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تاریخ دریافت49/1/6 :

تاریخ تأیید49/11/7 :

محبوبه فرخندهزاده

*

خلفای عباسی بعد از تالشی مستمر ،با ایجاا شابه ای ماظم از اعیاا و
تبلیغات گستر ه ،توانستظد حهومت را ب ست گیرند .قدرت خالفت ،تشاهیل
یوا ساالری مظسج  ،ایجاا مظصا

یاوانی وزارت ،تقسای وظاایف ا اری،

مشارکت عظاصر غیرعرب ر ا اره حهومات و ساازما های ارتا

از مملا

تحوالتی بو ک ر ساختار سیاسی و ا اری خالفت عباسی ب ومو آماد .اماا
ر مقطعی از تاریخ این ستگاه خالفت ،تعا ل و تاواز قادرت تغییار کار و
اقتدار خلیف ب سستی گرایید و نیروهای سپاهی بر حهومات غلبا کر ناد .ر
نوشتار پی

رو سعی شده است استیالی نمامیا بار سااختار ا اری و سیاسای

حهومت عباسی از آغاز اساتیالی ترکاا

812ق) تاا ظواور آل بویا حا..

288ا442ق) و پیآمدهای آ  ،با شیوه توصایفی ا تحلیلای و تعلیال ا ههاای
تاریخی مبتظی بر روش مامع شظاختی ماکس وبر مور بررسی و بازکاوی قارار
گیر  .یافت های پژوه

حاکی از آ است کا بعاد از آ کا خلفاای عباسای

توانستظد اقتدار مقام خالفت و قدرت سیاسی حهومت را تثبیت و نوا یظ کظظد،
ورو سااپاهیا تاارو و قاادرتگیااری نمامیااا سااب

شااد مشخصااات نمااام

* استا یار انشگاه فر وسی مشود؛ .farkhondehzadeh@um.ac.ir
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پا شاهز گی سلطانیسا ) ،مانظاد خو کاامگی حااک  ،انحصااربلبی ،گساترش
یوا ساالری و ب خدمت گرفتن نیروهای نمامی با خاستگاه غالمی ،ب ستگاه
خالفت راه یابد .نمام پا شاه ز گی پی آمدهایی برای خالفت عباسی اشت کا
مو ترین آ عبارت اسات از گرگاونی نماام سیاسای ،افاول قادرت خلیفا ،
برکظاااری تاادریجی خاناادا هااای یااوانی و تشااهیل ولااتهااای مسااتقل و
نیم مستقل.

کلیدواژگان :خالفت عباسی ،ترکان ،ساختار خالفت ،نظاا دیااننی ،جامعا شناسای
تاریخی.
مقدمه 

عباسیان در سال 231ق .بعد از سه دهه تالش توانستند بر اریکه قدرت تکیه بزنند و از
آن پس تا حدود پنج قرن فرمانروایی را در دست داشتند 2.این دولتت از آاتاز تیتکیا تتا
روی کار آمدن آل بویه به سال 333ق .شاهد دگرگتونیهتای بستیار در عر ته سیاستی
اداری نظامی و فرهنگی بود .وسعت سازمان اداری شکاگیری خاندانهای حکومتگر و
البه ترکان از جمله تغییرات پیش آمده در حکومت بود .در زمینته بررستی علتا اقتتدار و
سقوط خالفت عباسی پژوهشهای مستقلی انجام شده است اما این پژوهش میکوشد با

رویکردی جامعهشناختی به البه نظامیان بر خالفت و پیآمدهای آن بپردازد .نظریه اقتدار
سنتی ماکس وبر به عنوان مفهوم ناظر بر تحلیا ساختارهای سیاسی جوامع سنتی مبنای
نظری نوشتار حاضر قرار گرفته و مفهتوم پاتریمونیتال ت بوروکراتیت  1بترای دادن نظت
معقول و منطقی به روش مطالعه و مباحث مطرحشده و ارائه تعتاری و نتتایج مستتند در
این مطالعه مبنا قرار گرفته است .در ادامه نخست به تبیین چارچوب نظری این پتژوهش
که در تحلیا و تعلیا دادههای تاریخی از آن بهره گرفتهای میپردازی .
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چارچوبنظری 
روششناسیماکسوبر 


ماکس وبر جامعه شناس بزرگ آلمانی به تحلیا دولت و رابطه پیچیتده آن بتا جامعته
عالقه داشت .نظریه انواع حاکمیت که همان مطالعه نظامهای سیاسی میروع و نهادهای
قدرت و دولت در آنهاست از مه ترین مباحث و در واقع مبنا و اساس جامعهشناسی وبر
است که از طریق مطالعه نظامهای سیاسی در طول تاریخ و طبقهبندی آنها شکا گرفته
است؛ مقوالت قدرت دولت و میروعیت.

3
3

وبر در جامعه شناسی خود مفاهی سیاست قتدرت و ستیادت (ستلطه میتروع را بته
روشنی تعری و نمونههای متعالی از قدرت و یا سلطه میروع را بیان میکند و میخصات
هر ی

را برمیشمرد:

قدرت عبارت است از امکان اعمال خواست و اراده ی

فرد در روابط اجتماعی بتدون

توجه به منیأ این امکان و به را مقاومت دیگران؛
اتوریته و یا سلطه میروع نوع محدود و معین قدرت است؛ گتروه معینتی از متردم از
فرمان میخصی که از طرف شخص و یا اشخاص معینی ادر میشود (به رضا و رابت
اطاعت میکنند.

5

از دیدگاه وبر دعاوی میتروعیت (اقتتدار بتر سته نتوع کلتیانتد :قتانونی ت عقالنتی
(بوروکراتی

 6کاریزماتی

(فرهمند  7و سنتی 8.به نظر وی اگر سیادت مبتنی بر باورها و

روابط و ارزشهای سنتی باشد سیادتی سنتی است؛ اگر مبتنی بر پتییرش قتانون باشتد
سیادتی است قانونی ت عقالیی؛ و سرانجام سیادتی که مبتنی بر ارتباط درونی (عتاطفی ت
ارزشی بین ی

رهبر کاریزمایی از ی

سو و پیروان وی از سوی دیگتر باشتد ستیادتی

است کاریزمایی.
تفاوت و تمایز انواع سلطه از ی دیگر بر اساس ادعاهایی است که فرمانروایان دربتاره

میروعیت حکمرانی خود دارند 9و تمام شکاهای سلطه در طول تاریخ ترکیت
انطباق این سنخهای سهگانهاند 20.در ادامه به منظور فه نظریه پادشاهزدگتی  22نخستت
انواع اقتدار سنتی 21در اندییه ماکس وبر بیان میشود و در نهایت مفهوم پادشاهزدگتی در
آمیتزه و
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جامعه شناسی وی و تطابق و یا عدم تطابق آن بر دوره سلطه سیاسی نظامیان بر خالفتت
عباسی مورد بازکاوی قرار میگیرد.
انواعسلطهمشروعسنتی 

در میان انواع سهگانه حاکمیت (سلطه در اندییه وبر سلطه (اقتدار سنتی از مه ترین
آن هاست .رییه این حاکمیت در ریاست سرکرده خاندان بر اعضای آن قرار دارد که همان
نظام پدرساالری( 23پاتریارکال  23است .سلطه سنتی به تقدس آداب و ستنن بستیار کهتن
تکیه دارد .در این نظام منیأ اقتدار عادات و سنت است و تعیین رهبر نیز بر اساس سنت
میباشد .در این نوع از سلطه سنتِ اعتقاد به قواعد قراردادی 25یا اعتبار موقعیت و مقامی
که به پیتوانه سنت ایجاد شده است سب میشود که پیتروان از رهبتر پیتروی کننتد.

