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 135- 117، ص 1391 پاييز و زمستان، شانزدهمم، شماره هشتسال  تاريخ و تمدن اسالمي،

  
  

  1خليفه هوشمند و مدبر عباسي.): ه 622ـ575: حك( الناصر لدين اهللا
  

  2محبوبه شرفي
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهرري، گروه تاريخ، شهر ري، ايران

  
  چكيده

  وچهارمين خليفه عباسي در صدد پرداختن به رابطه هللا، سيااين مقاله با واكاوي خالفت الناصر لدين 
به . جهان اسالم است نيزسياسي، اجتماعي دستگاه خالفت و   بير سياسي خلفا با توسعههوشمندي و تد

اين خليفه، چگونگي و چرايي دستيابي به اين موفقيت   با واكاوي كارنامه نويسنده كوشيده تاسخن ديگر 
هاي سياسي،  الناصر، شاهد پيشرفت  اين پژوهش است آنكه، تاريخ خالفت در دوره  آنچه يافته. را دريابد

هاي بالقوه و بالفعل  گيري از توانايي اين خليفه توانست با بهره. استبوده فرهنگي و اقتصادي چشمگيري 
هاي مؤثري در اعتالي قدرت  وري اسالمي، گامتجهان اسالم و استقرار وحدت سياسي در قلمرو امپرا

ورت پذيرفت كه قدرت دنيوي له در زماني صأاين مس. دنيوي و معنوي دستگاه خالفت عباسي بردارد
  . نداشته استو توانايي اداره و انتظام امور را  افتادهدر سراشيب انحطاط عباسي خالفت 
  

  .هللاخالفت عباسي، الناصر لدين  :ها كليدواژه

                                                 
  .28/11/1391 :تاريخ پذيرش ؛24/8/1391: دريافت تاريخ. 1
  sharafi@yahoo.com: رايانامه. 2
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  مقدمه
، پايدارترين حاكميت اسالمي است كه جهان اسالم عمري بيش از پانصد سالدولت عباسيان با 
دوره  :توان به دو دوره تقسيم كرد دوران حاكميت اين خالفت را مي. است هآن را تجربه كرد

اين سده كه به عصر اقتدار، شكوه و عظمت  ؛گيرد بر مي را درـ ه232تا  132هاي  اول كه سال
دوره دوم از خالفت متوكل در سال . رسيدخالفت عباسي شهرت دارد، با مرگ واثق به پايان 

اين دوره به سه  .پذيرد پايان ميهـ  656مغوالن در سال  دست بهداد آغاز و تا سقوط بغ ـه 232
بخش اول كه به عصر زوال و انحطاط قدرت خالفت عباسي شهرت دارد  :شود بخش تقسيم مي

گيري  شدن آن به قدرت معنوي و شكل منحصرترين مشخصه آن تجزيه قدرت خالفت و  و مهم
 ،)ـه289- 254(، صفاريان)ـه335- 250(انمستقل همچون علويان طبرست هاي نيمه حكومت
. و غيره است) ـه292- 254(، طولونيان)ـه 524- 297(فاطميان مصر ،)ـه 389-261(سامانيان

دستگاه خالفت عباسي و تسلط آنان بر دربار   تركان در بدنه  در اين مقطع ابتدا شاهد رخنه
و  ـه447تا  334از سال خالفت و پس از آن فتح بغداد توسط امراي آل بويه و سلطه آنان 

هاي شرقي  ورود تركان سلجوقي به عرصه سياست و سلطه آنان بر سرزمين نتهاا سرانجام در
آغاز و با ) ـه 529- 512(بخش دوم دوره دوم كه با خالفت المسترشد .خالفت عباسي هستيم

اندي ترين مشخصه اين عصر صد و  چه مهم آن. پايان مي پذيرد) ـه 640- 623(مرگ المستنصر
مجدد  يرفته سياسي خويش و احيا ساله است، تالش دستگاه خالفت در احياي قدرت از دست

و ) ـه 530- 529( هاي فراوان مسترشد و فرزندش راشد اگرچه تالش. عظمت آن است
دستاوردهاي محسوس و عيني در تحقق هدف يادشده نداشت اما  ،)ـه 555-530(مقتفي

در بتوانند الناصر، الظاهر و المستنصر،  :اين دوجانشينان توانست بستري را فراهم سازد كه 
كهولت، قدرت   اي از ناكامي و ناتواني، به كالبد خالفت جاني دوباره بخشند و در ايام پيري و دوره

   .خالفت را تا حدي احيا كنند
  به رابطه هوشمندي و تدبير سياسي خلفا با توسعه - كه گذشت چنان اين پژوهش

بنابراين شناخت خالفت . پردازد نتيجه جهان اسالم مي اعي دستگاه خالفت و درسياسي، اجتم
چگونگي اثرگذاري زمامداري وي در ساختار قدرت خالفت عباسي  هللا از يك سو واالناصر لدين 

تحليل  به سخن ديگر، .از شروط الزم اين پژوهش استدر وجه مثبت و منفي آن از سوي ديگر 
بر مجد و عظمت دستگاه خالفت در آغاز و اثرگذاري آن در شدت  يناصر عباستأثير عملكرد 
  .هدف اين پژوهش است هاي پاياني آن، هاي سقوط دستگاه خالفت در سال گرفتن زمينه
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درباره موضوع ياد شده پژوهش مستقلي انجام نشده است اما در مĤخذ مربوط به عصر 

دين و دولت در ايران عهد ، )141ص( اقبال تاريخ مغولحاكميت مغوالن در ايران همچون 
 تاريخ ايرانِ، بارتولدة تركستان نام، )1375 تأليف اشپولر( ،تاريخ مغول در ايران ،بياني مغولِ

 نوشته هجوم اردوي مغولِ لمبتون، تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايرانِكمبريج، جلد پنج، 
  .آمده است باطالعاتي در اين با دستغيب،

هاي  سازد از يك سو فقدان پژوهش رورت انجام اين پژوهش را فراهم ميچه ض آنبنابراين 
مستقل درباره نقش و كاركرد نهاد خالفت عباسي در بخشي از دوره دوم حيات آن، يعني 
خالفت الناصر است و از سوي ديگر اهميت اين دوره از خالفت، با توجه به استقرار مجدد قدرت 

