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   79/71/58 :ییدتأ یختار      3/8/59 :یافتدر یختار

 1 یگیمحمد حسن ب 
 

-522)حت.    یمهرتد  خلیفت   ی طلباهت   گسترااه    االت     عدالت یها کنش

بت  طتا     یخ فتت االت م   یخیتتار  یها د ران تاین یاز بحااه یکیق( در 522

 یتن ا ی،ر  یناالت  از ا یدهبخش یخیتار یریا ، اهم ی رز پاالش از منطق کنش

 یگسرا ب  عدالت یخ فت عباال یاالیفرات ال یطدر شاا یپاالش ک  چاا مهرد

مقال  حاضا اهرختا  شتده    یتوج  کاد؟ ب  عنوان موضو  محور یطلب   اال  

بسترا   یکتنش بتا مبنتا    یِتفهم یینِپاالش، تب ینمقال  در پاالخ ب  ا راهباد االت 

تحقتق کتنش    یوه  شت  یطگا از شاا کنش یابیکنش، ارز یزهکنش، اهگ یتکنش، ه

 شتود  یمشخص م یمهرد یها کنش یاامونپ یتفهم ییناالت  از کاربست مدل تب

چتون   هت   یعصا خ فتت مهرتد   یخیبسرا   بافرار تار یزخ بحاان یها ک  مؤلف 

هقتش   یتای اح یرا بتاا  یفت  خل یتزه امتور خ فتت، اهگ   الاماهی یتسلط تاکان   ب

 یبتا مبنتا   یبا االاس آن ب  مااقبت اجرماع یف   خل یدبخش ینخود تع یاجرماع

 یت  گسرااه  بتا هتدب بازگاداهتدن قتدرت ا ل     طلباه    عدالت ال  ا ی رز کنش

 پاداخت  یخ فت عباال

                                              

 .(mohaamad.beigi@gmail.com) دانشگاه اراک یخگروه تار یاراستاد. 1
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خالفددتت  یِنقدد ِ امتمددا  یددایِاح یتتفهمدد یددی بددا ت ت  یالمهتددد :کلیدداژگان  

 .یطل  اصالح یتگستر  دالت

 مقدمه. 1

وسیله ترکان  بعد به سال کت اما یه.ق بر تخت نشست599  اسی در سال  خلیفه 7مهتدی

دوره  تنااز ث ات الزم برخوردار ن ود اما مورخ . خالفت در  صر اودیبرکنار شد و به قتل رس

بدر اسدا     5ندد. کن می  یستاو اصالح طل انه های  دالت گسترانه      استیاو را از مهت س

 مظالم حاضدر  وانید درای  دالت گستر بود که مرتب  فهیخل یمهتد های تاریخیت     گزارش

  3خواند.       می با چهار در ساخته بود و آن را رواق مظالم یرواق تکار  یا یو براا .شد       می

 - 55) زیاو را با  مر ب    دالعز تنامورخای  ویژگی در مهتدی به حدی قوی بود که 

هدای        ت دورهتدری  های مهتدی در یکدی از برراندی   سیاست 4.ندکن می سهیمقا یامو (717

 ددالت گسدترانه   هدای       کدن   یبررسد نویسنده را بر آن داشت بده       تاریخ خالفت   اسیت 

                                              
 ،یعنی اولین سال حکومت جدش ق؛ه. 812. مهتدی چهاردهمین خلیفه عباسی و نسل دهم عباس در حدود سال 1

پایتخت به سامرا منتقل  ،نام قرب بود. در زمان خالف معتصمه معتصم در قاطول متولد شد. مادرش کنیزی رومی ب
واثق فرزند معتصم بود که در  ،جا رشد نمود. پدر وی مهتدی به همراه دستگاه خالفت بدان شهر رفت و در آن وشد 

از انتخاب فرزندش به جانشینی ، ه. در آستانه مرگ قرار گرفت 338ه. به خالفت رسید اما چون در سال  882سال 
را در زندگی و مرگ برعهده گیرد. این درحالی بود که تعدادی از  نانمسلما چرا که نخواست امور ؛خودداری کرد

دار خالفت فرزند واثق بودند، اما سرانجام به دلیل سن کم وی از آن صرف نظر کردند و  سرداران حکومت طرف
در  رانجام، او. سسال به تأخیر افتاد 83خالفت مهتدی حدود  رتیببرادر واثق را به خالفت برداشتند و بدین ت ،متوکل
؛ 28، ص 12، جالكامل تاريخ بزرگ اسالم و ايرانعز الدین علی ابن اثیر،  ر.ک:به خالفت رسید)ق ه.  822سال 

 (.1821، ص8، جتاريخ نامه طبریابوعلی بلعمی، 
، یتاريخ يعقوب؛ یعقوبی، 122 – 123، ص 8، جالعبر؛ ابن خلدون، 833، ص 2، جالكامل في التاريخ. ابن اثیر، 2
 .232، ص 8ج
 .833، ص 2، جالكامل في التاريخ؛ ابن اثیر، 62، ص 1، جمروج الذهب و معادن الجوهر . مسعوي،3
 .62، ص 12، جمانه؛ 103، ص مانه. 4
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 آن در او یلد یکه به چده دال برآید  یپرس  اساس  یپاسخ به ابه دن ال  و ی بپردازدمهتد

هدای       مردور کدن   را  گسدتری   ددالت  یتخالفت   اسد  یاسیاوضاع نابسامان و فترت س

اصدالح امدور    یراتومه او به بسط  دالت بد  ایقرار داد؟ آسیاسیت اقتصادی و مذه ی خود 

   دالت را در مامعه داشت؟ یدغدغه امرا فهیخالفت بود و خل

ت یی   دالت گستری مهتدیت مستلزم آن است که در ابتدا مشدخ  شدودت مورخدان    

دهندد. در اید  راسدتا بده      ه او نسد ت مدی  مسلمان با چه تصوری از  دالتت ای  صدفت بد  

 دالت پردازیم.        می های ای  مفهوم در نزد اندیشوران تاریخ میانه اسالمی     مؤلفه     بازشناسی 

 کده   ید   دارت اسدت از ا   یاسالم انهیدوره م یآن و مطابق متون فقه یدر مفهوم حقوق

از  زدتید ز حرام پاک بداردت از گناه بپرها  یدار باشدت دام  خو شخ  راست گفتار و امانت

کنند و آنچه در امدور   نانیو خشم به او اطم یاست دور باشدت در خرسند دیترد هیما هرچه

مفهوم هم   ی دالت در ا 7.مرا ات کند تستا او انیدرباره همتا ی رف مردانگ یاو دن  ید

 5فرد مورد نظر خواهد بدود.  تیبودن وال حیصر ایو هم به معن یگواه رشیپذ ایبه معن

  تو مطدابق شدواهد   ادو طدرف د دو   یتسداو  یدر امور مرت ط با قضاوتت  دالت بده معندا  

  3حکم کردن است.

