهی طقو  ،دولت عباسیان ،صص  5ـ. 7
 .7أبو الحسن على بن الحسین مسعودی ،التنبیه و اإلشراف ،ص .5
 .5أبو الحسن على بن الحسین مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،7ص. 7
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را تا حدی میتوانست تضعیش نماید .ایشان حتـی از اندیشـه مهـدویت نیـز بهـره
گرفته و حکومت عباسیان را همان حکومت موعود خواندند .بنابراین عباسـیان بـا
تمسد به مبانی مشروعیت شیعه و پایگاه اجتمـاعی آنهـا در جامعـه ،توانسـتند بـر
محور عدالت ،مشروعیت امویان را به االج کشیده و وقتی قیـام بـه نتیجـه رسـید
خالفــت را بــه نــام عباســیان بخواننــد .گفتــه خواهــد شــد کــه عباســیان در دوره
دولت سازی و تثبیت قدرت خود نتوانستند این مبانی مشـروعیت را حفـر کـرده و
اارهای جز تغییر این مبانی به سوی کالم و فقه اه سنت نمییابند.
در همین دوره منازعه گفتمانی و تزلزل قـدرت امویـان ،زمینـه رشـد فرهنگـی
گستردهای فراهم میشود .ارا که اقتدار قدرت مرکـزی ضـعیش شـده و نیروهـای
اجتماعی رقیب نیز بـرای کسـب قـدرت ،بیشـترین تولیـد محتـوا را بـرای توجیـه
مشروعیت خود انجام میدهند .بنابراین ید فضای آزاد سیاسی شک میگیـرد کـه
در آن منازعات فرهنگی ـ سیاسی در رقابت با همدیگر قرار دارند .نتیجه این آزادی
سیاسی ،کثرت گرایی فرهنگی و بالتب آن رشد دانج است .از این منظر دوران امـام
باقر(ع) که مطابق با اواخر دولت امویـه بـوده و بـه ویـژه دوره امامـت جعفـر بـن
محمد(ع) که دوره انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عبـاس اسـت ،رشـد فرهنگـی و
دانشی شیعه به اوج خود میرسد .مکتبهای دیگر نیز در این دوران بالتب منازعات
قدرت و جریانهای سیاسی گستر

مییابند .معتزلـه در ایـن دوره اصـول کالمـی

خود را تدوین میکند و دیگر مکاتب را نیز به این امر ترغیب مینماید .این رشـد
دانج پس از استقرار کام عباسیان به رشد فرهنگی منجر شده و بـه دلیـ کـاهج
االجهای گفتمانی و ثبات سیاسی و حمایـت دولـت ،بالنـدگی تمـدنی جلـوهگـر
میشود.
دشواره مشروعیت

دولت عباسیان؛ کثرتگرایی نامتجانس و فراز تمدنی

در تمدن اسیمب
( 51تا )71

تاری حکومت عباسـی را بـه اهـار دوره عمـده تقسـیم مـیکننـد کـه هـر کـدام
 .ابن کثیر ،البدایۀ و النهایۀ ،ج ـ  ،ص  75و ابو علی مسکویه رازی ،تجارب االمـم ،جـزء  ،5ص
.5
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ویژگیهای خاصی داشتند .عصر اول عباسی که از آن بـه دوره گسـتر

قـدرت و

شکوفایی تمدنی یاد میشود از سال  5ق تا  5ق45 /م تا 874م طول میکشـد.
این دوره به دلی نیرومندی حاکمان عباسی و تمرکز باالی قدرت ،صرف خـامو
کردن رقبای گفتمانی دیگر شده و در نهایت یکپاراگی و ثبـات سیاسـی را نتیجـه
میدهد .عصر دوم عباسی را دوران نفوذ ترکان میخوانند و بین سـالهـای  5تـا
557ق 874/تا  7م است .این دوران با خالفت متوکـ آغـاز شـده و ویژگـی آن
ضعش خالفت عباسی و و شک گیری نظام امیر االمرایی خودمختار هستند که تنهـا
از لحا دینی مشروعیت خلیفه را میپذیرند .عصر سوم دوران نفوذ آل بویه ایرانـی
و شکوفایی تمدنی در مشرق سرزمینهای اسالمی است .این دوره از سـال  557تـا
774ق 7 /تا  55م طول میکشد .ویژگی این دوره به تاری امـارت آل بویـه در
عراق پیوند خورده است .همانین نهایت ضعش خلیفه عباسـی در ایـن دوره قابـ
مشاهده است .در نهایت عصر اهارم عباسی را به نام سلجوقیان ترک خواندهانـد و
از سال  774تا  5ق55/