26

اقتدار سنتی در ا ا متیکا از نظامهای پدرساالری پاتریمونیال 27و فئودالیس  28استت.
نظام پدرساالری منیأ و شکا اولیه نظام پاتریمونیال و فئودالیست  29هت نظتام سیاستی
شکا گرفته از تقسی و تجزیه نظام پاتریمونیال است .نخستین مالک برای نمونهشناستی
نظامهای متفاوت سنتی وجود یتا عتدم ستازمان اداری استت .بتدین ترتیت نظتامهتای
پدرساالری و سالمندساالری 10دو نمونته از نظتامهتای ستنتی فاقتد ستازمان اداریانتد و
نظام های «پاتریمونیالیزم» و «فئودالیزم» که در تاریخ سازمانهای سیاسی اهمیت بستیار
داشتند دارای سازمان اداری بودهاند 12.نظام سیاسی پدرساالری پاتریمونیتال و فئودالیتته
هر کدام مفاهی و نمونههای انتزاعی شکادهنده مفهوم کلی حاکمیت سنتی میباشند .در
این بین نظام پاتریمونیالیس گستردهترین پیچیدهترین و برجستهترین نوع سلطه ستنتی
است که اساس و مبنای حاکمیت آن میباشد .حاکمیت پاتریمونیال از ی
ی

حاکمیت ساختاری مبتنی بر تیکیالت اداری نظامی اقتصادی و حقتوقی استت و از

سوی دیگر حاکمیت شخصی متعلق به ی
پاتریمونیال یا سلطه موروثی
ی

سو به عنتوان

شخص و خاندان میباشد.

ورتی از حاکمیت سیاسی سنتی است که در آن قدرت

خاندان پادشاهی از طریق دستگاه دیوانی اعمال میشود .ترنر 11که از شارحان آثار وبر

است فرایند تبدیا نظام پدرشاهی به پاتریمونیالیزم را چنین توضیح میدهد:
پدرشاهی ،که شکل سنتی و ابتدایی تری نسبت به پاتریمونیالیزم دارد ،مبیین
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سلطه یک ارباب یا خان بر عشیره خود است .ستاد اداری چنیی سیاخت ریدرتی
مستقیماً از خانواده گسترده رئیس طایفه گمارده میشوند .اما به هنگیام گسیتر
نقشها و وظایف دیوانی ،اعضای دودمان حاکم برای اداره امور به تنهایی کفایت
نمی کنند ،لذا حاکم پاتریمونیال ناچار به گماردن خیل عظیمی از بردگان به درون
دستگاه دیوانی خود میشود که مناصب نظیامی و اداری را اشیلال مییکننید از
اینجاست که پدرشاهی به سلطه موروثی بدل میشود.

23

نظام سیاسی پاتریمونیالیس به لحاظ ساختاری دارای انواع و گرایشهایی است که وبر
آن را در عر ه تاریخی و مطابق با واقعیات تاریخی مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
ی

نمونه آن نظام سیاسی پاتریمونیال ت بوروکراتیت

استت کته متیتکا از دو مفهتوم

متضاد پاتریمونیال به عنوان نظام سنتی شخصی و بوروکراتی

به عنتوان نظتام عقالنتی

ایرشخصی میباشد 13.این نوع نظامها که در آااز خود در ساختار شخصی و ابتدایی نظام
پدرساالری رییه داشته اند به تدریج با گسترش قلمرو و پیچیده شدن تیکیالت اداری و
سیاسی میخصات بوروکراتی

متدرن

گرفتهاند به گونهای که با تیکیالت بوروکراتیت

شباهت مییابند؛ اما با آن نظامها تفاوت ماهوی دارند .نظتام پاتریمونیتال ت بوروکراتیت
پیش از نظام بوروکراتی

مدرن پییترفتهتترین نظتام سیاستی ت اداری بتوده استت امتا

خودکامگی و خاندانی بودن ی

نظام سیاسی و ستنتی بتودن ستاختارها و سیاستتهتای

اعمال شده آن از شاخصهها و مبانی نظام پاتریمونیال است.
در درون نظام پاتریمونیالیس روند دیگری شکا میگیرد که همان «نظام پادشاهزده»
است .پادشاهزدگی افراطیترین شکا اقتدار پدرساالر و موروثی (پاتریمونیتال متیباشتد.
پادشاه زدگی ساختاری متفاوت از پاتریمونیالیس نیستت بلکته ترفاو رونتدی متفتاوت در
ساختار پاتریمونیال است .هنگامی که حاک پاتریمونیال از سنتها به عنوان مبنا و استاس
میروعیت بخش نظام پاتریمونیال به سمت سیاستهای خودکامه و نادیده گرفتن سنتها
گرایش پیدا کند نظام سیاسی شکاگرفته «نظام پادشاهزده» خوانتده متیشتود .خصتلت
استبداد ویژگی مه اداره سنتی است که با ظهور عقالنیت رسمی در ستیز است.

15
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پادشاهزدگی در واقع گونه ای از نظام سیاسی پاتریمونیال بود که

توضیح بییتر آن که
حاک با قطع پیوند از دیگر منابع قدرت میخصه اقتدار و میروعیت را در نظام حکتومتی
میگیارد .در این روند با تکیه بیش از حد حاک به نیتروی هتای
به نفع قدرت نظامی کنار 
نظامی نظامیان سیاست های نظامی گرایانه افراطی در پیش گرفته اقدام به عزل و نصت
فرمانروا می کنند و گاهی مرگ حاک و یا افول قدرت وی فروپاشی نظام فعلتی و ظهتور
ناگهانی ی

نظام سیاسی دیگر را به دنبال دارد 16.بتا تستلط نیتروی نظتامی بتر ستاختار

سیاسی و اداری روند دیگری در نظام پاتریمونیال شتکا متی گیترد کته از آن بته نظتام
پادشاهزده تعبیر میشود.
ساختارسیاسیـاداریخالفتعباسی 

عباسیان شاخهای از خاندان هاشمی بودند که توانستند از میتکالت سیاستی و اداری
اموی نهایت استفاده را ببرند و با عنوان جانیینان بر حقّ پیامبر وارد حنه سیاسی شوند.
آنها برای دستیابی به قدرت تالش گستردهای آااز کردنتد .ایجتاد شتبکهای متنظ از
داعیان تبلیغات میهبی بر ضد دولت اموی و نزدی

شدن به علویان از جمله تالشهای

عباسیان در این زمینه بود 17.تیکیالت اولیه عباستیان عبتارت بتود از نظتارت مستتقی و
شخصی امام عباسی بر خاندان داعیان و فعالیتهای سیاسی آنان .این تیتکیالت را کته
میخصات پدرساالری داشت میتوان منیأ اولیه نظام پدرساالری عباسیان دانست .علتی
بن محمد بن عبداهلل بن عباس به عنوان رئیس و بزرگ خاندان عباسی در تمتام مراحتا
دعوت خود رهبری را به عهده گرفته بود .در کنار نقش رهبری امامان عباسی و شتناخت
نسبی آنها از حکومت داری و چگونگی ارتباط با داعیان میتوان متوارد زیتر را از جملته
عواملی دانست که در پییبرد هدف عباسیان نقش تعیینکنندهای داشت :انسجام درونی و
میارکت جمعی خاندان عباسی درگیری های سیاسی امویتان (کته نبتود تمرکتز اداری و
سیاسی قدرتمند را در پی داشت اهمیت جغرافیایی خراسان میارکت خاندانهای عترب
طرف دار عباسیان و حمایت گروه های ایرعرب (که به واسطه نداشتن تیکیالت دیتوانی
منسج و فراگیر به خدمت عباسیان درآمده بودند  .عباسیان پس از ه گرایی با علویان و
موالی ایرانی توانستند به کم

نیروهای تحت امرشان بر خراسان البته کننتد .بته ایتن
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ترتی با تکیه عباسیان بر اریکه قدرت نظتام پاتریمونیالیست عباستی شتکا گرفتت .راه
یافتن موالی ایرعرب (ایرانیان به جامعه اسالمی و سهی شدن آنها در اداره حکومتت و
تداوم نظام اداری دولت های پییین سب تحول سیادت پاتریمونیالیس عباسی بته نظتام
پاتریمونیال ت بوروکراتی

گردید.