از  یکد یمعتزلده از اق دال برخدوردار بدود و      یکالم شهیاندت دورهای  در  که به دلیل آن

 مفهوم  یمعتزله از ا برداشت بهالزم است   یگانه معتزلهت اصل  دل بودت بنابرا جاصول پن

است کده او   امعن  یاست و به ا یناظر به  دل اله تاشاره شود.  دل در نزد معتزله در ابتدا

 وارد یکده  ددل بده  رصده انسدان      یهنگدام  4دهد.       می فعل حس  انجام تمتاز لراظ حک

است که پروردگار  یخواستو  ییقدرتت ارادهت توانا یکه انسان دارا است امعن  یبه ا شد       می

                                              
 .111، ص آيین حكمرانی )االحكام السلطانیة و الواليات الدينة(. ماوردی، 1
 .مانه. 2
 .23، ص 6، ج لسان العرب. ابن منظور، 3
 .22، ص1، جانديشه های کالمی در اسالم. بدوی، 4
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انسدان   دهدد.        می خود را به صورت آزاد و مستقل انجام فیو وظا است  طا فرموده یبه و

  7.مستومب ثواب و  قاب است دلیل  یهمبه است و   یخالق افعال خو

 ندتوا ینشان دهنده ای  امر است که انسان نم      یدر مفهوم ا تزال ی دالت اله ت ینابراب

 5.گناه اقدام کند و  مل خود را به خدا نس ت دهد ایو  یمج ور بودنت به ستمگر یبا اد ا

راه درد   ت شایسته است که به شرح تفهم ت ییندی بده مبابده        ساخت  مفهوم  دالت با روش 

 مهتدی بپردازیم. های  دالت گسترانه     مقاله در ت یی  کن 

( داللت بر فهم معنای رفتار یا بیان 7551-7864)3ماکس وبر تفهم ت یینی در اصطالح

های کارگزار آن رفتار دارد. ای  امرت تفهدم  قالندی        شفاهی و کت ی از طریق کشف انگیزه

انگیزه یک کن  است. به بیانی روش ت کن  به  نوان بخشی از یک وضعیت قابل فهدم  

توان به  نوان بخشی از یک رشتهت  واطف قابل فهدم         می ها را      شود. ای  وضعیت       می تلقی

دانست. از سوی دیگرت بر اسا  ای  مدلت ت یی  مستلزم درک بافت معنایی است کده در  

 چارچوب آن سیر بالفعل کن  حادث شده است. 

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

معنایی است که  شود. انگیزه ناظر بر یک مجمو هت       می وان معنای مقصود کن  شناخته ن

 از نظر فا ل کن  و یا مشاهده کنندگان کن ت دلیلی کافی برای بروز آن رفتار به شدمار 

ای  مدل تفهمی ت یی  بر اسا  تعریدف مشخصدی از کدن  و امدزای تشدکیل       4آید.       می

 کده در ادامده بده تعریدف و ترلیدل        هدایی   مؤلفده      صدورت بنددی شدده اسدت.     دهنده آن 

 پردازیم. می آن

                                              
 .21، ص نديشه سیاسی معتزلهانجاح محسن،  .1
 .28ص همان،  .2

3. Maks Vebr. 
 .12-10، ص 1322، مفاهیم اساسی جامعه شناسی. وبر، 4
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 دهددت کدن          مدی  به هر رفتار انسانی که فرد انجدام دهنددهت معندایی بده آن نسد ت      

د. بر ای  اسدا ت  شو       می ای  تعریفت ما را به تمایز میان رفتار و کن  رهنمون 7گویند.       می

شنویم. حال اگر فرض        می بینیم یا       ها می      رفتار   ارت است از آنچه ما از انجام دادن انسان

در  5آیدد.        مدی  دهند از روی قصد و نیت استت کن  بده حسداب         می کنیم آنچه افراد انجام

 توان پنج مزء برای ای  سنخ از رفتار برشمرد.        می تری از کن  ترلیل دقیق

زنیم هدف ای  است که تغییری در        می نخستی  مزءت نیت است. وقتی دست به  ملی

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  

ای اسدت کده    ی  رویت مزء سوم کن ت شیوهکند. از ا       می راه رسیدن به هدفت ما را یاری

کنیم. ای  شیوه می تواندت نوع رفتار ما باشد.        می برای رسیدن به هدف و نیت کن  اتخاذ

ای است که ما را به سمت  مدل   چهارمی  مزءت انگیزه یا به تع یر دیگرت احسا  و  اطفه

است. مراد از بافت و بستر کن ت کل مریط دهد. مزء پنجمت بافت و بستر کن         می سوق

  3شود.       می امتماع فیزیکی و فرهنگی است که کن  در آن واقع

خود در  نویسنده با تکیه بر ای  مفاهیم است که به طرح و اث ات فرضیه     در ای  مقالهت 

نویسنده آن است       زد. فرضیه و ت یی  اولیهپردا       می مهتدی های  دالت مرورانه     ت یی  کن 

برون رفت از مشکالت دامنه دار  ندس ب شدقرن سوم هجری  یخیهای بستر تار     مؤلفه      که

 یهای مهتد     کن  یبخ  برا  یای تع هزیم دل به انگ تآن ماریخالفت و اصالح ساختار ب

بود که در آغداز   یریبه مس ی  اس بازگرداندن مامعه یگر کن   یاز ا تیهدف و ن .شود

  بود. پیمودهخود  لیتشک

                                              
 .860، ص درآمدی بر فلسفه تاريخ. استنفورد، 1
 .12، ص درآمدی بر تاريخ پژوهی. استنفورد، 2
 .12ص همان، . 3
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  اسدی بدود    ها و ستیزهای مومود در بافتار تاریخی مامعه      خلیفه برای کاست  از تن 

گری را برگزید. او به سدمت یدک سیاسدت مراق دت امتمدا ی       ای خاص از کن  که شیوه

بداور   تامور یهای  ادالنه در امرا     روش یریبه کار گ ت دالتچون   هاییت  م تنی بر شاخصه

  ید بدر ا های  صر نخستی    اسدی حرکدت کدرد.         و زنده کردن ارزش ا تزال شهیبه اند

ندوع ندرم    تگرید ریبه تع  ای یمراق ت امتما   نوانتوان ترت        می های او را     کن  تاسا 