تا  58م به طول میانجامد .ویژگی این دوران سیطره

کام سالجقه ترک است .اما اون از لحا کالمی تاب مکتـب اهـ سـنت بودنـد،
وض خلیفه سنی عباسی نسبت به دوران آل بویه بهبود نسبی پیدا میکند.
گفته شد که عباسیان توانستند قیام خود را بر محور سه عنصر ایرانـی ،شـیعی و
قبیلههای یمنی کوفه ساماندهی کنند و بنیامیه را ساقط و دولـت عباسـی را شـک
دهند .عدالت خواهی و برابرطلبی عباسیان میان عرب و عجـم موجـب آن شـد کـه
دولت عباسیان برخالف دولت امویان که یـد دولـت قـومگـرای عربـی محسـوب
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

میشد ،دولتی متکثر از عناصر متفاوت عربی ـ ایرانی شک بگیرد که بعـدها عنصـر
ترکی نیز به آن افزوده میشود و شام قبای و ملتهای گوناگونی میگردد کـه در
پهنای سرزمینهای اسالمی گسترده بودند .همانین تمسد عباسیان به مبانی دینـی
مشروعیت ،این دولت را بر خالف امویان که جنبـه سـلطنت دنیـوی داشـت ،یـد
دولت دینی معرفی کرد و امر سیاسی را با امر دینی ترکیب نمود .عباسـیان از عبـای
رسولاهلل(ص) برای نماد مشروعیت مذهبی خـود سـود مـیجسـتند و خـود را بـه
 .محمد کا م مکی ،تمدن در عصـر عباسـیان ،ص 7ــ  5و محمـد سـهی طقـو  ،پیشـین ،صـص
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شریعت اسالمی ملتزم میدانستند .گراه در ساختار دولت عباسی مذاهب دیگـری
اون مسیحیان و یهودیان نیز مشارکت داده شدند.
این تکثرگرایی در ساخت دولـت عباسـی ،ثمـرات تمـدنی فراوانـی بـه همـراه
داشت .پس از آنکه منازعات درون گفتمانی قدرت کمرنگ شدند ،عباسیان سـازمان
اداری و بروکراسی گستردهای بر پایه تجارب فرهنگ عربی و دیگر اقوام که عمـدتاً
ایرانی بود را سامان دادند .این بروکراسی با عبور از تنگنظری قبیلـهگرایـی امویـان
خود با مقتضیات وضعیت اندفرهنگی ساخت دولت جدید تنظیم شـده بـود .آنـان
نظامی سلسله مراتب طبقاتی را با الهام از اندیشه ایرانشهری سازماندهی کردنـد کـه
شام اشراف ،آزادگان ،موالی و بردگان میشد 5.همانین سـاختار بروکراسـی آنهـا
عمدتاً شام نهاد خالفـت ،نهـادت وزارت ،نهـاد امـارت مـیشـد 7.کـاهج سـطح
منازعات قدرت از نهاد خالفت به نهادهای وزارت و امارت ،ثبات نسبی سیاسـی را
نوید داد .در سایه این امنیت و ثبـات سیاسـی ،دولـت عباسـی خـود را بـینیـاز از
گستر

فتوحات سرزمینی یافت و به همین دلی نهـاد نظـامی دولـت عباسـی نیـز

داار تحول شد؛ ارا که آنها سیاست جهاد مستمر را تعلیق کردند و نیروی نظـامی
را صرفاً جهت حفر سـرحدات و تـأمین امنیـت داخلـی بسـیج مـینمودنـد 5 .امـا
کثرتگرایی ساختار دولت عباسیان از ترکیب نامتجانسی رنج میبـرد .شـکافهـای
متعددی در پایههای اقتدار عباسیان وجود داشت که در نتیجـه تحـوالت سیاسـی ـ
اجتماعی بعدی و همانین تغییر حاکمان عباسی و کاهج قدرت مـدیریت سیاسـی
آنها ،در نهایت بحرانها را متراکم کرده و بار دیگر معمای مشروعیت را پـیج روی
دولت اسالمی قرار داد.
چالش مشروعیت عباسیان و فرود تمدنی
عباسیان از همان روز اول به قدرت رسیدن ،مبانی مشروعیت خود را نسبت بـه
 .محمد سهی طقو  ،دولت عباسیان ،ص

