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تبیینِ تفهمیِ کنشهای عدالت گسترانه خلیفه المهتدی باهلل (حک 522-522 .ق)

تاریخ تأیید58/71/79 :

تاریخ دریافت59/8/3 :

محمد حسن بیگی

کنشهای عدالتگسترااه

االت

طلباهت ی خلیفت مهرتدی (حت-522 .

522ق) در یکی از بحااهیتاین د رانهای تتاریخی خ فتت االت می بت طتا
پاالش از منطق کنش رزی ا  ،اهمیری تاریخی بخشیده االت از این ر ی ،ایتن
پاالش ک چاا مهردی در شاایط فرات الیاالی خ فت عباالی ب عدالتگسرای
اال

طلبی توج کاد؟ ب عنوان موضو محوری مقال حاضا اهرختا شتده

االت راهباد مقال در پاالخ ب این پاالش ،تبیینِ تفهمیِ کتنش بتا مبنتای بسترا
کنش ،هیت کنش ،اهگیزه کنش ،ارزیابی کنشگا از شاایط شتیوه تحقتق کتنش
االت از کاربست مدل تبیین تفهمی پیاامون کنشهای مهردی مشخص میشتود
ک مؤلف های بحاانخیز بسرا بافرار تاریخی عصا خ فتت مهرتدی هت چتون
تسلط تاکان بیالاماهی امتور خ فتت ،اهگیتزه خلیفت را بتاای احیتای هقتش
اجرماعی خود تعین بخشید خلیف با االاس آن ب مااقبت اجرماعی بتا مبنتای
کنش رزی اال

طلباه

عدالت گسرااه بتا هتدب بازگاداهتدن قتدرت ا لیت

خ فت عباالی پاداخت

 .1استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک (.)mohaamad.beigi@gmail.com
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کلیدداژگان  :المهتدددی بددا ت ت یددی تفهم دیت احیددایِ نق د ِ امتمددا یِ خالفددتت
دالتگستریت اصالحطل ی.
 .1مقدمه

مهتدی 7خلیفه اسی در سال 599ه.ق بر تخت نشستت اما یک سال بعد بهوسیله ترکان
برکنار شد و به قتل رسید .خالفت در صر او از ث ات الزم برخوردار ن ود اما مورخانت دوره
او را از مهت سیاست های دالت گسترانه و اصالح طل انه ستای

میکنندد 5.بدر اسدا

گزارش های تاریخیت مهتدی خلیفهای دالت گستر بود که مرتب در دیوان مظالم حاضدر
میشد .او برای ای کارت رواقی با چهار در ساخته بود و آن را رواق مظالم میخواند.
ای ویژگی در مهتدی به حدی قوی بود که مورخانت او را با مر ب

3

دالعزیز (- 55

 )717اموی مقایسه میکنند 4.سیاست های مهتدی در یکدی از برراندیتدری ت دوره هدای
تاریخ خالفت اسیت نویسنده را بر آن داشت بده بررسدی کدن هدای ددالت گسدترانه
 .1مهتدی چهاردهمین خلیفه عباسی و نسل دهم عباس در حدود سال  812ه.ق؛ یعنی اولین سال حکومت جدش،
معتصم در قاطول متولد شد .مادرش کنیزی رومی به نام قرب بود .در زمان خالف معتصم ،پایتخت به سامرا منتقل
شد و مهتدی به همراه دستگاه خالفت بدان شهر رفت و در آنجا رشد نمود .پدر وی ،واثق فرزند معتصم بود که در
سال  882ه .به خالفت رسید اما چون در سال  338ه .در آستانه مرگ قرار گرفت ،از انتخاب فرزندش به جانشینی
خودداری کرد؛ چرا که نخواست امور مسلمانان را در زندگی و مرگ برعهده گیرد .این درحالی بود که تعدادی از
سرداران حکومت طرف دار خالفت فرزند واثق بودند ،اما سرانجام به دلیل سن کم وی از آن صرف نظر کردند و
متوکل ،برادر واثق را به خالفت برداشتند و بدین ترتیب خالفت مهتدی حدود  83سال به تأخیر افتاد .سرانجام ،او در
سال  822ه .ق به خالفت رسید(ر.ک :عز الدین علی ابن اثیر ،الكامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران ،ج ،12ص 28؛
ابوعلی بلعمی ،تاريخ نامه طبری ،ج ،8ص.)1821
 .2ابن اثیر ،الكامل في التاريخ ،ج ،2ص 833؛ ابن خلدون ،العبر ،ج ،8ص 122 – 123؛ یعقوبی ،تاريخ يعقوبی،
ج ،8ص .232
 .3مسعوي ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،1ص 62؛ ابن اثیر ،الكامل في التاريخ ،ج ،2ص .833
 .4همان ،ص 103؛ همان ،ج ،12ص .62
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مهتدی بپردازد و به دن ال پاسخ به ای پرس

اساسی برآید که به چده دالیلدی او در آن

اوضاع نابسامان و فترت سیاسی خالفت اسدیت ددالت گسدتری را مردور کدن هدای
سیاسیت اقتصادی و مذه ی خود قرار داد؟ آیا تومه او به بسط دالت بدرای اصدالح امدور
خالفت بود و خلیفه دغدغه امرای دالت را در مامعه داشت؟
ت یی

دالت گستری مهتدیت مستلزم آن است که در ابتدا مشدخ

شدودت مورخدان

مسلمان با چه تصوری از دالتت ای صدفت بده او نسد ت مدیدهندد .در اید راسدتا بده
بازشناسی مؤلفه های ای مفهوم در نزد اندیشوران تاریخ میانه اسالمی می پردازیم .دالت
در مفهوم حقوقی آن و مطابق متون فقهی دوره میانه اسالمی دارت اسدت از اید کده
راست گفتار و امانتدار باشدت دام خوی

شخ

از حرام پاک بداردت از گناه بپرهیدزدت از

هرچه مایه تردید است دور باشدت در خرسندی و خشم به او اطمینان کنند و آنچه در امدور
دی و دنیا رف مردانگی درباره همتایان او استت مرا ات کند 7.دالت در ای مفهوم هم
به معنای پذیرش گواهی و هم به معنای صریح بودن والیت فرد مورد نظر خواهد بدود.

5

در امور مرت ط با قضاوتت دالت بده معندای تسداوی دو طدرف د دوا و مطدابق شدواهدت
حکم کردن است.