18

خانتدان ختود و

پییتر اشاره شد که در روند آاازین دولت پاتریمونیال حاک با کم

میارکت متنفیان و احبان قدرت در حکومت های محلی زمینته را بترای شتکاگیتری
سازمان اداری ت سیاسی پاتریمونیال به وجود میآورد تا بتواند وظای و مسؤولیتهای آن
را اداره کند .در نظام اداری شکا گرفته بته ستب ضترورت و نیازهتای جدیتد حکومتت
پاتریمونیال و تداوم و پیچیدگی فزاینده امور اداری میااا جدید به وجود میآید .در ایتن
مرحله حوزه اداری مربوط به دبیری منیی گری و سلسله مرات آن و نظام مالی است که
نقش مهمی در اداره کار بر عهده دارند به شکلی که خاندان سنتی بدون وجتود آنهتا از
ثبات و قدرت الزم برخوردار نیست .به این ترتی نظتام اداری پاتریمونیتال بتا گستترش
تقسی کار و عقالیی شدن فزاینده یعنی با ازدیاد مکتوبات و ایجاد سلسله مرات

هر چته

بییتر خصو یات دیوانساالرانه به خود میگیرد 19.در نهایت دیوانساالری پاتریمونیال با
گسترش و پیچیدگی تقسی مستؤولیتهتا و گستترش وظتای دبیتری میخصتههتای
بوروکراتی

از ختود بتروز متی دهتد .امتا نظتام دیتوانی پاتریمونیتال حقیقتی بته لحتاظ

جامعهشناختی از نظام دیوانساالری بوروکراسی متمتایز استت .در حقیقتت در تیتکیالت
اداری و دیوانی نظامهای سیاسی پاتریمونیال گونهای از ساختار و دیوانساالری گستترده
با تیکیالت شتبهبوروکراتیت
بوروکراتی

شتکا متیگیترد .از ایتن رو وبتر مفهتوم پاتریمونیتال ت

را برای گونهای از دولت پاتریمونیال بته کتار متیبترد کته دارای تیتکیالت

دیوانساالری گسترده و نسبتاو متمرکز با میخصات بوروکراتی

30

است .از نکتات مهمتی

که ماکس وبر در نظریه سازمان اداری به آن اشاره میکند تتداوم نظتام دیتوانستاالری
(بوروکراسی است 32.ایتن تتداوم حتتی بتا تغییتر دودمتان نظتامهتا و وقتوع انقتالب و
دگرگونیهای مه در جامعه دیده میشود .بررسی ستیر تتاریخی دیتوانستاالری جوامتع
شرقی و اسالمی نیز حاکی از تدوام آن است؛ چنان که اعتراب پتس از تستلط بتر قلمترو
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حکومت ساسانی و بیزانس از دستگاه اداری شان تقلید کردند و اداره حکومت ختود را بته
سب

دولت های ساسانی و بیزانس درآوردند .این شیوه ک و بیش در دورانهای مختلت

تداوم یافت و تیکیالت اداری بسته به نیرومندی یتا ضتع نظتام سیاستی و اقتصتادی
جامعه گسترده و یا محدودتر میشد .حکومت عباسیان نیز از این امر مستثنا نبود و خلفا با
الگوبرداری از روش های حکومتی و نظام سیاسی اداری و ...مناطق فتتح شتده بته ویتژه
ایرانیان سعی در نهادینه کردن قدرت خود داشتند.

31

رویکردنظامیخالفتعباسی 

ساختار سیاسی قدرت دولت عباسی بر ارتش و سازمان اداری تکیه داشتت .میخصته
نظا ِم سیاستی پاتریمونیتال تیتکیالت اداری و ستازمان لیتکری (نظتامی استت کته از
ابزارهای اساسی اعمال سلطه قدرت و اداره امور حکومت پاتریمونیال به شمار متیرونتد.
پاتریمونیال به عنوان نوعی اقتدار سنتی دارای تیکیالت اداری و نظتامی استت کته بته
هنگام گسترش قلمرو تبدیا به قلمروهتای فراپاتریمونیتال و اجرایتی شتدن تصتمیمات
اتخاذشده نیازمند نیروی وفادار نظامی است که بته شتخص حتاک سرستپردگی و ارادت
دارد 33.از این رو خلفای عباسی نیز در دد ایجاد ارتیی منظ برآمدند .نظام ستربازگیری
خالفت بر مبنای قبیلهای سازمان یافته بود که این شیوه در آااز سده سوم (عصر معتص :
128تتت117ق فروپاشتتید و از آن پتتس اقتتتدار نظتتامی خلفتتا بتتر ستتپاهیانی از بردگتتان
خریداریشده متکی شد؛ بردگانی ترک که خریداری میشدند و آموزش نظامی میدیدند.
ترکان 

راهیابی ترکان به خالفت به عنوان حادثهای بزرگ آاتازگر دورهای جدیتد در تتاریخ
حکومت عباسی است 33.ورود ترکان به عنوان نیتروی ستپاهی در ایتام خالفتت معتصت
(128ت117ق بود .عصر وی با ورود تعداد بیشمار ترکان به سپاه و در نهایت سیاستت از
دوران قبا متمایز میشود .خلیفه االمان ترک را بر دوستان قتدی یتاران و نزدیکتانش
برتری داد و حتی محافظان شخصی را از نیروهای سرسپرده ترک برگزیتد 35.معتصت بته
جهت تبار مادرش و نیز بر حس ضترورت  36ترکتان را کته بته سلحیتوری و دالوری و
چاالکی در نبرد معروف بودند وارد سپاه کترد 37.موفقیتت ترکتان در سترکوب قیتامهتا و
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مخالفان حکومت عباسی سب اعتماد روزافزون خلیفه به آنها شد 38.ا طخری با بیتانی
ستایش گونه حضور ترکان در دربار خالفت و حضور آن ها در وقایع سیاسی را ایتن گونته
و

کرده است:
در همه روزگار ،لشکر تیر بیر گیروههیای دیگیر مقیدم بودنید ...دلییری،
فرمانبرداری ،عزت و حرمت و ...آن ها بیشتر از دیگر مردم است .خلفا چیون بیه

کاری صعب برخوردند و لشکری عظیم خواستند ،با لشکری از ماوراءالنهر آن را
تدبیر مینمودند. ...

39

البته باید خاطرنیان کرد که استفاده از عنصر ترک به عنوان نیروی سپاهی بته آاتاز
خالفت عباسی برمی گردد .منصور عباسی (236ت258ق اولین خلیفهای بود که ترکتان را
استخدام کرد و پس از وی المهدی (258ت269ق و دیگتر خلفتا از ایتن سیاستت پیتروی
کردند 30.بزرگترین خطای خلفا این بود که ترکان را تنها تکیهگاه خالفت شمردند و سایر
عنا ر (ایرانی عرب را حیف کردند .حضور ترکان در حکومت شورش و توطئه اعراب و
ایرانیان را به دنبال داشت که در مقابا خالفت ه آنها را از حکومت دور و اسامیشتان
را از دیوان عطا حیف کرد 32.تعداد بیشمار االمان ترک بداوت آنان و آزاری که به مردم
می رساندند و حفظ عصبیت عنا ر ترک سب شد کته معتصت شتهر ستامرا را تأستیس
کند 31.با انتقال پایتخت به سامرا به تدریج این شتهر تبتدیا بته پایگتاهی جدیتد بترای
عصبیت ترکی شد و ترکان عمالو خداوندگار حکومت عباسی شدند.