دشواره مشروعیت
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دوره دعوت تغییر دادند .با وجود رقیبان سیاسی قدرتمندی اون شـیعیان علـوی و
موالی ایرانی ،و بر اساس منطق حفر قدرت این امر برای عباسیان ناگزیر مینمـود.
گفته شد که در دوره دعوت ،عباسـیان بـه مـدد مبـانی مشـروعیت شـیعیان علـوی
توانستند قیام را سازماندهی و به پیروزی برسانند .بعد از پیـروزی سـطح منازعـات
قدرت از بیناگفتمانی به درونگفتمانی تحول پیدا کرد .گفته شد که ابوعباس سـفاح
در خطبه اول خود در مسجد کوفه ضمن آن که عباسیان را در دایره اه بیت قـرار
داد و احادیث فراوانی به منظور فضیلتسازی برای عباس نق کرد ،ادعای شـیعیان
علوی را به شدت نکوهج کرد و حدیث غدیر را که در فضیلت انحصاری علی(ع)
بود را به فرقه سبائیان نسبت داد.
همانین در تحولی آشکار ،عباسیان که تـا پـیج از آن بـه فقـه و کـالم شـیعی
تمسد می جستند ،برای توجیه فضـیلت و اولویـت عبـاس نسـبت بـه علـی(ع) و
فاطمه(س) ،به مبانی فقهی و کالمی اه سنت پناه جسـتند .گفتـه شـد کـه اساسـاً
اندیشه سیاسی اه سنت بر خالف شیعه ،اندیشه ای مبتنی بـر امـر واقـ و پسـینی
شک گرفته است .عباسیان برای اثبات افضـلیت عبـاس بـه انـد مسـئله تـاریخی
تمسد می جستند که در فقه و کالم اه سنت نیز معتبر دانسته شده بـود .آنهـا بـر
منصب سقایت عباس و سهم بیشتر او از غنائم جنگی در زمان رسولاهلل(ص) تأکید
فراوان میکردند .به ویژه پس از آنکه بدعت عمر بن خطـاب در تقسـیم غنـائم بـر
اساس عصبیت قومی و فض تقدم ایمانی ـ جهادی در دوره امویان همهپـذیر شـده
بود ،این فضای پذیرفتنی مینمود .آنان از فقه سیاسی اهـ سـنت نیـز بـرای تأییـد
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مدعای خود سود می جستند؛ فقهی که البته مشوب به اندیشههـای عصـبیت عـرب
جاهلی بود .اینکه عمو نسـبت بـه دختـر و پسـرعمو سـهم االرت بیشـتری دارد و
منصب امامت اساساً به زنان نمیرسد ،مستمسد خوبی برای توجیـه اقتـدار ایشـان
بود.
از لحا کالمی ،در حالی که قرائن زیادی بر نقج معتزله در نهضت ضد امـوی
وجود دارد و حتی ابوجعفر منصور دومین خلیفه عباسی قرابت خاصی با عمرو بـن

44
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عبید ـ از بنیانگذاران جریان اعتزال ـ داشته اسـت ،امـا بـه دلیـ نزدیکـی اندیشـه
اعتزال به اندیشه شیعی ،عباسیان صالح نمیدیدند کـه بـه ایـن مکتـب اتکـا کننـد.
حمایت واص بن عطاء از قیام محمد نفس زکیه مؤیدی بر این مدعاست .لـذا بـه
اندیشه اه جماعت که مناسبت بیشتری با توجیهگـری اقتـدار حـاکم داشـت و در
دوره اموییان نیز مورد توجه حاکمان امـوی قـرار گرفتـه بـود ،پنـاه بردنـد .گراـه
عباسیان پایه اقتدار دولت را بر اندیشه اه جماعت بنا کرده بودنـد ،امـا از منظـری
دیگر به دلی گستر

سرزمینهای اسـالمی و ورود علـوم عقلیـه غیـر اسـالمی و

ایجاد شبههها و تالطمهای فراوان ،عباسیان خود را نیازمند نظـام اسـتداللی معتزلـی
میدانستند .رشد اندیشههای بددینی که به زندقه معروف شده بودند آنسـان فـراوان
بود که به دغدغه اصلی خلیفه سوم عباسی ،مهدی ،تبدی شده بود.
وجه دینی مشروعیت عباسیان موجب شـد تـا نهادهـای دینـی در دوره ایشـان
گستر

قاب مالحظه ای یابند .ارا که قدرت نیازمند دانشی برای توجیه اقتـدار

بود .دخالت قدرت در این نهاد ،استقالل آنها را خدشهدار کرد امـا از بـین نبـرد .در
قاب مالحظه یافتند اما از آنجا که

نتیجه دخالتهای قدرت ،نهادهای دینی گستر

دولت نتوانست نهاد دین را به طور کام تحت سیطره خود درآورد و تنها بر بخج
قضایی آن مسلط شد ،در نهایت همین رشد و گستر
پاشنه آشی مشروعیت دولت عباسیان مبدل شد.

