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فصلنامه علمی ی پژوهشی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397
لفحات 120 - 99

مقدمه

خالفییت طییوالنیمییدت عباسیییان (۶5۶-132ق) زمینییۀ تحییوالتی بنیییادین را در
عرلۀ سیاسی فراهم کرد .این تحوالت اساسی با گسترش قلمرو عباسیان و بیر اسیا
نیازهای زمان خود تغییر پیدا می کرد .ازجملیه نهیاد والیتعهیدی ،کیه در عصیر اموییان
( 132-41ق) ابداع شده بیود ،در عصیر عباسییان شیکوفا شید و تکامیل یافیت .مییزان
ترثیرگذاری این نهاد با قیدرت خلفیای عباسیی رابطیۀ معکیو

داشیت .بیهواقیع ،در

سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

عصییر اول عباسییی (232-132ق) ،کییه خلفییایی نیرومنیید و در کنییار آنهییا ،ایرانیییانی
کاردان حضور داشتند ،مجیال کمتیری بیرای قیدرت نمیایی ولیعهیدان فیراهم بیود .در
مقابل ،در عصر دوم خالفت عباسی ،با حضور ترکان در جهان اسالم و روی کار آمدن
خلفایی ضعیف ،زمینۀ دخالت و ترثیرگذاری نهاد ولیعهدی به وجیود آمید .بیا افیزای
قدرت ولیعهدان در نتیجۀ وجود خلفای نیاتوان ،قیدرتگیری ایین میدعیان تیا شیورش
علیه خلفا هم پی

رفت .به واقع ،نهیاد ولیعهیدی ،کیه در عصیر عباسیی مییتوانسیت

زمینۀ حضور افراد شایسته را در منصب خالفیت فیراهم آورد ،بیه چیال
فرایند قدرتگیری خانیدان عباسیی تبیدیل شید .مقطیع زمیانی پیژوه

اساسیی در
حاضیر عصیر

دوم عباسی است که از روی کیار آمیدن متوکّیل (232ق) آغیاز میی شیود و بیا دوران
مستکفی (334ق) پایان میپذیرد .مقالۀ حاضر حول این پرس
100

نق

سیامان یافتیهاسیت کیه

نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای این برهه چه بوده و تحت تیرثیر چیه

عواملی قرار داشتهاست.
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آنها ،برمی کشیدند .عالوه بر ترکان ،برخی از زنان دربار نیء ،بههعلهت رشهد ولیعههد در
حرم ،که محیطی زنانه بود ،با ترکهان در تسهلط بهر ولیعههدان رقابهت داشهتند .مهادران
ولیعهدان نقش زیادی در رسیدن آن ها به خالفت ایفا می کردند و با تسلطی که از قبهل
بر آن ها داشتند ،نقش مهمی در ادارۀ امور بازی میکردند و بهاینترتیب ،از ایفای نقهش
ا لی خلیفه ،که رسیدگی به امور بود ،مانع میشهدند .نمونهۀ بهارز ایهن مسه له دخالهت
سیده شغب ،مادر المقتدر عباسی ،در ادارۀ امور در رقابت بها ترکهان در دورۀ مقتهدر بهود.
مجمو عوامل یادشده باعث شهد تها نههاد والیتعههدی در دورۀ دوم عباسهی بهه جهای
قدرتبخشی به حاکمیت خالفت عباسی ،باعث تضعیف آن بشود.
کلیدواژهها :عباسیان ،خالفت ،ولیعهدی ،ترکان ،زنان.

کتب و مقاالت چندانی در حوز مورد پژوه

بیه نگیارش درنیامیدهاسیت .عبیا

احمدوند و سعید طاووسی مسرور در مقالۀ «شروط احرروحواطتعهدیردراقرانروطلاحط ر ا
حسالمی»  ،به نهاد ولیعهدی و شرایط احراز آن ،بهتفصیل ،پرداختهاند .در بخشیی از ایین
مقاله نیز به عصر دوم عباسی پرداخته شده ،ولی به مسئلۀ این پژوه  ،یعنی ترثیر نهیاد
ولیعهدی بر تضعیف حاکمیت عباسیان ،اشاره نشده است .همچنین عبا

احمدونید در

کتاب نهاد والیتعهدی در خالفت اموی و عرر اول عباسی ،به پیشیینۀ نهیاد والیتعهیدی،
کارکردها ،و پیامدهای وجودی این نهاد در تحوالت عصیر امیوی و دور اول عباسیی
پرداخته است .برخی پژوهشگران عرب ،مانند خضریبک در کتیاب الدولاۀ العباسای ییا
تمرکز بر موضوع نق

والیتعهدی در تضیعیف نهیاد خالفیت غافیل مانیدهانید .منیابع

انگلیسی نیز به همین شیوه عمل کردهاند ،چنانکه در آثاری ماننید

history

 ،Islamicاثیر

 Shabanیا” ،”The Turkish officers of Sammaraاثیر  ،Gordonبیا اینکیه دربیار تیاریخ
عباسیان مطالب فراوانی درج شده است ،مستقیم به نق

نهیاد والیتعهیدی در تضیعیف

خالفت اشاره نشده است .از این جهات ،مقالۀ حاضر با نوشتههای یادشده متفاوت است
و مسئله و ترکیدش بر عصر دوم عباسی ،در نوع خود جدید و بدیع محسوب میشیود.
تحلیل و بررسی عملکرد نهاد والیتعهدی در عصر حضور ترکان در خالفت عباسی ،در
نوشتاری جداگانه الزم به نظر می رسد و بر این اسا  ،در این پژوه  ،ضمن بررسیی
پیشینۀ نهاد والیتعهدی در عصر اول عباسی ،تالش خواهد شد با بیان کارکرد این نهیاد
در عصر دوم عباسی ،به ترثیر نهاد والیتعهدی بر تضعیف حاکمیت خلفیای عباسیی در
مقطع زمانی 334-232ق پرداخته شود.

بررسی تحلیلی ترثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی ...

مصطفی شاکر در دولۀ بنیعباس ،نیز به لورت کلی به تاریخ عباسیان پرداختیهانید و از

هویت بخشی به جایگاه والیتعهدی و نقش آن در تضعیف خلفا

زمانی که جایگاه ولیعهد مشخن ،و به آن رسمیت بخشیده شد ،برخی از ولیعهیدان،
با سوء استفاده از ضعف شاهان و خلفای وقت و بیرای تسیریع در جلیو

بیر تخیت

شاهی ،به رویارویی با پادشاه یا خلیفه پرداختند .این مسئله در دورههای مختلف تاریخ
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پیشینۀ تحقیق

هیربدانهیربد دور اردشیر بابکان ،در پاسخ به این سنال گشنسیپ ،پادشیاه طبرسیتان،
گیالن ،دیلمان ،رویان ،و دماوند ،که چرا شاه ولیعهدی را برای خیود معیین نمییکنید،
گفته است« :این کار موجب می شود که شاه گمان کند که ولیعهد پیوسیته منتظیر میر
اوست و مهر او از دل شاه برود .بهعالوه وی محسود دیگران میشود و نیز بنا به مقامی
که دارد ،دچار خویشتنبینی میگردد .ازاینرو ،بهتیر اسیت کیه تعییین ولیعهید مخفیی
بماند» .پس از داستانی عبرت انگیز ،در بخ

دیگری از همین نوشته ،نامۀ گشنسپ نقل

شده که تولیه کرده بود اردشیر با مشورت لاحبنظران ،ولیعهدی معیّن کند .در پاسخ
به این پیشنهاد ،تنسر نوشته است که اردشیر بهتر دییده کیه در ایین میورد بیه مشیورت
نپردازد و نشانه ای از تمایل خود را نسبت به کسی نشان ندهد ،بلکه سه نامیه بیه خیط
خود بنویسد و یکی را به موبدانموبید و دیگیری را بیه مهتیر دبییران و سیومی را بیه
سپهبدسپهبدان بسپارد تا پس از درگذشت شاه ،موبدان موبد و آن دو تن جمع شیوند و
نامهها را باز کنند و دربار انتخاب شاه جدید به تبادل نظر بپردازند و در لورتی که به
اتفاق نظر نرسند ،بر موبدان موبد است که با روحانیان دیگر مشورت کند و سرانجام نظر
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