3

به دلیل آنکه در ای دورهت اندیشه کالمی معتزلده از اق دال برخدوردار بدود و یکدی از
اصول پنجگانه معتزلهت اصل دل بودت بنابرای الزم است به برداشت معتزله از ای مفهوم
اشاره شود .دل در نزد معتزله در ابتدات ناظر به دل الهی است و به ای معنا است کده او
از لراظ حکمتت فعل حس انجام میدهد 4.هنگدامی کده ددل بده رصده انسدانی وارد
میشد به ای معنا است که انسان دارای قدرتت ارادهت توانایی و خواستی است که پروردگار
 .1ماوردی ،آيین حكمرانی (االحكام السلطانیة و الواليات الدينة) ،ص .111
 .2همان.
 .3ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،6ص .23
 .4بدوی ،انديشه های کالمی در اسالم ،ج ،1ص.22
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به وی طا فرموده است و وظایف خود را به صورت آزاد و مستقل انجام میدهدد .انسدان
خالق افعال خوی

است و به همی دلیل مستومب ثواب و قاب است.

7

بنابرای ت دالت الهی در مفهوم ا تزالی نشان دهنده ای امر است که انسان نمیتواند
با اد ای مج ور بودنت به ستمگری و یا گناه اقدام کند و مل خود را به خدا نس ت دهد.

5

با روش ساخت مفهوم دالت ت شایسته است که به شرح تفهم ت ییندی بده مبابده راه درد
مقاله در ت یی کن های دالت گسترانه مهتدی بپردازیم.
تفهم ت یینی در اصطالح ماکس وبر )7551-7864(3داللت بر فهم معنای رفتار یا بیان
شفاهی و کت ی از طریق کشف انگیزه های کارگزار آن رفتار دارد .ای امرت تفهدم قالندی
انگیزه یک کن

است .به بیانی روش ت کن

به نوان بخشی از یک وضعیت قابل فهدم

تلقی می شود .ای وضعیتها را میتوان به نوان بخشی از یک رشتهت واطف قابل فهدم
دانست .از سوی دیگرت بر اسا
چارچوب آن سیر بالفعل کن
بر ای اسا

حادث شده است.

است که معنای ذهنی که در بافت معندایی مربوطده آن ومدود دارد بده

نوان معنای مقصود کن
از نظر فا ل کن

ای مدلت ت یی مستلزم درک بافت معنایی است کده در

شناخته میشود .انگیزه ناظر بر یک مجمو هت معنایی است که

و یا مشاهده کنندگان کن ت دلیلی کافی برای بروز آن رفتار به شدمار

می آید 4.ای مدل تفهمی ت یی بر اسا

تعریدف مشخصدی از کدن

و امدزای تشدکیل

دهنده آن صدورت بنددی شدده اسدت .مؤلفدههدایی کده در ادامده بده تعریدف و ترلیدل
آن میپردازیم.
 .1نجاح محسن ،انديشه سیاسی معتزله ،ص .21
 .2همان ،ص .28
3. Maks Vebr.
 .4وبر ،مفاهیم اساسی جامعه شناسی ،1322 ،ص .12-10
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به هر رفتار انسانی که فرد انجدام دهنددهت معندایی بده آن نسد ت مدی دهددت کدن
می گویند 7.ای تعریفت ما را به تمایز میان رفتار و کن

رهنمون میشود .بر ای اسدا ت

رفتار ارت است از آنچه ما از انجام دادن انسان ها می بینیم یا می شنویم .حال اگر فرض
بده حسداب مدیآیدد 5.در

کنیم آنچه افراد انجام می دهند از روی قصد و نیت استت کن
ترلیل دقیقتری از کن

میتوان پنج مزء برای ای سنخ از رفتار برشمرد.

نخستی مزءت نیت است .وقتی دست به ملی می زنیم هدف ای است که تغییری در
مهان یا خودمان پدید آوریم .مزء دومت ارزیابی ما از اوضاع و احوال پیرامونی اسدت .اید
اوضاع و احوال با نیت ما از کن

تناسب دارد و در ارزیابی شانس موفقیت و تعیی بهتری

راه رسیدن به هدفت ما را یاری می کند .از ای رویت مزء سوم کن ت شیوهای اسدت کده
برای رسیدن به هدف و نیت کن

اتخاذ می کنیم .ای شیوه می تواندت نوع رفتار ما باشد.

چهارمی مزءت انگیزه یا به تع یر دیگرت احسا
سوق می دهد .مزء پنجمت بافت و بستر کن
امتماع فیزیکی و فرهنگی است که کن

و اطفهای است که ما را به سمت مدل
است .مراد از بافت و بستر کن ت کل مریط

در آن واقع میشود.

3

در ای مقالهت نویسنده با تکیه بر ای مفاهیم است که به طرح و اث ات فرضیه خود در
ت یی کن های دالت مرورانه مهتدی میپردازد .فرضیه و ت یی اولیه نویسنده آن است
که مؤلفههای بستر تاریخی قرن سوم هجری س ب شدند برون رفت از مشکالت دامنه دار
خالفت و اصالح ساختار بیمار آنت م دل به انگیزهای تعی بخ

برای کن های مهتدی

شود .هدف و نیت از ای کن گری بازگرداندن مامعه اسی به مسیری بود که در آغداز
تشکیل خود پیموده بود.
 .1استنفورد ،درآمدی بر فلسفه تاريخ ،ص .860
 .2استنفورد ،درآمدی بر تاريخ پژوهی ،ص .12
 .3همان ،ص .12
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خلیفه برای کاست از تن ها و ستیزهای مومود در بافتار تاریخی مامعه اسدی بدود
که شیوهای خاص از کن گری را برگزید .او به سدمت یدک سیاسدت مراق دت امتمدا ی
م تنی بر شاخصههاییت چون دالتت به کار گیری روشهای ادالنه در امرای امورت بداور
به اندیشه ا تزال و زنده کردن ارزش های صر نخستی

اسدی حرکدت کدرد .بدر اید

اسا ت کن های او را می توان ترت نوان مراق ت امتما ی یا به تع یر دیگرت ندوع ندرم
تنظیم رفتار امتما ی بازشناسی نمود.
مقاله در ادامهت برای اث ات مد ای خودت نخسدت شدرحی از شدرایط برراندی مامعده
اسی به نوان بستر کن های مهتدی و سیر تروالت آن ارائه میدهد و سپست ضم
وارسی کن های مهتدی بر اسا

مدل تفهم ت یینی وبرت آن را به مبابده پاسدخی بدرای

شرایط در نظر میگیرد و می کوشد در قالب ترلیل پدنج ومهدی از کدن

بده بازاندیشدی

کن گری او بپردازد.
 .5پیشینه پژوهش

درباره موضوع پژوه ؛ یعنی دالت در صر مهتددیت بررسدیهدایی غیدر تدک نگارانده
صورت گرفته است که در آنها بر روی ویژگیهای دالت گسترانه خلیفهت تأکیدد بسدیاری

شده است .گروهی از ای آثارت تاریخ تمدن اسالمی نوشته مرمی زیدان7ت دولت اسدیان
نوشته مرمد سهیل طقوش 5و سامرا؛ عاصمة الدولة العربیة فی هد الع اسیی اثر احمدد
دال اقی 3هستند .هیچ یک از ای آثارت به موضدوع خالفدت مهتددی ( 596 – 599ه.ق)