33

ی خالفتت بتا توجته بته رویکترد نظتری و قالت
ورود ترکان به عنوان نیروی نظتام ِ
جامعهشناسی آن با مفهوم نیروی نظامی پاتریمونیال مطابقت دارد .توضیح این که با توجه
به دیدگاه وبتر در حاکمیتت پاتریمونیتال دو نتوع قتوای نظتامی (ارتتش حضتور دارنتد؛
پاتریمونیال و ایرپاتریمونیال .نیتروی نظتامی پاتریمونیتال ویژگتی جنگتاوری و خصتلت
حرفهای در جنگ دارند و دستمزد آن ها از خزانه و دیگر منابع عایدات فرمانروا (پادشتاه
تأمین و تجهیز می شود .در این نوع نظامیان تنها از شخص حاک فرمان میگیرنتد و بته
شخص حاک وفادارند .اما قوای نظامی ایرپاتریمونیال تجهیتزات و مختارر را خودشتان
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تأمین میکردند و حرفهشان نظامی گری نبود و تنها به هنگام جنتگ بته ختدمت خوانتده
میشدند؛ از این رو به طور مستقی تابع حاک پاتریمونیال ت بوروکراتی

نبودند 33.ساختار

قوای نظامی به کار گرفته شده در خالفت عباسی تا دوره معتص ماهیت ایرپاتریمونیتال
داشت اما از آن پس دولت عباسی به شکا رسمی در دد تغییتر اتکتای ختود بتا قتوای
پاتریمونیال برآمد .با ورود نیروی نظامی ترکان با خاستگاه االمی که به شکا زرخرید و
یا هدایا به دست می آمدند تیکیالت نظامی خالفت میخصته پاتریمونیتال گرفتت .وبتر
معتقد است:
نظام سربازگیری حکومت دینی شبه جزیره که به طور ربیلهای سازمان یافته
بود ...سرانجام در سال 333م (213ق) فروپاشید .پس از ای فروپاشی ،خالفت و
اکثر حکومت هایی که پس از تجزیه آن در شرق پدید آمدند ،ررنها بر سپاهیانی
از بردگییان خریییداریشییده ،متکییی بودنیید  ...از اییی رو خلفییاای عباسییی از
سربازگیری ملی و نظم غیردریق زمان صلح آن مستقل شد و ارتشی منظم ایجیاد
کرد.

45

رویکرد نظامی خالفت و استفاده از االمان در نیروهای نظامی به عنوان مصتداقی از
سپاهیان پاتریمونیال در حکومت عباستیان نتتایج متفتاوتی در ستاختار سیاستی و اداری
حکومت در برداشت که مه ترین پیآمد آن را میتوان سیادت و ستلطه استمی و رستمی
ترکان بر ارکان حکومت دانست.
غلبهنظامیانبرسیاست 

با البه فرماندهان نظامی بر حکومت عباسی مقام خالفت تنتزل یافتت و در نهایتت
خلیفه مقهور قدرت نظامیان شد .به دوران معتص و واثق گرچه ترکتان بتر دولتت البته
یافتند اما با این حال اقتدار خلیفه حفظ گردید .استیالی واقعی نظامیان تترک بتر ستاختار
سیاسی ت اداری از سده سوم هجری (خالفت متوکا131 :ت137ق بود که در تقسی بندی
تاریخی خالفت عباسیان عصر دوم را رق زد 36.با مترگ الواثتق (131ق ستلطه واقعتی
سپاهیان ترک آااز شد و آنها به همراهی وزیر ت محمد بن عبدالمل

زیتات ت توانستتند
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شخص مورد نظر خود را به خالفت بردارند 37.گزینش خلیفه (متوکا از ستوی ستپاهیان
ترک سنتی شد که تا حدود ی

سده (ورود آل بویته بته بغتداد333 :ق ادامته یافتت.

38

استفاده عباسیان از نیروی نظامی پاتریمونیال ترک به جز ایتن کته بته تضتعی جایگتاه
خلیفه انجامید تغییر و تحول در ساختار سیاسی اداری و اقتصادی را نیتز در پتی داشتت.
گسترش و رشد فعالیتهای جداییطلبانه امیران مناطق مختلت استالمی 39و در نهایتت
پیدایش منص امیراالمرایی را ه میتوان از پیآمدهای البه نظامیان بر خالفت دانست.
خالفت عباسی در این برهه تاریخی (عصر البه نظامیان ترک تنها شتاهد یت

دوره

کوتاه اقتدار خالفت و انسجام نظام اداری است؛ عصتر معتضتد (179تت189ق و مکتفتی
(189ت195ق ت خلفایی که ترکان در تعیینیان نقیی نداشتند ت که توانستند تتا حتدودی
قدرت حکومت را احیا نمایند .چنان که طقّوش دوران خالفت معتمد معتضتد و مکتفتی ت
در سالهای  156تا 195ق .ت را به سب اقتدار نسبی خلیفه که بخیتی از نفتوذ و هیبتت
حکومت احیا شد عصر «بیداری خالفت» نامیده است 50.دخالتت نظامیتان تترک در اداره
مملکت و تصرف اموال دولتی پی آمدهایی چون هرر و مرر آشفتگی و بیثباتی سیاسی
را به دنبال داشت .خلیفه (معتضد با تأسیس دیوانهای اداری 52و نظارت بر امتر خترار و
مالیات و تقسی کار توانست بر تیکیالت اداری و ساختار سیاسی حکومتت نظتارت کنتد.
نتیجه ا الحات خلیفه تعادل و هماهنگی امور مقامات اداری سیاسی و نظامی از وزیتر
اح دیوان و امیرالجیش بود 51.البته این اقتدار دوامی نداشت و با روی کار آمدن مقتدر
(195ت310ق ضع و زوال خالفت شتاب گرفتت و پیتدایش منصت امیراالمرایتی نیتز
نتوانست شوکت و هیمنه خلیفه و قدرت حکومت را بازیابی و بازسازی کند.
پیدایشمنصبامیراالمرایی 

در ساختار سیاسی ت اداری پاتریمونیال ت بوروکراتی ِ خالفت عباسی مجموع مقامات
و منا

حکومتی در انحصار سه طبقه قرار داشت :دیوانیان نظامیتان و علمتای دینتی.

