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  فصلنامه تاريخ اسالم
   47، شماره مسلسل1390پاييز، شماره سوم، دوازدهمسال 

  
  

  ان در ساختار خالفت عباسييها و عوامل حضور شيعزمينه
   ق656 ق تا 575از 

  
  25/8/90 :تاريخ تأييد  17/6/90 :تاريخ دريافت

  ∗دكتر محسن الويري
  ∗∗السادات موحد ابطحيرضيه

 عطفـي در تـاريخ      ة نقطـ  ) ق 622-575 (نِ اهللا آغاز رهبري خليفـه، ناصـرلدي     
شود؛ چرا كه روي كـار آمـدن وي پـس از         اواخر حكومت عباسيان محسوب مي    

آن چه در اين دوران     . يك دوران ركود قدرت در خالفت عباسي صورت گرفت        
اهميت دارد راه يافتن شيعيان به عنوان بخشي از كارگزاران حكومتي به سـاختار              

با حضور در اركان مختلف حكومت، دست  كه توانستند اي، به گونه قدرت است 
اين مقاله با اسـتفاده     . ي برجسته تا سقوط بغداد از سوي مغوالن بزنند        يبه فعاليتها 

از ديدگاه مايكل استنفورد، مهمترين عوامل اثرگذار بر اين پديـده را اينگونـه بـر       
يان،  ضعف خالفت، تحول نگـاه خلفـاي عباسـي نـسبت بـه شـيع               .شمرده است 

، تحول مفهوم حكومـت     به تشيع منازعات عباسيان و خوارزمشاهيان، اقبال مردم       
جائر نزد شيعيان، انديشه حفظ جامعه شـيعي، برجـستگي و كـارداني شـيعيان و                

                                           
 استاديار تاريخ دانشگاه باقرالعلوم ∗

   كارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه باقرالعلومدانش آموختة ∗∗
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  .منديهاي آنانافزايش توان
  

تاريخ تشيع، ساختار خالفت عباسي، عليت تاريخي، ابن قصاب، ابن          : هاي كليدي   واژه
  .علقمي
  
  مقدمه

با كم رنگ شدن سيطره سياسي آل بويه و سلجوقيان بر سـاختار حكومـت عباسـيان،                 
مرحله جديدي در تاريخ سياسي اواخر حكومت بني عباس شكل گرفت كه همراه با كسب               

تا اين زمان، خالفت نزديك به سه قـرن مـستقل عمـل             . استقالل نسبي براي خالفت بود    
البته در اين دوران با وجود بازگشت قدرت        . شد  كرد و از دريچه قدرت سلطنت اداره مي         نمي

هاي آغازين تشكيل حكومـت      بسيار زيادي با شكوه و عظمت سال       ةبه خالفت، هنوز فاصل   
  . شد عباسي ديده مي

اين دوران مقارن خالفت چهار خليفه عباسـي بـود و ناصـرلدينِ اهللا سـي و چهـارمين                   
ومت رسـيد و پـس از وي تـا سـقوط     ق به حك.ه 575خليفه عباسي در اين دوران در سال  

-623(مستنـصر   ) ق.ه 623-622(هـاي ظـاهر      سه ديگر به نام    ،ق. هـ 656بغداد در سال    
در اين دوران بـا وجـود تمايـل         . به قدرت رسيدند  ) ق.ه 656-640(و مستعصم   ) ق.ه 640

خلفاي عباسي به مذهب اهل سنت و اهتمام در بكـارگيري عناصـر سـني مـسلك شـاهد                   
  .وجه شيعيان در ساختار قدرت در قالب مناصب و مشاغل حكومتي هستيمحضور قابل ت

ريشه در عقايد   كه  ساختار حكومت عباسيان برخوردار از تشكيالتي اداري و سياسي بود           
هـا و    ويژگـي ،سلـسه مراتـب قـدرت، شـرايط       . هـاي اهـل سـنت داشـت         مذهبي و ديدگاه  

.  آنهـا ايجـاد كـرده بـود        كاركردهاي هر بخش مختصات خاصي را براي سـاختار سياسـي          
ها متكي بـه      ترين عنصر ساختاري در اين تشكيالت، خليفه بود كه اعتبار ديگر بخش             عالي

ـ        .اعتبار او بود    خالفـت، واليـت عهـدي، وزارت، امـارت،          ة اركان اصلي اين ساختار بـر پاي
ورت قضاوت و ارتش استوار بود كه توزيع قدرت در آن بر اساس جايگاه از باال به پايين ص                 
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  .گرفت مي
هـايي بـه عنـوان ديـوان قـرار داشـتتد كـه مـشابه                  هـا، سـازمان      در كنار ايـن بخـش     

هـا زيـر مجموعـه بخـش اجرايـي      بيشتر اين اداره . كردند  هاي امروزي عمل مي     خانه  وزارت
تـرين ايـن    مهـم . ديگـر بودنـد   ساختار قرار داشتند و از لحاظ توزيع قدرت در عـرض يـك            

بـا آغـاز خالفـت ناصـر شـمار          . يش، انشاء، بيت المال و نقابت بـود       ها بريد، خراج، ج     ديوان
. ندشد  زيادي از شيعيان با نفوذ در اركان حكومت، صاحب مناصب مهمي در اين تشكيالت               

آنان توانستند به طور نـسبي در تمـام اركـان حكـومتي وارد شـوند و در امـور كـشوري و                       
  .لشگري تاثيرگذار باشند

در وزارت و صـاحب  ) 604م (وان انـشاء و وزارت؛ ابـن قنبـر      در دي ) 592م  (ابن قصاب   
در وزارت و ديـوان     ) 610م(در نقابـت و وزارت؛ ابـن امـسينيا          ) 617م  (مخزن؛ ابن مهدي    

) 656م (در وزارت و ديـوان انـشاء؛ ابـن علقمـي     ) 629م (زمام و خزانه؛ مؤيد الدين قمـي        
امير الحـاج و    ) 602م  (اشتكين مستنجدي   نايب ديوان ابنيه و انشاء، استاد الدار و وزارت؛ ط         

و فرزندش حسام الدين امير الحـاج و امـارت؛          ) 626م  (امارت؛ مجير الدين ابي فراس حلّي       
رياست مخزن؛ فخـر    ) 605م  (حاكم و نايب خليفه؛ ابو الفوارس مدائني        ) 656م  (ابن صاليا   

م ( ابونـصر ضـحاك      داري؛  رياست مخزن و خزانه   ) 633م  ( اهللا موسوي    هبةالدين علي بن    

در نقابـت و مخـزن، از       ) 636م  (در ديوان انشاء و استاد الدار؛ معد بن فخار موسـوي            ) 627
  .جمله شيعياني بودند كه به خدمت حكومت درآمدند

ايـن در حـالي     . هاي ناصرلدينِ اهللا نيز باعث شد كه نسبت تشيع به او داده شود              فعاليت
آمدند، با حفـظ اعتقـادات و مبـاني            حكومت در مي   است كه بيشتر شيعياني كه به استخدام      

اهميـت حـضور شـيعيان در ايـن      . شـدند كاري با دولت، هضم در آن نمي      خود، در عين هم   
هاي فكري، اعتقادي و سياسي ميان شـيعيان، اهـل            دوران از آن روست كه همواره تفاوت      

بـا  . شـد   ايـشان مـي   سنت و عباسيان مانع از برقراري رابطه مسالمت آميز و تعاملي ميـان              
چه شـرايطي بـراي دو       شود كه ها مطرح مي  حضور شيعيان در دستگاه خالقت اين پرسش      
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طرف حاصل شد كه منجر به حضور گسترده شيعيان در بدنه قدرت گرديد؟ و چرا در ايـن                  
دوران، ميان ساختار قدرت و كارگزار شيعي نوعي همكاري پديد آمـد ؟ در ايـن پـژوهش،                  

كه ميان ساختار قدرت و كارگزار شيعي در اين زمان ايجاد شد وابـسته              همكاري و نزديكي    
هايي است كه چرايي آن بر طبق الگوي استنفورد در بحـث تبيـين                به علل شرايط و زمينه    

بر اين اساس قبل از اشاره به عوامل مؤثر در ايجـاد ايـن تعامـل،                . شودتاريخي بررسي مي  
گـويي بـه      دهيم تا شيوه پاسـخ      ن تاريخي توضيح مي   ديدگاه استنفورد را درباره موضوع تبيي     

  .چرايي اين مسئله مشخص گردد
  

  تبيين تاريخي
در ايـن   . پرداختن به تاريخ تحليلي و تبييني گامي جلوتر از تاريخ توصيفي و نقلي است             

هـاي حـاكي از قـوانين مناسـب           هاي تاريخي و گزاره     بخش مورخ بر اساس اطالعات، داده     
البتـه بايـد در نظـر       . بيني بودن وقوع حوادث تـاريخي اسـت         ابل پيش درصدد نشان دادن ق   

  . داشت كه تبيين تاريخي با تبيين در علوم اجتماعي تفاوت دارد
عقالنـي مبتنـي بـر فـرض         -بيني علمـي      به نظر استنفورد، هدف تبيين تاريخي پيش      

 مورخ بـراي    1.دهد رويداد مورد نظر، امري اتفاقي نبوده است         قوانين عام است كه نشان مي     
اي كه پس آن افعـال نهفتـه          فهم افعال بايد با بازسازي آنها در ذهن خود به فكر و انديشه            

   2.است؛ دست يابد
گيـرد، پاسـخ بـه چرايـي          يكي از مباحثي كه در ذيل تبيين تاريخي مورد توجه قرار مي           

 يـك محـور     توان بـه    به عقيده استنفورد در رخداد يك پديده، تنها نمي        . وقوع رخدادهاست 
بر اين اساس در پاسخ به چرايي، محورهاي مختلفي را مورد توجـه مـورخ                وي. اكتفا نمود 
  .دهد قرار مي

شود، مسئله علت و علـت يـابي        هايي كه در بحث چرايي به آن توجه مي        يكي از مؤلفه  
 علت در اصل به معناي دليل يـك         3.به نظر ايچ كار مطالعه تاريخ، مطالعه علل است        . است
 4.شـود گيرد، تعريف مـي   كسي يا چيزي كه موضوع فعلي قرار مي         و يا  اثر يا نتيجه    يا عمل
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استنفورد در تعريف علت اشاره به رويداد يا حالتي دارد كه قدرت ايجاد يـا جلـوگيري از آن       
 او معتقد است علت، از زندگي روزمره وارد تاريخ شده و بدون آن، كـل                5.وجود داشته باشد  
  6.باشد ي بعدي به صورتي متفاوت ميجريان رويدادها

ها، مورخ  شويم و از ميان انواع علت     رو مي ها روبه يابي با انواع متعدد علت      گاهي در علت  
تـوان  ها از فهم گذشته، تأثير نهادن بر آينده را مي         بايد به دنبال عللي باشد كه از طريق آن        

ـ  ها مي  بر اساس ديدگاه وي، علت     7.جست و جو كرد    ه الزم، كـافي، قريـب و مهـم         توانند ب
  8.تقسيم بندي شوند