هاي فراوان خلفايي  تالشكه مسلم است  .در آن است نظامي دستگاه خالفت عباسي - سياسي
المسترشد، المقتفي در احياي قدرت دنيوي دستگاه خالفت عباسي نيز، نتوانست  چون الراشد،

هاي پاياني قرن ششم و  كه در دهه هدف مهمي اقتدار سياسي را به كالبد خالفت بازگرداند،
فراهم آمد، او توانست با استقرار وحدت  اوايل قرن هفتم در سايه درايت و كارداني لناصر

هاي مؤثري در اعتالي مجدد قدرت دنيوي و معنوي  گام وري اسالمي،تسياسي در قلمرو امپرا
اين مسأله در زماني صورت پذيرفت كه قدرت خالفت در . دستگاه خالفت عباسي بردارد

هاي  عي و اقتصادي سرزميناجتما و توانايي اداره امور و انتظام سياسي، افتادهسراشيب انحطاط 
افزايد تقارن  مسأله ديگري كه بر اهميت اين مقطع زماني، مي .بود از آن سلب شدهتحت امر 

   .هاي اسالمي است هايي از آن با تهاجم مغوالن به سرزمين دهه
  

  هللازندگي و كارنامه سياسي اجتماعي الناصر لدين 
 .به دنيا آمدـ ه 533ضي باهللا در رجب سال فرزند المست الناصر لدين اهللا ابوالعباس احمد،

زني صالح، عابد، اهل  وي را ةيو النها ةيالبدا ةنويسند. بودنژاد به نام زمرد  مادرش كنيزي ترك
سال در دورة خالفت پسرش عمر به سر برد و در تمام  24خيرات، و بخشش معرفي كرده كه 

   .اين ايام حكمش جاري و كالمش نافذ بود
 ،زيرك ،گو ، كاردان، تيزخاطر و گزيدهموده و بينا به امور و سياستمداري آزالناصر مرد

و با  جوي،  فكرتي صائب و خردي استوار و چاره«ابن واصل او را شخصيتي با  1.بوددلير و توانا 

                                                 
  .432ابن طقطقي،  .1
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خالفت ) 622ـ575(او نزديك به چهل و هفت سال  1.داند مي پرمهاتب ومكري همراه با زيركي 
او توانست با احاطه كامل بر امور و . مرگ نزديك به هفتاد سال داشتكرد و به هنگام 

كارگيري سياستي صحيح و فعال، قدرت از دست رفته دنيوي خالفت را در جهان اسالم، باري  به
كه  چنان ،ديگر احيا نمايد و رياست مقام دنيوي و معنوي دنياي اسالم را به خود اختصاص دهد

 2».ها و مكر و تدبير و سياست و خبرت يگانه جهان بوددر د«سد نوي هندو شاه درباره او مي
شدت كاهش  در زمان سالجقه به هاي پيش، خصوصا قدرت خلفا در قرن ،دانيم گونه كه مي همان

اما خليفه الناصر با تيزبيني و توانايي و كارداني كه در . يافته و از آن جز نامي باقي نمانده بود
چون زمان منصور، هارون الرشيد  بار ديگر قدرت خالفت را هم ت يكامور سياسي داشت، توانس

  .و مأمون جاني دوباره بخشد
از جمله دستور . او كوشيد اقداماتي در جهت عمارت و آباداني و رفاه حال مردم انجام دهد

ادي ها، افر در اين خانه. هاي بغداد بسازند و به نيازمندان افطار دهند هايي در محله داد تا خانه
اين كار در دو . از خوراك گوشت و يك من نان بدهند گماشته بود كه به هر كس قدحي پر

شد و هر شب به قول ابن اثير مردم بسياري كه به شمار  بغداد انجام ميدجله در ساحل 
 ،افزون بر اين. سرا معروف شد ها به مهمان اين خانه 3.كردند افطار مي ، آنجاآمدند درنمي
ابنيه  رباط ساخت و و ي براي حاجيان، تعداد بسياري مسجد، خانقاه، مدرسهسراهاي مهمان

مسجد و همچنين . هاي بسياري حفر نمايند او دستور داد قنات. وقف كرد هاآن بسياري بر
از جمله اين  4.وقف كرد هابر آن بسياربسيار ساخت و امالك  هاي پلخانقاه، دور الضيافات و 
قاهي بزرگ در كنار نهر عيسي، از انشعابات فرات بود كه براي شيخ بناها، رباط خالطيه و خان

به دربار خليفه عباسي سهروردي . ساخته شدالدين سهروردي از بزرگترين صوفيان زمان  شهاب
هاي ديگري  الناصر با اين اقدام وساخت خانقاه 5.الناصر راه يافت و نماينده سياسي او گرديد

خليفه رباط خالطيه . دست آورد هآن زمان، نفوذي قابل توجه ب موفق گرديد در ميان اهل تصوف
را بر جانب غربي بغداد، به نام همسرش سلجوقه خاتون دختر ارسالن بن سليمان بن قتلمش، 

                                                 
 .4/174ابن واصل،  .1

  .320نخجواني،  .2
  .604ابن اثير،  .3
  .321مستوفي،  .4
 .2/98و نيز جويني، ؛ 32و نيز نسوي،  2/98و نيز جويني،  1/167مقريزي،  .5
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بگشاد و آن روز دعوت عظيم كرد  در ،ساخت... چون خليفه رباط خالطيه« ؛سلطان روم ساخت
   1.»ر نگنجدصه در حو از اطعمه و حالوي چندان ترتيب كردند ك

هايي كه به دستور الناصر ساخته شد، كاخ المنساء در سامرا، كاروانسراي  از ديگر عمارت
  2.رمله در كنار آرامگاه سلجوقه خاتون و كاروانسراهاي ديگري در بغداد بر كرانه غربي دجله بود

غيره بابت  داري وچه از دارندگان كاالها به عنوان باج راه آن تمام ماليات فروش و الناصر
  3.موقوف ساختها را  اين نوع از ماليات شد، همه را بخشيد و خريدوفروش كاالها گرفته مي
 داد بلكه خود مطالعات علمي و دانشمندان را مورد تكريم قرار مي الناصر نه تنها علما و