 .نمود یبازشناس یرفتار امتما  میتنظ

 ت برای اث ات مد ای خودت نخسدت شدرحی از شدرایط برراندی مامعده     مقاله در ادامه 

دهد و سپست ضم   های مهتدی و سیر تروالت آن ارائه می     بستر کن    اسی به  نوان

پاسدخی بدرای    های مهتدی بر اسا  مدل تفهم ت یینی وبرت آن را به مبابده      وارسی کن 

کوشد در قالب ترلیل پدنج ومهدی از کدن  بده بازاندیشدی             می گیرد و شرایط در نظر می

 گری او بپردازد. کن 

 پیشینه پژوهش. 5

غیدر تدک نگارانده      هدایی   بررسدی  یت دالت در  صر مهتدد  یعنی ؛موضوع پژوه درباره 

 یاریتأکیدد بسد    تفهیسترانه خل دالت گ یها یژگیو یصورت گرفته است که در آنها بر رو

 انیدولت   اسد  ت7دانیز ینوشته مرم یتمدن اسالم خیتار تآثار  یاز اگروهی شده است. 

اثر احمدد    یی هد الع اس یف ةیعاصمة الدولة العربسامرا؛ و  5طقوش لینوشته مرمد سه

 ه.ق(   596 – 599) یموضدوع خالفدت مهتدد   به  تآثار  یاز ا کی چیه هستند. 3ی  دال اق

 ی  اسد  یخلفدا  ریسدا دوران دوره را در کنار   یاز ا یاتکلی اما پردازندت نمی خاص طور به

  .کنند بیان می

                                              
 .161، ص 1ج  تاريخ تمدن اسالمی،. جرجی زیدان، 1
 .168، ص دولت عباسیان. طقوش، 2
 .318، ص عاصمة الدولة العربیة فی عهد العباسیین. عبدالباقی، سامرا؛ 3
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های مهتدیت طرح بربی مستقل      ها در ت یی  و ترلیل کن       با تومه به کم ود پژوه 

لت هدای  ددا       در ای  خصوص ضروری است. ترقق ای  مهم و یافت  ت یینی برای کدن  

اسالمی هم  صر  مهتدیت مستلزم آن است که نخست مفهوم  دالت را در مامعه مرورانه

مدل ت یی  اختیار شدده   روش  سازیم و سپست ضم  شرح ت یی  تفهمی به مبابه 7مهتدی

 مهتدی بپردازیم. های  دالت گسترانه و اصالح طل انه     در مقالهت به ت یی  سیاست

 عباسی در قرن سوم هجری تار تاریخی جامعهباف. 3

اشاره نمودیم که یکی از امزای مهم در ترلیل کن ت بستر  ینی کن  اسدت. بده تع یدر    

دیگرت برای درک کامل یک کن ت مورخ باید معنای ذهنی کن  و موقعیت تاریخی  ینی 

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

 در دو مرور افقی و  مودی بررسی کرد. 

زمان با کن  یا به تع یر دیگرت  رویدادها و شرایط هم مرور افقیت   ارت است از همه

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

بر همی  اسا ت در ادامه به  5های کن  دارد.     معلول  لت و ,پس از کن  یا به بیانی دیگر 

ت گدری او مهدت داده اسدت    توصیف آن بخ  از شرایط بافتداری مهتددی کده بده کدن      

 پردازیم.       می

                                              
رد و همواره مواست مفهوم عدالت یکی از مفاهیم اساسی مورد توجه متکلمان اسالمی در دوره میانه اسالمی بوده  .1

اما است، بررسی مفهوم عدالت در یک دوره تاریخی انجام نشده تا این زمان، است.  رفتهگران قرار گ توجه پژوهش
توان  مصادیق آن در حوزه اندیشه سیاسی و به ویژه جایگاه آن در جامعه اسالمی مورد توجه بوده است. برای نمونه می

ای  اشاره کرد که مطالعه نوشته احمد جالینوسی و سارا نجف پور مفهوم عدالت در اسالم و غرببه آثاری مانند 
تطبیقی پیرامون مفهوم عدالت در اسالم و اندیشه های غربی است و فاقد زمینه تاریخی الزم است و بر نگاه متنی 

سالمی را در نوشته ابراهیم سید علوی که عدالت ا و عدالت بشری در نهج البالغه عدل الهیاثر  ،چنین هم تکیه دارد. 
 با تکیه بر نهج البالغه مورد پژوهش قرار داده است و نگاهی تاریخی نسبت به مسئله دارد.دوره خالفت امام علی

 .862-862، ص تاريخ درآمدی بر فلسفهاستنفورد،  .2
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 صدر اول  تردوالتی خداص بدود. در     مرور  مودی بستر کن  مهتددی دربرگیرندده  

خلفا  7تبود یساالروانیدر قالب نظام د یرانیدوره شکوه خالفت و نفوذ  ناصر ای که   اس

خدود را حدذف    یاسد یس  دان یو رق شوند هریتالش کردند بر ساختار قدرت چابتدا از همان 

 تیمشدرو   نده یتدا در زم  رندد یشاخ  را به خددمت گ  یفقها تآنها درصدد برآمدند 5کنند.

  3باشند. داشته یمهم یوردهاآ بتوانند دستی اسیس

و رفدع   ییبه بسط  دالت قضدا  یتومه خاص یتاز مهتد  یپ یخلفا تمنظور  یا یبرا

انجام  یاهتمام خاص تمظالم وانید یینهاد خالفت در برپا به  نوان نمونهت 4.مظالم داشتند

  ید که به ا ی  اس فهیخل  ید. اولنماین م ادرتبه آن خود  کردندت میداد و خلفا تالش  می

 راید ز ؛مر دوب خداص و  دام بدود     فهتیخل  یبود. ا ه.ق( 798-765)ی هدکار اقدام کردت م

  9آغاز کرد. انمظلوم یبه مظالم و دادرس یدگیخالفت خود را با رس

تسامح و  تی لو انیعیخود از ش یاسیس  انینس ت به رق یبرخالف پدرشت حت یمهد

مظالم و  وانید ییبرپا ه.ق( 736-798خالفت منصور ) امیگرفت. در ا  یدر پ کوین یرفتار

کار از   یدر ا یمهد یتظلم مردم و پاسخ به آنها مرسوم بوده استت ولهای      نوشته افتیدر

او  6بدود.  فهیخل  یا یهای اصل     مشغولی از دل یکی تبه مظالم یدگیگرفت و رس یشیپدر پ