دیوانیان عهده دار تیکیالت اداری و دیوانی حکومت بودند قیر قدرتمند نظامی منا
لیکری را بر عهده داشتند و علمای دینی منا

میهبی را در اختیار گرفته بودند .پییتر

ذکر شد که اقتدار نظام سیاسی پاتریمونیالیزم به واحدهای نظتامی و اداری استت کته بته
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فرمانروا وفادارند .اما تکیه افراطی ساختار سیاسی به هر ی

از عواما قدرت نتایجی برای

حکومت در پی داشت؛ از آنجایی که مسأله این پژوهش تسلط نظامیان بر ساختار سیاسی
است تنها به پیآمدهای آن پرداخته میشود.
به طور کلی خالفت عباسیان از آااز رویکردی نظامی داشت و قتدرت خلفتا مرهتون
فعالیت سپاهیان ابناءالدوله ت مرک از خراسانیان و عرب ت بتود .عتالوه بتر ایتن خلفتای
عباسی برای سرکوب دشمنان داخلی تقویت بنیه دفاعی و نظامی خود در برابر قدرتهای
رقی و مجاورت با ثغور به سازمان نظامی توجه ویژه کردند .در آاتاز خلفتا توانستتند بتا
تسلط بر امور از قدرت گیری دو نظام لیکری (نظامیان و کیوری (دیوانیتان جلتوگیری
کنند اما در نهایت تعادل قدرت به هت ختورد و نظامیتان بتر خلیفته و نیروهتای رقیت
(دیوانیان پیروز شدند .پیآمد سلطه سپاهیگری نظام پاتریمونیال عباسی ضتع دولتت
استقالل والیات تابعه حکومت جنبش قرامطه حرکتهای دینی و میهبی ضتع نظتام
اقتصادی اختالف و تنازع به منظور دستیابی بر خالفت اختالف و رقابتهتای رجتال و
اح منصبان دیوانی و دولتی بود 53.پدیده شوم سلطه نظامیان بر ساختار اداری سیاسی
و اقتصادی حکومت از نگاه مورخان آن دوره نیز پنهان نمانده بود چنان کته مستکویه در
انتقاد از این امر بازنایستاده و درباره شورش فرمانده نظتامی (متونس و مخالفتت وی بتا
خلیفه عباسی مقتدر (190ت310ق که در نهایت به قتا خلیفه انجامید تأس خود را این
گونه بیان کرده است:
 ...دشمنان را جرأت میدهد به چیزی دسیت یابنید کیه هرگیز آرزوی آن را
نمیکردند و در اندیشهشان نمیگنجید :تصرف پایتخیت و دربیار زییرا خالفیت
ضعیف و زبون گشته و ردرت خلیفه از میان رفته است.

54

آشتتفتگی سیاستتی و اداری کتته خالفتتت بتتا آن مواجتته بتتود خلیفتته عباستتی راضتتی
(311ت319ق را ت که خود با نظر و الحدید سپاهیان  55قدرت را به دست گرفته بتود ت
بر آن داشت که برای احیای قدرت دست نظامیان را به گونهای از حکومت کوتاه کنتد.

56

سپاهیان نیز در پی خلع و حتی قتا خلیفه و بیعت با دیگری برآمدند .خلیفه بترای از بتین
بردن دسیسههایی که بر ضد او می شد کوشید اذهان را از خالفت دور کند و درگیتری را
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به سمت دست یابی به منصبی مه سوق دهد؛ بنابراین مقام امیراالمرایتی را کته تاح
حقیقی قدرت به شمار میرفت ایجاد کرد.

57

تحولنظامپاتریمونیالیسمخالفتعباسی 

البه نظامیان در نظتام سیاستی ت اداری پاتریمونیتال ت بوروکراتیت

ستاختاری را در

حکومت موج میشود که از آن با عنوان پادشاهزدگی نام برده شده است .وبر با توجه به
فعالیتها و سیاست های نظامی موجود در دولت های اسالمی پاتریمونیال کته بتر مبنتای
قوای االمان بوده مفهوم پادشاهزدگی را مطرح میکند .در حقیقت پادشاهزدگتی نظتامی
جدا از نظام پاتریمونیالیس نیست بلکه به سنتهای این نظام بیتوجهی نیان داده است.
پادشتتاهزدگتتی 58گونتتهای از نظتتام سیاستتی پاتریمونیتتال بتتود کتته در آن سیاستتتهتتای
نظامی گرایانه افراطی در پیش گرفته می شد و حاک با قطع پیوند از دیگتر منتابع قتدرت
میخصه اقتدار و میروعیت را در نظام حکومتی به نفع قدرت نظامی کنار میگیاشت و به
طور کاما به حمایت ارتش پاتریمونیال تکیه میکرد؛ روندی که در آن قوای نظامی کامالو
جنبه پاتریمونیال داشته در انحصار شخص حاک و وفادار به او بودند .به این ترتی نظام
پادشاه زدگی خالفت عباسیان که در سده سوم با تسلط سپاهیان ترک آااز شتده بتود بته
ال نظتامی داشتت شتتاب
سال  313ق .با تیکیا منص امیراالمرایتی کته متاهیتی کتام و
بییتری گرفت.
به نظر وبر نظامی شدن فزاینده حکومت در دوران االمان نظامی و بندگان زرخریتد
دریافت مالیات فراوان از مردم نابهسامانی و ضع بنیه مالی و اوضاع اقتصادی حکومتت
و تصرف سازمان سیاسی و اداری به دست نظامیان پی آمدهای مهمی برای حکومتت در
بردارد؛ از این رو یکی از وظای حاک پاتریمونیال را آن متیدانتد کته بترای بته حتداقا
رساندن استقالل نظامیان و احبان قدرت تالش کند 59.اما پیآمد استیالی نظامیتان بتر
حکومت گسترش اقطاع است و یا این که مقدمته تجزیته و ستقوط دستتگاه حکومتت را
فراه میآورد 60.دیدگاه وبر از نظام اقطاع در ارب همان نظام فئودالیس است 62.ایتن در
حالی است که ماهیت و روابط و مناسبات حاک در نظام سیاسی ایرمتمرکز شکاگرفته از
پاتریمونیالیس خالفت عباسی به هیچ وجه با نظام فئودالی کته در جوامتع اربتی شتکا
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گرفته قابا مقایسه نیست و تعریفی که وبر از نظام فئودالیس ارائه داده است بتا ستاختار
سیاسی جوامع اسالمی تطبیق ندارد .همچنین نظام اقطاع در دولتهای شترقی بتا نظتام
فئودالیس ارب متفاوت است و به لحاظ ساختاری بین این دو نظام تناسبی وجود نداشته
ساختار و روابط آن با نظام پاتریمونیال تفاوت بنیادین دارد 61.حتی به عقیده خود وی نیتز
جوامع شرقی به معنای واقعی کلمه مانند جوامع اربی فئودال نبودند 63.بنابراین سعی شتد
با استفاده از ا طالح «ملوک الطوایفی» و واقعیات تاریخی چگونگی تجزیه و دگرگتونی
نظام پاتریمونیالیس دولت عباسی تعری و مطرح گردد.
فرجامنظامپادشاهزدگیعباسی 


با استیالی ستپاهیان (نظامیتان بتر حکومتت و سیاستتهتای افراطتی آنهتا نظتام
پاتریمونیالیس عباسی که مفهوم پادشاهزدگی گرفت تجزیه و تقستی شتد .شتکاگیتری
قدرت و نظامهای سیاسی ایرمتمرکز و متعدد در کنار ی دیگر که سلسله مراتت قتدرت
در آن قابتتا میتتاهده استتت و ویژگتتی ملتتوکالطتتوایفی داشتتت از جملتته تتتأثیرات نظتتام
پادشاهزدگی عباسی است .افول قدرت خالفتت  63کمبتود درآمتدهای حکتومتی شتورش
سپاهیان برای دریافت مواج (که از سویی خلیفه ناگزیر از اعطای امتیازاتی بته نظامیتان
بود و از طرفی برای اخی مالیات به توده مردم فیار وارد میشد حیف خاندانهای اداری
ت دیوانی و افزایش بحرانهای سیاسی اداری و اقتصادی از پیآمدهای البه نظامیتان بتر
حکومت بود .با ضع حکومت مرکزی والیان مناطق تمایا به خودمختاری داشتند و این
به تیکیا خاندانهای موروثیِ مقتدر کم