او بر هر کس قرار گرفت ،همه از آن پیروی کنند (نک :ابناسفندیار.)43/1 ،
برخال

نظریۀ طرح شد باال در مخفی نگه داش تن جایگاه ولیعهد ،نهاد ولیعهیدی از

عنالر منثر در ساختار خالفت اسالمی بیود کیه از دور اموییان پییرییزی و در ادوار
بعدی ،در نظام سیاسی خالفت نهادینه شد و اختیارات و مسئولیتهایی برای ولیعهد در
عرلۀ سیاسی و اجتماعی تعریف شد .تقویت این نهاد در سطح نظری نیز توسط برخی
از نظریه پردازان خالفت ،مانند ماوردی ،لورت گرفت .نظریۀ اسیتخال

در آرای ایین

نظریه پردازان ،تعیین جانشین توسط خلیفه را برای حفظ قدرت نهاد خالفیت و تیدوام
خلیفگی مشروع میدانست .این نظریه پرس هایی نظری و البته معطو

به امر واقع را

برانگیخت؛ نخست ،اینکه خلیفه در انتخاب جانشین خود تا چیه حید اختییار دارد .در
ادامۀ همین پرس  ،چنین طرح شد که آیا وی مجاز به انتخاب پسر ییا پیدر خیود بیه
102

جای خوی

هست یا نه و درالل ،همین پرس

بعدی اسیت کیه بیشیتر بحیثانگییز

بوده است .دربار انتخاب فرزند یا پدر برای جانشیینی ،درمجمیوع سیه شیکلبنیدی از
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با چال های زیادی همراه بوده و مناقشات بسیاری حول آن پدیید آمیدهاسیت .تنسیر،

فرزند یا پدر خلیفۀ مستقر تنها در لورتی مجاز است که اهل حلوعقد این جانشینی را
تریید کنند و بر لالحیت او گواهی دهند .نظر دوم بر ایین بیود کیه حکیم امام/خلیفیۀ
مستقر در انتخاب جانشین ،همچون حکم حکومتی نافذیت دارد و ازاینرو ،این حکیم
منصب است که نسبت را برمی گزیند .و باالخره ،نظریۀ سوم بر آن بوده که بیعت با پدر
خلیفۀ مستقر پذیرفتنی است ،ولی با فرزند ،خیر .ماوردی بیا ذکیر ایین آرای سیهگانیه،
چندان ترجیحی از خود آشکار نمیکند (نک :ماوردی.)21-10 ،
به هرحال ،استخال

در قالب انتخاب فرزند ،درعمل تبدیل به نظامی وراثتی شد کیه

در نظام های سلطنتی حعوحل و بیزانس هم عمومیت داشیت .همیین امیر یکیی از دالییل
دور نخست خالفت عباسی ،خلیفه و ولیعهد هستۀ مرکزی و اسا

خالفت به شیمار

میآمدند و در تمام حوزه ها و در ابعاد کشوری و لشکری اختییارات گسیترده داشیتند.
ولیعهد میبایست شایستهترین فرد در دربار خالفت می بود ،به این معنا کیه بایسیتی از
عهد ادار امور بر میآمد یا به مدیریت

در آینده امید بسته میشید .بنیابراین ،در کنیار

توانایی های علمی ،فرهنگی ،نظیامی ،و سیاسیی ،مییبایسیت از قیو تیدبیر هیم بیرای
جانشینی شایسته در دربار خالفت برخوردار میبود (نک :احمدونید و طاووسیی.)12 ،
انتخاب ولیعهدان در دور اول خالفت عباسی بیشتر تحتترثیر اقتدار خلفا قرار داشت،
اما در دور دوم (334-232ق) ،مترثر از عواملی چون نفوذ امیراالمراها قرار گرفت.
در دور عباسیان ،به خصو

عصر ترکان ،برای منصب والیتعهدی اختیاراتی تعریف

شده بود که شخن بهمحض احراز ولیعهدی ،به آنها دست مییافت و همیین ،نشیانی
از رسمیت یافتن جایگاه وی بود .از جملۀ این اختیارات بنا و بازسازی برخی از شهرها
به نام ولیعهد بود .موفق با توجه به اختیارات خود در دوران والیتعهدی ،شهر موفقیه را،

بررسی تحلیلی ترثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی ...

تضعیف قدرت خلفا ،به خصو

در دور دوم خالفت عباسی ،به شیمار مییرفیت .در

به همراه مساجد و بناهایی عظیم در آن ،بر پا کرد (نک :ابنخلدون .)4۶2/4 ،معتضد نیز
در دوران والیتعهدی خود ،به بازسازی شهر بغداد پرداخت (نک :ابیندقمیاق.)192/1 ،
به دلیل چنین توانمندی هایی بود که موفق و معتضد ،بهرغیم تسیلط ترکیان بیر دسیتگاه
خالفت ،از خلفای قدرتمند عصر خود به شمار میرفتند .از دیگیر امتییازات ولیعهیدان
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سوی فقها و متکلمان طرح شدهاست .خاللۀ دسته ای از این آرا آن است که بیعیت بیا

خواندن دعا و خطبه به نامشان بود (نک :احمدوند.)287 ،
مهمترین عامل هویت بخ

جایگاه والیتعهدی ،که معمواله ترثیری سیوء بیر دسیتگاه

خالفت عباسی بر جای میگذاشت ،ام ارت ولیعهدان بر مناطق مختلف بود که آزمایشی
برای کسب منصب خالفیت در آینیده بیه شیمار مییرفیت (نیک :ابینطقطقیی250 ،؛
احمدوند .) 28۶ ،برخی از ولیعهدان در محل امارت خود ،علیه خلفا توطئه میکردنید و
از این طریق ،با حمایت لاحب منصبان بانفوذ ،بر خلیفۀ وقت می شیوریدند .چنیانکیه
وقتی متوکل عباسی سه فرزندش را به والیتعهیدی انتخیاب کیرد و مغیرب ،مشیرق ،و
شامات را به ترتیب به منتصر ،معتز ،و منید داد (نک :طبیری ،)309-30۶/5 ،ترکیان ،در
مقابله با سیاست ترک زدایی متوکل ،منتصر را علیه وی شوراندند و بنا به همین بود کیه
وی توانست متوکل را به قتل برساند و خود بر تخت خالفت تکیه بزند (نک :یعقیوبی،
.)492/2
البته می توان گفت در عصر ترکان ،غالباه منصب امارت ولیعهدان ،بهعلت غلبۀ ترکها
بر ولیعهدان ،جنبۀ تشریفاتی داشت و اگر خلیفیهای ولیعهیدی را بیه امیارتی منصیوب
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

می کرد ،یا ولیعهد زیر نظر شخصی از امیران و سرداران ترک بود ،یا خلیفه شخصیی از
این سرداران را ،بهنمایندگی از جانب ولیعهد ،به امارت آن منطقه میگماشت .معتضد به
پسر خود ،علی ،که بعد از ولیعهدی بیه المکتفیی بیا ملقیب شید ،در 28۶ق ،امیارت
جزیره ،قنسرین ،و عوالم را سپرد ،و حسین بن عمرو نصیرانی را بیهعنیوان کاتیب او
برگزید (نک :ابن خلدون .)54۶/4 ،در 301ق نیز ،مقتیدر پسیر خیود ،ابوالعبیا

را بیه

والیتعهدی برگزید که بعدها الراضی لقب گرفت؛ او چهارساله بود کیه پیدرش امیارت
مصر و مغرب را به او سپرد و مونس خادم را بهنماینیدگی از ولیعهید ،بیه ایین منیاطق
رهسپار کرد (نک :همان.)۶3/5 :
از دیگر عنالر هویت بخ