به طور خاص نمی پردازندت اما کلیاتی از ای دوره را در کنار دوران سدایر خلفدای اسدی
بیان میکنند.
 .1جرجی زیدان ،تاريخ تمدن اسالمی ،ج  ،1ص .161
 .2طقوش ،دولت عباسیان ،ص .168
 .3عبدالباقی ،سامرا؛ عاصمة الدولة العربیة فی عهد العباسیین ،ص .318
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با تومه به کم ود پژوه ها در ت یی و ترلیل کن های مهتدیت طرح بربی مستقل
در ای خصوص ضروری است .ترقق ای مهم و یافت ت یینی برای کدن هدای ددالت
مرورانه مهتدیت مستلزم آن است که نخست مفهوم دالت را در مامعه اسالمی هم صر
مهتدی 7روش سازیم و سپست ضم شرح ت یی تفهمی به مبابه مدل ت یی اختیار شدده
در مقالهت به ت یی سیاستهای دالت گسترانه و اصالح طل انه مهتدی بپردازیم.
 .3بافتار تاریخی جامعه عباسی در قرن سوم هجری

اشاره نمودیم که یکی از امزای مهم در ترلیل کن ت بستر ینی کن
دیگرت برای درک کامل یک کن ت مورخ باید معنای ذهنی کن
کن

اسدت .بده تع یدر

و موقعیت تاریخی ینی

را که کارگزار در آن به کن گری پرداخته استت بررسی کند .ای بستر را می تدوان

در دو مرور افقی و مودی بررسی کرد.
مرور افقیت ارت است از همه رویدادها و شرایط هم زمان با کن

یا به تع یر دیگرت

شرایط مریط بر کن  .در حالی که مرور مودیت داللت بر رویدادها و شدرایط پدی
پس از کن

یا به بیانی دیگر ,لت و معلولهای کن

توصیف آن بخ

و

دارد 5.بر همی اسا ت در ادامه به

از شرایط بافتداری مهتددی کده بده کدن گدری او مهدت داده اسدتت

میپردازیم.
 .1مفهوم عدالت یکی از مفاهیم اساسی مورد توجه متکلمان اسالمی در دوره میانه اسالمی بوده است و همواره مورد
توجه پژوهشگران قرار گرفته است .تا این زمان ،بررسی مفهوم عدالت در یک دوره تاریخی انجام نشده است ،اما
مصادیق آن در حوزه اندیشه سیاسی و به ویژه جایگاه آن در جامعه اسالمی مورد توجه بوده است .برای نمونه میتوان
به آثاری مانند مفهوم عدالت در اسالم و غرب نوشته احمد جالینوسی و سارا نجف پور اشاره کرد که مطالعهای
تطبیقی پیرامون مفهوم عدالت در اسالم و اندیشه های غربی است و فاقد زمینه تاریخی الزم است و بر نگاه متنی
تکیه دارد .همچنین ،اثر عدل الهی و عدالت بشری در نهج البالغه نوشته ابراهیم سید علوی که عدالت اسالمی را در
دوره خالفت امام علی

با تکیه بر نهج البالغه مورد پژوهش قرار داده است و نگاهی تاریخی نسبت به مسئله دارد.

 .2استنفورد ،درآمدی بر فلسفه تاريخ ،ص .862-862
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مرور مودی بستر کن

مهتددی دربرگیرندده تردوالتی خداص بدود .در صدر اول

اسی که دوره شکوه خالفت و نفوذ ناصر ایرانی در قالب نظام دیوانساالری بودت 7خلفا
از همان ابتدا تالش کردند بر ساختار قدرت چیره شوند و رقی دان سیاسدی خدود را حدذف
کنند 5.آنها درصدد برآمدندت فقهای شاخ

را به خددمت گیرندد تدا در زمینده مشدرو یت

سیاسی بتوانند دستآوردهای مهمی داشته باشند.
برای ای منظورت خلفای پی

3

از مهتدیت تومه خاصی به بسط دالت قضدایی و رفدع

مظالم داشتند 4.به نوان نمونهت نهاد خالفت در برپایی دیوان مظالمت اهتمام خاصی انجام
میداد و خلفا تالش میکردندت خود به آن م ادرت نمایند .اولی خلیفه اسی که به اید
کار اقدام کردت مهدی (798-765ه.ق) بود .ای خلیفهت مر دوب خداص و دام بدود؛ زیدرا
خالفت خود را با رسیدگی به مظالم و دادرسی مظلومان آغاز کرد.

9

مهدی برخالف پدرشت حتی نس ت به رقی ان سیاسی خود از شیعیان لویت تسامح و
رفتاری نیکو در پی

گرفت .در ایام خالفت منصور (736-798ه.ق) برپایی دیوان مظالم و

دریافت نوشته های تظلم مردم و پاسخ به آنها مرسوم بوده استت ولی مهدی در ای کار از
پدر پیشی گرفت و رسیدگی به مظالمت یکی از دل مشغولی های اصلی ای خلیفه بدود 6.او
برای رسیدگی به مظالمت اب ثوبان را متصدی ای دیوان نمود.

1

پس از مهدیت ای کار به صورت سنت مستمر دستگاه خالفت در آمد و گداه خلفدای
پس از ویت هادی (711 – 765ه.ق)ت هارون ( 753 – 711ه.ق) و مدأمون (578 – 758
 .1طقوش ،دولت عباسیان ،ص .82
 .2همان.
 .3شهیدي پاك ،تاريخ تشكیالت در اسالم ،ص .301
 .4ماوردي ،آيین حكمراني ،ص .122
 .5مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،8ص .312
 .6مدرسی طباطبایی ،ديوان مظالم ،ص.66
 .7ابن جوزی ،المنتظم فی تاريخ الملوک و االمم ،ج ،8ص .122
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ه.ق) برای رسیدگی به تظلمات مردمت ملو
از رسیدگی به مظالم خودداری میکرد .واکن
ای دوره آشکار شد 5و هادی براسا
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ام داشتند 7.هادی (765-711ه.ق) در ابتدا
ای امر در من

های ا تراضدی شدیعیان

توصیه اطرافیان خود به رسیدگی به مظالم پرداخت

3

تا از شدّت ا ترضها بکاهد.
بسط دالت قضایی و در دیوان مظالم نشست ت پس از هادی ادامه یافت .منابعت امدی
(753-758ه.ق) را به لهو و لعب متهم مدیکنندد و در مقایسده میدان او و مدأمون(-578
758ه.ق) رد مظالم را یکی از کارهای درخشان مأمون میدانند 4.با ای حالت در دوره امی
برپایی دالت در قالب رد مظالم و دالت قضایی رایج بود و اوت احمد ب سالم را با نوان
صاحب مظالم به ای کار منصوب کرد.
مأمون پی

9

از خالفت و در دوران خالفتت اهتمام خاصی به ای امر داشت و روزهای

یکشن ه هر هفته را برای رسیدگی به د اوی مردم اختصاص داده بود .ای روش در ایدام
حضور مأمون در خراسان در طول هفته برگزار میشد .گردیزی در ای باره مینویسد:
او هر روز اندر مسجد جامع مرو آمدی و آنجا مظالم کردی و سخن مردمان
بشنیدی و انصافهای ایشان بدادی.