  1.نمود وانید  یا یاب  ثوبان را متصد تبه مظالم یدگیرس یبرا

 یخلفدا  گداه کار به صورت سنت مستمر دستگاه خالفت در آمد و   یا یتاز مهد پس

 578 – 758) و مدأمون ه.ق(   753 – 711) هارون ته.ق( 711 – 765ی )هاد تیپس از و

                                              
 .82، ص دولت عباسیان. طقوش، 1
 .مانه. 2
 .301، ص تاريخ تشكیالت در اسالم. شهیدي پاك، 3
 .122، ص آيین حكمراني. ماوردي، 4
 .312، ص 8، جمروج الذهب و معادن الجوهر. مسعودی، 5
 .66، صديوان مظالم. مدرسی طباطبایی، 6
 .122، ص 8، جالمنتظم فی تاريخ الملوک و االمم. ابن جوزی، 7
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در ابتدا  ه.ق( 765-711) یهاد 7ملو   ام داشتند. تبه تظلمات مردم یدگیرس یبرا ه.ق( 

 انیعیشد  یا تراضد های      ر در من  ام  یا واکن  کرد. می یبه مظالم خوددار یدگیاز رس

 3به مظالم پرداخت یدگیخود به رس انیاطراف هیتوص و هادی براسا  5شدآشکار  دوره  یا

 . ها بکاهد تا از شدّت ا ترض

  یامد  ت. منابعافتیادامه  یپس از هاد تمظالم نشست  وانید درو  یی دالت قضا سطب

-578او و مدأمون)  انید م سده مقای در و کنندد  مدی را به لهو و لعب متهم  ه.ق( 758-753)

  یت در دوره امبا ای  حال 4.دانند میدرخشان مأمون  یاز کارها یکیه.ق( رد مظالم را  758

ا  نوان احمد ب  سالم را ب تبود و اورایج  یی دالت در قالب رد مظالم و  دالت قضا ییبرپا

  9کار منصوب کرد.  یابه صاحب مظالم 

 یامر داشت و روزها  یبه ا یاهتمام خاص تاز خالفت و در دوران خالفت  یمأمون پ

 امید در اش رو  یمردم اختصاص داده بود. ا یبه د او یدگیرس یهر هفته را برا شن هکی

  نویسد: شد. گردیزی در ای  باره می       می حضور مأمون در خراسان در طول هفته برگزار
و سخن مردمان  یو آنجا مظالم کرد یمرو آمداو هر روز اندر مسجد جامع 

 6ی.بداد شانیاهای      و انصاف یدیبشن

 الوه بر ای  شرایطت در مرور  مودی بستر تاریخی مهتدیت شاهد شرایطی افقدی و   

در مردور افقدی    های او دارندد.       زمان هستیم که نقشی کلیدی در مهت دهی به کن  هم

 به دلیلکه  یامتما  -یاسیس طیشرا جهیدر نت یهجر قرن سوم بستر تاریخی مهتدی در

                                              
 .122ص آيین حكمراني، . ماوردی، 1
 .322، ص مقاتل الطالبین. اصفهاني، 2
 .21، ص 3ج فی التاريخ: کامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران، الكامل. ابن اثیر، 3
 .162، ص3، جالمنتظم فی تاريخ الملوک و االمم. ابن جوزی، 4
 .132، ص 3، جالتاريخ: کامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران فی الكامل. ابن اثیر، 5
 .862، ص زين األخبار گرديزی. گردیزی، 6
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بر سر خالفدت و   ه.ق( 753 – 711) دیهارون الرش نانیمانش یریو درگ یمشکالت داخل

 جده یکده در نت  ینس  یث اته شد. خالفت کاست ستگاهاز قدرت د 7 صورت گرفت ینیمانش

ترک در طدول   یو با وارد شدن  ناصر نظام فتاین یدوامت مأمون حاصل شده بود یروزیپ

زوال قدرت خالفت های      نهیو زم ث ات از مامعه رخت بربست خالفت برادرشت معتصم با 

 .شد فراهم

 یجیترکدان و ضدعف تددر    ی. قدرت طل غل ه کردندخالفت و خلفا  دستگاهترکان بر  

دارالخالفده شدد.    ژهیو به و انیدر قلمرو   اس یامتما  -یاسیسهای      یخلفا س ب آشفتگ

و در  دزل و نصدب خلفدا     وندش رهیتوانستند بر همه امور چ جیبه تدر دیمد ی ناصر نظام

 یمتوکل  ل فهیآشکار ساختت قتل خل اکه قدرت ترکان ر یمورد  ینخست 5 دخالت کنند.

 یدر خالفت   اسد  یاسیس یدوره نابسامان کی یبرا یکه آغاز 3بود .قه541 سال ا  در

 4.دیگرد

ترکان بر دستگاه خالفتت ظلم و ستم ترکان بدر مدردم    یرگیمأمون و چمرگ پس از 

  یاز پد   یمظدالم را بد   وانید د ییبه مظدالم و برپدا   یدگیامر رس  یشد و ا شتریب ی اد

تأکید  مورد  اریبس ه.ق( 535-541) مظالم در دوره متوکل وانید ییبرپا ت ی. بنابرادطل ی       می

داوود   . متوکل پس از  زل ابوگمارد       می منصب  یا بهخود را های      القضات یقاض تبود و او

القضدات منصدوب نمدود و     یرا بده  ندوان قاضد    ه.ق( 543 د.) ب  اکبم ییریاز قضاوتت 

وف به معر عقوبیمرمد ب  ی مدت یبراچنی ت  همواگذار کرد.  یبه مظالم را به و یدگیرس

 9مظالم شد. یمتولّ تعیاب  رب

                                              
 .82، ص 3ج ،ظفرنامه. حمد الله مستوفی، 1
 .68 - 61، ص خالفت عباسی از آغاز تا پايان آل بويه. خضری، تاریخ 2
 .2022، ص 11، جتاريخ طبری. طبری، 3
 .122، ص دولت عباسیان. طقوش، 4
المنتظم فی تاريخ ؛ ابن جوزی، 882-86، ص 3، جفی التاريخ: کامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران الكامل. ابن اثیر، 5

 .322، ص3، جمالملوک و االم
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 یانید ده سدال پا به ویژه در پس از واثق   تسالبیست و پنج شاخ  خالفت در  یژگیو

  آخدری  یتمهتدد  .بدود  یفتنه و آشفتگ تآشوب استت از آن ی بخشیآن که خالفت مهتد

 یاریه.ق با  541سال خالفت در پانزده پس از  . متوکل شود       می فترت مرسوب  یا فهیخل