به جایگاه والیتعهدی فرماندهی ولیعهیدان در جنیاهیا

بود تا از این طریق ،از افتخار شرکت در جنا برخوردار شیوند و شیجاعت و دالوری
104

خود را به رخ همگان بکشند و مشروعیت و محبوبیت خود را بین مردم افزای

دهنید

(نک :احمدوند .)28۶ ،چنانکه در دور خالفت معتمد ،لاحبالیزنج قیدرت فراوانیی
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مدح و ثنای شاعران از آن ها و نیز تمجید علما از توانمندی و شایستگی ایشیان و نییز،

وی را به برادر خود ،موفق ،واگذار کرد .دو سپاه در بصره و واسط با یکیدیگر روبیهرو
شدند و سالیان دراز جنا میان آنان ادامه داشت .سرانجام موفق ولیعهد توانسیت ایین
شورش را ،که بی

از چهارده سال طول کشید ،سرکوب کند (نک :ابنطقطقی )344 ،و

بهاین ترتییب ،شیهرت فراوانیی بیین میردم و لیاحب منصیبان بیابید .مجمیوع عوامیل
برشمرده شده سبب شد تا جایگاه ولیعهد تثبیت شود .خروجی قدرتگیری ولیعهدان بیه
دو شکل بود و به تضعیف یا قدرتیابی نهاد خالفت منجر میشد .مصیداق بیارز چنیین
ترثیراتی در دور والیتعهدی منتصر و موفق مشاهده می شود که منتصر ،با بازیچه شیدن
در دست ترکان ،علیه خلیفه شورش کرد و بیا قتیل پیدرش ،متوکیل ،باعیث تضیعیف
باعث قدرتگیری نسبی نهاد خالفت شد؛ برای نمونه ،نق

موفق در سرکوب برخیی از

شورش های بیرونی علیه خالفت ،مانند شورش زنگیان (نک :مسعودی ،مروج-24۶/4 ،
 ) 247و نیز تقابل پیروزمندانه با یعقوب لیث لفاری (نک :طبیری )505-504/5 ،مبییّن
این مسئله است.
نقش ترکان در تعیین ولیعهد و تأثیر آن بر دستگاه خالفت

ورود ترکان بیه دسیتگاه خالفیت عباسیی در دوران معتصیم عباسیی (227-218ق)
لورت گرفت .وی به خیال اینکه بتواند دستگاه خالفت عباسی را از زیادهخواهیهای
اعراب و ایرانیان دور بدارد ،دست به استخدام ترکان زده بود ،بهطوریکیه بیا شیدت و
حدت خالی به خرید آنها می پرداخت .وی حدود چهارهزار کنیز و بیرده از آنهیا را
گرد آورد و با پوشاندن دیبا و کمربند و زیور طال به تن آنها ،درلدد بود نشیان دهید
که دستگاه خالفت از دور او ،با قدرت قومیت دیگری جز قومیتهای موجیود ،یعنیی

بررسی تحلیلی ترثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی ...

خالفت شد و درمقابل ،موفق ،به رغم ضعف و سستی خلیفیه معتمید ،بیا مهیار ترکیان،

اعراب و ایرانییان ،اداره خواهد شد .به نظر میرسد سادهزیستی ،جنگجیویی ،دالوری و
مهم تر از همه ،وفاداری ترکان به مافوق خود بر برداشت وی ترثیرگیذار بیود .بیه نظیر
می رسد ترکان از همان بدو ورود به دربار ،به تدریج و با استفاده از چندین عامل مهیم،
قدرت خود را افزای

دادند تا اینکه به چین

و گیزین

ولیعهیدان قیادر شیدند و از
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پیدا کرد و معتمد ،که از سرکوب این شورش ناتوان بود ،رهبری عملیات نظیامی علییه

نهاد خالفت بود .اولین عامل مهم در توفیقات آنان ،اختالفات خاندان عباسی و رقابیت
ولیعهدان برای رسیدن به قدرت بود که بعد از مر

هارون و جدال امین و میرمون بیر

سر خالفت (نک :طبری )57-54/5 ،به اوج خیود رسییده بیود .دومیین آن ،اختالفیات
دیوان ساالران عرب و ایرانی بر سر تصاحب منالیب مهمیی چیون وزارت و قضیاوت
بود .این اختالفات دائمی حتی برخی از خلفا را نیز بیه تنیا آورده بیود .و سیومین و
مهم ترین عوامیل ،توانمنیدی و شایسیتگی نظیامی ترکیان در سیرکوب شیورش بابیک
خرمدین و نیز در فتح عموریه (نک :یعقوبی )47۶/2 ،در دوران معتصم بود کیه باعیث
شد توجه معتصم را به خود جلب کننید و در دربیار رسیمیت یابنید و از ایین طرییق،
منالب مهمی را در نظام دیوان ساالری کسب کنند .اشنا  ،ولیف ،ایتاخ ،و افشین ،از
لاحب منصبان با نفوذ در دربار معتصم به شمار می رفتنید .توجیه معتصیم بیه ارتقیای
موقعیت ترکان در برابر اعراب و ایرانیان تا آن درجه شد که حتی شهر سیامرا را بیرای
اسکان آن ها بنا کرد (نک :مسعودی ،مروج .)47۶/2 ،قدرت ترکان با ورود به این شیهر
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

افزای

چشمگیری یافت .در دور واثق نیز قدرت ترکان بهعلت توجههای بیی ازحید

افزای

یافت ،بهطوریکه وی امارت سرزمینهای غربی را ،همراه با تشریفات و خلعت

و تاج ،به اشنا

ترک سپرد و امارت خراسان را به ایتاخ واگذار کیرد .نییز ولییف را

حاجب خود ساخت و بغا را به فرماندهی سپاه ارتقا داد (نک :شاکر .)434/2 ،درنهایت،
مجموع این عوامل باعث شد تیا ترکیان ،خیود را مسیتحق کسیب قیدرت در دسیتگاه
خالفت عباسی نشان دهند و مدخل ورود به و غلبه بر دستگاه قدرت عباسیان را ،طیی
یک برنامۀ منظم ازپی تعیین شده و تدریجی ،در نهاد والیتعهدی بیابند و از این طرییق،
بر قدرت خلفای آینده فائق آیند .اولین ابزار آنها در رسیدن به قیدرت ،کنییزان ترکیی
بود که به همسری خلفا انتخاب می کردند تا از این راه کسب مشروعیت کنند؛ چنانکیه
بعد از مر

واثق ،که جانشینی برای خود تعیین نکرده بود ،سعی آنها بر این شید کیه

متوکل ،یکی از فرزندان او را که از جانب مادر نسیب بیه ترکیان مییرسیاند ،در برابیر
10۶

محمد ،که نسب مادری اش عرب بود ،به قدرت برسانند و در این رقابت با گزینۀ مورد
نظر اعراب پیروز شدند و متوکل را به قدرت رساندند.
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طریق این نهاد ،خلفای مورد نظر خود را تعیین کردند که نتیجیۀ آن ،ضیعف و سسیتی

خود گرفت .در این مرحله ،ترکان سی است جدییدی اتخیاذ و سیعی کردنید از قیدرت
گرفته بودنید ،اسیتفاده

ولیعهد در برابر خلفایی که سیاست دشمنی با ترکان را در پی

کنند و ولیعهد را علیه وی بشورانند .آن ها از بیین منتصیر ،معتیز ،و منیید ،سیه فرزنید
متوکل ،منتصر را با سیاست های خود همراه ساختند (نیک :شیبانکارهای )381/1 ،و از
والیتعهدی وی حمایت کردند .زمانی که متوکیل ،بیه علیت هیرا