نهادهای دینی متفـاوت ،بـه

5

عباسیان در کنار توجه به دانجهای زمانه برای توجیه اقتدارشان ،خود را نااـار
به حذف فیزیکی مدعیان اصلی قدرت نیز میدیدند .قت ابو سـلمه کـه بـه شـیعیان
علوی قرابت داشت 7و سرکوب قیام محمد نفس زکیه که از ناراضیان شاخه حسنی
شیعیان علوی بود ،از آن جمله است.
از منظری دیگر دولت عباسـی در تـدوین مبـانی مشـروعیت خـود در ترکیبـی
عجیب سنت والیتعهـدی را از اندیشـه ایرانشـهری بـا مسـئله ارت در فقـه اهـ

دشواره مشروعیت
در تمدن اسیمب
( 51تا )71
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نهادینه سازند .دولت عباسی با زیرکی توانست منازعات در رأس هرم دولـت را بـا
الهام از اندیشه سیاسی ایرانشهری ،به سطح وزارت انتقال دهد .وزارت خاندانهـای
ایرانی اون برمکیان ،بنی سه  ،بنی طاهر ،بنی فرات و بنی خاقان به همـین منظـور
طراحی شده بودند .این امر نارضایتی مدعیان دیگر قدرت از اقوام دیگر را به دنبال
داشت .از آن جمله ابو مسلم خراسانی بود که اون منصور خطر قـدرت و نفـوذ او
را احساس کرد ،او را نیز به قت رساند .به دنبال آن شور هـای دیگـر ایرانیـان از
جمله جنبج خرم دینی ،مرداویج ،آل بویه و غزنویان بیج از پـیج شـکاف عنصـر
ایرانی/عربـی را در دولـت عباسـی نمایـان سـاخت .بنـابراین بـار دیگـر عصـبیت
عربگرایی بر کثرتگرایی سیاسی تفوق پیدا کرد و شکاف قدرت در این سـطح را
افزایج داده و به مرز بحران رساند.
نهاد وزارت و امارت گراه در مقاطعی موجـب توسـعه تمـدنی شـدند امـا در
نهایت خود مایه شکاف و تضعیش قدرت مرکزی شدند .گستر

روز افـزون نهـاد

وزارت ،ضعش قدرت خلیفه را به دنبال داشت و این ضعش منجر به پیدایج نظـام
امیر االمرایی شد .در عصر سوم عباسی امارتهای خودمختاری شـک گرفتنـد کـه
تنها مشروعیت دینی خلیفه را به طور اسمی میپذیرفتنـد .در عصـر سـوم عباسـی،
محور تاری تمدن اسالمی امارت های خودمختار قدرتمنـدی اـون سـامانیان و آل
بویه قرار گرفتند که گستر

تمدن اسالمی را بـیج از آنکـه تحـت لـوای قـدرت

مرکزی دنبال نمایند مبتنی بر آداب و ادب ایرانشهری پی ریختند .حکومت آل بویـه
در این عصر مهم ترین نمونه از این نوع میباشد .به ویـژه آنکـه مسـلد شـیعی آل
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بویه با خلیفه سنی عباسی نیز متضاد بود 5.تنهـا در دوره سـلجوقیان اسـت کـه بـار
دیگر مبانی کالمی و فقهی اه سنت به دلی مسلد سنی سلجوقیان از سـوی رأس
قدرت مورد حمایت قرار می گیرد و خلیفه تا حـدی مـورد احتـرام سـالجقه قـرار
گرفته و بار دیگر رشد تمدنی تحت سیطره وزرایی اون خواجـه نظـام الملـد در
قدرت مرکزی انجام میشود.
 .محمد سهی طقو  ،دولت عباسیان ،ص . 4
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؛ محمـد سـهی طقـو  ،دولـت