 .خالفت را در برگرفدت  تریگافر یو وحشت 7 دیوسیله ترکان به قتل رس منتصر به تفرزندش

 599د   595)معتدز   ه.ق(ت  595د   548)  یمسدتع  ه.ق(ت 548د   541)منتصر ؛ یعنی نفر چهار

دسدت   چده یباز یاما همگ تدندیسال به قدرت رس دهدر ( ه.ق 596د   599) یو مهتد (ه.ق

 س بموضوع   یستاندند و هم       انتقام پدر را از ترکان می تفرزندان متوکل ایترکان بودند. گو

 5 .بسپارند یپس از برکنار ساخت  معتز از قدرتت خالفت را به مهتد ترکان  تشد

معتددز  یریدداز کندداره گ  یپدد تخالفددت رشپددذی از ه.ق( ابتدددا  596 – 599) یمهتددد

 امدل آن بدود.    تت نفس او و تر  از انتقام فرزندان متعددد متوکدل  کرد. سالم یخوددار

کده  خود را خلع کرد و گفت  تحاضر ساختند و او یمهتدنزد به که معتز را  یزمانسرانجامت 

را به مرمد ب    که آن ستا لیو ما تناتوان اس تکه به او سپرده شده است یاز انجام کار

  3.خالفت شد رشیحاضر به پذ یمهتد تکند میواثق تسل

ن اسدردار   یو اخدتالف بد   حدل نکدرد  را  یمشکلیت کار آمدن مهتد یرو تحال  یبا ا

بده   (596)د.   فیصالح ب  وص .بودند ریدرگ گریکدی. ترکان با افتیچنان ادامه  خالفت هم

بد  بغدا کده در زمدان      یگرفته بود و موس در دست خالفت را  رهمه امو تاالمراری نوان ام

 ادامده  بدر  یاصرار مهتدد با ومود  ترفته بود یبه ط رستان و ر انیسرکوب  لو یمعتز برا

 بغداد آمد.  سوی به و ساخت رها مال طمع به را ما آن م ارزهت

امور را  ید و موسیداران  پنهان گرد و طرف یاز تر  موس فیصالح ب  وص تدر بغداد

را  ا داشدت و مکدان او  ر یقصدد قتدل و   تگرفت و چون نگران واکن  صالح بود در دست 
                                              

 .222، ص 8، جالسیرة النبوية و اخبارالخلفاء. ابن حبان، 1
 .161- 160، ص دولت عباسیان. طقوش، 2
 .18، ص تاريخ الزمان. ابن عبری، 3
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گاه او  یساخت که با صالح در ارت اط است و مخف       می را متهم فهینمود و خل       ومو می مست

 هدر  یمهتد 7و ترکان دام  زد. فهیخل انها می      نزاع  یامر به افزا  یسازد. ا یرا آشکار نم

نمود        می تالش از چنگال ترکان ییرها یاما برا ترا منکر شد فوصی ب  صالح با رابطه نوع

 5.آندان سدازد    یگدز  یمدردم مغدرب و فرغانده را مدا    یت مانند گریخواست  ناصر د       می و

 ابدد ی یو از شر ترکان خالص 3زدیبرانگ  یخو یاری امهت مردم را به  کیچنی  با ترر هم 

 کار ساز نشد.  ریتداب  یاز ا کی چیه تکه سرانجام

قصدد   تدر ابتددا  فده یرا برکنار سازند. خل یگرفتند و میتصم سالکیترکان در کمتر از 

 .قته 596تدرک در سدوم رمدب سدال      انین درد و سدپاه    یاز پد  یمقابله داشت اما کار

 4.نشدان ندادندد   فهیاز خل تیحما یبرا یاق ال را تار و مار ساختند و مردم فهین خلادار طرف

از او  دیکه شا آن دیآزاد ساخت به ام را انیزندان ه.ق( حتی  596 – 599) یمهتد تانیدر پا

فدرار   مهیسراس فهیخل تانجامسر 9.ختندیو گر ندفرصت را مغتنم شمردن کنند اما آنا تیحما

 و مندازه او را در  6بده قتدل رسداندند    یعیفج شکلو به  ندساخت ریترکان او را اس یکرد ول

 1.دف  گردیدو  شد آورده رونیب انیوسیله   اس به تبعد یکه چند انداختند تا ای  یچاه

 چون احیاگر نقش اجتماعی خالفت کنش عدالت محور هم. 4

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

هتددی  هدای امتمدا ی م       هات اهداف و راه ردهدای کدن    الزم برای پرده برداری از انگیزه

                                              
 .222، ص8، جمروج الذهب و معادن الجوهر. مسعودی، 1
 .13، ص تاريخ الزمانی، العبر. ابن 2
 همان.. 3
 .121، ص 8، جالعبر. ابن خلدون، 4
 .128، ص همان. 5
 .88-81، ص 16، جتاريخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم. ذهبی، 6
 .2362، ص 12، جتاريخ طبری. طبری، 7
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هدای  ددالت مرورانده و         نویسندهت هدف مهتدی از سیاسدت      فراهم شده است. در دیدگاه 

ما نق  امتما ی داللت بر الگوها یدا   اصالحیت احیای نق  امتما ی خالفت بود. در ای 

 7کند.       هنجارهای رفتاری مورد انتظار از متصرف یک مایگاه خاص در ساختار امتما ی می

شود که دیگران از کسی که یک پایگاه یا موقعیت        می ر دیگرت نق  به رفتاری گفتهبه تع ی

  5امتما ی را اشغال کرده استت انتظار دارند.

گری مهتددی مشدخ  شددت  ددالت گسدتری و       همان گونه که در شرح بستر کن 

 پرآشدوب نیمده  امرای قوا د اسالمی از انتظارات حاکم بر نق  خالفت بود که در دوران 

قرن سوم هجری و متأثر از قدرت گیری ترکدان بده فراموشدی سدپرده شدده بدود. روش       

ها       مهتدی در ترقق نیت کن  خودت استفاده از زور ن ود. بلکه او کوشید با توسل به ارزش

 ای که ها و ستیزهای ماری در مامعه بپردازد. پدیده      و هنجارهای اسالمی به کاه  تن 

در ادامده بده تشدریح     3شدود.        مدی  در مامعه شناسیت ترت  نوان مراق ت امتما ی بررسی

 پردازیم.       می های کن  امتما ی مهتدی     مؤلفه     

تر بیان شد در  صر اول   اسیت خلفا از قدرت باالیی برخوردار بودند. در  که پی  چنان

 یکده امدر قضدا را بده قاضد      اید   اید نشستند        می ه مظالمخود ب ایخلفا  راستای ای  قدرتت