 نش ودر دا اند كه و حتي گفته كه از علماي زمان خويش دست كمي نداشت چنان. فقهي داشت
او حديث نبوي را سماع  4.كرد نظير بود و با علما مانند دانشمندي آگاه گفتگو مي فهم بي

نامش را روح العارفين  كتابي در حديث تصنيف ووي  5.كرد نمود و براي ديگران بيان مي مي
از ايشان خواست آن كتاب را در عراق و ديگر  خليفه به گروهي اجازه تدريس آن را داد و. نهاد

علماي مذاهب چهارگانه شافعي، : نويسد هندوشاه نخجواني مي 6قاط به گوش ديگران برسانند،ن
اجازه روايت آن كتاب را، جهت  الناصر .حنبلي از اين كتاب استقبال كردند حنفي، مالكي و

عالوه براين تأليف، ابن خلدون از ديگر تأليفات او در ساير . چهارطايفه به خط خويش صادر كرد
  7.گفته استسخن  نيز علوم

و ساختن مدارس،  8تقويت آن، افزون بر كمك مالي به علما خليفه، جهت نشر علم و
ها، كتابخانه مدرسه نظاميه است كه پس از  از جمله اين كتابخانه. هايي نيز داير كرد كتابخانه

ميل بناي و در اين سال پس از تكا 9.بها به آن اهدا كرد گران  ان كتابرپايان ساخت آن، هزا
  10.هاي فرواني به آن اهدا كنند سرايي كه بر كنار دجله ساخت، دستور داد كتاب كاروان

                                                 
  .320ص هندو شاه نخجواني،. 1
  .23/250ابن اثير،  .2
  .231/  23همان،  .3
  .432ابن طقطقي، ص  .4
  .177ابن واصل، ص  .5
  .432ابن طقطقي، ص  .6
  .2/828ابن خلدون،  .7
  .همان جا .8
 .6/132ابن تغري بردي،  ، و نيز30/106ابن اثير،  .9

 .همان جا .10
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در بغداد ساخته  ـه 589اي در بغداد به سال  به گزارش ابن اثير مادر خليفه نيز، مدرسه
اين مدرسه بعد از مدرسه نظاميه و  1.كرد بود كه ابو الحسن علي بن فارقي در آن تدريس مي

الناصر با برقرار كردن ارتباط با علماي  2.آمد ترين مدارس بغداد به شمار مي صريه از بزرگمستن
اهداف خويش يعني اتحاد دنياي اسالم به براي مذهبي درصدد بود تا از قدرت و نفوذ آنها، 
براي مثال، تالش وي براي برقراري ارتباط با . رياست دستگاه خالفت عباسي استفاده نمايد

رغم سيادت مذهب حنفي، ارتباط با شيخ سهروردي و حتي  بههار مذهب اهل تسنن، علماي چ
 الدين ولد كه در اعتراض به دستگاه حكومتي بهاء. الدين مولوي قابل توجه است پدر جالل

خوارزمشاهي، جالي وطن كرده و عازم روم بود در بين راه به بغداد آمد، الناصر سعي بسياري  
ف بزرگ كرد، حتي هدايايي براي او فرستاد و اظهار تمايل براي مالقات در جلب توجه اين عار

توجه به درخواست خليفه از بغداد خارج شد و براي خليفه پيام  با وي كرد اما بهاء ولد بي
  3».مغوالن به سرزمين تو حمله خواهندآورد و دستگاهت را برخواهند چيد«فرستاد 

اش به مذاهب چهارگانه اهل تسنن و گروه  توجهالناصر در جهت اتحاد اسالم، نه تنها 
 .تصوف بود، بلكه كوشيد تا شيعيان اثني عشري و شيعيان اسماعيلي را نيز با خود همراه سازد

ي از مذهب اريفه عباسي و ادعاي او مبني بر تبالدين حسن نومسلمان به خل پيوستن جالل
يابي خويش به نام سلطان  ر ابتداي قدرتاو كه د. اي برخوردار است نياكان خود، از اهميت ويژه

محمد خوارزمشاه خطبه خوانده بود، پس از چندي با اعزام سفرا و نمايندگان همراه با تحف و 
هداياي بسيار نزد خليفه عباسي الناصر مراتب ارادت و اطاعت خود را نسبت به وي اعالم كرد و 

الدين  نيز در استقبال از حركت جالل خليفه عباسي. در قلمرو خود به نام خليفه خطبه خواند
نومسلمان در اعالم دوستي با دستگاه خالفت، به اين دوستي ارج نهاد كه اين امر در رفتار او با 

الدين حسن در سفر مكه و مقدم داشتن كاروان و علم اسماعيليان در مراسم حج بر  مادر جالل
الدين با دختران امراي گيالن  واج جاللكاروان فرستادگان سلطان خوارزمشاه و صدور اجازه ازد

كه حاضر به اين امر نبوده و سرانجام با وساطت خليفه عباسي انجام گرفت، و متقاعد ساختن 
نزديكي  سببكه بيشترين دشمني را به سبب اذيت و آزار اسماعيليان بر آنان به ( مردم قزوين

الدين  اختن مسلماني جاللبراي به رسميت شن) الموت وجود داشت مسافت ميان قزوين و

                                                 
  .31/145ابن اثير،  .1
  .39ابن فوطي،  .2
 .19- 1/20فالكي، ا .3
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عباسي در جهت اتحاد دنياي اسالم، نه   به سخن ديگر خليفه 1.توان يافت حسن نومسلمان مي
ترين مانع در جهت تحقق هدف ياد  مهم برضدتنها اسماعيليان را پذيرفت بلكه از وجود آنان 

  .استفاده كرد يعني خوارزمشاهيان، شده،
نومسلمان بنا به درخواست خليفه، دست دوستي و الدين حسن  در وقايع بعدي، جالل

الدين به  جالل 2.سلطان خوارزمشاه داد برضداتحاد با اتابك اوزبك حاكم آذربايجان و اران، 
مدت اقامت او در تبريز يك سال و نيم به درازا كشيد، كاري كه از جانب . آذربايجان سفر كرد