شرايط اشاره بـه اوضـاع و       . هاستمؤلفه ديگر در يافتن چرايي، توجه به شرايط و زمينه         
و زمينه ناظر بـر اوضـاع و احـوال از پـيش آمـاده يـا            9 تاريخي دارد  احوال و وضعيت پديده   

عقيـده اسـتنفورد ميـان      بـه    10.فراهم شده براي وقوع يك رويداد يا انجام يك عمل است          
  .علت و شرايط تفاوت ذاتي و ماهوي وجود ندارد

هم چنين، انگيزه در اين بخش نكته قابل توجه ديگري است كه عامل يـا محـرك يـا                 
 11.بخـشد آورد يـا فزونـي و يـا شـتاب مـي           مندان را پديد مـي      هاي زيست علتي كه فعاليت  

 ،گيـزه را عمـل آزادانـه و اختيـاري    كنـد، ان كالينگوود زماني كه از سه نـوع علـت يـاد مـي      
  12.نمايد كارگزاري آگاه و مسئول معرفي مي

اي   هاي چرا دار بايد آميزه    دهد كه در پاسخ به پرسش       تفصيل ديدگاه استنفورد نشان مي    
پس از اين توضيح بايد گفت كه بـراي         . ها را در نظر گرفت      از علت، انگيزه، شرايط و زمينه     

عيان در ساختار قدرت عباسيان، در صدد هستيم بـر طبـق      بررسي چرايي حضور سياسي شي    
مجموع عواملي كه به    . ها دست پيدا كنيم     روش استنفورد به چرايي ملهم از همه اين مؤلفه        

  .گردند هاي وقوع اين رخداد باز مي شود به علت، انگيزه، شرايط و زمينهها اشاره ميآن
مل، به مراحل فراروي تـاريخ سياسـي        در اين جا الزم است قبل از پرداختن به اين عوا          

از ابتـداي تأسـيس حكومـت بنـي         . شيعيان تا رسيدن به مقطع زماني مورد نظر اشاره شود         
عباس تا روي كار آمدن خليفه ناصرلدينِ اهللا تعامل شيعيان با عباسيان، تـاريخ پـر فـراز و                   

 و سياسي   در يك جمع بندي كلي مسير تدريجي تحوالت اداري        . نشيبي را طي كرده است    
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  .توان در ادوار زير خالصه نمود را مي
، در اين زمان به دليـل       ) ق ه  )132-201مرحله تقيه تا واليت عهدي امام رضا      . 1

 .اختناق عصر اموي و اوايل دوره عباسي، زمينه فعاليت شيعيان مساعد نبود
كـه بـا حـضور امـام        )  ق ه 334-201( تـا آل بويـه       از واليت عهدي امام رضا    . 2
 .شود هاي شيعيان براي نفوذ در ساختار حكومت آغاز مي  در اين منصب، تالشارض

، سلطنت آل بويـه     )ق ه 447-334(رشد شيعيان در عرصه سياسي در عهد آل بويه          . 3
فضاي مناسبي را براي رشد سياسي و علمـي شـيعيان فـراهم كـرد كـه در ايـن دوران، از            

 .آيد قدرت خالفت عباسي صحبتي به ميان نمي
ــه مجــدد شــيعيان . 4 ــدرت)  قه 575-447(دوران تقي ــا ق گيــري ســالجقه و رواج  ب
تـا ايـن كـه در اواخـر ايـن      . هاي شيعيان رو به ضعف نهـاد  هاي اهل سنت، فعاليت     انديشه

سـرانجام بـا   . شيعيان براي كسب قدرت سياسي باز هـم شـدت گرفـت           هايدوران فعاليت 
گيري شيعيان در ساختار حكومت عباسـيان         درتروي كار آمدن ناصرلدينِ اهللا دوران اوج ق       

 .شود آغاز مي
هاي تـاريخي، تحليـل چرايـي حـضور سياسـي              در اين جا با توجه به اطالعات و داده        

  .كنيم شيعيان را در دو بخش عوامل بيروني و عوامل دروني دنبال مي
  

  عوامل بيروني) الف
هاي تأثيرگـذار بـر رفتـار       هاين عوامل متضمن مواردي است كه به علل، شرايط و زمين          

پردازند و تحت تأثير محيط پيرامون و ساختار قدرت و خارج از دخالـت              سياسي شيعيان مي  
  . مستقيم شيعيان هستند

  
  ضعف خالفت .1

توان در ركود اقتدار خالفت عباسـيان جـست و          هاي حضور شيعيان را مي    يكي از زمينه  
ظام سياسي عباسيان بود كه با ضعف اين        در ن  خالفت عالي ترين عنصر ساختاري     .جو كرد 
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بـه عقيـده مورخـان، شـكوه قـدرت          . هاي اداري نيز ضربه مي خـورد        قسمت، ديگر بخش  
عباسيان از زمان منصور آغاز شد و نيمـه آن در عـصر مـأمون و در دوران معتـضد پايـان                      

   13.يافت
 بـا تمـام     تا اين زمان، خالفت و در لواي آن اهل سنت با در دسـت داشـتن اداره امـور                  

هاي بعد، خالفـت ديگـر مـستقل عمـل          اما در سال  . كردندهاي مخالف برخورد مي   حركت
بـه خـصوص در دوران تركـان، آل بويـه و             .كرد و تحت تأثير سلطنت قرار گرفته بود       نمي

سلجوقيان اعتبار خالفت بسيار ضربه خورد و خليفه نظارتي بر امور نداشت و امور سياسـي                
خالفـت و    تنهـا قداسـت نهـاد     . شـد ايت و تسلط سـلطنت اداره مـي       دستگاه خالفت با هد   

 كه سرانجام جريان كاهش قـدرت       تا اين . خليفه، موجب دوام آن گرديد    اضطراب دنياي بي  
  .هاي اسالمي و سقوط بغداد شدخالفت منتهي به انحالل اين نهاد در شرق سرزمين

نسبت به اوايـل آن، كمتـر        از اين روست كه تاريخ خالفت در اواخر حكومت عباسيان           
ها در اواخر حكومت بـسيار مـشهود        شدت اين ناتواني  . ن قرار گرفته است   امورد توجه مورخ  

خلفا كه در رأس نهاد خالفت قرار داشتند، در اواخر دوره عباسيان چنـدان ضـعيف و                 . است
ت نيز  كردند و شهر كوچكي، چون تكري     ناتوان شده بودند كه تنها به منطقه عراق اكتفا مي         

 ابن طقطقي در شرح اين وضـعيت كـه تنهـا از خالفـت،               14.ورزيددر برابر آنها عصيان مي    
  :نويسدپردازد و ميظاهر و تشريفاتي باقي مانده است به بيان تمثيلي مي حفظ

باشد تـا جـايي كـه ايـن     تنها در بالد و اطراف سكه و خطبه به نام ايشان مي   
ر ظاهر به كسي تعلق داشت ولـي در         موضوع ضرب المثل شد كه هرگاه چيزي د       

گفتند فالني در فالن كار بـه سـكه و خطبـه قـانع شـد،      باطن از آن وي نبود، مي  
  15.يعني از آن چيز تنها به اسم قناعت كرده است نه حقيقت

زماني كه الناصرلدينِ اهللا به قدرت رسيد تالش كرد تا با طرح انديشه احياي خالفـت،                
فت را ترميم كند و آن را از سيطره سلطنت نجات دهـد، امـا               تا حدي بدنه زخم خورده خال     

هاي سياسـي و اجتمـاعي الناصـر بتوانـد         فرسودگي نهاد خالفت بيش از آن بود كه فعاليت        
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خليفه ظاهر بـا    . هاي وي از جانب جانشينانش دنبال نشد      تالش .شوكت ديرين را بازگرداند   
 و  16 در مـذهب اهـل سـنت       تعصبو  وجود شهرت به نيكي، شباهت به عمر بن عبدالعزيز          

 هـيچ   17رغم برخورداري از خصوصيات پسنديده و توانـايي در ايجـاد آرامـش              مستنصر علي 
دوران مستعصم نيـز دوران     . كدام نتوانستند دربازگشت اقتدار خالفت خدمت شاياني نمايند       

در . در باب ضعف و ناتواني مستعصم بيشتر مورخان اجماع نظر دارنـد           . انحطاط خالفت بود  
  :توصيف مستعصم در تاريخ فخري چنين آمده است

او مردي خيرخواه، متدين، نرمخو، خوش خلق، سـبك روح و عفيـف اللـسان               
اراده و ناتوان و غافل     نوشت ليكن بي  قرآن را حفظ داشت و خطي نمكين مي       . بود

كردند و در نفـوس هيبتـي نداشـت و از           همه در او طمع مي    . از امور مملكت بود   
بيشتر اوقاتش را صرف شـنيدن موسـيقي و نواهـاي خـوش و              . خبر بود حقايق بي 

نشـست ولـي سـودي از آن        كرد و گاه در كتابخانه مي     گذراندن با مسخرگان مي   
اصحاب و يارانش كه جملگي نادان و از فرومايگان بودند بر وي تسلط             . بردنمي

   18.آمدداشتند جز وزيرش كه از خردمندان به شمار مي
  :نويسدنيز درباره مستعصم ميابن العبري 

او رأيي ناتوان   . او مردي خوشخوار و لذت جو و شيفته بازي با پرندگان بود           
وقتـي بـه او     . ورزيـد و عزمي سست داشت و از واجبات امور مملكت غفلت مي          

  19.بغداد براي من بس است: گفت. اي بينديشيم پيش از حمله مغول چاره:گفتند
تي برسد از هيچ خردمند مدبري كاري ساخته نيـست و فقـط             زماني كه دوران ادبار دول    

 قدرتش نيازمند نيروهـايي،     توان ناظر سقوط بود، اما خليفه براي حراست از باقي مانده،            مي
در هر صورت كاهش اعتبـار و اقتـدار خالفـت، وجـود خلفـاي               . چون ابن علقمي وزير بود    

هـا و   و قـدرت گيـري دولـت      هـاي اسـالمي     ضعيف، محدود شدن كنترل خلفا بر سرزمين      
هاي پيراموني چون فاطميان مصر، ايوبيان شام و خوارزمـشاهيان ايـران ميـدان را          حكومت
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شد سـاختار قـدرت متمركـز و        زماني كه خالفت تضعيف مي    . كردتر مي براي خالفت تنگ  
شد و  ها و ساير افكار مهيا مي     مجال عرض اندام انديشه   . كردتحت نظارت خليفه عمل نمي    

اين وضع به ورود شـيعيان  . گشتهاي مختلف در امر سياست فراهم مي  ينه دخالت گروه  زم
  . در دستگاه خالفت در اواخر حكومت عباسيان بسيار كمك كرد

كردنـد و   با سياستي منطقي، نفوذ خود را در حكومـت بيـشتر مـي             در اين موقعيت آنان   
شـد، تحـرك و قـدرت       تر مي هرچه سايه قدرت عباسيان و به تبع آنها اهل سنت كم رنگ           