 ی  اسد  یبدا قددرت خلفدا    میمسدتق  یارت داط در واقعت برقراری دیوان مظالمت  سپردند.       می

برخوردار بودند و  یاز قدرت نس  ی  اس یخلفا تیداشت. در فاصله خالفت منصور تا مهتد

  یکه خلفا دچار زوال شدند اای  در دورهاما  دادت ان میرا نشقدرت آنها ت وانید  ای لیتشک

 نددت کرد       مدی  فده  مدل  یخل بید و ناظران مظالم که به  نوان نا وزیران  تیبه سالط فهیوظ

  9.دگردی میمردم  یتیو مومب نارضا 4شد میواگذار 
                                              

 .28، ص اجتماعی تاريخ و نظريه. برک، 1
 .20، ص مبانی جامعه شناسی. کوئن، 2

3. Social Control. 
 .812، ص شناسیجامعه در این باره ن.ک: تی. بی. باتامور، 

 .122، ص آيین حكمرانی. ماوردی، 4
 همان.. 5
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گرفت بده   میتصم ی در مت  ای  شرایط به منظور احیای نق  امتما ی خالفتمهتد

با چهار در  ی مارت ترو ی. از اندیبه مظالم بنش یدگیرس یبرا  تیشیپ یاز خلفا یمانند برخ

و بده   رفتیپدذ        مدی  مدا بده حضدور    همه را در آن فهیالمظالم خواند. خلة قبساخت و آن را 

 یتآشفته خالفت   اس تیوضع به بیانی دقیقت 7.داد       می اثر بیو ترت کرد       می گوش اتیشکا

از اید    داد.       مدی  ای بررانی بود که مهتدی را به سمت یافت  راه حل حرکت بستر و زمینه

ای قدوی در ذهد  مهتددی     به انگیدزه های خالفت      برون رفت از مشکالت و چال رویت 

 ت دیل شد. 

هدای خدود بدا هددف احیدای نقد             کن  در راستای ای  انگیزه بود که او به طراحی

  ددالت   یِامدرا کن ِ امتمدا یِ   امتما ی خلیفه پرداخت. ترقق ای  هدفت تنها از طریق

بازسدازی  قصدد   گدریت  بدا اید  شدیوه از کدن      او 5سابق ممکد  بدود.   یمغفول نزد خلفا

ی معقدول سداختت   پروراند. آنچه ای  شیوه را برای مهتد       می در سررا  انی  اس تیمشرو 

ارث برده بدود. مهتددی بده    معتصم به ت واثق و مدشت پدرش ازبود که  همعتزل به  یگرا

داد        می او امازه 3دانست.       می خود دی دالت را از اصول  قا یامرابود و  بند یمعتزله پا دی قا

  4.انجام شود یو فقه یکالم های برث تداران معتزله و مخالفان آن طرف  یب شتدر مرضر

ال تهت تالش مهتدی در احیای نق  امتما ی خالفت به برگزاری مظالم مردود نشدد.  

را در مردوده ترت سلطه خالفت اصالح کنند  9ولیو دستور داد نظام تتت اایدر  رصه مال

                                              
 .122، صاحكام السلطانیه؛ ماوردی،  221، ص 8، جمروج الذهب و معادن الجوهر. مسعودی، 1
گوید: سر خونیان را بیانداختی/ ز  . حکیم زجاجی در توصیف شهرت مهدی به عدالت، اشعاری را می سراید و می2

به ایام آن پاکیزه کیش/ چرا کرد  پرداختی؛ نماندی به گیتی جفا پیشه را / زدی برسر مفسدان تیشه را؛دزدان جهان باز 
 (.221، ص 8، جمروج الذهب و معادن الجوهر)در این باره ن.ک: مسعودی، بر یک زمین گرگ و میش 

 .263 – 268، ص 8، جهمان. 3
 همان.. 4
توانست اعطای زمین خالصه به  گرفت و می ه مناصب معین تعلق می. تیول عبارت بود از اختصاص عوایدی که ب5

 جای حقوق و مواجب فرماندهان و نیروهای نظامی باشد.
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 دراق بده    اتید مال یتاز زمان منصدور   اسد  ؛ زیرا 7دیکسور مساحت را بخش یتریو به تع 

 ت اما5پرداختند       می اتیها با تومه به مساحت آنها مال       یبود و زم دهیگرد  ییصورت نصف تع

چندان   هدم بدا اید  ومدودت     .کاسته شده بود یلیها به دال       یاز زم یمساحت برخ تجیتدره ب

 بدود.    یسدنگ  اید و ر ا ورزانکشدا بدر    ید و ا دندد یطل        می را هیاول اتیمال یتموران دولتأم

دوبداره   دریافدت  یای را برا  ادالنه استینکنند و س افتیرا در کسری دادت دستور یمهتد

 تشدد        مدی  اخدذ  هدوده یکده ب  یاتید درهم مال ونیلیدوازده م ترو  یا. از ندینما  یتدو اتیمال

 3.دش دهیبخش

ای قرار داد  را بهانه  دالت یامرا راستای احیای موقعیت امتما ی خالفتت در یمهتد

چنی ت او  هم 9.دیرا به قتل رسان (596)د.   4لکایباسازد.  را از کار برکنار رانیاز ام یتعدادتا 

ی در اید  بداره   را نداشدت. ط در   یاما توان مقابله بدا و  ترنجور بود اریبس ب  بغا یاز موس

 نویسد: می
من  ای: خداگفت       می داشت و یآسمان برم یدست به سو زانیاشک ر یمهتد 

ب رادر   ،در س امرا ضو ور نداش ت    یو چون موس   زارمیبن بغا ب یاز اعمال موس

   6.دیرا به قتل رسان یموس

مهتددی در راسدتای    شدد.  یترکان از و نهیمومب خشم و کهای او  در نهایتت فعالیت

بده انجدام    تیاسیو س یصادهای اقت      دالت در  رصه یامرا احیای نق  خالفتت همراه با

                                              
 .161، ص تاريخ تمدن اسالمي . جرجی زیدان،1
 همان.. 2
 همان.. 3
. بایکال از فرماندهان مهتدی بود که ابتدا مهتدی، وی را به جنگ مساور خارجی فرستاد، اما او پس از پیروزی در 4

مروج الذهب و معادن مقابل اصالحات خلیفه ایستاد و در جنگ با خلیفه شکست خورد و به قتل رسید )مسعودی، 
 (.222 - 222، ص 8، جالجوهر