آنان در يك اقدام مشترك بر عراق عجم هجوم  3.هيچ يك از امامان اسماعيلي انجام نگرفته بود
آورده و حاكم منصوب شده سلطان خوارزمشاه در اين منطقه را منكوب و نفوذ خليفه را در اين 

  .سرزمين گسترانيدند
گروه ديگري از شيعيان كه خليفه عباسي با آنان نيز ارتباط برقرار كرد، شيعيان اثني 

با توجه به ضعف قدرت سالجقه عراق و درگير بودن شيعيان در اين زمان . عشري بودند
كه يكي  به طوري ،خوارزمشاهيان با مشكالت داخلي و خارجي، به تقويت قدرت خود پرداختند

كه سلطان محمد  چنان ،آمدند هاي مطرح سياسي و مذهبي به شمار مي از مؤثرترين قدرت
 برايترين حربه  عشري را مهم نيخوارزمشاه، بدنبال اختالفاتش با خليفه عباسي، شيعيان اث

  .براندازي قدرت خالفت عباسي دانست
الملك ترمذي را به عنوان خليفه در مقابل الناصر قرار داد و با غاصب شمردن  او عالء

زمان با  هم 4.خلفاي عباسي، حاكميت آنان را نامشروع و ادامه حكومتشان را غيرمجاز اعالم كرد
 برايهشياري و احاطه كامل بر اوضاع سياسي، اجتماعي موجود  اين اقدامات، خليفه عباسي با

عشري و از سوي ديگر تحت نفوذ درآوردن اين جريان سياسي  گيري از قدرت شيعيان اثني بهره
شيعيان و  بابه طوري كه تساهل او  ،عشري پرداخت و مذهبي مؤثر، به جلب نظر شيعيان اثني

اند خليفه شيعه  اي بود كه برخي احتمال داده به گونهگيري آنها در مناصب دولتي  كار حتي به
  5.بوده است

                                                 
  .3/244نسوي،  .1
  .3/245جويني،  .2
  .265و نيز حافظ ابرو،  1/176همداني،  .3
  .1/341رشيد الدين،  .4
  .432قطقي، ابن ط .5
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. اند بر اساس گزارش منابع، دو تن از وزراي خليفه و برخي صاحب منصبان دربار وي شيعه بوده
سال،  20نصيرالدين ناصر بن مهدي بن حمزه الحسيني و مؤيدالدين محمد برزقمي به مدت

  .وزارت او را به عهده داشتند
قمي در « نويسد قطقي در ارزيابي عملكرد مؤيدالدين محمد قمي در مقام وزرات ميط ابن

كارش بر [...] بسيار نيكي و بذل و بخشش مي كرد . هر چيز پسنديده يگانه روزگار خويش بود
هر چه از حسن تدبير و صواب « نويسد هندو شاه نخجواني نيز مي »اساس راستي و درستي بود

  1».و هرگز از او چيزي صادر نشد كه موجب عقاب و بازخواست باشد رأي بود به جاي آورد
از ديگر شيعياني كه در مناصب حكومتي راه يافتند، امير طاشتكين است كه منصب امير 

 . الحاجي داشت و سپس به حكومت سراسر خوزستان منصوب شد

خليفه و  الدين قشتمر ناصري است كه از سرداران ها، امير جمال از ديگر اين شخصيت
در كنار همسر و ) ع(او را پس از مرگ، در مشهد حسين. صاحب حله و واسط بوده است

ابن فوطي، از شخصيت ديگري به نام حسن بن مختار علوي نام . فرزندش به خاك سپردند
همو از امير مجيرالدين  .برد كه عارض لشكر تشكيالت نظامي دستگاه خالفت بوده است مي

برد كه از شيعيان سرشناس بوده و از سوي خليفه به شحنگي  لي نام ميجعفر بن ابي فراس ح
. داشته است الدين نيز، منصب امير الحاجي شهر واسط و بصره منصوب شده بود، پسرش حسام

  2.دفن كردند) ع(جنازه او را در مشهد امير المومنين علي«
داري بغداد منصوب  انهنصرالدين بن مهدي را به خز بنابر روايت ابن اثير، خليفه فرزند

  4.كند داري شيعه ديگري، در بغداد روايت مي همو از خزانه 3.كرد
از پناهندگي فرزند نقيب عراق عجم   ابن طقطقي و هندوشاه نخجواني افزون بر اين،

بر اساس اين روايت، در . گويند الدين محمد نزد خليفه سخن مي عزالدين المرتضي، به نام شرف
زير خليفه ابن قصاب به عراق عجم، عالءالدين تكش، سيد عزالدين را به هنگام لشكركشي و

موافقت خليفه متهم كرد و وي را به قتل رساند، فرزند او به همراه نصيرالدين بن مهدي به 
چه بيانگر اين روايت است، خليفه عباسي در ميان شيعيان از ارج  آن 5.پناهندگي نزد خليفه آمد

                                                 
 .336هندوشاه نخجواني، ص .1

 .10ابن فوطي، ص  .2

  .2/823و نيز ابن خلدون،  277/ 31ابن اثير،  .3
 .32/270ابن اثير،  .4

  .333ص  هندو شاه نخجواني، .5
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شمرد  ه نقيب منطقه عراق عجم او را نسبت به خوارزمشاه برتر ميارج و قربي برخوردار است ك
  .داد و حكومت وي بر اين ناحيه را برحكومت سلطان خوارزمشاه ترجيح مي

اين منابع در توضيح وزارت نصيرالدين بن مهدي كه نيابت نقابت عراق عجم را داشت 
نقابت طالبيان فرمود و بعد از ناصر او را از مقربان خود گردانيد و عمل نخستين «نويسند  مي

  1».اندك زماني نيابت وزارت با اصالت نقابت جمع كرد
اثير،  گويند اما ابن منابع در توضيح وزارت معزالدين بن حديده، از مذهب او سخن نمي

له بيانگر أكه اين مس كند در كوفه ذكر مي) ع(منين عليؤمحل دفن وي را مشهد اميرالم
  2.اوستتمايالت شيعه گرايانه 