در اين زمان به نسبت ادوار اوليه حكومت از شدت فشارها           . يافت  گيري شيعيان افزايش مي   
كاسته شده و آزادي عمل شيعيان افزايش يافته بود و اين امر ورود آنان را در امور اداري و                   

  .كردسياسي تسهيل مي
ن عنـصر سـاختاري در       بر اين اساس مي توان گفت كه ضعف خالفت كه عـالي تـري             

 دستگاه حكومت عباسيان به حساب مي آمد زمينه ساز ورود شـيعيان بـه دسـتگاه اداري و                 
عباسيان به عنوان حزب حاكم، زماني كه نابودي اقتدار و قدرت پيشين خود را              . سياسي شد 

ديدند، براي فرار از ضعف و رسيدن به شكوه گذشته وحفظ بقاياي قـدرت، بـا حـذف و يـا                
هاي خود با گروه هاي رقيب هم چون شيعيان، از مـشاركت آنهـا در                گرفتن اختالف  ناديده

  . جايگاه خود پاسداري نمايندو   سياست استفاده كردند تا بتوانند از قدرت باقيمانده
ها وگروه هاي مختلـف مـي كـرد و چـون            انديشه حفظ قدرت خلفا را متوسل به روش       

ل ومؤثر جامعه به شمار مي آمدند، ناديـده گـرفتن           شيعيان به عنوان يكي از گروه هاي فعا       
دور از ذهن نيست كه خلفاي عباسي از روي ناچاري و نبود نيروي             .  بود فهآنها به زيان خلي   

مناسب، شيعيان را به خدمت گرفتند تا از كيان قدرت خود دفاع كننـد و از قـدرت آنهـا در                     
  .مشاركت امور بهره مند گردند

  
  باسي نسبت به شيعيانتحول نگاه خلفاي ع. 2

يكي ديگر از عوامل حضور شيعيان در ساختار قـدرت، چـرخش نگـاه خلفـاي عباسـي                  
استقرار نظام سياسي عباسيان مصادف با محور قرار گرفتن ديدگاه اهل           . نسبت به آنان بود   
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اين رويه در ادوار اوليه قـدرت عباسـيان بـا شـدت             . سنت و در انزوا قرار دادن شيعيان بود       
شيعيان همواره از جانب خلفاي مقتدر تحـت آزار و اذيـت قـرار داشـتند و                 . گرديدميدنبال  

خلفاي عباسي بر نابودي، حذف و در انـزوا قـرار دادن            . شدهرگونه تالش آنها سركوب مي    
هاي خشن، ديگر نامي از آنهـا در        به مدد سياست   كوشيدندورزيدند و مي  شيعيان اهتمام مي  

ين بيشتر وزيران و فرماندهان براي خوش خـدمتي بـه خليفـه بـر               چنهم. تاريخ باقي نماند  
شيعيان سخت مي گرفتند، اما شيعيان با اتكا بر اصول و مباني فكري و اعتقادي به مـسير                  

قدرت گيري شيعيان اين باور را براي عباسـيان ايجـاد كـرد كـه تنهـا                 . دادندخود ادامه مي  
 با شيعيان كمك كنـد؛ چـرا كـه حتـي پـس از               تواند به آنها در برخورد    مبارزه مستقيم نمي  

از طرفي ديگر انديشه دست يابي به قـدرت         . حذف رهبران شيعي، حيات آنان تداوم داشت      
هاي كوچك وبزرگ بـا عنـوان شـيعه در          سياسي در قالب شكل گيري دولت ها و حكومت        

در ميان شـيعيان سـرعت گرفـت و سـبب ارتقـاي پايگـاه علمـي،                  سرزمين هاي اسالمي  
  .ماعي و سياسي آنان شداجت

چهارم و پنجم توانستند شيعه را بيشتر معرفـي    هاي شيعي برآمده در قرون سوم،      دولت
، ) ق ه 375-172( قـدرت گيـري آل ادريـس       .مند شدن تشيع گردنـد    كنند و موجب قدرت   

 564-359( ، فاطميان مصر  ) ق ه 447-334( ، آل بويه  ) ق ه 316-250( علويان طبرستان 
هـاي شـيعي بـه      و نزديكي خاندان  )  ق ه 545-403(حلي بني مزيد در حله      ، دولت م  )ق ه

چون آل بريد، آل فرات و آل نوبخت در قرون سوم و چهـارم زمينـه طـرح                  بدنه قدرت هم  
  .ديدگاه هاي شيعي و خارج شدن از انزواي سياسي را مهيا كرد

 شيعيان تغييراتـي    بايد در نگاه و رابطه با      با اين شرايط به نظر مي رسيد خلفاي عباسي        
. تـر بگيرنـد   ايجاد نمايند و حضور شيعيان و رشد روز افزون آنان را در جامعه اسالمي جدي              

از اين رو شاهد هستيم كه به تدريج برخورد با علويان و شيعيان صورت ديگـري بـه خـود                    
ه و  را مورد توجشيعيانشد يا به نوعي    در اين دوران يا از شدت فشارها كاسته مي        . گيردمي

شد و يا در مواردي خلفـا       هاي آنان توجه مي   كه به شعائر و سنت    دادند يا اين  احترام قرار مي  
  .كردندبه تشيع اظهار تمايل مي
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در ايـن دوران خالفـت عباسـي بـا          . شودتر مي  جدي اهللادين  لاين مسئله در عصر ناصر    
عه شيعي و تحكيم    قدرت رو به رشد تشيع، توسعه جام      . مند مواجه شده بود   يك تشيع قدرت  

. اصول فكري و اعتقادي شيعيان، آنها را به يك واقعيت در جامعه اسالمي تبديل كرده بود               
بر همين اساس در اين دوران تحول عظيمي در نوع رابطه با شـيعيان پديـد آمـد و شـاهد                     

  .نزديكي بيشتري ميان دستگاه خالفت و شيعيان هستيم
فت و نظارت بر كـل جهـان اسـالم را در سـر         اين خليفه عباسي كه انديشه احياي خال      

داشت، مصلحت مي ديد براي جلب رضايت شيعيان و بهره مندي از نيـروي آنـان در نـوع            
از اين رو همان طور كه اشاره شد بسياري از شيعيان را در امـور               . رابطه تغييراتي ايجاد كند   

  .تفاده كنداداري واجرايي به خدمت گرفت تا از قدرت آنان در مشاركت امور اس
وي براي استقرار انديشه هاي خود و رسيدن به خواسته هاي دروني خويش، برقـراري               
آرامش وكاهش اختالف ناشي از اصطكاك دائمي شيعه وسني، رعايت حال شيعيان را جزو              

ناصر در اظهار تمايل به علويان و شيعيان تا حدي پيش رفت كه             . برنامه هاي خود قرار داد    
  .ي شدمتهم به شيعه گر

- حتي خلفاي بعد از ناصر كه در تسنن متعصب بودند، جانـب شـيعيان را رعايـت مـي                
براي مثال در دوران كوتاه خالفت ظاهر كه حنبلي مذهب بود، حادثه آتش سـوزي               . كردند

 دليل اين آتش سوزي مـشخص نبـود، امـا           20.دهد در كاظمين رخ مي    در مرقد امامين  
به همـين دليـل، خليفـه كـه از بـروز آشـوب و               .  دادند شيعيان آن را به خليفه ظاهر نسبت      

هاي اجتماعي هراسان بود، بالفاصله دستور بازسازي حرم كاظمين را صادر كـرد و      درگيري
 21.شد، تأمين گردد  اي كه از اهل ذمه اخذ مي      مقرر شد هزينه بازسازي از محل درآمد جزيه       

او در دوره مستنـصر بـه پايـان          ظاهر آغاز شد و بـا مـرگ          بازسازي حرم كاظمين در دوره    
  22.رسيد

 مستنصر نيز در دوره خالفتش چندين بار به زيارت قبور ائمه شيعه رفت و به شـيعيان                 
 23 .گـزارد او به علما و فقهاي شيعه احتـرام مـي         . ها بخشش فراواني كرد   مقيم در آن مكان   

اي حفظ تعادل   داري از اهل تسنن، بر    خليفه مستعصم نيز با وجود تعصب در تسنن و جانب         
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كـه بـه زيـارت قبـور ائمـه          از جمله ايـن   . كردو راضي نگه داشتن شيعيان به آنها توجه مي        
 ق در هواي    641او در سال    . ها نمود رفت و اقدام به بازسازي و تعمير اين مكان         اطهار

 و در همان سال قبر سلمان را در         ، رفت باراني به زيارت مرقد حضرت موسي بن جعفر       
اي بـراي علويـان مقـيم مـشهد          ق دارالـضيافه   641چنين در سال     هم 24.ارت كرد مدائن زي 

 ق بـه زيـارت مـشهد امـام          651وي در سـال      25. ايجاد كـرد   حضرت موسي بن جعفر   
 رفت و اموال فراواني صدقه داد و سپس به زيارت مشهد اميرالمومنين حضرت              حسين
   26. رفت و درآن جا نيز صدقات زيادي دادعلي

در اركان حكومتي     تغيير باورهاي طبقه حاكم، عامل مؤثري براي ورود شيعيان         بنابراين
به حساب مي آيد كه در احساس پشت گرمي شيعه براي حضور فعـال در صـحنه اجتمـاع                   

در واقع روش مسالمت جويانه خلفا، راه گشاي ورود شيعيان به دربـار خالفـت               . كارآمد بود 
گزيني سياست سركوب و مقابله با      يعيان و جاي  پذيرش قدرت سياسي و اجتماعي ش     . گرديد

 استفاده از نيروي شـيعيان را       ،همكاري، رعايت حال شيعيان وجلب نظر آنان       شيوه تعامل و  
در اين فضاي سياسـي،     . كرد و امكان نظارت بهتر را ميسر مي نمود        براي خلفا آسان تر مي    

 و در سـايه ايـن خلفـا،         بيشتري دسـت زننـد     شيعيان مي توانستند به فعاليت هاي سياسي      
  .تري را از خود نشان دهند حضور پر رنگ

  
  منازعات عباسيان و خوارزمشاهيان .3

پس از قدرت گيري نهاد سلطنت در ايران اسالمي از قرن سوم به بعد و تـالش بـراي                   
. استقالل از خالفت، همواره ميان نمايندگان سلطنت و خالفت تقابل و درگيري برقرار بود             

هـاي اسـالمي و سـالطين       ي ششم و هفتم خلفاي عباسـي در مركـز سـرزمين           هادر قرن 
در شرق، دو قطب نيرومند جهان اسالم بودند كه اخـتالف           )  ق ه 628-470( خوارزمشاهي

  .اين دو گروه در عصر ناصرلدينِ اهللا شدت گرفت
 كه به خالفت رسـيد ابتـدا بـا بـاقي مانـده سـلجوقيان و سـپس بـا                      ناصر پس از اين   