 .222 – 222، ص 8، جالجوهر مروج الذهب و معادن. مسعودی، 5
 .182، ص تاريخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ايران؛ ترکمنی آذر، 201، ص االرشاد. شیخ مفید، 6
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را  یهای امتمدا       فاصله ندتوانست       می پرداخت کهی و امتما  ینیاصالحات در امور د یبرخ

 . دیننما یریملوگ       ضیبکاهد و از ت ع

 . مهتدیگرفت  یدر پ ستانهیساده ز روشیو  7 دالت را از خودش آغاز کرد یاو امرا

 تل دا   .شد ی  راضخویخود و خانواده  یالمال برا تیاز ب انهیاز درآمد ماه یبه م لغ کم

طال و نقره خزانه خالفدت   یها همه ظرف تو دستور داد را کم کردخود  یدنیفرش و آشام

از بلوکه شدن  وسیله ا ای ضرب کنند تا ب ناریهای درهم و د     و با آنها سکه ندآورد رونیرا ب

 5شود. یریها ملوگ      هیسرما

بدود کده مهتددی بدرای       هایی  رداندن حیبیت دینی و اسالمی خلیفه از دیگر روشبازگ

های بستر تاریخی خوی  و تنظیم رفتار امتما ی مامعه به آن متوسل شدد.       مؤلفه     اصالح 

گیرد؛ یا با زور و قدرت سخت و یدا بدا برقدرار           می تنظیم رفتار در مامعه به دو روش انجام

امری الزام آور پذیرفته اند. در  ها و هنجارهایی که کارگزاران مامعه به  نوان      رزشنمودن ا

هدای مومدود در مامعده بدا توسدل بده            ای  شکل از تنظیم رفتار امتما یت ستیزها و تن 

روند. به ای  دست از کن ِ تنظیم        می شوند و یا از بی  ها و هنجارها تخفیف داده می      ارزش

 3. شدود        مدی  گفتده  یمراق ت امتمدا   مهتدی قرار گرفتت رفتار امتما ی که مورد استفاده

ای که مهتدی برای تنظیم رفتار امتما ی مامعه و بازیابی و احیای نقد  امتمدا ی    شیوه

 خالفت به کار برد.

                                              
که او را کشتند به صندوقی از او  . بر اساس گزارش منابع تاریخی، اموال شخصی خلیفه، بسیار ناچیز بود. زمانی1

ود را در آن پنهان نموده است، اما وقتی صندوق را گشودند تنها به یک دست یافتند و پنداشتند او پول و جواهرات خ
رفت. او بیشتر روزها را  جبه پشمی و یک زنجیر برخوردند که هر دوی آنها برای انجام عبادت و ریاضت به کار می

یختن زنجیر خواست و با آو خوابید و سپس بر می پس از نماز عشا، تنها یک ساعت می گرفت و شب هنگام  روزه می
 (.261، ص تاريخ يعقوبیبه گردن خویش و پوشیدن جامه پشمی به عبادت می پرداخت )ر.ک: یعقوبی، 

 .31، ص 8، جتاريخ يعقوبی. یعقوبی، 2
 .812، صجامعه شناسي. تی. بی. باتامور، 3
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ای از تنظیم رفتار امتما ی بود که مهتددی   نمونه تاز منکر نهی و معروف به امر ترویج

 ها و هنجارهای اسالمی به آن ترقدق بخشدید. اید  اصدل در منظومده           با توسل به ارزش

از منکدر از اصدول    یاصل امر به معروف و نهفکری مهتدی مایگاهی خاص داشت؛ زیرا 

 هر ممعده در مسدجد حضدور    یمهتدای  راستات  در. رفت       می مهم مذهب ا تزال به شمار

 و مررمدات   منکدرات کرد و از انجدام         مردم را امر به معروف می تخط ه رادیو با ا افتی       می

  7.نمود       می منع

از ا مال  یادیبخ  ز؛ زیرا ترکان بود دست به یدر  زل و ی امل مهمت موضوع ای 

را در دربار خالفت منع کرد و دسدتور داد   یقیاو موس 5شد.       می وسیله آنان انجام به نادرست

 3ا الم کرد. حرامخوردن شراب را  پیشی ت یبرخالف خلفا .را نابود سازند یقیاس اب موس

 فده یو خل انید دربار یدربار را کده اسد اب سدرگرم    یوحش واناتیدستور داد حاو  تچنی  هم 

 4کنند. رونیب را یود سازند و سگان شکارناب تبودند

تالش مهتدی در گستراندن  دالت و احیای نق  امتما ی خلیفه به معنای موفقیت او 

نامتعدارف  ی سدخت و برخد   اریها بسد       مجازاتدر ای  مهم نیست. بر اسا  گزارش منابعت 

فشدار   رید در ز مجرماناز  یو برخ ندداشت یدر پ را فهیا تراض خل گاهکه  یبه طور ند.بود

 ددالت بدود    یامرا یظاهر در راستادر فقط  تها از مجازات یبرخ 9شدند.       می نابود       شکنجه

 .گرفت       می صورت یهای واه     مندان و به بهانه ثروت لامواچپاول به طمع  در اصلاما 

                                              
 .221، ص 8، جمروج الذهب و معادن الجوهر. مسعودی، 1
 .310، ص 1، جسامرا: عاصمة الدولة العربیة فی عهد العباسیینالباقی، ؛ عبد22، ص نظام التواريخ. بیضاوی، 2
؛ ابن 386، ص تاريخ گزيده؛ حمدالله مستوفی، 261، ص 8، جمروج الذهب ومعادن الجوهر. مسعودی، 3

 .322، ص 8، جاالکتفاء فی اخبار الخلفاکردیوس نوری، 
مهتدی را تأیید می کنند: نه مطرب رها کرد و نه مویه گر/ برون کرد از ان شهر  . اشعار زیر به وضوح این مشخصه4

گران را براند/ سگی  پرخون جگر؛ خم خمر بشکست و باده بریخت/ فروشنده می به بیرون گریخت؛ ز سامره رامش
 (.2301ص ،11، ج تاريخ طبري؛ طبري، 822، ص 8، جحبیب السیرجا شکاری نماند )ر.ک: خواندمیر،  اندر آن

 .382، ص 8، جتاريخ تمدن اسالمي . جرجی زیدان،5
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 منددان را   قرار داشدتند کده ثدروت    و سرداران طماع انیدربار تها      مجازات  یدر پشت ا 

 آندان قدرار دهندد     ارید را در اخت خوی  ساختند اموال       می وادار دیشکنجه و تهد تبا مجازات

 رفتارهددا مصددداق   یددا 7از آنهددا اطددالع نداشددته اسددت.  یاز برخدد فددهیخل بدده ظدداهرو 