از افیزای

قیدرت

ترکان ،سیاست ترک زدایی از دربار را با قتل ایتاخ و اسحاق بن ابیراهیم (نیک :طبیری،
 ) 48۶-485/2و انتقال پایتخت از سامرا به شام (نک :خضری )110 ،در پیی
ترک ها فرزندش ،منتصر ،را که به علت عزل

گرفیت،

از مقام والیتعهدی و انتخاب معتز بهجای

درنهایت ،موجب قتل او شدند (نک :توزری بغدادی .318/2 ،ابنطقطقی327 ،؛ یعقوبی،
.)492/2
قتل متوکّل توسط ولیعهد به تثبیت هرچهبیشتر قدرت ترکان منجر شد (نک:
Gordon, 467-489

Shaban,

;)63-90؛ همچنانکه هشداری بود بیه همیۀ ولیعهیدانی کیه سیودای

خالفت داشتند که می بایست یا از ترکان تبعیت کنند یا از اریکۀ قیدرت پیایین کشییده
شوند .به همین علت ،زمانی که منتصر سیاست پدرش را در مخالفت با ترکان در پی
گرفت ،ابن طیفور ،طبیب او ،با تحریک ترکان ،به قتل

رساند (نک :مسیعودی ،ماروج،

 .) 47-4۶/4استراتژی ترکان در این زمان در انتخاب ولیعهدان و خلفیا تغیییر کیرد و از
اختال افکنی بین برادران خلیفه ،به اختال افکنی بین خاندان عباسی تبدیل شد ،زییرا
ترک ها در این زمان ،بهرهب ری کسانی چون بغا شرابی ،معرو

به بغای لغیر ،اوتام ،

و احمد بن خطیب ،احمد بن معتصم ،ملقب به مستعین را ،به علت تر

از انتقامجویی

فرزندان متوکل ،به خالفت برداشتند و در جدال با اعراب ،که معتز ،ولیعهد معتصیم را،

بررسی تحلیلی ترثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی ...

وی (نک :قلقشندی. 229/2 ،مستوفی ،)321 ،رنجییده بیود ،علییه متوکیل شیوراندند و

با هدایت محمد بن عبدا  ،گزینۀ انتخابی خود قیرار داده بودنید ،پییروز شیدند (نیک:
یعقوبی .) 494/2 ،با قتل منتصر و نیز کاه

قدرت اعراب در ساختار حاکمیت و انتقال

قدرت به ترکان ،جنا قدرت برای غلبه بر ولیعهدان و خلفا از تقابل عیرب-تیرک بیه
تقابل ترک-ترک تبدیل شد و در این میان ،ولیعهدان و خلفا بازیچه ای در دستان ترکان
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سیاست دخالت ترکان در تعیین ولیعهد از دوران متوکل به بعد ،شکل رسمیتری بیه

اما موفق نشدند .در دور معتز ،گروهی به رهبری بغا و ولیف و احمد بن شیرزاد ،یکی
از سرداران ترک به نام باغر را در 251ق به قتل رساندند (نک :طبری )3۶9-3۶7/5 ،که
در پی آن ،شورشی شکل گرفت و خلیفه مستعین از سامرا به بغداد مهاجرت کرد (نک:
یعقوبی .)499/2 ،به دنبال آن ،ترکان مخالف مستعین ،معتز را به خالفت انتخاب کردنید
که در نتیجۀ آن ،نزاعی بین مستعین و معتز درگرفت و دو گروه از ترکان در ایین نیزاع
با حمایت از خلیفه های مورد نظر خود ،در مقابل یکدیگر قرار گرفتند .درنهایت ،ترکان
طرفدار معتز پیروز شدند .سرانجام طی للحی ،مستعین از خالفت عزل شد و با تعیین
مقرری ای به میزان پنجاه هزار دینار و مقدار سی غله در سیال در واسیط اقامیت گزیید
(نک :ابن خلدون .)448-44۶/3 ،اما ترکان مخالف او ،از تر

بازگشت او بیه قیدرت،

معتز را واداشتند تا او را توسط سعید حاجب به قتل برساند (نک :طبری.)415-414/5 ،
دوران معتز در تداوم وضع بغرنجی بود که رقابت ترکان برای غلبه بر خلفا ایجاد کیرده
بود ،بهطوری که با چپاول ثروت خزانه توسط لاحبمنصیبان تیرک و تهیی شیدن آن،
مواجب سپاهیان پرداخته نشد و همین موجب شورش آنها ،که اغلب از ترکان بودنید،
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

شد .بنابراین ،معتز برای رهایی از دست ترکان ،در درجۀ اول سعی کرد آنهیا را علییه
یکدیگر بشوراند ،بهطوری که بعد از قتل ولیف در جریان شورش سپاهیان ،لالح بین
ولیف را علیه بغا ،که از او واهمه داشت ،برانگیخت و سرانجام هم به قیتل

رسیاند

(نک :طبری .)42۶-425/5 ،همچنین معتیز سیعی کیرد لیاحب منصیبان مغربیی را در
دستگاه خالفت جایگزین ترکان کند و به همین علت ،ترکان سعی کردند ولیعهید وی،
منید را ،که نفوذ زیادی بین مردم داشت (نک :خواندمیر ،)27۶/2 ،به قدرت برسیانند و
وقتی که او از ای ن موقعیت آگاه شد ،موجبات قتیل منیید را فیراهم کیرد .ترکیان ،کیه
موقعیت خود را در خطر دیدند ،وارد خوابگاه وی شدند و بعد از شکنجۀ زیاد ،سه روز
او را بدون آب و غذا رها کردند تا جان داد (نیک :مسیعودی ،ماروج .)178/4 ،قیدرت
ترکان در انتخاب ولیعهد و خلیفه و نیز تقابل ناکیام خلفیا بیا آنهیا ،در دوران مهتیدی
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( 2۶5-255ق) نیز ادامه داشت و ضعف و سستی بر دستگاه خالفت همچنان چیره بود.
مهتدی ،که روش الالحگرانه ای در پی

گرفته بود ،برای مقابله بیا ترکیان لبیا

رزم
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برای غلبه بر یکدیگر بودند .به همین علت آنها برای رهایی از شر ترکان تالش کردند،

اما در دوران معتمد (279-25۶ق) ،قدرت ترکان در تسلط بر ولیعهد ،بهرغم ضیعف
و سستی معتمد ،تضعیف شد ،زیرا موفق ،ولیعهد خلیفه ،تمیام اختییارات را بیه دسیت
گرفت و با سیاست فرستادن ترکان به جناها ،قدرت آنها را مهار کرد (نیک :طبیری،
 .)483-482/5ضعف نسبی ترکیان در دوران معتضید (289-279ق) و مکتفیی (-289
295ق) نیز تداوم داشت (نک :خضیری ،)123 ،105 ،تیا اینکیه بعید از میر

مکتفیی،

به علت فقدان مردان نیرومندی چون موفق ،جیوالن ترکیان دوبیاره آغیاز شید و آنهیا
درلدد تجدید قدرت خود برآمدند .عبا

بن حسن ،وزیر مکتفی ،با این اسیتدالل کیه

خلیفه می بایست کسی باشد که از قیدرت و ثیروت بییاطیالع و ناآگیاه باشید ،مقتیدر
کشمک

بین ترکان و خلیفه گذشت .درنهایت ،او توسط مونس خادم ،بیه علیت عیدم

تبعیت از مونس ،کشته شد (نک :مسیعودی ،التنبیاه )278 ،و ترکیان قیاهر بیا (-320
 322ق) ،ولیعهد موردنظر خیود را ،بیه قیدرت رسیاندند .در ایین دوران نییز ،بیهعلیت
سختگیری های وی بر ترکان (نک :مسکویه رازی )24/5 ،و به رغم سعی وی در جلیب
حمایت قرمطیان در برابر ترکان ،او را از اریکۀ قدرت به زییر کشییدند و چشیمان

را

کور کردند و به زندان انداختند تا آنکه در  353ازدنیا رفت (نک :ابنعماد حنبلی.)208 ،
بعد از وی ،ترکان راضی با (329-322ق) را بیه قیدرت رسیاندند .بیا آغیاز دور او،
ترکان تالش خود را بر تسلط بر نهاد والیتعهدی و خالفت سرعت بخشییدند و بیرای
اِعمال قدرت خود ،منصب امیراالمرایی را ایجاد کردند (نیک :مسیکویه رازی-289/1 ،
 .) 290در این منصب ،امیراالمرا ،با تسلط بر سپاه ،اختیارات ولیعهد و خلیفه را بیهطیور
کامل به چنا می آورد .هرچند ترکان با در اختیار گرفتن این منصب بهطور کوتاهمیدت
و تا پایان دور مستکفی (334-329ق) و روی کار آمدن آل بویه ،نق

زیادی در ادار

بررسی تحلیلی ترثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی ...