می کرد .با تضعی تدریجی قدرت سیاستی و

اداری خلیفه دایره حکومتی وی از اواسط قرن چهارم محدود به بغداد گردیتد .خلیفته بتا
دادن عناوین به قدرتهای محلی در حقیقت بخیی از قدرت سیاسی و اداری خود را بته
آن ها تفویض کرده بود .به این ترتی نتیجه فرایند رویکرد نظامی خالفت ت که با تیکیا
منص امیراالمرایی بسیاری از ماجراجویان را به طمع دستتیتابی بته قتدرت بته مرکتز
خالفت کیاند ت تقسی قدرت خلیفه بین سالطین و امرای محلی بود؛ به نوشته مسکویه:
دولت عباسی به دولتهای کوچک تقسیم شید ،بیدی سیان دنییا بیه دسیت
زورمندان افتاد .حکومت ملو الطوایفی شکل گرفت و هر کس شیهری کیه بیه
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بررسیها نیان میدهد که انحصارطلبی و استبداد خلیفه میارکت عنا ر ایرعرب به
ویژه ایرانیان در اداره حکومت الگتوبرداری خلفتا از شتیوه حکومتتداری ملتا ایرانتی و
بیزانس تکمیا و تکاما دواوین اداری تیکیا و سازمان دهی ارتش با استخدام و تربیت
االمان قدرت گیری سپاهیان و استیالی آنان بتر حکومتت و سترانجام تضتعی قتدرت
سیاسی از میخصات نظام پاتریمونیال ت بوروکراتی

عباسی بوده استت .خلفتای عباستی

برای آن که قدرت خود را نهادینه کننتد ارتتش پاتریمونیتال را کته متیتکا از نیروهتای
سپاهی ترک بود به استخدام گرفتند .با تکیه بیش از حد خلفا به نیروهای نظامی تترک و
سرانجام با ایجاد منص نظامی امیراالمرایی نظام سیاسی پادشاه زدگی عباسی آااز شتد.
تقسی قدرت سیاسی بین خلیفه و سپاهیان سلطه ستپاهیان بتر اداره دربتار و تیتکیالت
مالی حکومت رقابت و اختالف دیوانیان و نظامیان و حیف تدریجی خانتدانهتای اداری
تضعی نهاد وزارت و محدود شدن وظای وزیر و حضور تیریفاتی وی (که در نهایت بتا
تیکیا منص امیراالمرایی سقوط واقعی این مقام رقت ختورد از مهت تترین تحتوالت
دیوانی بعد از استیالی نظامیان بر سیاست بود .فرجام نظام سیاسی پادشاهزدگی بیثبتاتی
ساختار سیاسی و نبود تمرکز اداری است که به تیکیا خاندانهای حکومتگتر در قلمترو
خالفت انجامید.
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نوشتها 


پی
 .1البته این بدان معنا نیست که قدرت خلفای بغداد در طول سالهای خالفت ،مطلق بوده است؛
چنان که در دورهای از تاریخ خالفت ،فرمان خلیفه از بغداد بیرون نمیرفت.
 . 2در نظام پاتریمونیال ـ بوروکراتیک دو مفهوم متضاد نهفته است :پاتریمونیال به عنوان نظام سنتی
شخصی و گرایش خودکامه فرمانروا و از سوی دیگر بوروکراتیک به عنوان سیادت عقالنی
غیرشخصی .نظام پاتریمونیال ـ بوروکراتیک به دیوانساالری سنتی در سیادت پاتریمونیال اشاره
دارد که دارای مشخصههای ظاهری بوروکراتیک است اما با نظام عقالنی ـ قانونی که مبتنی بر
قوانین اداری بوروکراتیک است ،تفاوت دارد .نظام اداری پاتریمونیال ـ بوروکراتیک به سبب
سنتگرایی ،ضعف ارتباط و وسایل ارتباطی و استبداد شخص حاکم ،دارای تمرکز و قدرت نظامی
مانند بوروکراسی مدرن نیست؛ اما از قدرتمندترین تشکیالت حکومتی است که بشر تجربه کرده
است .بنگرید:
weber, max, Economy and Society, Edited by GHonther and Claus Wittch,
1015.ـUniv of California, 1987, v2, pp 1013

 .3وبر ،ماکس ،اقتصاد و جامعه ،تهران :انتشارات سمت ،1331 ،ص7ـ11؛ اشرف ،احمد،
جامعهشناسی وبر ،تهران :نشر هومن ،1371 ،ص.17
 .1واژه  Herreschaftمعموالً سلطه ( )Dominationترجمه شده است .اما با توجه به منشأ و
مفهوم به کار گرفته شده توسط وبر ،به نظر میرسد که واژه سیادت از نظر معنایی رساتر باشد؛
بنگرید :وبر ،پیشین ،ص.11
 .1وبر ،پیشین ،ص.312 ،19
6. Bureaucratic.
7. Charisma.
8. Traditional.

 .1همان ،ص.11
 .19بندیکس ،رینهارد ،سیمای فکری ماکس وبر ،ترجمه محمود رامبد ،تهران :هرمس،1332 ،
ص.313
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11 .Sultanism.

 .12سیادت سنتی ،از انواع سهگانه اقتدار از نظر وبر است که مشروعیت آن بر اساس تقدس حاکم
باشد؛ بنگرید :وبر ،پیشین ،ص361؛ اشرف ،پیشین ،ص.77
 .13به نظر ماکس وبر ابتداییترین نمونههای سلطه مشروع سنتی ،مواردی است که در آنها رئیس
(حکمران) فاقد کارگزاران شخصی برای اداره امور است .نظام پدرساالری در اجتماعاتی پیدا
میشود که بر مبنای امور اقتصادی و خویشاوندی گرداگرد خاندان سازمان یافته است (اشرف،
پیشین ،ص.)31
14. Patriarchal.
15. Stipulated.

 .16وبر ،پیشین ،ص361؛ بندیکس ،پیشین ،ص.321
17. Patrimonial.
18. Feudalism.

 .11نظام پاتریمونیال و فئودال در جامعهشناسی سیاسی وبر اهمیت بسیار دارد .اگر حاکم
پدرساالر دارایی خود را گسترش دهد و کارگزاران و نیروی نظامی رشد کنند ،سلطه سنتی به
پاتریمونیال تکامل پیدا میکند (اشرف ،پیشین ،ص .)31در سلطه پاتریمونیال ،عواملی منجر به
گسترش اقطاع میشود .این شیوه زمانی نمود پیدا میکند که نظام پاتریمونیالیسم به فئودالیسم
تبدیل شود .فئودالیسم سلطه مشروع افراد معدودی بود که مهارت جنگی داشتند و حامل سنت
اشرافی بودند (وبر ،پیشین ،ص111؛ اشرف ،پیشین ،ص.)13 ،32
 .29نظام سالمندساالری ( ،)Gerontocracyبه نظامی اطالق میشود که در آن نظارت به وسیله
سالمندان و ریشسفیدان اعمال میشود (اشرف ،پیشین ،ص.)31
 .21اشرف ،پیشین ،ص39ـ31؛ بندیکس ،پیشین ،ص.363
22. Bryan Turner (1945).