6

الوه بر ای شرایطت در مرور مودی بستر تاریخی مهتدیت شاهد شرایطی افقدی و
همزمان هستیم که نقشی کلیدی در مهت دهی به کن های او دارندد .در مردور افقدی
بستر تاریخی مهتدی در قرن سوم هجری در نتیجه شرایط سیاسی -امتما ی که به دلیل
 .1ماوردی ،آيین حكمراني ،ص .122
 .2اصفهاني ،مقاتل الطالبین ،ص .322
 .3ابن اثیر ،الكامل فی التاريخ :کامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران ،ج ،3ص .21
 .4ابن جوزی ،المنتظم فی تاريخ الملوک و االمم ،ج ،3ص.162
 .5ابن اثیر ،الكامل فی التاريخ :کامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران ،ج ،3ص .132
 .6گردیزی ،زين األخبار گرديزی ،ص .862
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مشکالت داخلی و درگیری مانشینان هارون الرشید ( 753 – 711ه.ق) بر سر خالفدت و
مانشینی صورت گرفت  7از قدرت دستگاه خالفت کاسته شد .ث اتی نس ی کده در نتیجده
پیروزی مأمون حاصل شده بودت دوامی نیافت و با وارد شدن ناصر نظامی ترک در طدول
خالفت برادرشت معتصم با ث ات از مامعه رخت بربست و زمینههای زوال قدرت خالفت
فراهم شد.
ترکان بر دستگاه خالفت و خلفا غل ه کردند .قدرت طل ی ترکدان و ضدعف تددریجی
خلفا س ب آشفتگی های سیاسی -امتما ی در قلمرو اسیان و به ویژه دارالخالفده شدد.
ناصر نظامی مدید به تدریج توانستند بر همه امور چیره شوند و در دزل و نصدب خلفدا
دخالت کنند 5 .نخستی موردی که قدرت ترکان را آشکار ساختت قتل خلیفه متوکل لی
ا در سال 541ه.ق بود 3که آغازی برای یک دوره نابسامانی سیاسی در خالفت اسدی
گردید.

4

پس از مرگ مأمون و چیرگی ترکان بر دستگاه خالفتت ظلم و ستم ترکان بدر مدردم
ادی بیشتر شد و ای امر رسیدگی به مظدالم و برپدایی دیدوان مظدالم را بدی از پدی
میطل ید .بنابرای ت برپایی دیوان مظالم در دوره متوکل (535-541ه.ق) بسیار مورد تأکید
بود و اوت قاضی القضات های خود را به ای منصب میگمارد .متوکل پس از زل ابو داوود
از قضاوتت یریی ب اکبم (د543 .ه.ق) را بده ندوان قاضدی القضدات منصدوب نمدود و
رسیدگی به مظالم را به وی واگذار کرد .همچنی ت برای مدتی مرمد ب یعقوب معروف به
9
اب ربیعت متولّی مظالم شد.
 .1حمد الله مستوفی ،ظفرنامه ،ج ،3ص .82
 .2خضری ،تاریخ خالفت عباسی از آغاز تا پايان آل بويه ،ص .68 - 61
 .3طبری ،تاريخ طبری ،ج ،11ص .2022
 .4طقوش ،دولت عباسیان ،ص .122
 .5ابن اثیر ،الكامل فی التاريخ :کامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران ،ج ،3ص 882-86؛ ابن جوزی ،المنتظم فی تاريخ
الملوک و االمم ،ج ،3ص.322
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ویژگی شاخ

خالفت در بیست و پنج سالت پس از واثق به ویژه در ده سدال پایدانی

آن که خالفت مهتدی بخشی از آن استت آشوبت فتنه و آشفتگی بدود .مهتددیت آخدری
خلیفه ای فترت مرسوب میشود .متوکل پس از پانزده سال خالفت در  541ه.ق با یاری
فرزندشت منتصر بهوسیله ترکان به قتل رسید  7و وحشتی فراگیرت خالفت را در برگرفدت.
چهار نفر؛ یعنی منتصر ( 541د 548ه.ق)ت مسدتعی ( 548د  595ه.ق)ت معتدز ( 595د 599
ه.ق) و مهتدی ( 599د  596ه.ق) در ده سال به قدرت رسیدندت اما همگی بازیچده دسدت
ترکان بودند .گویا فرزندان متوکلت انتقام پدر را از ترکان میستاندند و همی موضوع س ب
شدت ترکان پس از برکنار ساخت معتز از قدرتت خالفت را به مهتدی بسپارند.

مهتدددی ( 596 – 599ه.ق) ابتدددا از پددذیرش خالفددتت پدی
خودداری کرد .سالمت نفس او و تر

5

از کندداره گیدری معتددز

از انتقام فرزندان متعددد متوکدلت امدل آن بدود.

سرانجامت زمانی که معتز را به نزد مهتدی حاضر ساختند و اوت خود را خلع کرد و گفت کده
از انجام کاری که به او سپرده شده استت ناتوان است و مایل است که آن را به مرمد ب
واثق تسلیم کندت مهتدی حاضر به پذیرش خالفت شد.

3

با ای حالت روی کار آمدن مهتدیت مشکلی را حدل نکدرد و اخدتالف بدی سدرداران
خالفت همچنان ادامه یافت .ترکان با یکدیگر درگیر بودند .صالح ب وصیف (د )596 .بده
نوان امیراالمرات همه امور خالفت را در دست گرفته بود و موسی بد بغدا کده در زمدان
معتز برای سرکوب لویان به ط رستان و ری رفته بودت با ومود اصرار مهتددی بدر ادامده
م ارزهت آنما را به طمع مال رها ساخت و به سوی بغداد آمد.
در بغدادت صالح ب وصیف از تر
در دست گرفت و چون نگران واکن

موسی و طرفداران

صالح بودت قصدد قتدل وی را داشدت و مکدان او را

 .1ابن حبان ،السیرة النبوية و اخبارالخلفاء ،ج ،8ص .222
 .2طقوش ،دولت عباسیان ،ص .161- 160
 .3ابن عبری ،تاريخ الزمان ،ص .18

پنهان گردید و موسی امور را
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مستومو می نمود و خلیفه را متهم می ساخت که با صالح در ارت اط است و مخفی گاه او
را آشکار نمی سازد .ای امر به افزای

نزاع ها میان خلیفه و ترکان دام زد 7.مهتدی هدر

نوع رابطه با صالح ب وصیف را منکر شدت اما برای رهایی از چنگال ترکان تالش مینمود
و می خواست ناصر دیگریت مانند مدردم مغدرب و فرغانده را مدایگدزی آندان سدازد.
همچنی با ترریک امهت مردم را به یاری خوی

5

برانگیزد 3و از شر ترکان خالصی یابدد

که سرانجامت هیچ یک از ای تدابیر کار ساز نشد.
ترکان در کمتر از یکسال تصمیم گرفتند وی را برکنار سازند .خلیفده در ابتددات قصدد
مقابله داشت اما کاری از پدی

ن درد و سدپاهیان تدرک در سدوم رمدب سدال  596ه.قت

طرفداران خلیفه را تار و مار ساختند و مردم اق الی برای حمایت از خلیفه نشدان ندادندد.