رو شد و به خـوبي توانـست بـا آنهـا مقابلـه كنـد و از نهـاد خالفـت و          مشاهيان روبه خوارز
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اي در بغـداد بـه      اي كه ديگر خطبه   به گونه . استقالل آن در مقابل نهاد سلطنت دفاع نمايد       
او در ابتدا به مدد خوارزمشاهيان توانست سلجوقيان عـراق را در            . نام سالطين خوانده نشد   

 اما دوستي و تفاهم اين دو به درازا نكشيد و         ٢٧كامل منقرض نمايد،   ق به طور     ه 590سال  
اختالف ايـن دو قـدرت از       .  ديگر قرار گرفتند   باز هم دو نهاد سلطنت و خالفت مقابل يك        

يك درخواست ساده سياسي از سوي خوارزمشاه شروع گرديد و در نهايت منجر بـه از هـم            
 عصر مستنصر عباسي و حمله و هجـوم          ساله خوارزمشاهي در   133پاشيدن حكومت مقتدر    

  . ساله عباسيان شد524مغوالن و فروپاشيدن حكومت 
خلفاي عباسي به خصوص ناصر و وزرايش سياست تضعيف و مقابله با خوارزمـشاهيان              

 618-596( ، محمـد  ) ق ه 596-567( سالطين خوارزمشاه چون تكش   . را در پيش گرفتند   
ــدين)  قه ــت  در )  قه 628-618( و جــالل ال ــويش و درياف ــروي خ ــعه قلم صــدد توس

خواست تـا حكـومتش را در منـاطق         سلطان محمد از خليفه مي    . مشروعيت از خليفه بودند   
در پـي ايـن     .  اما خليفه حاضر به پذيرش ايـن امـر نبـود           28تصرف شده به رسميت بشناسد    

تر شد و سلطان محمد به طـور رسـمي عليـه خليفـه وارد                ايشان جدي  ميانحوادث، تقابل   
  .مل گرديدع

نبردهـاي  . شـدند  دو طرف براي رسيدن به اهداف خود متوسل به اقـدامات گونـاگون              
هـاي علنـي و پنهـان، كارشـكني، تخريـب و اتحـاد بـا                نظامي، تحريكات سياسي، فعاليت   

ترين حـد خـود     دشمنان يك ديگر باعث شد روابط خليفه و سلطان در روزگار ناصر به تيره             
هاي ايران با خالفت عباسي تا اين ميزان تيره         ه روابط حكومت  به طوري كه هيچ گا    . برسد

تفـصيل نـزاع ميـان ايـن دو قـدرت مبـسوط اسـت، امـا در نهايـت                     29.و تار نبـوده اسـت     
خوارزمشاهيان در معادالت سياسي خود، معيار مذهب را محك زدند و براي مقابله با خليفه               

هـا بـر تغييـر خالفـت از آل      متوسل شدند و با گرفتن مجـوز شـرعي از فق         به آل علي  
سلطان محمد درصدد برآمد تا خالفـت را از عباسـيان     .  پاي فشردند  عباس به آل علي   

اي تـاريخي متـشكل از      به همـين منظـور در خـوارزم جلـسه         . به سادات علوي منتقل كند    
هـاي سياسـي و     روحانيون عالي مقام شيعه و سني ترتيب داد و پـس از شـمارش فعاليـت               
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ت ناصر، از علماي بالد اسالمي فتوا گرفت كه بر سلطان مـسلمانان واجـب               نظامي ناشايس 
است خليفه نااليق را بركنار كند و خالفت را به سادات حسيني كـه مـستحق آن هـستند،                   

 ق بـراي عمـل بـه ايـن خواسـته بـا سـيد                ه 609سـلطان محمـد در سـال        . منتقل نمايد 
 در تأييد اين نظـر      30.خليفه بيعت كرد  عالءالملك ترمذي، يكي از بزرگان سادات به عنوان         

، از روحـانيون طـراز اول دسـتگاه خوارزمـشاه و از فحـول اهـل                 )606م( از امام فخر رازي   
   31.كنداي خطاب به ناصر وجود دارد كه انتخاب خوارزمشاه را تأييد ميتسنن، نامه

در تمامت  سلطان فتاوي بستد و نام خليفه را        «بدين ترتيب با اين عمل به گفته جويني         
 حسن ابراهيم حسن اين اقدام سـلطان را ناشـي از تمـايالت           32.»ممالك از خطبه بينداخت   

- البته، قبول اين نظر دشوار است؛ زيرا از منابع چنين مطلبي استنباط نمي             33.داندشيعي مي 
نيت اصلي او مقابله و تعـارض بـا خليفـه           . شود و عمل كرد وي، نيزگوياي اين ادعا نيست        

  . بوده است
امـا  . لشكركشي كنـد   ق تصميم گرفت به بغداد614پس از آن، سلطان محمد در سال    

در اسدآباد همدان گرفتار برف و باران شديد شد و تعداد زيادي از سپاهيان او كشته شـدند                  
-606(  برخي از منابع درباره اين شكست به نقش مؤيدالـدين قمـي            34.و به ناچار بازگشت   

ادامـه دشـمني     35.كننـد ن و نقـشه ماهرانـه وي اشـاره مـي          ، وزير شيعه عباسيا   ) ق  ه622
عباسيان و خوارزمشاهيان نزد جانشينان ناصر و محمد دنبـال شـد تـا ايـن كـه منجـر بـه                 

  . نابودي خوارزمشاهيان از جانب مغوالن گرديد
تـأثير  هاي پي در پي در ورود شيعيان به دسـتگاه خالفـت بـي             اين منازعات و درگيري   

عث شد سياست ديني تحت الشعاع تقابل سياسي قرار گيرد و دل مشغولي             از طرفي با  . نبود
سلطان و خليفه بيشتر معطوف به نبردهاي سياسي گـردد و از فـشارهاي مـذهبي كاسـته                  

از سويي ديگر دو طرف درصدد بودند براي رسيدن به مقاصد خود از نيـروي سـومي                 . شود
دي بود كه هـر دو قـدرت خواهـان          رشد سياسي شيعيان در اين دوران به ح       .  بگيرند ككم

  .هاي موجود آن بودنداستفاده از ظرفيت
 از اين رو خوارزمشاهيان از اهرم شيعيان و به خالفـت رسـاندن سـادات علـوي بـراي       
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-تضعيف ناصر استفاده كردند و با استفتاء از علما مبني بر عـدم مـشروعيت ناصـر و جـاي                   
در مقابل از عصر ناصـر،    . اسيان وارد كردند  اي بر استحقاق خالفت عب    گزيني علويان، ضربه  

گروه عظيمي از شيعيان را در ساختار قـدرت عباسـيان وارد نمودنـد تـا عـالوه بـر                    خلفا به 
تر آنها، زمينه مشاركت در حكومت براي رفع        استفاده از نيروي نهفته شيعي و نظارت دقيق       

وارزمشاهيان و شيعيان   خ. همكاري و جذب شدن ايشان به جانب خوارزمشاهيان مهيا گردد         
اي خوارزمشاهيان مسئله. منفعت وهدفي مشترك داشتند و آن براندازي خالفت عباسي بود       

در نتيجه بايد با هم متحد مي شدند و بـر           . ترين خواسته شيعيان بود   را طرح كردند كه مهم    
 گيـري از ايـن    هاي خلفاي عباسي براي پيش    شايد فعاليت . تاختندخالفت سني عباسي مي   

  .اتحاد بوده است
  

  كاميابي شيعيان در جلب اعتماد حاكميت .4

همواره براي صاحبان قدرت و حكومت، رضايت و پذيرش مردم اهميت دارد و خواست              
هاسـت  اين امر مورد اتفاق همه حكومت     . گذاردمردم تأثير مهمي در دوام و بقاي دولت مي        

دن عباسـيان، نقـش مهمـي را ايفـا          مردم در روي كارآم   . و درباره عباسيان نيز صادق است     
آمـد و از تـاريخ      در گذشته از تأثير مردم در حكومت كمتر صـحبتي بـه ميـان مـي               . كردند

توان عكس العمـل  الي حوادث سياسي ميگرديد، اما از البهميها كمتر ياد اجتماعي دولت 
  . ها مشاهده كردمردم را نسبت به حكومت

 ةطاعت مردم بـه پايـ  «ي كه به گفته ابن طقطقي در اواخر حكومت عباسيان، نزد مردم  
در اثـر  .  اعتبار و ارزش گذشته خالفت كاسـته شـده بـود     36»طاعتشان در اين دولت نرسيد    

ها، مردم به اين نتيجه رسيده بودند كه در بازار          هاي سياسي خلفا و زياده خواهي آن      فعاليت
نواده خـود را نجـات دهنـد؛         مال و خا   ،تر آن است كه جان    آشفته سياسي و نظامي، منطقي    

  .فايده بودارزش و بيزيرا فداكاري و ايثار براي خلفا، بي
با روي كارآمدن ناصر، اوضاع قدري تغيير كرد و طـرح تحـول در سـاختار حكومـت و                   

. آفريني بيشتر شيعيان در امر سياست و حكومت همراه شـد       بازگشت اقتدار خالفت، با نقش    
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-چنان. مردم نشد  فه به تشيع، موجب نارضايتي و ناخشنودي      در اين اوضاع جديد توجه خلي     
  : آورد خود مي چه ابن جبير در سفرنامه

ها گذارد،  آميز بر دل  ناصر خوش دارد كه بر مردم ظاهر شود و تأثيري محبت          
منـدي از آسـايش و      چه نزد آنان خجسته مقام است و مردم به روزگار او با بهره            

   37.ت شده و از خرد و كالن دعا گوي اويندداد و زندگاني دلپذير نيكبخ
كارداني و تبحر شيعيان در امر حكومت و پرهيز از تعصب و اختالف افكني در پـذيرش     

شيعيان سعي داشتند پس از روي كـار آمـدن در راسـتاي رفـاه و             . مردم تأثير مهمي داشت   
ها هم عايـد    يترضايت مردم و بهبود وضعيت اجتماعي آنها تالش كنند تا منفعت اين فعال            

  . مند از اين آثار نمايند شيعيان شود و هم ساير مسلمانان را بهره
شود كه مؤيدالدين قمي در زمان وزارت خليفه ناصر اقدام به احداث بيمارستان،            نقل مي 

 كه بسياري    است ور از اين  38كردمكتب و دارالقرآن نمود و به وضع فقرا و يتيمان توجه مي           
از جملـه  . كردند، مورد توجـه مـردم و شـعرا بودنـد    ين دوران خدمت مياز شيعياني كه در ا   

 تنهـا   39.درباره ابن علقمي وزير آمده است كه وي با علما ارتباط داشت و ممدوح شعرا بـود                
  :توان در دو مورد جمع كردهاي گزارش شده در باره انتخاب شيعيان را ميحساسيت

دهاي دائمي شيعه و سني كـه در اوايـل           و برخور  ها اختالف ،هاي سياسي  كار شكني  .1
-جنگ.  شدت گرفت  دوبارهاين دوران كاهش پيدا كرده بود در دهه آخر حكومت عباسيان            