جامعهشناس انگلیسی ،متخصص نظریههای جامعهشناسی ادیان و مدرس دانشگاه آبردین
( )Aberdeenاست که به تدریس جامعهشناسی به ویژه جامعهشناسی پزشکی و ادیان اشتغال
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داشته و کتاب هایی تألیف کرده است مثل وبر و اسالم ،برای وبر و دین و نظریه جامعهشناسی؛
بنگرید :ترنر ،برایان ـ اس ،وبر و اسالم ،ترجمه حسین بستان و دیگران ،قم :پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه ،1333 ،ص.1
 .23ترنر ،پیشین ،ص.113
 .21همان ،ص.113
 .21گیدنز ،آنتونی ،سیاست؛ جامعهشناسی و نظریه اجتماعی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نشر
نی ،1337 ،ص.11
 .26وبر ،پیشین ،ص371؛ بندیکس ،پیشین ،ص.363
 .27عباسیان با ادعای خونخواهی علویان (واقعه کربال ،قیام زید بن علی و یحیی) ،پرچم سیاه را
انتخاب کردند (ابن حبیب ،محمد ،المحبّر ،حیدرآباد :دائرة المعارف العثمانیة1361 ،ق ،ص.)131
همچنین استفاده از شعار الرضا من آل محمد یکی دیگر از اقدامات عباسیان برای همسویی با
علویان بود (ناشناس ،أخبار الدولة العباسیة ،تحقیق عبدالعزیز الدوری ،بیروت :دار الطلیعة،
1311ق ،ص.)111
 .23در بررسی تاریخی دیوانساالری جوامع شرقی و اسالمی مشاهده میگردد که نظام اداری
حتی با انقراض دولتها و سلسلهها از بین نمیرود ،بلکه سلسلههای بعدی از آن استفاده میکنند.
با حضور ایرانیان در دربار خالفت ،به تدریج آداب و رسوم ایرانی ،تشکیالت حکومتی و مناصب
اداری از جمله منصب وزیر در دوران عباسیان شکل گرفت (یعقوبی ،احمد ،التاریخ ،بیروت :دار

صادر1371 ،ق ،ج ،1ص177؛ جهشیاری ،محمد بن عبدوس ،الوزراء و الکتاب ،تحقیق مصطفی
السّقا ،قاهره :مطبعة البابی الحلبی و اوالده1317 ،ق ،ص31؛ مسعودی ،ابوالحسن ،التنبیه و
االشراف ،قاهره :المکتبة التاریخیة1317 ،ق ،ص19ـ11؛ کریستین سن ،آرتور ،ایران در زمان
ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی ،تهران :زرین ،1337 ،ص133ـ)131؛ همچنین بنگرید :فرهمندپور،
فهیمه و« ،...نقش دبیران ایرانی در تحول نظام اداری خالفت عباسی» ،مطالعات تاریخ اسالم ،بهار
 ،13س ،6ش.29
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 .21وبر ،پیشین ،ص.111
 . 39البته باید اذعان کرد که تشکیالت پاتریمونیال ـ بوروکراتیک از دیدگاه وبر به عنوان مقدمه و
اساس بوروکراسی مدرن نبوده است و به لحاظ ماهیت و ساختار این دو نظام (پاتریمونیال و
بروکراسی مدرن) با وجود تشابههای ظاهری ،تفاوت بنیادین دارند .زیرا نظامهای سیاسی
پاتریمونیال ،ویژگی تخصص و عقالنیت را که از مشخصات نظام بوروکراسی است ،نداشتهاند
(ترنر ،پیشین ،ص.)116
 .31صبوری ،منوچهر ،جامعهشناسی سازمانها ،تهران :انتشارات سخن ،1339 ،ص.12
 .32بنگرید :فرخندهزاده ،محبوبه و« ،...واکاوی تأثیر متقابل نظام اداری و ساختار قدرت در دوره
امویان و مقایسه آن با عصر اول عباسی» ،تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،تابستان  ،1311س،7
ش.23
 .33بندیکس ،پیشین ،ص.363 ،361
 .31برای آگاهی بیشتر درباره آغاز و چگونگی ورود ترکان و همچنین نقش آنها در خالفت از
زمان تشکیل سلسله عباسی تا پایان عصر اول ،بنگرید :یعقوبی ،احمد ،البلدان ،بیروت :دار الکتب
العلمیة1122 ،ق ،ص11؛ مسعودی ،التنبیه و االشراف ،پیشین ،ص397؛ همو ،مروج الذهب ،قم:
الشریف الرضی1112 ،ق ،ج ،1ص.319
 .31مسعودی ،التنبیه و االشراف ،پیشین ،ص.397

 .36اعراب به سبب شورشها و درگیری با خالفت و از دست دادن مؤلفههای سیاسی و نظامی،
مورد اعتماد خلیفه نبودند (بنگرید :ابن طقطقی ،محمد بن علی ،الفخری فی اآلداب السلطانیة ،قم:
الشریف الرضی1111 ،ق ،ص .)231روابط خراسانیان و عباسیان در پی جنگ داخلی امین و
مأمون نیز تیره شده بود؛ تشکیل حکومت طاهری (297ـ211ق) حاکی از این دگرگونی بود
(بنگرید :یعقوبی ،التاریخ ،پیشین ،ج ،2ص163؛ ابن اثیر ،ابوالحسن علی ،بیروت :دار صادر،
1161م ،ج ،6ص .)369عالوه بر این ،نظریه اندیشهشناختی سادگی ذهنی و سنخیت سنن قبیلهای
با سنتگرایی عربی (ولوی ،علیمحمد ،دیانت و سیاست در قرون نخستین اسالمی ،تهران :دانشگاه

692

پادشاهزدگی؛غلبهنظامیانبرساختارسیاسیـاداریخالفتعباسی


الزهراء ،1339 ،ص131ـ ،)132رویکردی مذهبی در برکشیدن ترکان ،و از دیگر عوامل اهتمام و
اعتماد خلفای عباسی به نیروی نظامی ترکان بوده است.
 .37اصطخری ،ابراهیم ،المسالک و الممالک ،تهران :صدر[ ،بیتا] ،ص.221
 . 33ترکان در دوره خالفت معتصم در فتح عموریه (نبرد میان روم و عباسیان) ،شورش مازیار،
بابک خرمدین و افشین ،نقش کلیدی داشتند و خلیفه توانست این شورشها را با کمک ترکان از
میان بردارد (ابن اثیر ،پیشین ،ج ،6ص.)139
 .31اصطخری ،پیشین ،ص211ـ.212
 .19طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ الرسل ،بیروت :التراث العربی[ ،بیتا] ،ج ،3ص .231طبری در
ذیل حوادث سال 292ق .نوشته است« :با شورش خوارج به سال 292ق .ابراهیم بن مهدی
نیروهایی برای نبرد فرستاد که غالمان ترک نیز در سپاه حضور داشتند»؛ بنگرید :همان ،ج،3
ص.113
 .11کندی ،محمد ،الوالة و القضاة ،بیروت :مطبعة اآلباء الیسوعیین1193 ،م ،ص113؛ مقریزی،
المواعظ و االعتبار بذکر الخطط و اآلثار ،بیروت :دار صادر( ،بیتا) ،ج ،1ص.313 ،11
 .12مسعودی ،مروج الذهب ،پیشین ،ج ،1ص319ـ311؛ ابن طقطقی ،پیشین ،ص231؛ سیوطی،
جاللالدین عبدالرحمن ،تاریخ الخلفاء ،مصر :مطبعة السّعادة1371 ،ق ،ص.319
 .13با بنای شهر سامرا به دستور خلیفه المعتصم ،وی در سال 221ق .به این شهر نقل مکان کرد
(ابن طقطقی ،پیشین ،ص .)231خلفای بعدی ـ واثق ،متوکل ،منتصر ،مستعین ،معتز ،مهتدی و معتمد
ـ در این شهر خالفت داشتند .در روزگار معتمد باهلل ،این خلیفه به سال 262ق .به بغداد بازگشت.
بدین ترتیب بار دیگر بغداد تا سقوط عباسیان مرکز خالفت گردید (خطیب بغدادی ،احمد بن علی،
تاریخ مدینة السّالم ،تحقیق بشّار عوّاد معروف ،بیروت :دار الغرب االسالمی1122 ،ق ،ج،1
ص.)11
1019.ـ44. weber, Ibid, v2, pp 1015