4

در پایانت مهتدی ( 596 – 599ه.ق) حتی زندانیان را آزاد ساخت به امید آنکه شاید از او
حمایت کنند اما آنان فرصت را مغتنم شمردند و گریختند 9.سرانجامت خلیفه سراسیمه فدرار
کرد ولی ترکان او را اسیر ساختند و به شکل فجیعی بده قتدل رسداندند 6و مندازه او را در
چاهی انداختند تا ای که چندی بعدت بهوسیله اسیان بیرون آورده شد و دف گردید.

1

 .4کنش عدالت محور همچون احیاگر نقش اجتماعی خالفت

اکنون با مشخ

شدن بافتار و بستر افقی و مودی حاکم بر کن های مهتددیت زمینده

الزم برای پرده برداری از انگیزههات اهداف و راه ردهدای کدن هدای امتمدا ی مهتددی
 .1مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،8ص.222
 .2ابن العبری ،تاريخ الزمان ،ص .13
 .3همان.
 .4ابن خلدون ،العبر ،ج ،8ص .121
 .5همان ،ص .128
 .6ذهبی ،تاريخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،ج ،16ص .88-81
 .7طبری ،تاريخ طبری ،ج ،12ص .2362
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فراهم شده است .در دیدگاه نویسندهت هدف مهتدی از سیاسدت هدای ددالت مرورانده و
اصالحیت احیای نق

امتما ی خالفت بود .در ای ما نق

امتما ی داللت بر الگوها یدا

هنجارهای رفتاری مورد انتظار از متصرف یک مایگاه خاص در ساختار امتما ی میکند.
به تع یر دیگرت نق

7

به رفتاری گفته میشود که دیگران از کسی که یک پایگاه یا موقعیت

امتما ی را اشغال کرده استت انتظار دارند.

5

همان گونه که در شرح بستر کن گری مهتددی مشدخ
امرای قوا د اسالمی از انتظارات حاکم بر نق

شددت ددالت گسدتری و

خالفت بود که در دوران پرآشدوب نیمده

قرن سوم هجری و متأثر از قدرت گیری ترکدان بده فراموشدی سدپرده شدده بدود .روش
مهتدی در ترقق نیت کن

خودت استفاده از زور ن ود .بلکه او کوشید با توسل به ارزش ها

و هنجارهای اسالمی به کاه

تن

ها و ستیزهای ماری در مامعه بپردازد .پدیدهای که

در مامعه شناسیت ترت نوان مراق ت امتما ی بررسی مدیشدود 3.در ادامده بده تشدریح
مؤلفههای کن

امتما ی مهتدی میپردازیم.

چنانکه پی تر بیان شد در صر اول اسیت خلفا از قدرت باالیی برخوردار بودند .در
راستای ای قدرتت خلفا یا خود به مظالم مینشستند یدا اید کده امدر قضدا را بده قاضدی
می سپردند .در واقعت برقراری دیوان مظالمت ارت داطی مسدتقیم بدا قددرت خلفدای اسدی
داشت .در فاصله خالفت منصور تا مهتدیت خلفای اسی از قدرت نس ی برخوردار بودند و
تشکیل ای دیوانت قدرت آنها را نشان میدادت اما در دورهای که خلفا دچار زوال شدند ای
وظیفه به سالطی ت وزیران و ناظران مظالم که به نوان نایدب خلیفده مدل مدیکردنددت
9
واگذار میشد 4و مومب نارضایتی مردم میگردید.
 .1برک ،تاريخ و نظريه اجتماعی ،ص .28
 .2کوئن ،مبانی جامعه شناسی ،ص .20
در این باره ن.ک :تی .بی .باتامور ،جامعه شناسی ،ص .812
 .4ماوردی ،آيین حكمرانی ،ص .122
 .5همان.

3. Social Control.
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مهتدی در مت ای شرایط به منظور احیای نق

امتما ی خالفت تصمیم گرفت بده

مانند برخی از خلفای پیشی ت برای رسیدگی به مظالم بنشیند .از ای روت مارتی با چهار در
ساخت و آن را قبة المظالم خواند .خلیفه همه را در آنمدا بده حضدور مدی پدذیرفت و بده
شکایات گوش میکرد و ترتیب اثر میداد 7.به بیانی دقیقت وضعیت آشفته خالفت اسیت
بستر و زمینه ای بررانی بود که مهتدی را به سمت یافت راه حل حرکت مدی داد .از اید
رویت برون رفت از مشکالت و چال های خالفت به انگیدزهای قدوی در ذهد مهتددی
ت دیل شد.
در راستای ای انگیزه بود که او به طراحی کن هدای خدود بدا هددف احیدای نقد
امتما ی خلیفه پرداخت .ترقق ای هدفت تنها از طریق کن ِ امتمدا یِ امدرایِ ددالت
مغفول نزد خلفای سابق ممکد بدود 5.او بدا اید شدیوه از کدن گدریت قصدد بازسدازی
مشرو یت اسیان را در سر می پروراند .آنچه ای شیوه را برای مهتدی معقدول سداختت
به معتزله بود که از پدرشت واثق و مدشت معتصم به ارث برده بدود .مهتددی بده

گرای

قاید معتزله پایبند بود و امرای دالت را از اصول قاید خود میدانست 3.او امازه میداد
در مرضرشت بی طرفداران معتزله و مخالفان آنت برثهای کالمی و فقهی انجام شود.
ال تهت تالش مهتدی در احیای نق

4

امتما ی خالفت به برگزاری مظالم مردود نشدد.