كرد و خلفـا بـراي بقـاي قـدرت خـود            هاي مذهبي در اين دوران، توده مردم را درگير مي         
 هـاي مخالفان نيـز همـواره بـا دامـن زدن بـه اخـتالف             . كردند حال دو طرف را مي     رعايت

ند شت به صحنه جامعه دا    هاسياسي و مذهبي سعي در تخريب رقيب و كشاندن اين اختالف          
پايگاه سياسي دشمن خود را هدف قرار دهند و به دنبال آن نارضايتي              تا منزلت اجتماعي و   

 ابن علقمـي در تـاريخ فخـري آمـده           بارهدر كه   چنان. دست آورند ه  و ناخشنودي مردم را ب    
  : است

ايـن   ...بردندداشتند و بدو رشك ميفه ابن علقمي را دوست نمينزديكان خلي 
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كـاري او همانـا سـالم مانـدن او در ايـن             ترين دليل درست  بزرگ. درست نيست 
   40.دولت بود

 در مــورد برخــي از صــفات ناپــسند اخالقــي بعــضي از كــارگزاران، مــردم احــساس .2
اهللا الموسـوي كـه رياسـت        ةهبن   فخرالدين ابوالمظفر علي ب    ،مثالبراي  . نارضايتي داشتند 

كـرد و بـيش از       ق بر عهده داشت، در گرفتن ماليات به مردم سـتم مـي             620در   مخزن را 
   41.گرفتاندازه مي

كارگزاران  چون اغلب كه  بر اين اساس در يك جمع بندي كلي مي توان نتيجه گرفت             
در  و شـيعه گـري   پرهيـز از تعـصب و اخـتالف افكنـي           ، تبحر ،از كارداني  استفاده شيعي با 

راستاي برقراري آرامش گام بـر مـي داشـتند، جـو ناخـشنودي از حـضور آنـان در اركـان                      
البته نبايد از نگراني اهل سنت از قـدرت گيـري شـيعيان و               .حكومتي در جامعه پديد نيامد    

 ، شـيعيان  كـرد عمـل كـه   امـا مـي تـوان گفـت         . تخريب اجتماعي آنان غافل بود     تهييج و 
شـيعيان  . ا به همراه نداشت و سبب نفوذ بيشتر آنها در بدنه قـدرت شـد              نارضايتي مردمي ر  

و كسب اعتمـاد  قدرت  نيز با در پيش گرفتن سياست منطقي بر دوام حضور خود در ساختار        
  .عمومي مي افزودند

  
   عوامل دروني)ب

  اشـاره  كرد سياسـي شـيعيان    هاي تأثيرگذار بر عمل   اين عوامل به علل، شرايط و زمينه      
شيعيان در آن بـه     هستند كه    مربوط به تغيير و تحوالتي در انديشه و رفتار شيعيان            ود  ندار

  .نقش دارندصورت مستقيم 
  
  تحول مفهوم حكومت جائر نزد شيعيان. 1

 از نـوع    نهـا قابل توجه در ورود شيعيان به ساختار قـدرت، برداشـت آ           هاي  تهيكي از نك  
 اهل سنت نيز    و  است نديشه شيعيان نبوده  مفهوم حاكم جائر تنها در ا      .حكومت و حاكم بود   

 حـاكم بايـد از سـوي امـام          ،از ديـدگاه شـيعه    . نسبت به مفهوم حاكم جائر نظراتـي دارنـد        
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حـاكم جـائر   .  و يا نايب او منصوب يا مأذون باشد تا بتوان او را مشروع دانست         معصوم
بحـث  . سـت كسي است كه در جاي واقعي خود قرار نگرفته و مقامي را نيز غصب كـرده ا                
 امامـت بـه     .حاكم جائر و حكومت جور، ارتباط وثيقي با بحث امامت و موضوع غيبـت دارد              

 عـشري بـا     ا نقطه تمايز شيعه اثن    و اساسي در نظام سياسي شيعه مطرح است         نيعنوان رك 
 ادله امامت و شرايط امام و حكومت مختصات خاصي را در نظام فكـري               .هاستديگر گروه 

 شيعيان با قرار دادن اصل امامت در اصـول مـذهب خـود شـرايط                 و شيعه پديد آورده است   
  42.گيرند در نظر ميحاكممنحصر به فردي را براي 

 با وجود مسائل مختلف، تبعيـت و رهبـري از امـام             در زمان حضور ائمه معصومين    
پس از جريـان    . كرد، مشروعيت هر گونه حكومتي را نزد شيعيان مخدوش مي         معصوم

گيـرد و بالتكليفـي و      رسي به امام، مسئله شكل حادتري بـه خـود مـي           غيبت و عدم دست   
در اين  . كندحكومت و حاكم با چالش مواجه مي      ئله  آشفتگي عصر حيرت شيعيان را در مس      

 43گيـرد قرار مي مؤمنين شيعي، نيابت امام بر عهده فقها و عدول      هاي  ت طبق رواي  ، بر زمان
دالنه و غصبي بودن هرگونه حكومتي در عصر        فكر سياسي شيعه بر غيرعا    تو اصل بنيادين    
  .گرددغيبت، استوار مي

 هر گونه نظام سياسي از منظر انديشه سياسي غالب علمـاي ايـن دوره، فاقـد                 ،رواز اين 
بـر بنيـاد    . شـود هايي جايز شمرده نمـي    شود و تعامل با چنين حكومت     مشروعيت تلقي مي  

، نـد هاي مبارزه جويانه شكل گرفت  قيام لهاي تندروي شيعي در شك    اي جريان چنين انديشه 
 مفهوم جائر از حالـت اجمـال        به تدريج . اما جريان مسلط، گرايش انزوا طلبانه از قدرت بود        

مفهوم جـائر   . در اوايل غيبت كبري به مفهومي مفصل و داراي فروع مختلف تبديل گرديد            
 اكم بايد امام معصوم باشـد     در ابتدا سلبي و متصلّب بود به اين معنا كه فقها معتقد بودند ح             

 تفـصيل توان قائـل شـد و بـه          به مرور زمان به اين نتيجه رسيدند كه حد وسطي نيز مي            و
 و در غير اين صورت       هستند بيان كردند كه حاكم يا امام معصوم است يا نايب او كه عادل            

در نهايت  . اگر اذن نداشته باشد جائر هستند كه باز يا جائر موافق است يا مخالف و يا كافر                
-از اين   . توان از حكومت عدل نيز سخن گفت      به اين نتيجه رسيدند كه در زمان غيبت مي        
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اده بر رويكرد سلطان عادل بنا نهـ      ق  ه  905 تا ق   ه 329سال   رو گفتمان سياسي شيعه از    
  .با روي كار آمدن صفويان تغيير كرد اين وضع كه  تا اين44.شد

گيري دولت شيعي مسلك آل بويه و رشد فقاهـت و اجتهـاد شـيعي در چـرخش                  شكل
علماي بزرگ ايـن عـصر      . ثر بود و اين امر در شيعيان نيز تأثير گذاشت         ؤنگاه علما و فقها م    
 شبهات به تشريح نظام سياسي مبتنـي         استمرار امامت و دفع    ،غيبتئله  عالوه بر تبيين مس   

 تقريباً در حاشيه قرار داشت و مـسكوت مانـده           ،بر ديدگاه شيعه روي آوردند كه تا آن زمان        
چه درگير مشروعيت دادن به اقتدار حكومت بودند، سعي كردند تمـاس         بيش از آن   نهاآ. بود

اي از امور عامه     درجه در و ارتباط ميان شيعيان و حكومت را موجه كنند و مشاركت آنان را            
گر چگونگي تطبيق پذيري انديشه شيعه با شـرايط دگرگـون            بيان ها تالش اين.اجازه دهند 

 ،در انديشه سياسي شيعه   ئله  ترين مس  بدون دست برداشتن از محوري     ،شونده زمان و مكان   
  . يعني امامت و واليت است،در تفكر شيعيئله ترين مسبلكه محوري

 بحثي اوايل المقاالت مانند ،در آثار خود)  قه 413 ـ  336(خ مفيد  شيبه عنوان نمونه،

 ارتبـاط و همكـاري بـا         نحـوه   كند كه دربـاره   مطرح مي »  الظالمين ةنفي معاو «را با عنوان    

كه از شاگردان شيخ مفيد و از علمـاي  )  قه 436 ـ  355( سيد مرتضي 45.حاكم ظالم است
بررسـي  درصـدد   في العمل مـع الـسلطان       با عنوان   اي   دوره آل بويه است در رساله      برجسته

در )  قه 447 ـ  347( ابوالـصالح حلبـي   46.آيـد همكاري با حكومت در زمان غيبت برمـي 
 شيخ طوسـي    47.پردازدها مي  تعامل با آن   به بحث حاكم جائر و نحوه     الفقه  الكافي في كتاب  

-حكومـت مطـرح مـي    جديدي را پيرامون آراي ةالنهايدر آثاري چون )  قه 460 ـ  385(

 عدم مشروعيت حكومت جـور مـشترك بودنـد امـا در نحـوه               ، در  اين فقها در اصل    48.كند
  :توان استخراج كرداز مجموع آراي اين بزرگواران دو نكته كلي را مي. تعامل تفاوت داشتند

، همكـاري و تعامـل بـا    رسي به امام معـصوم با توجه به دوران غيبت و عدم دست       
البتـه همكـاري نبايـد موجـب ايجـاد          . لب با توجه به شرايط جـايز اسـت        حاكم جائر يا متغ   
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  .معصيت شود و بايد احكام خود را پياده كرد
 گرچه به ظاهر از سوي آنان است و مأمور بـه ظـاهر،              ،پذيري از حاكم متغلب   مسئوليت

انـد   نصب شده   در واقع اين افراد از سوي امام زمان        ،شودمأمور حاكم جائر شناخته مي    
  49.پردازند به انجام وظيفه ميو

 مبناي اصلي همكـاري و پـذيرش واليـت از            كه  دوم شايد بتوان گفت    با توجه به نكته   
 يعنـي علمـا بـه دنبـال اسـتيفاي بخـشي از              ؛دهدحاكمان جور را اصل واليت تشكيل مي      

-مـي  از ايـن راه      نهـا آ.  تفويض شده بـود    نها به آ  حقوقي بودند كه از سوي معصومين     
 شخصي كه مـأذون     ،د به واليت و ولي امري مردم برسند تا براساس ديدگاه شيعي           خواستن

شـود، شـرعي     حكومت كند تا از اين طريق احكامي كه اجرا مـي           نها بر آ  استاز طرف امام    
  50.دنباش

 تحول ديدگاه فقهاي شيعي در انديشه شـيعيان دربـاره تعامـل بـا حكومـت تـأثير                   اين
اين .  شاهد افزايش همكاري آنان با دستگاه خالفت هستيم        رو از اين زمان   از اين   . گذاشت

 542(فقيه معاصر اين دوران ابن ادريـس        . ديدگاه در اواخر حكومت عباسيان نيز مطرح بود       
 دختري شيخ طوسي است كه در ادوار فقه اجتهادي شـيعه، ظهـور وي را                نوه)  ق ه 598ـ  