 .11ترنر ،پیشین ،ص( 221به نقل از وبر).
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 . 16تاریخ خالفت عباسی بر مبنای دیدگاه برخی از مورخان معاصر با توجه به ساخت حکومت،
اقتدار خالفت ،تشکیالت فرهنگی و تمدنی ،اداری ،اجتماعی ،به چهار دوره تقسیم شده است:
عصر نخست یا عصر طالیی خالفت ( 132تا 232ق) که با روی کار آمدن عباسیان آغاز شد و تا
پایان خالفت واثق ادامه داشت؛ عصر دوم ( 232تا 331ق) که دوره نفوذ سپاهیان ترک به دستگاه
خالفت است؛ عصر سوم ( 331تا 117ق) که با غلبه بویهیان بر بغداد آغاز شد و تا روی کار آمدن
سالجقه ادامه داشت؛ عصر چهارم ( 117تا 616ق) ،عصر انحالل که با سقوط نهایی خالفت
عباسی خاتمه مییابد.
 .17یعقوبی ،التاریخ ،پیشین ،ج ،2ص133؛ طبری ،پیشین ،ج ،1ص.111
 .13در این دوره که با خالفت متوکل (232ـ217ق) آغاز شد و تا ظهور آل بویه و تسلط آنان بر
بغداد در دوره خالفت مستکفی (333ـ331ق) ادامه یافت ،گزینش ،نصب ،خلع و حتی قتل خلیفه
با صالح دید و نظر ترکان بود .اقتدار خالفت با گزینش متوکل به قدرت از میان رفت اما در
حقیقت آغاز ضعف و افول نظام دیوانی را باید از دوران واثق دانست .در این دوره به سبب استبداد
و سستی والیان و کارگزاران ،رشوه و فساد رواج یافت؛ چنان که در دورهای خلیفه اموال دبیران را
که با ثروتاندوزی و اختالس جمع کرده بودند ،مصادره کرد (طبری ،پیشین ،ج ،1ص 121به بعد).
 .11خلیفه حکومت والیات مختلف را به ترکان واگذار میکرد ،اما آنها در مرکز میماندند و از
طرف خود نمایندگان و والیانی به مناطق میفرستادند (ابن اثیر ،پیشین ،ج ،6ص .)126تالشهای
نظامی خلفای عباسی برای احیای قدرت در این نواحی ،گذشته از آن که توان نظامی حکومت را
فرسود ،سبب شد یک سده بعد ،سرزمینهایی مثل مصر و شام به حوزه فرمانروایی رقیب دولت
عباسی ـ فاطمیان ـ الحاق گردد و در قسمت شرق خالفت ،دولتهای صفاری ،زیاری ،سامانی
تشکیل شود .مسکویه که خود ناظر این دوره از تحول دولت اسالمی است ،شرایط آن دوره را
چنین وصف کرده است« :دولت عباسی به دولتهای کوچک تقسیم شد ،بدین سان دنیا به دست
زورمندان افتاد .حکومت ملوک الطوایفی شکل گرفت و هر کس شهری که به دستش افتاد مالک
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آن شد و اموال آن را تصاحب کرد( »... ،مسکویه ،ابوعلی احمد ،تجارب االمم ،تحقیق ابوالقاسم
امامی ،تهران :انتشارات سروش ،1366 ،ج ،1ص.)111
 .19طقّوش ،محمدسهیل ،دولت عباسیان ،ترجمه حجتاهلل جودکی ،قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه،
 ،1331ص.23

 .11در دوران خالفت معتضد و مکتفی ،دیوانهایی اداری مانند دیوان الدار برای سازماندهی امور
اداری و اقتصادی تأسیس شد( .صابی ،ابوالحسن ،الوزراء[ ،بیجا] :دار احیاء الکتب العربیة،
1113ق ،ص113 ،37ـ111؛ مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص.)119
 .12صابی ،پیشین ،ص291؛ الدوری ،عبدالعزیز ،دراسات فی العصور العباسیة المتأخرة ،بیروت:
مرکز دراسات الوحدة العربیة2997 ،م ،ص.112
 .13ابن طقطقی در گزارش خود از حوادث قرن چهارم به سازش و آشتی صاحبان شمشیر و
دشمنی و نبرد صاحبان قلم با یکدیگر اشاره کرده است؛ بنگرید :ابن طقطقی ،پیشین ،ص.111
 .11مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص.321
 .11صولی ،ابوبکر محمد ،أخبار الراضی و المتّقی باهلل او تاریخ الدولة العباسیة فی کتاب األوراق،
تحقیق ج .هیورث .دن ،قاهره :مکتبة الثقافة الدینیة2997 ،م ،ص.13
 .16همان ،ص.16
 .17شکلگیری مقام امیراالمرایی نتیجه افول قدرت سیاسی و پایگاه خلیفه ،فروپاشی نظام اداری
و در رأس آن منصب وزارت بود .برای آگاهی از موقعیت وزرا پیش از شکلگیری منصب
امیراالمرا ،بنگرید :مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص 73به بعد؛ ابن اثیر ،پیشین ،ج ،3ص .121به نوشته
خضری «پیدایش منصب امیراالمرایی که تحولی بزرگ در نظام اداری و سیاسی دستگاه خالفت
عباسی ایجاد کرد ،حاصل نابهسامانی و فسادی بود که در تشکیالت دولتی عباسیان و در پی
تسلط ترکان بر حکومت به وجود آمد .پیدایش این مقام را بیش از هر علتی باید حاصل تباه شدن
منصب وزارت دانست»؛ بنگرید :خضری ،سید احمدرضا ،تاریخ خالفت عباسی ،تهران :سمت،
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 ،1373ص139ـ .131نیز بنگرید :عارف الدوری ،عصر إمرة االمراء فی العراق1171 ،ق ،ص36
به بعد.
 .13سلطانیسم صرفاً مفهومی محدود به نظام سیاسی مبتنی بر سیاستهای افراطی نظامیگری نیست ،بلکه
اشاره به گونهای از ساختار پاتریمونیال دارد که از حیطه سنتهای موجود که در واقع منابع اقتدار و
مشروعیت این نوع نظام است ،فراتر رفته است و با نادیده گرفتن آن ،به سمت خودکامگی و اختیارات
مطلقه فردی گرایش پیدا میکند .بروز این نوع خودکامگی با قطع پیوند از سنتها و دیگر منابع قدرت
است.

 .11وبر ،پیشین ،ص319؛ ترنر ،پیشین ،ص.113
 .69وبر ،پیشین ،ص.319
 .61وبر در مبحث واگذاری حق صاحب منصبان اداری و نظامی ،به تفصیل از نظام فئودالی و انواع
آن سخن گفته است .فئودالیسم حکومت اشرافیت زمیندار است؛ نظامی که حاکم در ازای اعطای
زمین به اشراف ،از آنها خدمات نظامی طلب میکند؛ در حالی که خاندانهای حکومتگر در
قلمرو خالفت عباسی سلسلههایی مستقل از یکدیگر بودند .برای آگاهی از مفهوم فئودالیسم و
تفاوت آن با نظام پاتریمونیال ،بنگرید :وبر ،پیشین ،ص113ـ131 ،129؛ بندیکس ،پیشین،
ص.336
 .62وبر ،پیشین ،ص.119
 .63ترنر ،پیشین ،ص.116
 .61افول واقعی خالفت از دوران خالفت هارون (179ـ113ق) بود ،چرا که به تدریج در نواحی
غربی و شرقی دودمانهای موروثی شکل گرفت .اما با این همه فرمانروایی خلیفه را به ظاهر
گردن می نهادند و خلیفه توانسته بود با خودکامگی ،اقتدار خود را ـ هر چند صوری و اسمی ـ
حفظ کند؛ بنگرید :یعقوبی ،التاریخ ،پیشین ،ج ،2ص.112
 .61مسکویه ،پیشین ،ج ،1ص.111
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