 13ساله را ،که شخصیتی مطابق نظر وی داشت ،بیه خالفیت برگزیید .دوران او نییز در

امور داشتند و ولیعهدان و خلفا تحت تسلطشان بودند (نک :همیان ،)75-72/2 ،ایجیاد
این منصب در بلندمدت به ضرر ترکان تمام شد؛ زیرا کشمک

آن ها برای رسییدن بیه

این جایگاه رقابتی را بین ترکان و سایر قومیتهای قدرتیافته ایجاد کیرد کیه نیهتنهیا
قدرت عباسیا ن را تهدید کرد ،بلکه قدرت ترکیان را نییز رو بیه افیول بیرد .ابینرائیق،
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پوشید و در جنا با آن ها جان خود را از دست داد (نک :مسعودی ،التنبیه.)318-317 ،

(نک :ابنخلدون ) 505-504/3 ،که دائماه با هم درگیر بودند .آنان برای غلبه بر یکیدیگر
حتی از امرای آل زیار و آل بویه کمک می خواستند ،چنانکه ابن مقلیه ،بیرای غلبیه بیر
ابین رائییق ،از وشییمگیر زیییاری کمیک خواسییت (نییک :مسییکویه رازی.)387-37۶/1 ،
بهاین ترتیب ،با این دعوت ،هر یک از امرای قدرتمند را مستحق و الیق رسیدن به مقیام
امیراالمراییی کردنیید و درنهاییت ،احمیید بین بویییه ،کیه خییود را مسیتحق رسیییدن بییه
امیراالمرایی می دانست ،بعد از مر

بجکم ،امیراالمرای ترک خلیفهمسیتکفی ،در 334ق

به بغداد حمله کرد و خلیفه ،که ناتوان شده بود ،با عزل ابن شیرزاد ،امیراالمیرای خیود،
احمد را به امیراالمرایی رساند (نک :همان .)85/2 ،میتوان گفت که منصب امیراالمرایی
نمود اوج قدرت ترکان و درعین حال ،آخیرین معبیر ورود آن هیا بیه دسیتگاه خالفیت
عباسی بود که از طریق آن و با بازیچه قرار گرفتن ولیعهدان و خلفا ،دستگاه خالفت به
نهایت ضعف خود کشانده شد؛ بهطوریکه تنها نامی از خلفا باقی ماند و بسیاری مناطق
زیر سلطۀ عباسی ،در شرق و غرب جهان اسالم ،استقالل پییدا کردنید .امیا درنهاییت،
کشمک

آن ها برای رسیدن به این جایگاه و حتی عرضۀ آن به دیگری بیرای غلبیه بیر

سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

رقیب ،باعث شد تا بعد از ظهور آل بویه ،دور افول قدرت ترکان در خالفیت عباسیی
آغاز شود و انتخاب ولیعهدان و خلفا در دست بازیگر دیگری در لحنۀ سیاسی آن روز
قرار بگیرد.
نفوذ زنان در نهاد والیتعهدی و نقش آن در تضعیف دستگاه خالفت

نق

زنان در نظام والیتعهدی از دیگر عوامیل ترثیرگیذار بیر ایین نهیاد و تضیعیف

خالفت عباسی در دور دوم به شمار میرفت .به نظر میرسد یکی از دالییل ایین امیر
تداوم تسلط ترکان بر ولیعهدان بود  ،زییرا سیلطۀ جابرانیۀ ترکیان بیر دسیتگاه خالفیت
عباسی ،که ولیعهدان و خلفایی سست عنصر بار آورده بود ،زمینه را مهییا کیرده بیود تیا
زنان با نفوذ در دربار ،از تسلط بر ولیعهدان و خلفا بینصییب نماننید .چراکیه حضیور
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ابوعبدا بریدی ،ابن مقله ،توزون ،و بجکم از امیراالمراهای معرو

ایین دوران بودنید

زنان در تسلط و غلبه بر شخن ولیعهد و خلیفۀ آینده و کسب قیدرت و ثیروت بیود.
واکن

قبیحه ،مادر معتز ،فرزند متوکل ،به قدرتگیری ترکان و ترغیب فرزندش به قتیل

آن ها برای ممانعت از غلبه بر خلیفه اولین نشانۀ رقابت ترکان و زنان بود .وی با تسلط
زیادی که بر خلیفه داشت ،به قدرت و ثروت زیادی دست یافتیه بیود و بیرای حیذ
رقیبان ترک  ،دائماه پیراهن خونی متوکل ،پدر معتز را ،که به دست ترکیان کشیته شیده
بود ،پی

چشمان معتز قرار می داد .رقیب وی در این دوران ،لالح بن ولیف بود کیه

سعی کرد این زن را به قتل برساند (نک :ابنخلدون .)371/3 ،دامن زدن او بر آت

کینۀ

معتز به ترکان باعث قتل معتز به دست ترکان شد و وی نیز تمام اموال خود را از دست
مصداق بارز نق

زنان دربار و رقابتشان با ترکیان در تسیلط بیر ولیعهیدان در دور

مقتدر با (320-295ق) دیده می شود که سیده ،مادر خلیفه ،کیه از دوران والیتعهیدی
وی با غلبه و تسلط بر او نق

مهمی در ادار امور دولت و حکومت بر عهده داشیت،

سعی کرد تا در رقابت با ترکان بر امیور کشیور مسیلط شیود .سییده تیرثیر زییادی در
عزل ونصب وزرا و قضات و نیز بخش

مجرمان داشت .ازجمله اقیدامات وی در ایین

باره می توان به موارد زیر اشاره کرد .1 :عزل عبا
وی در کاه

بن حسن از وزارت بهعلیت سیعی

دخل وخرج حرم خلیفه ،و انتصاب ابوعلی عبیدا خاقیانی بیا دریافیت

لدهزار دینار رشوه از وی .نیز عزل علی بین عیسیی از وزارت ،بیه همیان علیت ،در
304ق (نک :لفدی)۶50/1۶ ،؛  .2دخالت در انتصاب محمد بن عبدا ابی الشوارب به
منصب قضاوت (نک :العیون و الحدائ )232-231/4 ،؛ و  .3آزاد کردن برخی از وزرای
در بند که به علت عدم پرداخت مبالغی به عنوان اموال خزانه به خلیفهمقتیدر در کسیری
بودجۀ دربار ،به زنیدان افتیاده بودنید .چنیانکیه ابینجصیا

جیوهری بیه پرداخیت

بررسی تحلیلی ترثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی ...