در رصه مالیاتت او دستور داد نظام تیول 9را در مردوده ترت سلطه خالفت اصالح کنند
 .1مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،8ص  221؛ ماوردی ،احكام السلطانیه ،ص.122
 . 2حکیم زجاجی در توصیف شهرت مهدی به عدالت ،اشعاری را می سراید و میگوید :سر خونیان را بیانداختی /ز
دزدان جهان باز پرداختی؛ نماندی به گیتی جفا پیشه را  /زدی برسر مفسدان تیشه را؛ به ایام آن پاکیزه کیش /چرا کرد
بر یک زمین گرگ و میش (در این باره ن.ک :مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،8ص .)221
 .3همان ،ج ،8ص .263 – 268
 .4همان.
 .5تیول عبارت بود از اختصاص عوایدی که به مناصب معین تعلق میگرفت و میتوانست اعطای زمین خالصه به
جای حقوق و مواجب فرماندهان و نیروهای نظامی باشد.
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989

و به تع یریت کسور مساحت را بخشید7؛ زیرا از زمان منصدور اسدیت مالیدات دراق بده
صورت نصف تعیی گردیده بود و زمی ها با تومه به مساحت آنها مالیات میپرداختند5ت اما
به تدریجت مساحت برخی از زمی ها به دالیلی کاسته شده بود .بدا اید ومدودت هدمچندان
مأموران دولتیت مالیات اولیه را می طل یدندد و اید بدر کشداورزان و ر ایدا سدنگی بدود.
مهتدی دستور دادت کسری را دریافت نکنند و سیاست ادالنهای را برای دریافدت دوبداره
مالیات تدوی نمایند .از ای روت دوازده میلیون درهم مالیداتی کده بیهدوده اخدذ مدی شددت
بخشیده شد.

3

مهتدی در راستای احیای موقعیت امتما ی خالفتت امرای دالت را بهانهای قرار داد
تا تعدادی از امیران را از کار برکنار سازد .بایکال( 4د )596 .را به قتل رسانید 9.همچنی ت او
از موسی ب بغا بسیار رنجور بودت اما توان مقابله بدا وی را نداشدت .ط دری در اید بداره
مینویسد:
مهتدی اشک ریزان دست به سوی آسمان برمی داشت و میگفت :خدایا من
از اعمال موسی بن بغا بیزارم و چون موس ی در س امرا ضو ور نداش ت ،ب رادر
موسی را به قتل رسانید.

6

در نهایتت فعالیتهای او مومب خشم و کینه ترکان از وی شدد .مهتددی در راسدتای
احیای نق

خالفتت همراه با امرای دالت در رصههای اقتصادی و سیاسیت بده انجدام

 .1جرجی زیدان ،تاريخ تمدن اسالمي ،ص .161
 .2همان.
 .3همان.
 . 4بایکال از فرماندهان مهتدی بود که ابتدا مهتدی ،وی را به جنگ مساور خارجی فرستاد ،اما او پس از پیروزی در
مقابل اصالحات خلیفه ایستاد و در جنگ با خلیفه شکست خورد و به قتل رسید (مسعودی ،مروج الذهب و معادن
الجوهر ،ج ،8ص .)222 - 222
 .5مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،8ص .222 – 222
 .6شیخ مفید ،االرشاد ،ص 201؛ ترکمنی آذر ،تاريخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ايران ،ص .182
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برخی اصالحات در امور دینی و امتما ی پرداخت که میتوانستند فاصلههای امتمدا ی را
بکاهد و از ت عیض ملوگیری نمایند.
او امرای دالت را از خودش آغاز کرد 7و روشی ساده زیستانه در پی
به م لغ کمی از درآمد ماهیانه از بیت المال برای خود و خانواده خوی

گرفت .مهتدی
راضی شد .ل دا ت

فرش و آشامیدنی خود را کم کرد و دستور دادت همه ظرفهای طال و نقره خزانه خالفدت
را بیرون آوردند و با آنها سکه های درهم و دینار ضرب کنند تا با ای وسیله از بلوکه شدن
سرمایهها ملوگیری شود.

5

بازگرداندن حیبیت دینی و اسالمی خلیفه از دیگر روشهایی بدود کده مهتددی بدرای
اصالح مؤلفه های بستر تاریخی خوی

و تنظیم رفتار امتما ی مامعه به آن متوسل شدد.

تنظیم رفتار در مامعه به دو روش انجام می گیرد؛ یا با زور و قدرت سخت و یدا بدا برقدرار
نمودن ارزشها و هنجارهایی که کارگزاران مامعه به نوان امری الزام آور پذیرفته اند .در
ای شکل از تنظیم رفتار امتما یت ستیزها و تن هدای مومدود در مامعده بدا توسدل بده
ارزشها و هنجارها تخفیف داده میشوند و یا از بی میروند .به ای دست از کن ِ تنظیم
رفتار امتما ی که مورد استفاده مهتدی قرار گرفتت مراق ت امتمدا ی گفتده مدی شدود.
شیوه ای که مهتدی برای تنظیم رفتار امتما ی مامعه و بازیابی و احیای نقد

3

امتمدا ی

خالفت به کار برد.
 . 1بر اساس گزارش منابع تاریخی ،اموال شخصی خلیفه ،بسیار ناچیز بود .زمانیکه او را کشتند به صندوقی از او
دست یافتند و پنداشتند او پول و جواهرات خود را در آن پنهان نموده است ،اما وقتی صندوق را گشودند تنها به یک
جبه پشمی و یک زنجیر برخوردند که هر دوی آنها برای انجام عبادت و ریاضت به کار میرفت .او بیشتر روزها را
روزه میگرفت و شب هنگام پس از نماز عشا ،تنها یک ساعت میخوابید و سپس بر میخواست و با آو یختن زنجیر
به گردن خویش و پوشیدن جامه پشمی به عبادت می پرداخت (ر.ک :یعقوبی ،تاريخ يعقوبی ،ص .)261
 .2یعقوبی ،تاريخ يعقوبی ،ج ،8ص .31
 .3تی .بی .باتامور ،جامعه شناسي ،ص.812
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ترویج امر به معروف و نهی از منکرت نمونهای از تنظیم رفتار امتما ی بود که مهتددی
با توسل به ارزشها و هنجارهای اسالمی به آن ترقدق بخشدید .اید اصدل در منظومده
فکری مهتدی مایگاهی خاص داشت؛ زیرا اصل امر به معروف و نهی از منکدر از اصدول
مهم مذهب ا تزال به شمار میرفت .در ای راستات مهتدی هر ممعده در مسدجد حضدور
مییافت و با ایراد خط هت مردم را امر به معروف می کرد و از انجدام منکدرات و مررمدات
منع مینمود.

7

ای موضوعت امل مهمی در زل وی به دست ترکان بود؛ زیرا بخ

زیادی از ا مال

نادرست بهوسیله آنان انجام می شد 5.او موسیقی را در دربار خالفت منع کرد و دسدتور داد
اس اب موسیقی را نابود سازند .برخالف خلفای پیشی ت خوردن شراب را حرام ا الم کرد.

3

همچنی ت او دستور داد حیوانات وحشی دربار را کده اسد اب سدرگرمی درباریدان و خلیفده
بودندت نابود سازند و سگان شکاری را بیرون کنند.