در دولت سلجوقیان نیز دین و سیاست به هم آمیخته شدند و ایـدئولوژی دیـن
به کار توجیه اقتدار سالجقه و خلیفه عباسی آمد .سلجوقیان ترک تبار بـرای کسـب
وجهه عصبیت که همانان پر رنگ مینمود ،تال

فراوانی در کسب اعتبار از سوی

خلیفه عباسی نمودند و در پی عناوینی اون یاور و یمین خلیفه مـیرفتنـد .ایشـان
خود را «نیکواعتقاد» و پیروان راستین مکتب نبوی مـیخواننـد و بـه همـین جهـت
«غیر» هویتی خود را شیعیانی که آنان را رافضی میخواندند ،قرار داده و بـه شـدت
تمام ایشان را سرکوب میکردند .خواجه نظام الملد و ابوحامد غزالی از وزرای بـه
نام سلجوقیان بودند که این نیکواعتقادی را به شدت دنبـال مـیکردنـد .نهادهـایی
اون مدارس نظامیه ،خانقاه ها و نظام اقطاع و نظام مراقبت و جاسوسـی بـه عنـوان
ابزارهای ایدئولوژیکی بودند که وزرایی اون خواجه نظام الملـد بـرای اسـتحکام
پایه مشروعیت سلجوقیان انجام میدادند .گراه از نتایج این اقدامها رشد دانـج و
توسعه تمدن اسالمی هم بود .ایشان همانین سعی کردنـد تـا مشـی اعتـدالی را در
حکومت داری را جاری سـازند .از ایـن همـین رو نظـم اجتمـاعی در دوره ایشـان
استحکام یافت و امنیت و عره مسلمانان محترم شمرده شد.

5

اما سیستم وزارت و امیراالمرایی در نهایت به خودمختاری فزاینده مناطق منجـر
شد و کم کم قدرت مرکزی را ضعیش کرد .این انشعابها و حرکتهـای گریـز از
مرکز در کنار سستی پایههای مشروعیت ایشان که ناشی از بیعدالتیهای سیاسـی و
اجتماعی بود ،منجر به شک گیری نظام دو دولتی شد .دولتهـای کواـد در کنـار
دولت مرکزی توان دفاع حکومت مرکزی در برابر هجوم بیگانگـان را کـاهج داد و
در نهایت مغوالن توانستند این امپراتوری را که بیج از پـنج قـرن بـه درازا کشـیده
شده بود ،ساقط کنند.
دشواره مشروعیت
در تمدن اسیمب

نتیجهگیری

( 51تا )71

همانطور که در ااراوب نظری پـژوهج گفتـه شـد ،عـدالت در اندیشـه ابـن
 .سید جواد طباطبایی ،درآمدی بر تاری اندیشه سیاسی در ایران ،پیشین ،ص  5تـا

؛ امیـد صـفی،

سیاست /دانج در جهان اسالم ،صص  4و  45تا .45
 .امید صفی ،پیشین ،ص
 .5همان ،صص  4و

.

.
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خلدون مفهوم محوری محسوب میشود .این مفهوم در «مقدمه» ،بـه صـورت یـد
مفهوم اجتماعی در قالب ید نظریه کالن تر در مورد جامعه قـرار داده شـده اسـت.
فرآیندهای این جامعه نیز به وسیله عوام اجتماعی که عمـدتاً در کنتـرل انسـانهـا
نیستند ،بحث شده است .از نظر ابن خلدون جامعه متشک از سـه سـطح سـاختار،
نیروهای اجتماعی فعال و نتایج فرآیندهای اجتماعی است .دولت در سطح سـاختار
مهمترین واحد محسوب میشود .دولتهـای اسـالمی نیـز شـام ایـن سـه سـطح
میباشند .از طرفی دولتها اونان انسانها طول عمری دارند که فرایند اوج قدرت،
زوال قدرت و در حال تکوین را عمدتاً در حدود سـه نسـ یـا

سـال سـپری

میکنند .به نظر ابن خلـدون تغییـر جامعـه و هـور و سـقوا دولـتهـا ناشـی از
نیروهای اجتماعی است .این نیروها شام عصبیت و مذهب میباشند .این دو عام
در جوام اسالمی در قالب ترکیب قبای عرب و پذیر