داد (مسکویه رازی.)392-391/1 ،

شانزدههزار دینار و ابنفرات به سیزدههزار دینار محکوم و بهعلت عدم پرداخت ،زندانی
شده بودند (نک :ابنجوزی150/13 ،؛ دهستانی.)22۶-225/1 ،
سیده از قدرت

برای کسب ثروت استفاده می کیرد .بیرای مثیال ،از طرییق فیروش

منالب ،مبالغ کالنی دریافت می کرد .دریافت مبلغ کالنی از حامد بین عبیا

در ازای
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مادران خلفا ،در انتخاب و امور ولیعهدان می گذاشت .نتیجۀ ایین امیر رقابیت ترکیان و

اقدامات وی باعث شده بود تا حسادت ترکان را ،که در تسلط بیر خلیفیه ،رقیبیان وی
بودند ،برانگیزد .رقیب ترک وی ،مونس مظفر خادم ،سردار سپاه ،بیود کیه در تسیلط و
غلبه بر خلیفه به رقابت با سیده برخاسته بود و بارها مورد خشم سیده قرار گرفته بیود،
بهطوریکه سیده یک مرتبه توطئۀ ناکامی برای قتل وی چید (نیک :طبیری )115/11 ،و
همین ،باعث سختگیری مونس بر خلیفه و مادرش شید .میونس بیه مقتیدر دسیتور داد
تا هارون بن غریب ،از یاران وفادار خلیفه را ،از قصر بیرون کند و امتناع مقتیدر سیبب
عزل وی توسط مونس و روی کار آمدن قاهر شید .هرچنید مقتیدر دوبیاره بیه قیدرت
رسید ،مخالفت مجدد مونس با وی باعث عزل دوبار او و قتل

شید (نیک :مسیکویه

رازی .) 237/5 ،سیده ،مادر مقتدر نیز ،توسط قاهر ،خلیفیۀ بعیدی ،شیکنجه شید (نیک:
ابنطقطقی.)337 ،
دلیل دیگری که باعث می شد زنان در نهاد والیتعهدی دخالت کنند ،تعیدد همسیران
خلیفه و ملیت های مختلفشان بود که نژادهای ترک و رومی و حبشی و زنگیی داشیتند.
هر یک از زنان سعی میکرد فرزند خود را به عنوان ولیعهد انتخاب کند و نتیجۀ این امر
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

سستی ولیعهدان بود .دوران خالفت متوکل شروع دوران نفوذ زنیان در دولیت عباسیی
شناخته می شود .در این زمان ،همسر متوکل ،قبیحۀ رومی ،به علت عالقۀ متوکل به وی،
زمام امور و مسند حکومت را در دست گرفت و در مهمترین اقیدام  ،والیتعهیدی را
به پسرش ،معتز با  ،در 252ق واگذار کرد (نک :ابن عماد حنبلی224 /3 ،؛ ذهبیی/18 ،
 .)417قبیحه پسر خردسال

را بر مسند حکومت نشاند ،امیا بیهعلیت اینکیه از وجیود

خلیفۀ مخلوع ،المستعین با (252-248ق ).بر جان فرزندش بیمناک بود ،مسیبب قتیل
او شد (نک :ابنکثیر37 /11 ،؛ جواد .)15 ،یکی از کنیزان مستکفی (334-333ق) به نام
«حسن شیرازیه» با همکاری توزون ،یکی از امیراالمراهای قدرتمند ترک ،تیرثیر زییادی
بر عزل خلیفهمتقی (333-329ق) و روی کار آمدن خلیفیهمسیتکفی در 333ق داشیتند
(نک :ابنعبری .)۶8 ،همکاری زنان و ترکان در این مقطع نشان مییدهید کیه آنهیا در
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مشترک ،اختالفات را موقتاه کنار میگذاشتهاند.
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واگذاری منصب وزارت به او (نک :ابناثیر )111/8 ،مصداق بیارز ایین امیر بیود .ایین

کنند و این ظاهراه بهدلیل همجنسی و شناخت بیشتری بود که از آنها داشتند .زنانی کیه
از این طریق به قدرت میرسیدند« ،قهرمانه» 1خوانده میشدند .کثرت حضیور زنیان در
دربار با پررنا شدن نق

قهرمانه ها عامل دیگری بود که ترثیر مستقیمی بیر سسیتی و

ضعف ولیعهدان و درنتیجه ،ضعف خالفت داشت .هرچند در دوران قبل از ترکیان نییز
قهرمانه ها وجود داشتند و رابط بیین حیرم سیرا و دارالخالفیه بودنید ،در دور ترکیان،
قهرمانه ها با استفاده از ضعف و سستی ولیعهدا ن و خلفا ،پا را از اختیارات خیود فراتیر
نهادند و با حمایت زنان بانفوذ دربار به منالب مهمی دست یافتند (نیک :احمدونید و
امیری .) 5 ،اوج قدرت زنان قهرمانه در دور سیده ،مادر مقتدر ،بود .وی قهرمانۀ خیود،
کحاله ،)۶7 ،5 ،چنانکه هرگاه خودش یا قهرمانه اش بر وزیری خشمگین می شیدند ،او
را از منصب

عزل میکردند .به گفتۀ ذهنی افنیدی (« :)98/1امموسیی ،قهرمانیه ای شید

مسلط بر هر چیز؛ عزل ،نصب ،رد ،و قبول» .فعالیت قهرمانهها به آنان فرلت میداد تا
در امور دربار اِعمال قدرت کنند و به یکی از واسطه های مطمئن بیرای کسیب قیدرت
سیاسی تبدیل شوند (نک:

Chick, 10

 .)Elهمانطور که گفته شد ،امموسی توانسیت بیا

نفوذی که در دربار پیدا کرد ،مقام ها و منالبی برای افراد متقلب جور کند و حتی وزیر
کاردان و مقتدری چون ابوعلی خاقانی (313-312ق) ،از تر

خشم وی با او مخالفت

زیادی نمیکرد (نک :ابناثیر .)98 ،۶4/8 ،قدرت و نفوذ سیده شغب با اینها متوقف نشد
و از این حد هم فراتر رفت؛ وی قهرمانۀ دیگر خود ،ثُمل (ثُمال) را ،به ریاسیت دییوان
مظالم رُلافه 2منصوب کرد .ثمل هر جمعه در مأل عام حاضر مییشید و بیه مشیکالت
مردم رسیدگی می کرد و قضات و شاهدان را احضار ،و نامهها و شکوائیهها را با خط و
امضای خود تریید میکرد (نک :مسعودی ،التنبیه328 ،؛ ابنجیوزی181/13 ،؛ ابینکثییر،
 . 1قهرمانۀ :مننث قهرمان ،برگرفته از ریشۀ قهرم و دارای معانی متعددی چون وکیل و خزانهدار ،پهلوان و دالور،
مدیر ،سرپرست ،و پیشکار است (نک :ابنمنظور45۶/12 ،؛ ابنقتیبه دینوری2۶3/1 ،؛ .)De Bruijn, 5/445
 . 2ساخت این شهر را منصور عباسی در دوران خالفت خود برای مهدی عباسی آغاز کرد .تکمییل بنیای آن در
 ،159در دور خود مهدی ،بود (نک :یاقوت حموی.)4۶/3 ،

بررسی تحلیلی ترثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی ...

ام موسی هاشمیه را ،رقیب وزرای دربار قرار داد و او را بر آنان مسیلط سیاخت (نیک:
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میشد تا برای پیشبرد اهدا

خود از توانمندیهای زنان دیگر نیز در امور دربار استفاده

نشانههای سقوب عباسی میتوان دانست .سیده شغب ،با نفوذ زیادی که داشت ،توانست
قهرمانۀ دیگری به نام زیدان را در دربار به قدرت رساند و او را بهعنوان مسئول زنیدان
انتخاب کند .ابن اثیر نییز ( )243/8بیه خلیفیهمقتیدربا  ،بیهعلیت چییره شیدن زنیان و
خدمتکاران بر او ،انتقاد کرده و نوشتهاست« :علی أنّ المقتدر اهمل من احوال الخالفۀ و
حکّم فیها النساء و الخدم» .در پی این جریانات می توان نتیجه گرفت که فساد و ضعفی
که برخال