 ا تدراض کدرد    تدیرس فهیبه خل ییرفتارها  یخ ر چن یوقت .دستگاه خالفت بود ی دالت یب

 :و گفت
 .س ت ین نی  ا یب ه ج ا   یزیمگر چ .ستیکشتن ن ای انهیبجز تاز یمگر عقوبت 

   2.راجعون هیانا هلل و انا ال .ستیشدن بس ن یمگر زندان

 در برخورد بدا  یو توانایی  دم و هایی مجازات  یدر خصوص انجام چن فهیا تراض خل

مندد   در مقابلده بدا  ناصدر قددرت     یچندان ییاز قدرت امرا یکه و دهد       می نشان مجرمان

 شدتر یب یتدر دوره وی و پدرداخت  بده امدور  ددالت    اسدت  مومود در صرنه برخوردار ن وده 

 بوده است. یاذهان  موم رضایتو با هدف  یشینما

از حکومدت   انیهای مدردم و سدپاه       خواستهدر نهایتت آشفتگی امور و برآورده نشدن  

 تدالش  یمهتدد  تال تده  و شورش بخشی از مردم بر ضدد او شدد.   انیسپاه کیتررس ب 

صورت گرفت و هدر بدار    انیاو و شورش  یب هایی یسازد. نامه نگار یکرد مردم را راض       می

 3.را برآورده خواهد ساخت شانهای ای خواستهکردت  تأیید می فهیخل

 با اید  حدالت   4.اقدام کردندقتل او  به انیشبخ  نشد و شور جهیسرانجام مذاکرات نت

کده بدا     هدایی   نامده  ایموضوع از مرتو  یا .بود رفتهیرا پذ فهیمصلح بودن خل یتروح ممع

                                              
وسیله صالح بن وصیف که امیراالمرای مهتدی بود از دیگران اخاذی شد. او برخی  . به عنوان نمونه، ثروت فراوانی به1

ادن آنان در های سخت درگرمای هوا و قرار د از بزرگان مانند احمد بن اسرائیل، ابو نوح و حسن بن مخلد را با شکنجه
ها که با فحش و  های آتش وادار ساخت ثروت خود را در اختیار خالفت قرار دهند. آنان در زیر شکنجه کنار کوره

 ناسزا همراه بود، جان سپردند.
 .222، ص 8، جهمايون نامه. حکیم زجاجی، 2
 .2362 – 2326، ص 12، ج تاريخ طبری. طبری، 3
 همان.. 4
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 تیحما تها و نوشت  نامه      قابل اث ات است. مردم با پخ  شب نامه تدش می رد و بدل فهیخل

 :گفتند یم        کردند و می ا الم فهیخود را از خل
و  باکیبن بغا و با یبه عوض آن موس فتندیب ییمو نیمنؤالم ریاگر از سر ام 

 1کشند.       می را گرانیو بکالبا و د اجوریمفلح و 

از مدردم کمدک    یمهتدزمانی که  و دفاع نکرد فهیاز خل یکس نهایتتدر  تحال  یبا ا

  ید خود آزاد سداخت بدا ا   یاری یبرا را انیزندان یتکرد. او حتنامابت او را  یکس خواستت

اسدتمداد   یدفاع خواهند کردت اما آنان مانند برق و باد پراکنده شدند و کس یپندار که از و

  5را پاسخ نداد. فهیخل

 گیری نتیجه. 2

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

های اید        را به سمت یافت  ت یینی برای سنخ متفاوت کن  نویسنده     بر امور مهان اسالمت 

او مردوری بدود کده     های  دالت گسترانه و اصالح طل انه       اسی برانگیخت. کن  خلیفه

ای  مقاله درصدد ت یی  آن بر اسا  مدل تفهمی وبر برآمد. با تکیه بر ای  مددل تدالش   

مهتدی بازاندیشی شدود. بسدتر    گسترانه و اصالح طل انه های  دالت     شد تا پنج مزء کن 

گدر در   کدن   گر از شرایط و در نهایت شیوه کن ت نیت کن ت ارزیابی کن  کن ت انگیزه

های اصالحی      ترقق اهداف کن ت پنج مزئی بودند که تالش شد م نای بازاندیشی کن 

 مهتدی قرار گیرند. 

 رید فراگ یفترتد  .آشدفته بدود   اریبسد گری پرداخدتت   بستری که مهتدی در آن به کن 

 اریبسد  تانیفترت با شکوه   اس  یبود که فاصله ا یدرحال  یخالفت را در برگرفته بود و ا

                                              
 ؛ 386، ص تاريخ گزيده؛ حمدالله مستوفی، 261، ص 8، جمعادن الجوهرمروج الذهب و . مسعودی، 1

 .322، ص 8، جاالکتفاء فی اخبار الخلفاابن کردیوس نوری، 
 .همان. 2
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 تزمان  یومود داشت که بتوان دوباره شکوه خالفت را بازگرداند. در ا دیام  یبود و ا زیناچ

 یروند یبن ود دشم   تانیشدند و تنها  امل دوام   اس       می برکنار یگریپس از د یکیخلفا 

 خالفت بود.  یبرانداز یبرا یمند قدرت

ای بنیدادی بدرای    در ای  بستر بود که احیای نق  امتما ی خلیفهت م ددل بده انگیدزه   

خدود را بدا   های فردی و امتما ی      های مهتدی گردید. در ای  راستا بود که او کن      کن 

او بدرای ترقدق اید      هدف بازگرداندن قدرت سابق خالفت   اسی طراحی نمدود. شدیوه  

ی مهتدهای اسالمی بود.      های اصالحیت مانند احیای ارزش     و سیاست دالت  یامراهدفت 

فساد را بخشدکاند و ا تمداد و تومده مدردم را نسد ت بده        شهیردر راه ای  هدف کوشیدت 

 تواند زمینه       می گری ارزیابی او از شرایط ای  بود که با ای  سنخ از کن کند. خالفت ملب 

 اصالح امور را فراهم کند. 

تدر  از   مانندد  یتلد یمردم به دال زیرا ؛راه موفق ن ود  یدر اکرد و        می او اشت اه تال ته

 فهیهای خل     استیدفاع از س یبرا ی الاز خالفت و اصالح امورت اق یدیسرداران ترک و ناام

و  انید های دربار     یخواه ادهیخود و ز یهای حکومت     روش یاو قربان تسرانجام نشان ندادند.

بده شدکل    ینشدان ندادندد و و   فده یدفداع از خل  یبرا یلیتما سرداران خالفت شد و مردم

  .دیبه قتل رس یندیناخوشا
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