4

تالش مهتدی در گستراندن دالت و احیای نق
در ای مهم نیست .بر اسا

امتما ی خلیفه به معنای موفقیت او

گزارش منابعت مجازات ها بسدیار سدخت و برخدی نامتعدارف

بودند .به طوری که گاه ا تراض خلیفه را در پی داشتند و برخی از مجرمان در زیدر فشدار
شکنجه نابود می شدند 9.برخی از مجازاتهات فقط در ظاهر در راستای امرای ددالت بدود
اما در اصل به طمع چپاول اموال ثروتمندان و به بهانههای واهی صورت میگرفت.
 .1مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،8ص .221
 .2بیضاوی ،نظام التواريخ ،ص 22؛ عبدالباقی ،سامرا :عاصمة الدولة العربیة فی عهد العباسیین ،ج ،1ص .310
 .3مسعودی ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج ،8ص 261؛ حمدالله مستوفی ،تاريخ گزيده ،ص 386؛ ابن
کردیوس نوری ،االکتفاء فی اخبار الخلفا ،ج ،8ص .322
 .4اشعار زیر به وضوح این مشخصه مهتدی را تأیید می کنند :نه مطرب رها کرد و نه مویه گر /برون کرد از ان شهر
پرخون جگر؛ خم خمر بشکست و باده بریخت /فروشنده می به بیرون گریخت؛ ز سامره رامشگران را براند /سگی
اندر آنجا شکاری نماند (ر.ک :خواندمیر ،حبیب السیر ،ج ،8ص 822؛ طبري ،تاريخ طبري ،ج  ،11ص.)2301
 .5جرجی زیدان ،تاريخ تمدن اسالمي ،ج ،8ص .382
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در پشت ای مجازات هات درباریان و سرداران طماع قرار داشدتند کده ثدروتمنددان را
با مجازاتت شکنجه و تهدید وادار می ساختند اموال خوی

را در اختیدار آندان قدرار دهندد

و بدده ظدداهر خلیفدده از برخددی از آنهددا اطددالع نداشددته اسددت 7.ایدد رفتارهددا مصددداق
بی دالتی دستگاه خالفت بود .وقتی خ ر چنی رفتارهایی به خلیفه رسیدت ا تدراض کدرد
و گفت:
مگر عقوبتی بجز تازیانه یا کشتن نیست .مگر چیزی ب ه ج ای ای ن نیس ت.
مگر زندانی شدن بس نیست .انا هلل و انا الیه راجعون.

2

ا تراض خلیفه در خصوص انجام چنی مجازاتهایی و دم توانایی وی در برخورد بدا
مجرمان نشان میدهد که وی از قدرت امرایی چندانی در مقابلده بدا ناصدر قددرتمندد
مومود در صرنه برخوردار ن وده اسدت و پدرداخت بده امدور ددالتی در دوره ویت بیشدتر
نمایشی و با هدف رضایت اذهان مومی بوده است.
در نهایتت آشفتگی امور و برآورده نشدن خواسته های مدردم و سدپاهیان از حکومدت
س ب ترریک سپاهیان و شورش بخشی از مردم بر ضدد او شدد .ال تدهت مهتددی تدالش
می کرد مردم را راضی سازد .نامه نگاریهایی بی او و شورشیان صورت گرفت و هدر بدار
خلیفه تأیید میکردت خواستههای ایشان را برآورده خواهد ساخت.
سرانجام مذاکرات نتیجه بخ

3

نشد و شورشیان به قتل او اقدام کردند 4.با اید حدالت

روح ممعیت مصلح بودن خلیفه را پذیرفته بود .ای موضوع از مرتوای نامدههدایی کده بدا
 .1به عنوان نمونه ،ثروت فراوانی بهوسیله صالح بن وصیف که امیراالمرای مهتدی بود از دیگران اخاذی شد .او برخی
از بزرگان مانند احمد بن اسرائیل ،ابو نوح و حسن بن مخلد را با شکنجههای سخت درگرمای هوا و قرار دادن آنان در
کنار کوره های آتش وادار ساخت ثروت خود را در اختیار خالفت قرار دهند .آنان در زیر شکنجهها که با فحش و
ناسزا همراه بود ،جان سپردند.
 .2حکیم زجاجی ،همايون نامه ،ج ،8ص .222
 .3طبری ،تاريخ طبری ،ج  ،12ص .2362 – 2326
 .4همان.
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خلیفه رد و بدل میشدت قابل اث ات است .مردم با پخ

شب نامهها و نوشت نامهت حمایت

خود را از خلیفه ا الم میکردند و میگفتند:
اگر از سر امیر المؤمنین مویی بیفتند به عوض آن موسی بن بغا و بایباک و
مفلح و یاجور و بکالبا و دیگران را میکشند.

1

با ای حالت در نهایتت کسی از خلیفه دفاع نکرد و زمانی که مهتدی از مدردم کمدک
خواستت کسی او را امابت نکرد .او حتیت زندانیان را برای یاری خود آزاد سداخت بدا اید
پندار که از وی دفاع خواهند کردت اما آنان مانند برق و باد پراکنده شدند و کسی اسدتمداد
خلیفه را پاسخ نداد.

5

 .2نتیجهگیری

کن

ورزی متفاوت مهتدی نس ت به سایر خلفای اسی در صر بررانی تسلط ترکدان

بر امور مهان اسالمت نویسنده را به سمت یافت ت یینی برای سنخ متفاوت کن های اید
خلیفه اسی برانگیخت .کن های دالت گسترانه و اصالح طل انه او مردوری بدود کده
ای مقاله درصدد ت یی آن بر اسا

مدل تفهمی وبر برآمد .با تکیه بر ای مددل تدالش

شد تا پنج مزء کن های دالت گسترانه و اصالح طل انه مهتدی بازاندیشی شدود .بسدتر
کن ت انگیزه کن ت نیت کن ت ارزیابی کن گر از شرایط و در نهایت شیوه کدن گدر در
ترقق اهداف کن ت پنج مزئی بودند که تالش شد م نای بازاندیشی کن های اصالحی
مهتدی قرار گیرند.
بستری که مهتدی در آن به کن گری پرداخدتت بسدیار آشدفته بدود .فترتدی فراگیدر
خالفت را در برگرفته بود و ای درحالی بود که فاصله ای فترت با شکوه اسیانت بسدیار
 .1مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،8ص 261؛ حمدالله مستوفی ،تاريخ گزيده ،ص 386؛
ابن کردیوس نوری ،االکتفاء فی اخبار الخلفا ،ج ،8ص .322
 .2همان.
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ناچیز بود و ای امید ومود داشت که بتوان دوباره شکوه خالفت را بازگرداند .در ای زمانت
خلفا یکی پس از دیگری برکنار می شدند و تنها امل دوام اسیانت ن ود دشم بیروندی
قدرتمندی برای براندازی خالفت بود.
در ای بستر بود که احیای نق