الناصر پيش از مرگ وصيت نمود كه پيكر وي را در آرامگاهي كه در كنار مرقد امام 
براساس همين اقدامات است كه برخي از  3.موسي كاظم براي خود ساخته بود، دفن نمايند

 مجالسكه صاحب  چنان .كنند احتمال شيعه بودن او را ذكر ميبا منابع به قطع و برخي ديگر 
تشيع او شايع، [...] او از افاضل خلفا بود و در علوم متبحر « :نويسد اره او ميدر ب منينؤالم

دارد الناصرشيعه بود و  سيوطي نيز اظهار مي 4».احكام ائمه اهل بيت را چون عم خود معتقد بود
و نيز ابوالفداء و ابن  فوات الوفياتصاحب  5.داشت  به مذهب اماميه تمايل برخالف آبا و اجدادش 

  6.اند كردهخليفه به تشيع اشاره اين   عي نيز به گرايشالسا
ابن واصل به نسبت ساير مورخان، با قطعيت بيشتر، همراه با ذكر شواهد بر شيعه بودن 

كرد و به مذهب اماميه  الناصر لدين اهللا اظهار تشيع ميبه نوشته او . كند كيد ميأخليفه ت
زيرا آنان به  ، از القادر تا المستضي داشتند،اي بود كه پدرانش گرايش داشت و برخالف طريقه

نويسد شيخ جمال الدين بن جوزي و ديگر واعظان چون  همو مي 7.كردند مذهب سلف رفتار مي

                                                 
 .436و نيز طقطقي،  ؛نجااهم .1

 .3/282 ابن اثير، .2

 .227ابن فوطي،  .3

 .383شوشتري،  .4

  .111نيز ابن الساعي،  و ؛451سيوطي،  .5
  .و نيز ابوالفداء 67- 66 كتبي، .6
 .178ابن واصل،  .7
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اعتقادشان به مذهب  تاكردند  گفتند از عبارات دو پهلو استفاده مي چون در حضور او سخن مي
  1.شيعه و يا تسنن معلوم نگردد

االمام الناصر به علي بن ابي طالب، رضي اهللا عنه و «: نويسد يابن واصل در جاي ديگري م
شمرد و قائل به  ستود و مقدم مي ورزيد و به ايشان گرايش داشت و آنان را مي پسران او مهر مي

  2.كند نقل ميوي اهل بيت از او به ارادات  حاكي ازاو در ادامه اشعار متعددي  .»برتري آنان بود
دهنده قدرت فزاينده شيعيان و از سويي ديگر تسامح  ي نشاناخبار ياد شده از سوي

گيري از  عشري در دستگاه خالفت و بهره مذهبي خليفه و تمايل وي به فعاليت شيعيان اثني
  .ي آنها در دستگاه خالفت استقدرت و تواناي

ميز اديان و مذاهب آ همزيستي مسالمت هاي توسعه در جوامع، ترين شاخصه يكي از مهم
نها آبه همه  والناصر نه تنها در مواجهه با مذاهب اسالمي تسامح داشت  .با يكديگر است الهي

او  ،در واقع .نمود گذاشت بلكه همين سياست را نسبت به اديان ديگر اعمال مي احترام مي
به  نبود،ديگر گيري نسبت به اديان  ل به سختئقا رغم سيادت بخشيدن به دين اسالم، علي

خصوصا افزايش مبلغ  گيري به پيروان ساير اديان، براي سختاصرارهاي زياد  ابردر بركه  طوري
ابوعبداهللا محمد بن فضالن متولي ديوان  :نويسد ابن فوطي در اين باره مي .درك سكوت مي جزيه

هايي از  گيري بر اهل ذمه نوشت و نمونه خليفه به سختاي براي ترغيب  امور ذمه نامه جوالي و
 وي آنگاه خطاب به الناصر .ي خلفاي پيشين را بر پيروان ساير اديان يادآوري كردها گيري سخت

در هيچ شهر و دياري از چنان حرمت و مكانتي كه در  كه اهل ذمه اكنونشود  متذكر مي
پس اگر مقدار جزيه چند برابر شود باز  .برخوردار نيستند ،مند هستند ن بهرهآالسالم از  ةينمد

گرايانه خود وقعي بر اين  انديشه تساهل تحت تأثيرخليفه  اما .ذميان استب هم سود بسيار نصي
   .ننهادتقاضاها 

فتيان گروهي بودند كه اساس كار آنها بر . فتوت نيز بهره فراوان گرفتاهل الناصر از 
چهار ويژگي عمده شخصيتي آنان عفت، شجاعت،  .آداب جوانمردي استوار بودبندي به  پاي

مردان را در مسائل اجتماعي، براي نخستين بار در  حضور فعال جوان. بود سخاوت و عدالت
مسعودي جمعيت آنان را بالغ بر پنجاه . بغداد و جنگ بين امين و مأمون شاهد هستيم  محاصره

                                                 
 .همان جا .1

 .181-182همان، صص  .2
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واقف بود به آنان  گروهالناصر الدين اهللا از آنجا كه به اهميت اين  1.هزار نفر ذكر كرده است
وي پس از چندي با مرگ  2.لك بن عبدالجبار لباس فتوت بر تن كردپيوست و به دست ما

كسوت فتوت همه « :مالك بن عبدالجبار و بيعت بزرگان فرقه به رياست رسيد و اعالم نمود
نام او با آيين فتوت  هكه با دست او مجدداً سراويل بر تن كنند و ب فتيان باطل است مگر آن

او در پي ترويج . الناصر دوران كمال رونق آيين فتوت بودبنابراين عصر خالفت  3».دعوت شوند
اشاعه اين آيين، به دعوت امرا و سالطين مسلمان اطراف، پرداخت و براي آنها شلوار فتوت 

  .فرستاد
بنابراين خليفه با اين اقدام از يك سو توانست نيروي عظيم اين جماعت را زير نفوذ خود 

اتحاد  برايجلوگيري نمايد و از سوي ديگر از نيروي آنان ها  درآورد و از بسياري از شورش
به سخن ديگر خليفه عباسي با اين اقدام قصد  برد؛رهبري خود استفاده  تحتدنياي اسالم 