هـاي   بيشترين بحث51.گيرندميمقارن عصر گسترش استدالل در مسائل اجتهادي در نظر          
او نيز همكاري با سلطان جائر را       .  وي بيان شده است    سرائرمربوط به حاكم جائر در كتاب       

شمارد و پذيرش واليت از سوي سـلطان جـائر را در شـرايط خاصـي                از باب تقيه جايز مي    
   52.داندمشروع مي

طـاووس بـر تـرجيح      بعدها تداوم اين تحول در نزد علمايي چون محقق حلي، سيد بن             
حاكم عادل كافر بر حاكم جائر مسلمان استوار شد و سبب همكاري نزديك علماي شـيعي                

بن طاووس به سبب تقيه و دفـع         هرچند كه ممكن است اين فتواي سيد       .با مغوالن گرديد  
 در تبيين مباني رفتار بزرگان شيعه در    عالوه بر اين نكته   .شمشيرخان مغول صادر شده باشد    

يالي مغوالن بايد آمادگي ذهني علما براي سقوط عباسـيان، لـزوم تـالش بـراي                آغاز است 
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هاي غير فاضله به مدينه فاضله و جواز پذيرش واليت حاكم جائر براي اقامـه               تبديل مدينه 
 نمونه عالمه حلي درباره چگونگي همكاري با حاكم غيـر           براي 53.در نظر گرفت   حق را نيز  

  : نويسدعادل در اين زمان مي
ر هيچ فقيه شيعي جايز نيست كه خود را براي پذيرش مسئوليت بـر سـلطان                ب

   54.كه يقين بدارد مرتكب خطا نخواهد شدعرضه كند، مگر آن
رسـد ايـن ديـدگاه فقهـي،         به نظر مـي     و هاي اين دوره نيست   البته اين فتوا از نوآوري    

  55.ده استمحمل اصلي و مبناي همكاري بزرگان شيعه با حاكمان در طول تاريخ بو
  
   انديشه حفظ جامعه شيعي.3

 زيربنا و شالوده تفكر شيعيان در تقابل با انديشه اهل سـنت              كه توان گفت با تسامح مي  
و استقالل بنا نهاده شده بود و تـالش همـه           حيات  هاي اموي و عباسي بر حفظ       و حكومت 

هـاي  آموزه. ه بود دست يابي به اين انديش    براي  به نوعي    ،هاي فعال شيعي  ها و جريان  گروه
 و رهبران شيعي نيز بر دفاع از حريم اسالم و تشيع، جلـوگيري از پراكنـدگي و                  امامان

-حفظ وحدت ديني، ياري رساندن به هم نوعان عقيدتي، عدم مراجعه به ظالمـان و پاسـخ              
به دنبـال ايـن انديـشه، اهتمـام رهبـران           . گويي به مطالبات اجتماعي شيعيان تأكيد داشت      

 بـراي حفـظ     ، مثـال  بـراي . اين بود كه به نيازهاي اجتماعي شيعيان پاسخ دهنـد         شيعي بر   
شـشم و    ان احيـا كردنـد و از عـصر امامـ          ،مالي، خمس را كه امري متـروك بـود         استقالل

 نهاد وكالت را براي سامان دهي امور مالي در سرتاسر قلمـرو اسـالمي سـازمان                 هفتم
  .دهي كردند

 به بعد، مراجعه شيعيان را      ، از زمان امام صادق    براي حفظ استقالل قضايي شيعيان    
در بعـد   . هاي قضايي حكومت ممنوع كردند و آن را مراجعه به طاغوت خواندنـد            به دستگاه 

دستورالعمل كلي در تعامل با حكومـت       . قابل مشاهده است  ئله  سياسي و اداري نيز اين مس     
لم، نهي از دوست داشتن بقـاي   ظالم و همكاري با حاكم جائر، نهي از مدح ظا ياريبر منع   

 در روز قيامت، مذمت معاشرت با پادشـاهان  نهاحاكم جور، مذمت پادشاهان ظالم و عقاب آ    
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بـسياري از   هـاي   تتـوان بـه روايـ      چنـان چـه مـي      56. بنا نهاده شد   نهاظالم و نزديكي به آ    
سـليمان    كـه  شـود مي نمونه نقل    براي.  اشاره كرد كه مستند اين مدعاست      معصومين

  : عرض كردفري به حضرت امام رضاجع
  ؟شوندفرماييد در كارهايي كه مردم از جانب پادشاهان متكفل ميچه مي

   : در پاسخ وي فرمودن حضرتآ
حـوايج ايـشان نمـودن       داخل شدن در اعمال ايشان و ياري كردن و سعي در          

  57.معادل كفر است و عمداً نظر به سوي ايشان كردن گناه كبيره است

   شود؛مي نقل 6كه از حضرت رسول اكرم  يا اين
 هر كه پادشاه ظالمي را مدح كند و نزد او براي طمـع دنيـا تـذلل نمايـد در                    

  58.باشد جهنم، قرين او مي

  :  آمده است6در جاي ديگر از پيامبر
دهند، كجاييد همكاران و كمك رسانان به سـتمگران          در روز رستاخيز ندا مي    

اي بسته و يـا قلمـي مهيـا نمـوده           ه كرده و يا كيسه    كه برايشان دواتي آماد    و آن 
  59.گران محشور كنيداست، همه را با ستم

اين امـر مـورد توجـه       .  اصل اولي عدم تأييد حاكمان جور است       هات طبق رواي  ،بنابراين
 بر حرمت همكاري بـا حـاكم جـائر اتفـاق نظـر               در ميان ايشان   فقهاي شيعه قرار گرفت و    

 اشاره شد فقهاي شيعه چون شيخ مفيد، سيد مرتضي، ابوصالح           كه گونه   همان. حاصل شد 
 عدم مـشروعيت حكومـت جـور        بارهحلبي و شيخ طوسي در آثار خود پيرامون حكومت، در         

مشترك بودند اما با تغيير و تحوالتي كه در نگاه آنان صورت گرفت، پس از عـصر غيبـت                   
ح نظـام سياسـي مبتنـي بـر         سعي كردند ضمن تبيين اين مسئله و استمرار امامت به تشري          

چه درگير مـشروعيت دادن بـه اقتـدار حكومـت      آنها بيش از آن . ديدگاه شيعه توجه نمايند   
 بودند، تالش كردند ارتباط ميان شيعيان و حكومت را موجه كننـد و مـشاركت آنـان را در                  
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ان آيد كـه بـا توجـه بـه دور     از مجموع آراي آنان به دست مي .  موارد مجاز شمارند   برخي از 
 همكاري و تعامل با حـاكم جـائر بـا توجـه بـه               غيبت و عدم دسترسي به امام معصوم      

   60.شرايط جايز است
شـود و همكـاري بـا حكومـت جـور            قاعده اوليه در مواردي استثنا مي      ،بر همين اساس  

بنـدي    در يـك جمـع    . شود شيعه به عنوان اقليتي مستقل جايز شمرده مي        حياتبراي حفظ   
  : به جواز را در دو حوزه خالصه كردتوان تحول منع مي

  ؛ احقاق حق و ابطال باطل،ها رفع ستم از آن، رعايت منافع شيعيان.1
  . اضطرار و تقيه، در حالت اجبار.2

 در ورود علـي بـن       بـراي نمونـه   .  بـاب شـد    اين رويه از عصر خود ائمه معصومين      
ران را از كرايـه دادن       كه صفوان بن مه     امام هفتم  شود كه  مشاهده مي  يقطين به دربار  

  بيـان  ينمايند و در حديث   كنند، از ورود وي به دربار حمايت مي       شترانش به هارون نهي مي    
  : كهايندفرممي

ها حوادث   خداوند اوليايي دارد كه در ظاهر با سالطين هستند و به وسيله آن            
   61.كندرا از اولياي ديگر خود دفع مي

 عرض كرد كه از منصب خـود خيلـي         ه امام  زماني كه علي بن يقطين ب      هم چنين، 
  : فرمود به اوامام. فرماييد بيرون بيايمناراحتم اگر اجازه مي

  62.دهم كه از كار بيرون آييات نمياز خدا بترس اجازه
 ،فقهاي شيعه نيز ضمن تمكين به اصول بنيادين شيعه در باب امامت و رهبـري              بيشتر  

 حكـام   ،ت جامعه قرار دارند و به علت غيبـت امـام          در شرايط مورد بحث كه شيعيان در اقلي       
غير عادل بر امور مسلطند، همكاري و پذيرش مسئوليت از طرف سالطين را مجاز اعـالم                 

البتـه ايـن پـذيرش      . دارند حفظ شيعه در تطبيق با شرايط موجود گام برمي         برايكنند و   مي
لوگيري از ظلم ظالمان     ج برايي مشروع دانستن حكام وقت نيست، بلكه        امسئوليت به معن  

  63.و رساندن نفع به مظلومان و شيعيان است
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 اين انديشه مبناي كار شيعيان قرار گرفـت و بـا عنايـت بـه انديـشه سياسـي       ،در عمل 
كـه    مگـر آن ،دانـستند  هر شكل و قالبي غاصب و ظالم مـي درشيعيان كه هر حكومتي را   

ست گيرد، اصل اولي را بـر        زمام حكومت را در د      حضرت  يا نايب آن   امام معصوم 
ـ                  و هـا   تحرمت همكاري و تعامل با حاكم جائر در نظر گرفتند كه اين امر مورد اشـاره رواي

ئله سبب  اين مس . كردند  اما در شرايط ويژه اقدام به همكاري با حكومت مي         ،  اتفاق علما بود  
 شيعيان در عين حفظ استقالل و صيانت نفس در مـواردي بـا حكومـت همكـاري                كه  شد  
 ، ولي عاملي بود كه موجب شد در عين همكـاري در بيـشتر امـور اداري و اجتمـاعي                   ،كنند

روحيـه اسـتقالل طلبـي و احـساس         . نـشوند ) سـني (هاي حكومت اكثريـت     هضم دستگاه 
هـايي چـون انتظـار و         ها در كنار آمـوزه      نيازي از حكومت و استعداد قيام بر ضد حكومت          بي
   64.آرماني به تشيع بخشيدگري و جنبه   اصالت انقالبي،تقيه

بـسياري از   .  حضور شيعيان برخاسته از ايـن تفكـر بـود          ، نيز م و هفت  م شش يهادر قرن 
شـدند برخـوردار از تعـصبات       شيعياني كه در اين زمان وارد نهادهاي اجرايي حكومـت مـي           

 اما با نيت اعتالي امت شيعه، كاستن از فشار بـر شـيعيان، رسـاندن         ،ديني و عقيدتي بودند   
-فع به آنان و دفع ضرر و ستم با رعايت مصالح و مفاسد شيعيان با حكومت همكاري مي                 ن

 در عين تعامل با حكومت، ارتبـاط خـود را جامعـه شـيعي و                نمودندمي سعي    ايشان .دندكر
 ، از ارتباط ابـن علقمـي      ،چنان چه در منابع   . علما قطع ننمايد و هضم دستگاه عباسي نشوند       