امتما ی خلیفهت م ددل بده انگیدزهای بنیدادی بدرای

کن های مهتدی گردید .در ای راستا بود که او کن های فردی و امتما ی خدود را بدا
هدف بازگرداندن قدرت سابق خالفت اسی طراحی نمدود .شدیوه او بدرای ترقدق اید
هدفت امرای دالت و سیاستهای اصالحیت مانند احیای ارزشهای اسالمی بود .مهتدی
در راه ای هدف کوشیدت ریشه فساد را بخشدکاند و ا تمداد و تومده مدردم را نسد ت بده
خالفت ملب کند .ارزیابی او از شرایط ای بود که با ای سنخ از کن گری میتواند زمینه
اصالح امور را فراهم کند.
ال تهت او اشت اه می کرد و در ای راه موفق ن ود؛ زیرا مردم به دالیلدیت مانندد تدر

از

سرداران ترک و ناامیدی از خالفت و اصالح امورت اق الی برای دفاع از سیاست های خلیفه
نشان ندادند .سرانجامت او قربانی روش های حکومتی خود و زیاده خواهی های درباریدان و
سرداران خالفت شد و مردم تمایلی برای دفداع از خلیفده نشدان ندادندد و وی بده شدکل
ناخوشایندی به قتل رسید.
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المعارف هند.1322 ،
 .1ابن حبان ،محمد بن حبان ،السیرة النبوية و اخبارالخلفاء ،بیروت :کتب الثقافیه ،،بی تا.
 .2ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،العبر ،ترجمه عبدالمحمد آیتي ،تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و
آموزش عالي.1323 ،
 .2ابن عبری ،غریغوریوس بن هارون ،تاريخ الزمان ،بیروت :دارالمشرق ،بی تا.
 .2ابن کردیوس نوری ،عبدالملک ،االکتفاء فی اخبار الخلفا ،بیروت :دارالکتب العلمیه8006 ،م.
 .2ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت :طبعة جدید محققة1118 ،ه.ق.
 .6استنفورد ،مایکل ،درآمدی بر تاريخ پژوهی ،ترجمه مسعود صتادقی ،چتاس ستوم ،تهتران :انتشتارات
دانشگاه امام صادق

.1322 ،

 .10تتتتتتتتتتتتتت ،درآمدی بر فلسفه تاريخ ،ترجمه احمد گلمحمدی ،چاس سوم ،تهران :نی.1322 ،
 .11اصفهاني ،ابوالفرج ،مقاتل الطالبین ،نجف :المطبعة الحیدریة1102 ،ه.ق.
 .18باتامور ،تی.بی ،جامعه شناسی ،ترجمه سید حسن منصور و ستید حستن حستینی کلجتاهی ،تهتران:
شرکت سهامی کتابهای جیبی.8232 ،
 .13بدوی ،عبدالرحمان ،انديشههای کالمی در اسالم ،ترجمه حسین صتابری ،مشتهد :انتشتارات آستتان
قدس رضوی.1312 ،
 .11برک ،پیتر ،تاريخ و نظريه اجتماعی ،ترجمه دکتر غالمرضا جمشتیدی هتا ،تهتران :انتشتارات دانشتگاه
تهران.1321 ،
 .12بروس کوئن ،مبانی جامعه شناسی ،ترجمه غالمعباس توسلی و رضا فاضتل ،چتاس نتوزدهم ،تهتران:
سمت.1322 ،
 .12بلعمی ،ابوعلی ،تاريخ نامه طبری ،تصحیح محمد روشن ،تهران :نو ،بی تا.
 .12بیضاوی ،عبدالله بن عمر ،نظام التواريخ ،بته کوشتش هاشتم محتدث ،تهتران :بنیتاد موقوفتات دکتتر
محمودافشار.1321 ،
 .12ترکمنی آذر ،پروین ،تاريخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ايران ،تهران :شیعه شناسی.1323 ،
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 .16جالینوسی ،احمد و نجف پور ،سارا« ،مفهوم عدالت در اسالم و غرب» ،مجله دانش سیاسیی ،بهتار و
تابستان .1322
 .80خضری ،سید احمد رضا ،تاريخ خالفت عباسی از آغاز تا پايان آل بويه ،تهران :انتشارات سمت.1323 ،
 .81خواندمیر ،غیاث الدین بن همام الدین ،تاريخ حبیب السیر ،تهران :خیام.1320 ،
.88ذهبی ،محمد بن احمد ،تاريخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،تصحیح عمر عبدالسالم تدمری،
بیروت :دارالکتاب ،بی تا.
.83زجاجی ،حکیم ،همايون نامه ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1323 ،
.81زیدان ،جرجی ،تاريخ تمدن اسالمی ،ترجمه علی جواهر کالم ،تهران :امیر کبیر.1328،
 .82شهیدي پاك ،محمد رضا ،تاريخ تشكیالت در اسالم ،قم :مرکز بین المللی ترجمه و المصطفی.1363 ،
 .82طبری ،محمد بن جریر ،تاريخ طبری ،ترجمه ابو القاسم پاینده ،تهران :اساطیر.1322 ،
 .82طقوش ،محمد سهیل ،دولت عباسیان  ،ترجمه حجت الله جودکی ،قم :انتشارات حوزه و دانشگاه.1323 ،
 .82عبدالباقی ،احمد ،سامرا؛ عاصمة الدولة العربیة فی عهد العباسیین ،بیروت :دارالعربیة للموسوعات ،بی تا.
.86علوی ،ابراهیم سید ،عدل الهی و عدالت بشری در نهج البالغه ،تهران :بنیاد نهج البالغه.1326 ،
 .30گردیزی ،ابو سعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود ،زين األخبار گرديیزی ،بتیجتا :انتشتارات دنیتای
کتاب.1323 ،
 .31ماوردی ،علی بن محمد ،آيین حكمرانی (االحكام السیلطانیة و الواليیات الدينییة) ،ترجمته و تحقیتق
حسین صابری ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1323 ،
 .38محسن ،نجاح ،انديشه سیاسی معتزله ،ترجمه باقر صدری نیا ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،بیتا.
.33مدرسی طباطبایی ،حسین« ،دیوان مظالم» ،فرهنگ ايران زمین ،ش .1322 ،82
 .31مستوفی ،حمد الله بن ابی بکر ،ظفرنامه ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1321 ،
 .32تتتتتتتتتتتتتت ،تاريخ گزيده ،تهران :امیر کبیر.1321 ،
 .32مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهتران :انتشتارات
علمی و فرهنگی.1328 ،
 .32تتتتتتتتتتتتتت ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،قم :مؤسسة دارالهجر .1106 ،
 .32مفید ،محمد بن محمد نعمان ،االرشاد ،ترجمه حسین موسوی مجاب ،قم :سرور.1322 ،
 .36وبر ،ماکس ،مفاهیم اساسی جامعه شناسی ،ترجمه احمد صدارتی ،تهران :مرکز.1322 ،
.10یعقوبی ،یعقوب ابن واضح ،تاريخ يعقوبی ،ترجمه محمتد ابتراهیم آیتتی ،تهتران :انتشتارات علمتی و
فرهنگی.1321 ،