اس، داشت در ممالك اسالمي اتحاد ايجاد نمايد و از تجزيه شدن آن جلوگيري كند تا بر اين اس
  .در حال استيصال بود، باقي نگه داردت و اختالف مقام خالفت را كه بر اثر تشت

نه تنها فتوتيان را با خود همراه ساخت بلكه در پي  الناصر، با تيزبيني و هوش سياسي،
اجراي اهداف خويش، به برقراري پيوند دوستي با غوريان، اتابكان آذربايجان، اتابكان فارس 

جوقيان و پس از آن ترين هدف خليفه بود، براندازي حكومت سل چه مهم آن .پرداخت
هاي شرقي خالفت، حكومت  بدون واسطه بر سرزمينخود تا بدين وسيله  خوارزمشاهيان بود

  . نمايد
گيري  هاي تابع خالفت، بهره راهكار ديگر خليفه جهت تحكيم و تثبيت قدرتش برسرزمين

خوبي تمام قلمرو  توانست به نظامكارگيري اين  هاو با ب. اطالعاتي، امنيتي بسيار قوي بود نظاماز 
خبرجوياني در عراق و ديگر نواحي مملكت اسالم و به قول خواند . جهان اسالم را زير نظر بگيرد

در وصف . قرارداد تا از جرئيات و كليات امور آگاه باشد »در اطراف و اكناف ربع مسكون«مير 
ي از وي بيم ارباب مناصب و افراد رعيت جملگ« :اند رساني نوشته وسعت اين شبكه اطالع

پنداشتند ناصر در خانه خود از حال ايشان باخبر  كه مي كردند چندان پرهيز مي داشتند و
  4.»است

                                                 
  .2/403مسعودي، . 1
  .69واعظ كاشفي،  .2
  .72همان،  .3
  .3/537خواندمير،  .4
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كس بودي كه اگر در جامه خواب خواستي كه با اهل « :نويسد مي بنخجواني در اين با
خليفه  1».خويش سخن گويد ترسيدي از آن كه ناصر خليفه در سراي او باشد و سخن او بشنود

گرفت، بلكه شخصا در محالت بغداد حاضر و برامور رعايا  نه تنها از اين تشكيالت بهره مي
  2.كرد نظارت مي

وي ثر در تحكيم توسعه قدرت دستگاه خالفت در زمان الناصر، استفاده ؤاز ديگر عوامل م
تجربي از  شناختكسب افراد را پس از  او معموالً. بوداز افراد كاردان و توانا در مناصب حكومتي 

به طور مثال فردي را كه قصد داشت برمنصب وزارت قرار دهد، ابتدا وي  ؛گماشت بركار مي آنها
آزمود، سپس او را به مقام نيابت وزارت  را در مقام دبيري و يا ديگر مشاغل ديوان انشا مي

. داد ييافت منصب وزارت را به او م گماشت و اگر لياقت و شايستگي او را در اين كار مي مي
رسان او در تدبير امور، وزاري كارداني بودند كه  ترين عوامل ياري براين اساس يكي از مهم

  .اند به نيكي از آنها ياد كرده و آنها را در مدت تصدي موفق دانستهبه اتفاق تمامي منابع 
ر خليفه لشك. است »جالل الدين ابوالمظفر عبداهللا بن يونس« ،خليفه ناصر ياز اولين وزرا

. بزرگي در اختيار وي قرار داد و او را به جنگ سلطان طغرل سلجوقي به طرف همدان فرستاد
بودند، اما يابي به قدرت سلجوقيان  ترين مانع خليفه در دست تر آمد، مهم طور كه پيش همان

و سپس با حذف  نداتابكان آنها را تضعيف ك خوارزمشاهيان و  د با استفاده از قدرتيكوش خليفه 
  3.هاي شرقي خالفت حكومت كند هاي ياد شده، خود بدون واسطه بر سرزمين درتق

به وزارت ناصر  ـه 584معزالدين بن حديد ديگر وزير اوست كه در ماه شعبان سال 
كه  دقايق وزارت چنان به اصول و: نويسد هندوشاه نخجواني در ارزيابي عملكرد او مي. درآمد

  4.تقصير موسوم نگشت و هيچ فعل مذموم از او صادر نشد شرط آن است قيام نمود و هرگز به
مقام وزارت  ـه 590پس از مرگ ابن حديد، مؤيد الدين محمد بن احمد قصاب در سال

بوده  »علم حساب و مقاسمات«او آگاه به  ؛در بغداد نشو و نما يافت بود، ايراني اصالًكه يافت، او 
طلبي او در  رد و تمايالت خليفه را در توسعهرياست شمشير و قلم را با هم جمع ك وي. است

او با توجه كردن به حال علما و تكريم آنان، ساختن . گيري كرد خوزستان و عراق عجم پي
او . به پيشرفت علم كمك بسيار كرد ،كتابخانه بزرگي در بغداد و اهداي كتب نفيس برآن
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ان و سپس اصفهان و ري و توانست خوزستان را به قلمرو خليفه ملحق سازد و با فتح همد
  1.شحنه در آن شهرها نفوذ خليفه را در عراق عجم نيز گسترش دهد گماردن

اند ديگر وزير  سيد نصيرالدين مهدي كه برخي از منابع، مولد او را، مازندران ذكر كرده
كه خليفه  اعتماديرغم  وزارت ابن مهدي، علي. بودمذهب شيعه بر بنام خليفه عباسي است، او 

او از خالفت عزل گرديد اما به سبب عالقه و احترامي كه خليفه  يد،ينپا اناو داشت چند به
اي در دارالخالفه منتقل شد وآنجا با مهرباني  نسبت به او قائل بود بنا به خواست وزير به خانه

چه در  ميان قابل  آن درگذشت، هـ 617كه در سال  تحت حمايت خليفه اقامت گزيد تا آن
اين عزل و عزلت به سبب گناه نبوده بلكه دشمنان زبان « :ست پيام خليفه به اوستمالحظه ا

  2».اند به نكوهش تو گشوده
هاي باقي  او تمام سال .مؤيد الدين محمد قمي، پس از ابن مهدي به مقام وزارت رسيد