دیـن اسـالم نمـود یافتـه

است .اما به نظر وی این دو عام همیشه هماهنگ عم نمیکنند .در دولت امـوی،
خالفت دنیوی شد و شک خاندانی پیدا کرد .به عبارتی دیگر عصبیت قومی قویتر
از مذهب شد .همین امر موجب فراموشی آرمانهای دین اسالم و جـایگزین شـدن
عادتهای اجتماعی و مناف شخصی قدرتمندان به جای رعایت شریعت اسـالمی و
عدالت شد.
مشروعیت دولت عباسیان از زمان دعوت تا زمان استقرار و تداوم آن تطورهـای
فراوانی یافت .ایشان به مدد موقعیـت اجتمـاعی و اتقـان مبـانی نظـری مشـروعیت
شیعیان علوی ،در دوره دعوت با نزدید شدن به فرقه کیسـانیه توانسـتند دو گـروه
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عمده مخالش بنی امیه را جلب قیام خود نمایند .شیعیان علوی کوفه و ایرانیان موالی
خراسان نـا امیـد از رنـج بـیعـدالتیهـای اجتمـاعی و سیاسـی بنـیامیـه بـه امیـد
عدالت خواهی عباسیان به یاریشان شتافتند .اما وقتی قیام به نتیجه رسـید و خالفـت
عباسی خوانده شد ،خود را مغبون یافته و بار دیگر به االشگری پرداختند .عباسیان
نیز با تغییر مبانی مشروعیت خود از فقه و کالم شیعی به فقـه و کـالم اهـ سـنت،
استفاده ابزاری خود از دین را نمایان ساختند و مخالفـان خـود را بـا قـدرت تمـام
سرکوب و حذف کردند.
 .خدوری ،پیشین ،ص

49

.

تمدن اسالمی در ابتدای دوره عباسی به دلی ماهیت کثرتگرای ساخت دولـت
و قدرتمندی حاکمان و رعایت نسبی عدالت اجتمـاعی ،در سـایه ثبـات سیاسـی و
امنیت اجتماعی رشد فرهنگی و بروکراتیـد قابـ مالحظـهای را تجربـه کـرد .امـا
االج مشروعیت ،ناگزیر دولت را به دخالت در حوزه دانجهای دینـی کشـاند تـا
دانج توجیهگر اقتدار خود را حمایت کند .اما روح اسـتقاللطلبـی نهادهـای دینـی
مان از سیطره کام عباسیان بر آنها شده و در نتیجه رقابتهای سیاسی ایـن نهادهـا
گستر

قاب مالحظهای یافتند که در نهایـت نیـز همـین امـر آب را بـر پایـههـای

مشروعیت دولت عباسی روان ساخت و آنها را از بُن سست گردانید.
عباسیان برای کاهج اشمداشتهای رقیبان به مقام خالفت بـا الهـام از سـنت
ایرانشهری ،نظام بروکراتید پیشرفتهای را طراحی کردند .از آن پس مقـام وزارت و
نظام امارت بار اتهامات خلفای عباسی را کاهج دادند ،امـا قدرتمنـدی روز افـزون
وزرا و امیــران را بــه دنبــال آوردنــد .در نهایــت نظــام امیراالمرایــی و تشــکی
حکومتهای خودمختار تحت لوای مشروعیت خلیفه عباسی ،جز اسمی از هیبت و
صالبت خلیفه باقی نگذارد .ابن طقطقی جم بندی جالبی از دولت عباسی دارد کـه
حسن ختام این نوشتار قرار میگیرد:
باید دانست که دولت عباسی دولتی پر از مکر و خدعه و زیرکی بود ،و بهرها
از مکر و فریب و به کار بردن خدعـه ،بـه خصـوص در پایـان آن بـیج از نیـرو و
شدتج بود .زیرا خلفای متأخر عباسی رفته رفته نیـروی دالوری و سرسـختی را از
دست داده و به خدعه و حیله روی آوردند...
با این وصش دولت بنی عباس دولتی بود که محاسن زیـاد و مکـارم بـی شـمار
داشت .زیرا در دولت مذکور بازار علوم رایج ،و کاالی ادب پر رونق ،و شعایر دینی
با عظمت ،و خیرات فراوان ،و جهان آباد ،و حرمتها مـورد رعایـت ،و سـرحدات
محکم و استوار بود .دولت بنیعباس همواره با این مزایا باقی بود تا آنکه در اواخـر
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کار پریشانی بدان راه یافت و بنای آن از هم پاشید.

 .ابن طقطقی ،تاری فخری ،صص

ـ

.
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