عالم برجسته شيعي در قـرن هفـت بـسيار      ) 664م  ( بن طاووس    وزير شيعي عباسي با سيد    
 اهللا بن الـدرامي كـه از اعيـان شـيعه بـود و مقـام                 ةهب حسن بن     هم چنين  .ياد شده است  

 محل اجتماع علمـا      را اش خانه ،رياست حاجبان دارالخالفه را در عصر ناصر بر عهده داشت         
   65.و بزرگان كرده بود

 نها اصالح امور شيعيان و خدمت رساني به آ        برايداشتند   سعي   ، اين گروه  عالوه بر اين  
 يبخشي از خدمات اجتمـاعي برخـي از وزرا        . گام بردارند تا قدري از حقوق آنان دفاع شود        

 وزيـر شـيعي     ،يـد الـدين قمـي     ؤ مثـال م   بـراي . شيعي اين دوران در منابع بيان شده است       
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ستاني را در كنار آرامگاه موسي بـن        ين اهللا در راستاي توجه به حال شيعيان، بيمار        الدالناصر
. جا نمود   بنا كرد و در آن داروهاي فراوان قرار داد و بيمارستان را وقف اهالي آن               جعفر
چنين در آن محل، مكتب و دارالقرآني براي كودكان يتيم شيعه و علويان ساخت تا در                 هم
  66.ستان و دارالقرآن كرد بيمار اينجا كتابت و قرآن بياموزند و اموال فراواني را وقف آن
  
  برجستگي و كارداني شيعيان. 3

 بـراي ، همـواره    هـستند هاي سياسي كه صاحب قدرت و يا درصدد كـسب اقتـدار             نظام
 و اين اصـل     كنندتالش مي استخدام و استفاده از نيروهاي مجرّب و زبده در بدنه حكومت            

 ي انديـشه احيـا  طـرح ن اهللا با آغاز عصر الناصر لدي.  قرار داردهاهمواره فراروي همه دولت  
خالفت اسالمي و سامان دادن به وضع نابسامان حكومت هم زمان بود و اين امر خليفه را                 

هـاي جامعـه اسـالمي اسـتفاده         ظرفيـت  تمامكرد تا براي تأمين اين انديشه از        ترغيب مي 
اسـي،  از موقعيـت سي و ثر در جامعه تبـديل شـده        ؤ م گروهيدر اين زمان شيعيان به      . نمايد

 در اصـالح امـور، نيـاز        نهـا و تخـصص آ   ه  استفاده از تجرب  . مذهبي و علمي برخوردار بودند    
 شيعياني كـه در ايـن       بيشترن،  ابه نقل مورخ  . كردبيشتر مي ه  وگرخليفه را به استخدام اين      

كردنـد، افـرادي كـاردان، شايـسته و متبحـر      دوران در ساختار حكومت عباسي فعاليت مـي   
  . بودند

لدين اهللا، افـرادي برجـسته و كـاردان بـه           اناصرال خليفه    شيعه  وزراي بيشترنه   نمو براي
هـاي  كـرد و شـيوه    ناصر در انتخاب كارگزارانش دقت فراوان اعمال مـي        . حساب مي آمدند  

سابقه خـدمت، سـخن     . البته تأثير اين عوامل به يك نسبت نبود       .  نظر داشت  درمختلفي را   
، شخصيت علمي و لياقت شخصي، پايگاه اجتمـاعي و          اطرافيان، پخش شايعه انتصاب افراد    
  : نويسددر اين باره ميابن طقطقي . ثر بودؤمذهبي كارگزار در نوع انتخاب وي م

هـايي كـه    از جمله روش  . ناصر و روش او در انتخاب رجال، روش آيتي بود         
خواهد فالن منصب داد كه ميبرد اين بود كه ميان مردم شهرت مي      وي به كار مي   
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انداخت تـا آن     به فالن كس واگذار كند، سپس انجام آن را مدتي به تأخير مي             را
شد و مردم هر يـك چيـزي        كه شهر پر از سخنان گوناگون درباره آن شخص مي         

داد خليفه تشخيص مي  . نگاشتندخبرگزاران و جاسوسان نظر مردم را مي      . گفتندمي
اگـر  . داد خلعتش مـي   گزيد و شد او را برمي   و اگر صالحيت آن شخص مسلم مي      

سخنان بدگويان آن شخص رجحان داشت و عدم صـالحيت او نـزد خليفـه ثابـت                 
  67.كردشد، وي را رها ميمي

اسـت كـه رياسـت      )  ق  ه592-590( از وزراي برجسته شيعي ناصر، ابن قـصاب       يكي  
شمشير و قلم را با هم داشت و فردي باهوش و آشنا به فنون جنگي بود كه خليفـه بـسيار                     

اي  وي به آموختن دانش و ادب اشتغال ورزيد و همتي بلنـد و اراده              68. وي اعتماد داشت   به
 ، ادب ،است كه در علم   ) ق ه 604-602(  ديگر وزير شيعي ناصر، ابن مهدي      69.قوي داشت 

 و چـون بـر      به دست آورد  گيري   امور ديواني و قوانين اداري پيشرفت چشم       ، بالغت ،كتابت
ت و از علم و دانش برخوردار بـود، ناصـر او را بـه نقابـت                 ممالك عجم و عرب آگاهي داش     

   70.طالبيان و نيابت وزارت منصوب كرد
 نيز وزيري توانا و با تـدبير بـود كـه در دربـار ناصـر،     ) قه  622-606( يدالدين قمي ؤم

او بر علم انشاء احاطه كامـل داشـت و           .ظاهر و مستنصر در منصب وزارت فعاليت مي كرد        
كـرد و از امـور   سخنان پيچيده و دشوار را ترجمه مي . ي و عربي مسلط بود    به دو زبان فارس   

 وقتي ناصر او را به نيابت وزارت منصوب كرد، با خـط             71.حكومت داري و وزارت مطلع بود     
  :  نوشت ويخود درباره

   72.القمي نائباً في البالد والعباد
-، با تـدبير، سياسـت     آخرين وزير عباسيان نيز فردي توانا     )  ق ه 656-642( ابن علقمي 

مدار، فاضل و شيعه متعهدي بود كه اگر از چنين صفاتي برخوردار نبود، با توجـه بـه نفـوذ                    
. توانست به مقـام وزارت دسـت يابـد        اهل سنت كه با خالفت مستعصم شدت گرفت، نمي        

خطي نيكـو   هم چنين   .  در كودكي به علوم و ادب اشتغال داشت و پيشرفت زيادي كرد            وي
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 امـور    بـا  گذاشت و به علما احترام مي   . ضبط امور از مهارت زيادي برخوردار بود      داشت و در    
   73.سياسي آشنايي كامل داشت

 وقتي در مورد ابن علقمي سخن       ،بيشتر منابع تاريخي و به خصوص مورخان اهل سنت        
-سقوط بغـداد معرفـي مـي       مذهب او نظر منفي دارند و او را عامل اصلي         باره  گويند در   مي

 و همگان بر تدبير و ذكـاوت        كنندياد مي  فضل و ادب او      ، از صفات نيك    اين وجود  باكنند،  
 او را بـه     گيـرد و  مـي ابن كثير كه بدترين موضع را در قبال ابن علقمي           . او اتفاق نظر دارند   

 ابـن عمـاد حنبلـي       74.گويد فضل و ادب او سخن مي      كند در باره  ميبدترين صفات متصف    
 او مـرد فاضـلي      عقيـده دارد كـه     امـا    ،كندقصر اصلي معرفي مي    در سقوط بغداد او را م      نيز
 نامه ابن علقمي را در آستانه ورود به بغـداد دريافـت             ، زماني كه هالكو   شودگفته مي  75.بود

   گويدمي و داندمي ابن علقمي را در آن نامه عاقالنه سخنكرد، 
نـد  كند و هـم مـصلحت خداو   او مردي عاقل است هم طرف ما را رعايت مي 

  76.انديشدخود مي
 كـه در سـاختار حكومـت وارد          نيز  عالوه بر وزرا از كارداني و شايستگي ديگر شيعياني        

 فقط در برخـي از       و اند اين افراد مورد توجه مورخان بوده      بيشتر. شودميشدند، در منابع ياد     
فخرالدين  بارهچنان چه در   . ن ذكري به ميان آمده است     نا از برخي از صفات ناپسند آ      ،موارد
يدالدين قمي وزير كه سمت رياست شرطه و محتـسبي بغـداد را در اختيـار                ؤ فرزند م  ،احمد
گذاشـت،   ضمن صفات خوبي كه داشت و به علما احتـرام مـي   او كه   شودمي، بيان   77داشت

-كرد و در دوران محتسبي خود بر بغداد، مجـازات         اخالق خوبي نداشت و به مردم ستم مي       
 ، اعمال نمود كه هـم مـردم از او تنفـر پيـدا كردنـد و هـم خليفـه                    هاي سختي را بر مردم    

  78.مستنصر نسبت به پدر او بدبين شد
كردند نكته قابل توجه اين كه اين افراد هم صاحب مناصب بودند و تشيع را تقويت مي               

مورد  تعصب بيدر بارهدر منابع . شدندو هم با عدم تعصب و افراط موجب ايجاد آرامش مي         
اين . گرددميها اشاره    و تنها به رافضي بودن آن      شودنمي سخني گفته    نها انگيز آ  و اختالف 
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ثر ؤ بـه تـشيع مـ   نهـا  و متمايـل سـاختن آ  خشن تعديل رفتار ،افراد در تأثير بر خلفا و حكام  
  .بودند

  
  هاي شيعيان در ابعاد سياسي، علمي، اجتماعي و اقتصاديمنديافزايش توان. 4

بردنـد، از  ب جامعه اسالمي به فرق مختلف در اقليت به سر ميشيعيان كه پس از انشعا 
هـاي  دند در زمينـه   كرهمان ابتداي امر آهنگ رشد و پيشرفت را در پيش گرفتند و تالش              

 ايـن رسـالت بـا       تا قبل از غيبت امام عـصر       .هاي خود را اعتال بخشند    مختلف توانايي 
شد و موجب حراست از     نبال مي  د  معنوي و علمي امامان شيعه     ،تكيه بر قدرت سياسي   

 اما پس از غيبت و عدم دسترسـي         ،مندي آنان گرديد   شيعيان و افزايش اعتبار و توان      حيات
  .  شيعيان قرار گرفت  مهم بر عهده امر، اينبه وجود امام معصوم

هاي شيعيان همراه شد با ديدگاه خـاص سياسـي آنـان            در بعد سياسي، افزايش توانايي    
ه تداوم امامت و رهبري جامعه بايد نزد فقهاي شيعه جريان داشـته باشـد و                مبني بر اين ك   

تالش شيعيان براي رسيدن به وضع مطلـوب        . هر گونه حكومتي غير از اين نامشروع است       
گيري دولت آل بويه در اوايل عصر غيبت،        شكل. گيرداز اين زمان سير صعودي به خود مي       