. داشتت المستنصر را، مقام وزارت مانده از خالفت الناصر و خالفت الظاهر و پنج سال از خالف
به دستور خليفه از مقام وزارت عزل گرديد ، هندوشاه نخجواني علت اين  ـه 629وي در سال 

به سبب پسر منكوب شد، زيرا «. داند اقدام خليفه را رفتار ناصواب پسر وزير با زيردستانش مي
اگرچه اديب و فاضل بود اما اخالق نيكو نداشت و مردم را رنجانيدي و بركس رحم ) پسر(

هرچه از حسن تدبير و صواب رأي بود « :نويسد ارزيابي وزارت وي مي همو در 3».وردينيا
  4».جاي آورد و هرگز از او چيزي صادر نشد كه موجب عقاب و بازخواست باشد به

ديواني شايسته و  - سياسي يلابدين ترتيب دوران خالفت الناصر با وزارت تني چند از رج
هاي متمادي از كم رنگ شدن مقام وزارت در  كه سال بوداين در حالي . موفق سپري شد

   .بخشيد دوباره به وزارتالناصر جاني  شت و در واقعگذ دستگاه خالفت عباسي مي
نتيجه رشد و توسعه  ديگر كاركرد خالفت الناصرلدين اهللا، حاكميت امنيت و ثبات و در

توانست شرايط الزم براي تحقق  الناصر با كارداني،. بودي اسالمي  شهرها اقتصادي بغداد و ساير
گيري از قواي تمامي  استفاده از تشكيالت وسيع خبررساني، بهره .اين هدف را فراهم آورد

نيروهاي موجود در جهان اسالم از جمله فتوت، اسماعيليه، شيعيان اثني عشري، متصوفه و 
  . مهم اثرگذار بودهاي تابعه دستگاه خالفت چون اتابكان كاهش تعصبات مذهبي در اين  حكومت
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خليفه و استفاده از سنت   تأسيس بناهاي رفاهي، تجاري، آموزشي توسط امنيت اجتماعي،
دانيم نه تنها خليفه،  مي .، در رونق اقتصادي نقش فراوان ايفا كردهاوقف در جهت حمايت از آن

است از يك سو بديهي  1.اند اي داشته نسبت به سنت وقف اهتمام ويژهنيز وزرا مادر وي و بلكه 
از  ،هاي تجاري ور فاه حال آنان اثرگذار بود بناهاي ساخته شده در سهولت رفت و آمد كاروان

تر ثروت، رفع فقر و محروميت از  ها، توزيع عادالنه سوي ديگر اشاعه سنت وقف به توازن قيمت
  .كرد جامعه كمك مي

بي رودها و بخشودگي رو الي له در كنار اقدامات عمراني چون حفر قنوات وأاين مس
چه از دارندگان كاالها به عنوان باج راهداري و غيره بابت خريد و فروش  ماليات فروش و آن

  . افزود شد بر رونق اقتصادي مي كاالها گرفته مي
و تفقد از فقرا و  2حمايت الناصر از مردم در سوانح اجتماعي همچون طغيان رود دجله

هايي  در اين سال خليفه دستور داد تا خانه« .آمد كه به اجرا در ميهايي بود رفع نياز آنان، برنامه
گوشت ميش و نان [...] ها  در اين خانه 3»هاي بغداد بسازند و به تنگدستان افطار دهند در محله

به هركسي قدحي پراز خوراك [...] شد  اين كار در دو ساحل بغداد انجام مي. پختند خوبي مي
آمدند افطار  مردم بسياري كه به شمار در نمي[...] هر شب [...] دند دا گوشت و يك من نان مي

  4.كردند مي
كيش و هندوستان فرستاده،  جزيره به   كه الناصر سفرايي  حكايت از آن دارد  منابع  گزارش

  5.هاي اقتصادي باشد تواند بيانگر تالش او جهت بسط فعاليت نيز مي له أاين مس 
نق اقتصادي است كه حمداله مستوفي در توصيف دوران در سايه اين پيشرفت و رو

  در سايه ؛اي، آن امن و راحت نبود كه در زمان او در عهد هيچ خليفه«نويسد  خالفت الناصر مي
  6».سعي او ملك عرب چون بهشت برين گشت

منظور (محصول عراق و خوزستان و ديار بكر و كردستان و بعضي شام « :نويسد مي همو
كه اكنون ششصد تومان است، شش هزار و چند ) ت كه در زمان ناصر فتح شدهرحبه شام اس
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افزايش ماليات بعقوبا از ده هزار دينار به هشتاد هزار دينار  1اي مفصل آن ديدم نسخه. تومان بود
  2.است پيشرفت و رونقنيز مؤيد همين 

 كهالناصر  .است دورهفرهنگي در اين  و هاي مهم اين امنيت، پيشرفت علمي از ديگر جلوه
محل امني براي و آنها بغداد را  داد علما را مورد تفقد قرار مي 3بود،خود صاحب تأليفات متعدد 
بيانگر رشد علوم نقلي و رشد علوم رياضي و طب  اطالعات منابع، 4.اشتغال به امور علمي يافتند

  . در اين دوره است
 5.بيرون برده در حضور مردم بسوزانندالناصر فرمان داد كه تمام آن كتب را از كتابخانه 

براي او . انجام اين كار به عبيداله التيمي واگذار شد :نويسد ابن عبري در شرح اين واقعه مي
همه در لعن فالسفه و كساني كه از پي عقايد  ،او بر منبر رفت و سخنراني كرد. منبري نهادند

در نكوهش كتاب و مصنف آن مبالغه  گرفت و ها را به دست مي يك كتاب يكفتند ر فالسفه مي
گرفت و به  او نيز مي. انداخت سپس آن را به طرف كسي كه بايد در آتشش افكند مي. كرد مي

اين كتاب براي : گفت مي ،يثمهت از ابن أهيعلم در دست او كتابي ديدم در ... انداخت آتش مي
او را به  6.همه را دربر گيرد هايش را بسته تا مصيبتي است كه چشم[...] ما بالي بزرگي است 
  7.گري پدرش از زندان آزاد شد كه به ميانجي زندان افكندند تا آن