دور اول عباسی ،بر خلفا و حاکمان ایین دوره حکمفرمیا بیود ،منجیر بیه

نق

زنان در انتخاب ولیعهدان شد و این امر نیز به نوبۀ خود تضعیف دسیتگاه

افزای

خالفت را به همراه داشت.
تأثیر شرایط سنی و رقابتهای ولیعهدان در تضعیف نهاد خالفت

از عوامل مهمی که باعث می شید ترکیان و زنیان بیر برخیی از ولیعهیدان دور دوم
عباسی تسلط پیدا کنند ،لغر سن آن ها بود .این مسئله ولیعهدان را همواره سرگرم لهیو
و لعب و بازیهای کودکانه می کرد و لذتِ بودن در میان کنیزکان و رامشیگران دربیار،
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

آنان را از فراگیری علوم نظامی و سیاسی بازمی داشت و درنهایت ،آنان را بازیچههیایی
در دستان زنان و قدرتمندان قرار میداد .طالبان قدرت همواره کمسنوسالی ولیعهدان و
قیمومیت آنان را پلکان نیل به اهدا

سیاسی و اقتصادی خود میساختند (نک :قادری،

 .)32خلیفه مقتدر ،نظر به سن اندک

در دوران ولیعهدی و زمانی که بر اریکۀ خالفیت

تکیه کرد ،نمونۀ بارزی از خلفای بازیچه در دست قدرتمندان زن و تُرک بیود کیه اراد
تصمیم گیری مستقل نداشتند و تمام عزلونصبها و امور حکومتشیان توسیط دیگیران
لورت می گرفت .وی ،که در 13سالگی به ولیعهدی رسید (نک :ابنعبیری ،)19۶ ،نیه
شرایط سنی و نه شجاعت و کاردانی الزم را برای احراز این منصب داشت و به همیین
علت ،زمانی که به خالفت رسید ،از تسلط بر اطرافیان خود ناتوان بود و از رتیقوفتیق
امور با ز ماند .زمانی هم که وی به رشد و بالندگی رسید و خواست از دست ترکان رها
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 .)129/11حضور ثمل در امر قضیاوت و بیهعنیوان نخسیتین قاضیی زن مسیلمان را از

زنان حرم بود ،در دوران خالفت هم اسیتقالل چنیدانی نداشیت و میدعیان قیدرت در
دوران وی ،با استفاده از ضعف او ،در بسیاری از امور اِعمال قدرت میکردند .هرچنید
وی منصب وزارت را از قدرت انداخت ،بیا تثبییت منصیب امیراالمراییی در دوران او،
رقابت های جدیدی برای کسب قدرت و ثروت بروز یافت (نک :ابناثییر )347/8 ،کیه
راضی اکثر اوقات در این کشاک ها لرفاه نظارهگر بود.
رقابت و حسادت بین ولیعهدان بود که سیعی

از دیگر ویژگی های این دوره افزای

می کردند برای حفظ جایگاه سیاسی خود ،یکدیگر را عزل کنند .ایین مسیئله ریشیه در
سرشت قدرت طلبان دارد و به طور طبیعی ،جنا و رقابیت بیرای دسیتیابی بیه اهیدا
زمانی شدت پیدا می کند که برای رسیدن به یک مقام مهم ،کسانی که خیود را شایسیته
میدانند ،به ر قابت با یکدیگر بپردازند .خلفای عباسی ،از همان بدو ترسییس حاکمییت
عباسی ،نظام چندولیعهدی را بنیان نهادند که باعث بیروز مشیکالت فراوانیی مییشید.
سفاح ،با ولیعهد کردن منصور و عیسی بن موسی ،نخستین گام را در این راه برداشیت.
منصور با زحمت زیاد توانست عیسی را از سر راه خود بردارد (نک :طبری.)19-14/8 ،
بزر ترین نزاع در این دوره بعد از مر
به والیتعهدی پی

هارون ،و با جنا امین و مرمون برای رسیدن

آمد (نک :طبری .)213-205/8 ،این مسیئله باعیث تعیدد مراکیز و

مدعیان قدرت و اختال

میان آنها و درنتیجه ،بی ثباتی بیشتر نهاد والیتعهدی و بهتبیع

آن ،نهاد خالفت شد .در دور دوم خالفت عباسی ،این رقابیت هیا تبعیات نیاگوارتری
نسبت به دور قبل داشت ،زیرا با نفوذ ترکان ،زنان ،و سایر میدعیان قیدرت و ضیعف
ذاتی ولیعهدان در این دوران ،رقابت های درونی بین ولیعهدان باعث تعیدد گیروههیای
مدعی قدرت شد که هرکدام از ولیعهد خالی برای تصاحب تخیت خالفیت حماییت

بررسی تحلیلی ترثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی ...

سیاسی و اقتصادی همواره در تاریخ و در همۀ جوامع سابقه داشتهاست .این جیدالهیا

می کردند .تداوم این امر در درازمدت ساختار خالفت را با ضعف روبرو سیاخت .اوج
رقابت های درونی بین ولیعهدان در دوران متوکل بود که فرزندان
کرد و همین باعث شد تا بعد از مر

را بهترتیب ولیعهید

وی ،فرزندش ،منتصر عباسی ،برادران  ،معتزبا

و ابراهیم منیدبا را ،از ولیعهدی عزل کند و پس از او هم ،معتزبا برادرش ،منیدبا
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ابنعبری ،همانجا) و چون از همان زمان در حرمسرا رشد یافته و بازیچۀ دست ترکان و

برابر قدرتگیری ترکان وحدت خود را از دست بدهند و به تسلط ترکان بیر خلفیا ،کیه
شروع

از دوران متوکل بود ،تیداوم بخشیند .ترکیان بیا حماییت خیود از ولیعهیدان

موردنظرشان ،بر آت
این مسئله نق

اختالفات درونی ولیعهدان بیشتر میدمیدند .در ییک نگیاه کلیی،

مهمی در تضعیف خالفت عباسی ایفا کرد؛ بهطوریکه رسم خلیفهکُشی

به رسم روزگار تبدیل شد (نک :ابراهیم حسن.)82۶ ،
نتیجه

ترثیر نهاد والیتعهدی ،که از دور امویان به رسمیت شناخته شده بود ،بر سیاستهای
خلفا در دور عباسیان نیز تدوام پیدا کرد .در دور اول عباسییان (232-132ق) ،ظهیور
ولیعهدان قدرتمند در عرلۀ سیاسی باعث بیه قیدرت رسییدن خلفیایی توانمنید شید.
ولیعهدان در این دوره نه تنها خلفا را رقیب خود نمی دانستند ،بلکه در ادار امور ،آنهیا
را همراهی می کردند .نتیجۀ این امر شکوه و عظمت دستگاه خالفت بیود .درمقابیل ،در
عصر دوم خالفت عباسی ،با حضور ترکان در جهان اسالم و روی کار آمیدن خلفیایی
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

ضعیف ،زمینۀ دخالت و نفوذ ترکان در نهیاد ولیعهیدی بیه وجیود آمید .در ایین دوره،
انتخاب ولیعهدان ،نه با اراد خلفا ،بلکه نتیجۀ گزین
ترک و با معیارهای خا

لاحبمنصیبان و امیراالمراهیای

آن ها در جهت غلبه بیر دسیتگاه خالفیت بیود .لیغر سین

ولیعهییدان ،عییدم شییجاعت و دالوری ،و خییامی شییان در ملکییداری و سیاسییتمداری از
معیاره ای ترکان برای انتخاب ولیعهد بود .این معیارها نشان میدهد که آنهیا بیهدنبیال
خلفایی سست عنصر بودند که امور خالفت را به تیرک هیا واگذارنید .افیزای
ولیعهدان در نتیجۀ وجود خلفایی ناتوان تا شورش علیه خلفا هم پی

قیدرت

رفت .نمونۀ بارز

این قدرتگیری شورش منتصر علیه پدرش ،متوکل ،با تحرییک ترکیان بیود .هرچنید در
میانۀ این عصر و در دور خلیفه معتمد ،با قدرتگیری الموفیق ولیعهید در نتیجیۀ مهیار
ترکان ،قدرت تضعیف شد خالفت عباسی تا حدودی بهبود نسبی یافیت ،بیا قیدرتیابی
11۶