كند و آنان نيـز كـه مترصـد بـه فعليـت              فراهم مي  هاي شيعيان را  منديبستر افزايش توان  
-منـدي رشـد تـوان  . نمايندهاي بالقوه خود بودند، از اين فرصت استفاده ميرساندن انديشه 

  . شودثر واقع ميؤ اجتماعي و اقتصادي م،هاي سياسي شيعيان در ارتقاي پايگاه علمي
گيـري  الـب شـكل   يابي بـه قـدرت سياسـي در غ        روحيه استقالل طلبي و انديشه دست     

هاي اسالمي قبل و بعد     هاي كوچك و بزرگ با عنوان شيعه در سرزمين        ها و حكومت  دولت
 ، آل ادريـس   ) ق ه 564-359( ماننـد فاطميـان مـصر     )  ق  ه447-334( از عصر آل بويـه    

ــان  و) قه 394-292( ، آل حمــدان) قه 405-348 ، آل حــسنويه) قه 172-375  علوي
چـون آل     هم ،هاي شيعي به نهادهاي قدرت    زديكي خاندان و ن )  ق ه 316-250( طبرستان

 زمينـه طـرح     ،اين رويه . شود دنبال مي  سوم و چهارم  ن  وآل نوبخت در قر   و   فرات، آل بريد  
سازد و شيعيان را در رسـيدن       هاي شيعي و خارج شدن از انزواي سياسي را مهيا مي          ديدگاه
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ارتقـاي پايگـاه سياسـي و       . كنـد مـي يابي به قدرت به گامي جلوتر هدايت        به انديشه دست  
تبديل شيعه به عنوان يك قدرت، عاملي مهم در ورود آنان به سـاختار حكومـت در اواخـر                   

 در نهايت گيري شيعيان در عصر مغول و       آيد كه مقدمه قدرت   دولت عباسيان به حساب مي    
  .شودصفويه در نظر گرفته مي

ر آل بويـه بـستر رونـق و شـكوفايي           هاي پيشينيان، عص  در بعد علمي، در تداوم تالش     
 شيعي، رونق   هايتابكتدوين آثار و    . علمي وفرهنگي مضاعفي را براي شيعيان فراهم كرد       

دهي نهاد   سازمان  و گيري طبقه خاصي از فقها و علماي شيعي       فقهي مكاتب شيعيان، شكل   
يعيان را   اعتبار علمي شـ    ، علما پيرامون فقه سياسي و اجتماعي      آراي طرح    و مرجعيت شيعي 
 ايـن منزلـت     ، نمـود   تبـديل   فكري و عقيـدتي در جامعـه       اي را به هسته   نهاافزايش داد و آ   

  . بودثر ؤهاي بعد مشايسته احترام در عمومي سازي فرهنگ تشيع در دوره
ترين مركـز    مكتب حلّه در عراق شكل گرفت كه پر رونق          قرون پنجم و ششم    بعدها در 

بـود  ) 460م  ( اين مكتب در امتداد مكتب شيخ طوسـي       . آموزش شيعيان در اين دوران بود     
 امير سيف الدولـه صـدقه  . به وجود آمد)  قه 545 ـ  403(كه در سايه دولت شيعي مزيديه 

، مكتـب   ايـن شـهر   شهر حلّه را بنيان نهاد و در سايه امنيـت و آرامـش              )  ق ه 479-501(
 اين  79. مديد ادامه يافت   هاي و تا مدت   شد ايجاد   هحلّمند حلّي به دست علماي      فقهي قدرت 

مكتب به لحاظ فقهي و كالمي يك مرحله قاطع در تاريخ تفكر شـيعه امـامي بـه حـساب                    
 يـا در ايـن شـهر تحـصيل     هفتم تا هشتمن  وترين عالمان شيعه در قر     زيرا برجسته  ؛آيدمي

  .هاي شكل گرفته در اين شهر بودندكردند يا به روشني تحت تأثير انديشه
هـاي زيـادي از شـيعه        بزرگان و خانـدان    ،اواخر دوره عباسيان نيز علما    عالوه بر آن در     

 كـه بـه دليـل اعتبـار و          80زيـستند چون آل نما، آل مطهر، آل سعد و آل طـاووس مـي            هم
هاي مشهور و با سابقه خاندان ابـن        يكي از اين خاندان   . شان مورد توجه خلفا بودند    موقعيت

كـه    خاندان علماي متعددي ظهور كردنـد       اين از. طاووس است كه از شهر حله برخواستند      
 سـال در بغـداد      پـانزده وي  . ن است شاترين شخصيت اي  الدين سيد بن طاووس بزرگ    رضي

. زمان با سقوط بغداد توسط هالكو اين شهر را ترك كرد و بـه حلّـه رفـت                 ساكن بود و هم   
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  :نويسد مي ويابن طقطقي درباره
لماي شيعه و نقيب علويان در بغـداد         رضي الدين از مشاهير زهاد و اتقياي ع       

   81. بود664و متوفي در سال 
 خليفـه بـاالترين     ومورد توجه مستنـصر قـرار گرفـت         اي   به گونه  ابن طاووس در بغداد   

خليفـه از او خواسـت مفتـي اعظـم       . پـذيرفت داد، امـا او نمـي     ها را به او پيشنهاد مي     سمت
 خـود   82.بر عهده گيرد، اما او قبول نكـرد       مملكت اسالم شود و فتوا دادن در احكام دين را           

  : نويسد مي در اين بارهسيد بن طاووس
  83.خليفه به او پيشنهاد وزارت داد، اما نپذيرفت

سـيد بـن    .  يكي ازداليل حضور ابن طاووس در بغداد، وجـود ابـن علقمـي وزيـر بـود                
  :نويسدطاووس در كشف المحجه مي

قبول كنـد، امـا او از پـذيرش آن           ابن علقمي از او خواست نيابت وزارت را         
   84.امتناع كرد

 رضـي الـدين     ،حتي ساعدي به وزارت رساندن ابن علقمي را به دليل اقناع عالم شيعي            
 حكايـت از اعتبـار و   ، توجه خاص خلفـا بـه علمـاي شـيعه         85.كندسيد بن طاووس ذكر مي    

ـ     جايگاه ويژه شيعيان در اين زمان دارد كه ارتقاي پايگاه علمي شـيعيان،               ه خالفـت را در ب
، رضايت آنان   نهاكرد تا ضمن استفاده و كنترل آ       حكومت ترغيب مي   دارهكارگيري آنان در ا   

توان از ابن شهر آشـوب      از ديگر علماي شيعه اماميه در اين دوران مي        . دست آورد ه  را نيز ب  
 منتخـب الـدين     ،)602م  ( سـديد الـدين حمـصي        ،)585م  (، ابو المكارم ابن زهره      )588م  (

  86.نام برد) 630م ( سيد فخار موسوي ،)585م (رازي 
در  ها و طبقـات  برخي گروهيت از فعال   در حوزه اجتماعي   اطالعات محدود منابع تاريخي   

فعاليت شيعيان در   . كندميحكايت   هاي شيعيان در بعد علمي و سياسي      پي افزايش توانايي  
ايـن  هـاي    و تدريس از نمونه    هاي كتابت، تجارت، شعر، وعظ و خطابه، محافل علمي        حوزه
د بن عبداهللا بلخي معـروف       محم بهتوان  از وعاظ مشهور شيعه در عصر ناصر مي       .  است امر
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بن حمـدون از شـعراي شـيعه ايـن دوران             علي بن علي بن نما     87.اشاره كرد به ابن ظريف    
 قـدر آزادي بيـان    روزگـار ناصـر آن  در شـيعيان  88.است كه به شغل كتابت نيز مشغول بود 
 نقـش آفرينـي     89.سـرودند داران ايـشان شـعر مـي      داشتند كه در نكوهش صحابه و دوست      

  . اجتماعي شيعيان در اين زمان بيشتر معطوف به امور مذهبي بود
ا از نهـ  برخي ديگر از آ .در بعد اقتصادي نيز بسياري از شيعيان در تجارت دخالت داشتند          

امير حسام الدين ابـو فـراس جعفـر بـن           . دندشمند مي  از اين راه ثروت    واقطاع داران بودند    
 طاشـتكين   90. دقوقا را از مستعـصم بـه اقطـاع گرفتـه بـود              حلي از شيعياني بود كه منطقه     

 از  91.ه را به اقطاع در اختيـار داشـت         از امراي شيعه بود كه مدتي حلّ       ، يكي ديگر  مستنجدي
عظيم داشت و ثـروت او      اي بسيار    اهللا بن صاحب بود كه خانه      ةهبمندان شيعه،   جمله ثروت 

  92.هنگام مرگ بيشتر از يك ميليون دينار بود
هايي بود براي دريافت منزلت سياسي، علمي و اجتماعي شيعيان كه ايـن             ها نمونه  اين

 در امر حكومـت تـأثير بـسزايي         ايشانجايگاه در توجه و احترام خلفا و در ورود و مشاركت            
گيري بيشتر و   قدرتبراي  ها، انگيزه شيعيان را     مندياز طرف ديگر افزايش اين توان     .داشت

  .كردهايشان تقويت ميرسيدن به خواسته
  
  نتيجه

تبيـين  . در اين نوشتار به چرايي حضور شيعيان در ساختار حكومت عباسـيان پـرداختيم             
. هـا صـورت گرفـت    زمينه و انگيزه  ، شرايط ،چرايي بر اساس الگوي استنفورد، ملهم از علل       

  . تنظيم شد عوامل بيروني و عوامل درونير سياسي در دو بخشچرايي اين رفتا
عوامل بيروني اشاره به ضعف خالفت، تحول نگاه خلفاي عباسي نـسبت بـه شـيعيان،                
منازعات عباسيان با خوارزمشاهيان و اقبال مردم در گزينش شيعيان دارد و عوامل درونـي               

فظ جامعه شـيعي، برجـستگي و       ناظر به تحول مفهوم حكومت جائر نزد شيعيان، انديشه ح         
هاي شـيعيان در ابعـاد سياسـي، علمـي، اجتمـاعي و             منديكارداني شيعيان و افزايش توان    
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  . اقتصادي است
برخـي از   . كرد سياسي شيعيان مد نظر قرار گرفـت       مجموعه اين عوامل در تبيين عمل     

و تحول فكـري  د و برخي ديگر به تغيير ناين عوامل اشاره به تحول در ساختار حكومت دار     
اين تغييـرات در فـراهم آوردن بـستر مناسـب بـراي نزديكـي               . دنپردازو عملي شيعيان مي   

ساختار و كارگزار مفيد واقع شد و در محيط تعاملي كه ميان اين دو بخش حاصـل گـشت،                  
بـدون شـك فعاليـت       .تري را در ساختار حكومت ايفـا كننـد        شيعيان توانستند نقش پررنگ   

 گـسترده آنـان در   هايفعاليتبستر مناسبي را براي     ين دوران مقدمه و   سياسي شيعيان در ا   
  .عصر ايلخاني وصفويه فراهم كرد
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