اش تا پايان حيات سياسي او تداوم نيافت، به نظر  هاي الناصر در دوران زمامداري موفقيت
نتيجه تحمل فشارهاي اقتصادي از سوي مردم،  رسد افراط خليفه در مال اندوزي و در مي

هاي روحي حاصل  مرگ فرزندش علي و ناراحتي ت افراطي شبكه خبررساني و جاسوسي،اقداما
هاي آخر شدت يافتن بيماري و درنتيجه باز شدن دست  پيري و كهنسالي و در سال ازآن،

ديگر  يهاي پاياني خالفتش شخصيت از الناصر در سال عوامل و كارگزاران حكومتي در امور،
در اين . هاي آغازين خالفت نداشت دههشخصيت او در با  چندانيشباهت ديگر ساخت كه 
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ها، نه تنها اهتمام او در انجام امور رفاهي و عمراني به شدت كاهش يافت، بلكه برخي از  سال
   1.هاي بخشوده را  بازپس گرفت اين مراكز را تعطيل و  بسياري از ماليات

هاي  عي حاكم بر سرزمين، عدم درك صحيح او از اوضاع سياسي اجتماهاافزون بر اين
كه  طوري سياسي بزرگ او گرديد، به آميز اشتباهرخداد اسالمي در آستانه تهاجم مغوالن سبب 

بلكه بر  ،اين مصيبت بزرگ سود نجست در برابرنه تنها از يكپارچگي و اتحاد دنياي اسالم 
ميان نهاد هاي شرقي خالفت در سايه تضاد  هاي سياسي اجتماعي موجود در سرزمين بحران

دنياي  او دنياي اسالم را به بغداد خالصه كرد و وظيفه خليفه و رهبر .سلطنت و خالفت افزود
  . از بغداد خالصه كرداسالم را تنها به حفاظت 

نام او به نيكي ياد شده، به عبارت ديگر، با توجه به  هاي مورخان اسالمي، عموماً در نوشته
ششم هجري و انفعال دستگاه خالفت عباسي و تالش  هاي پنجم و وضع جهان اسالم در قرن

  . اند الناصر براي خروج از اين شرايط نامطلوب اجتماعي، او را ستوده
رغم بيان اقدامات  ابن اثير و ابن واصل از جمله مورخاني هستند كه علي در اين ميان،

رسد  به نظر مي .هاي انتقادي تندي نسبت به عملكرد او دارند مثبت خليفه الناصر ديدگاه
رويكرد منفعالنه دستگاه خالفت در مواجهه با تهاجم مغوالن و هم عصر بودن اين مورخان با 

بوده اثرگذار  داوريهاي  ناشي از آن، در اين  حمله مغوالن و وسعت ويرانگري و كشتار و قساوت
 ارادت و الدين ايوبي و الناصر لدين اهللا و از سوي ديگر تيرگي روابط ميان صالح .باشد
نفرتي از  الدين صالح«. الدين را نيز نبايد از نظر دور داشت صالحمندي مورخان ياد شده به  عالقه

 ـه 588خليفه به دل داشت و عزم كرده بود پس از برقراري صلح بين خود و فرنگيان در سال 
  2 ».آهنگ تسخير بغداد كند

  
  نتيجه

گيـري از نبـوغ    خـود و بهـره    فرهنگي زمانه گران از اوضاع سياسي، اجتماعي و شناخت حكومت
هللا بـا  االناصـر لـدين   . ها اثرگـذار باشـد   تواند در توسعه حاكميت افراد كاردان و آگاه، همواره مي

خالفت به برقراري اتحاد و يكپـارچگي و از    درايت دريافته بود براي احياي قدرت از دست رفته
ي اسالمي نيازمند است، بدين روي كوشـيد  ها ميان بردن پراكندگي قدرت سياسي در سرزمين
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هاي تحـت حاكميـت خالفـت     نهاد خالفت را در بغداد نيرومند كرده رهبري خود را بر سرزمين
او در راستاي اين هدف، با برقراري امنيت اجتمـاعي و سـاخت بناهـاي    . عباسيان، مسلم گرداند

آورد تا تاجران و عالمان، بغداد را  رفاهي و مراكز فرهنگي و ايجاد رفاه عمومي، شرايطي را فراهم
او . هاي اقتصادي، فرهنگـي و علمـي بيابنـد و در آنجـا سـكني گزيننـد       محلي امن براي فعاليت

هايي چـون غوريـان، اتابكـان فـارس و آذربايجـان، اهـل        با تحت نفوذ درآوردن قدرت چنين هم
 قـدرت دسـتگاه خالفـت    فتوت، متصوفه، اسماعيليان نزاري و شيعيان اثني عشري بـه بازيـابي  

عراق و پس از آن تضعيف خوارزمشـاهيان    او توانست ابتدا به حذف قدرت سالجقه. كمك نمود
  .آمد ترين مانع او در تحقق احياي قدرت دنيوي دستگاه خالفت به شمار مي برآيد، آنچه كه مهم

برخـي از  دارا بودن تفكـر مـديريتي، آگـاهي از     هوش و درايت سياسي و  الناصر به واسطه
علوم و احترام به علم و علما و شـناخت صـحيح از وضـعي سياسـي اجتمـاعي جهـان اسـالم و        
استفاده از ابزار و امكانـات الزم جهـت اتحـاد ميـان آنـان، دوران خالفـت خـود را بـه يكـي از          

ترين عوامل اثرگذار در اعتالي  بديهي است يكي از مهم .خالفت تبديل كرد هاي هترين دور موفق
به عبارت ديگـر بـين هوشـمندي، درايـت و     . ها، تفكر و نوع عملكرد حكومتگران است يتحاكم

آنچه كه توانسـت، نـه   . مهمي وجود دارد  ها رابطه كارداني حكومتگران و رشد و توسعه حاكميت
تنها قدرت رو به استيصال دستگاه خالفت عباسي را در دوران خالفت الناصر احيا نمايـد، بلكـه   

كه توسعه سياسي، اقتصـادي   دوران خالفت الظاهر و المستنصر ادامه يابد، به طورياين روند در 
  . است بوده هاي پيشين در دهه هايي سازي و فرهنگي دستگاه خالفت مديون زمينه
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