دوبار ترکان در دور مقتدر ،نهاد والیتعهدی و بهتبع آن ،خالفت عباسی دچار تضعیف
بیشتر شد .قدرتگیری زنان در این دوره نیز در رقابت با ترکان برای تسلط بر ولیعهدان،

Downloaded from journal.isihistory.ir at 6:40 +0330 on Thursday December 2nd 2021

را ،خلع کرد (نک :طبری .)۶249 ،۶111/14 ،اختال

درونی این برادران باعث شید در

سیده شغب ،مادر مقتدر ،در امور حکومت مصداق بارز این مسئله بیود .در اواخیر دور
دوم عباسی ،ترک ان با ترسیس منصب امیراالمرایی ،سعی کردند نفوذ بیشیتری در تعییین
ولیعهد و تسلط بر امور داشته باشند که حالل آن ،ضعف و سستی بی ازحد دسیتگاه
خالفت بود .چنانکه در دور خلیفه راضی ،از خالفت جز اسمی تهی چیزی باقی نماند
و حوز قدرت خالفت محدود به بغداد و اطرا

آن شد و بقیۀ مناطق هم در شیرق و

غرب ،در نتیجۀ ضعف عباسیان ،توسط امرای قدرتمند نوظهور تصیاحب شید .هرچنید
ترکان از طریق منصب امیراالمرایی خواستههای خود را تا حدودی برآورده کردند ،ایین
مسئله در بلندمدت به سود آن ها تمام نشد؛ زیرا رقابت های درونی آنان برای رسیدن به
برای نمونه ،احمد بن بویه ،در نتیجۀ اختالفات ترکان و ضعف و سستی خلیفهمستکفی،
که بازیچه ای در دست ترکان بود ،به بغداد حمله کرد و از سوی خلیفه به امیراالمراییی
انتخاب شد .ورود آل بویه به بغ داد از قدرت ترکان در تعیین ولیعهدان و خلفا کاست و
بعد از آن ،این مهم در قبضۀ آل بویه قرار گرفت.

بررسی تحلیلی ترثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی ...

ای ن منصب باعث ورود عنالری بیرونی شد ،که رقیبانی سرسخت برای ترکیان بودنید.
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تضعیف خالفت عباسی را تسریع بخشید و به چالشی دیگر برای آن تبدیل شد .دخالت

ی ابن اسفندیار ،بهاءالدین محمد بن حسن ،تااریخ یبرساتان ،بیهتصیحیح عبیا

اقبیال

آشتیانی و به اهتمام محمد رمضانی ،تهران ،کاللۀ خاور1320 ،ش.
ی ابن اثیر ،عزالدین ابوالحسن علی بن أبوکرم ،الکامل فای التااریخ ،بییروت ،دار لیادر،
19۶5م.
ی ابنخلدون ،عبدالرحمن ،العبر و دیوان المبتدا و الخبر ،بیروت ،دار الفکر.1408 ،
ی ابندقماق ،ابراهیم ،االنترار لواسطۀ عقد االمرار ،بیروت ،دار اآلفاق.1405 ،
ی ابن جوزی ،ابوالفرج جمال الیدین عبیدالرحمن ،المناتظم فای تااریخ الملاوک و اءمام،
بیروت ،دار الکتب العلی1992 ،م.
ی ابن طقطقی ،محمد بن علی ،الفخری فی آداب السلطانیۀ و الدول االسالمیۀ ،مصر ،بینیا،
.1340
ی ابنعبری ،غریغوریو  ،تاریخ مخترر الدول ،بیجا ،بینا ،بیتا.
ی ابن عماد حنبلی ،شهابالدین ،شذرات الذهب فی اخباار مان ذهاب ،چیاپ ارنیاؤوب،
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

دمشق-بیروت ،دار ابنکثیر.140۶ ،
ی ابنعمرانی ،محمد بن علی ،االنباء فی التاریخ الخلفا ،تهران ،نشر کتاب13۶3 ،ش.
ی ابنکثیر ،ابوالفداء ،البدایۀ و النهایۀ ،بیروت ،دار الفکر1978 ،م.
ی ابنقتیبه دینوری ،ابومحمد ،عیون االخبار ،بیروت ،دار الکتب العلمیۀ.1418 ،
ی ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب  ،چاپ علی شیری ،بیروت ،دار احیاء التیراا
العربی.1408 ،
ی احمدوند ،عبیا  ،نهااد والیتعهادی در دور اماوی و عرار اول عباسای ع232-56ق)،
تهران ،پژوهشگاه علوم و فرهنا اسالمی1393 ،ش.
ی احمدوند ،عبا

و سعید طاووسی مسرور « ،شروب احراز والیتعهدی در قرون اولییۀ

اسالمی» ،فصلنامۀ مطالعات تاریخ اسالم ،شمار ( 2پاییز .)1388
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ی احمدوند ،عبا

و زهرا امیری« ،نق

قهرمانهها در عصر دوم عباسی (334-232ق)»،

پژوه نامۀ تاریخ اقترادی و اجتماعی ،دور دوم ،شمار 1392( 2ش).
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منابع

بیروت ،دار الکتب العلمیۀ2009 ،م.
ی حسن ،ابراهیم ،االسالم السیاسی ،قاهره ،مکتبۀ النهضۀ المرریۀ19۶4 ،م.
ی جواد ،مصطفی ،سیدات البالط العباسی ،بیروت ،دار الکشا 1950 ،م.
ی خضری ،احمدرضا ،تاریخ خالفت عباسیان از آغاز تاا پایاان آل بویاه ،تهیران ،سیمت،
1378ش.
ی خواندمیر ،غیااالدین بن همامالدین ،تاریخ حبیب السیر ،تهران ،خیام1380 ،ش.
ی دهستانی منیدی ،حسین بن سعد ،جامع الحکایات ،چاپ علییاکبیر غفیاری ،تهیران،
اسالمیه ،بیتا.
بیروت ،دار الکتاب العربی.1413 ،
ی ذهنی افندی ،محمد ،مشاهیر النساء ،بیجا ،دار الطباعۀ العامرة.1294 ،
ی شاکر ،مصطفی ،دولۀ بنیالعباس ،کویت ،وکالۀ المطبوعات ،بیتا.
ی شبانکارهای ،محمد بن علی ،مجمع االنساب ،تهران ،امیرکبیر1381 ،ش.
ی لفدی ،لالحالدین خلیل بن ایبک ،الوافی بالوفیات ،بیروت ،دار لادر.1411 ،
ی طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ االملوک و االمم ،بیروت ،دار الکتب للتراا.1387 ،
ی العیون و الحدائ فی اخبار الحقای  ،مجهول المنلف ،بغداد ،مطبعۀ النعمان.1392 ،
ی قادری ،حاتم ،اندیشههای سیاسی در اسالم و ایران ،تهران ،سمت1378 ،ش.
ی قلقشندی ،احمد بن عبدا  ،صابح االعشای فای صاناعۀ االنشااء ،بییروت ،دار الکتیب
العلمیۀ ،بیتا.
ی کحاله ،عمر ،أعالم النساء فی عالمی العرب و اإلسالم ،دمشق ،مؤسسۀ الرسالۀ1959 ،م.
ی ماوردی ،ابوالحسین علیی بین محمید ،االحکاام االسالطانیۀ ،قیاهره ،مکتیب االعیالم

بررسی تحلیلی ترثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی ...

ی ذهبی ،شمس الدین محمد بن احمد ،تاریخ االسالم ،چیاپ عمیر عبدالسیالم تیدمری،

االسالمی.140۶ ،
ی مستوفی ،حمدا بن ابوبکر ،تاریخ گزیده ،تهران ،امیرکبیر13۶4 ،ش.
ی مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ،التنبیه و االشراف ،چاپ عبدا اسماعیل لاوی،
قم ،مؤسسۀ نشر منابع الثقافۀ االسالمیۀ ،بیتا.
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