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چكيده
ساختار دولت اموي متأثر از چهار فرهنگ ،وحیانی ،قبیلهاي ،ایرانشهري و
رومی ،بوده است .دربارة میزان تأثیر هریك از این گونههاي فرهنگی،
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مراحل مذكور پرداخته میشود و در بخش دوم ،با برشماري نهادهاي اداري
مرتبط با دولت ،سهم عنصر ایرانی در پیدایش یا تداوم این نهادها تحلیل
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مقدمه
تجزیهوتحلیل ساختار دولت در یك جامعه ،بستگی به متغیرهایی دارد كه در تكوین آن نقش
داشتهاند .اگر بپذیریم ك ه در قرن نخست هجري ،فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه در تأسیس و
تكوین ساختار دولت بیتأثیر نبوده است (نقیبزاده14 :3139 ،؛ كرون ،)11 :3139 ،تحلیل ماهیت
ساختار دولت اموي از این قاعده مستثنا نخواهد بود .پژوهشگران دانش سیاسی و تاریخ اتفاقنظر
دارند كه ساختار دولت اموي متأثر از چهار فرهنگ سیاسیِ ایرانشهري ،رومی ،سنن قبیلهاي و
اسالمی بوده است (بلك11 :3131 ،؛ بودبوس ،)11 :3411 ،اما ،دربارة میزان تأثیر هریك از این چهار
مؤلفه اتفاقنظر وجود ندارد .بعضی از پژوهشگران ساختار دولت اموي را بیش از آنكه تحتتأثیر
فرهنگ ایرانی بدانند ،نوعی فرهنگ جاهلیِ احیاشده در فرهنگ اسالمی تلقی میكنند (الجابري،

91 :3139؛ ولوي )313 :3131 ،و به این دلیل ،احیاء عصبیت جاهلی را از عوامل سقوط آن میدانند
(خضريبك ،بیتا .)161 -161 :عدهاي نیز ضمن تأكید بر فرهنگ جاهلی ،سهمی اساسی براي فرهنگ
رومی قائل نیستند و زاویهدید خود را معطوف به فرهنگ ایرانی میكنند؛ چراكه ازنظر این
پژوهشگران ،مسلمانان فقط بخشهایی از امپراتوري روم را در نوردیدند (كرون131 :3139 ،؛ فراي،

)11 :3161؛ درحالیكه بر تمام نقاط امپراتوري ساسانی (بهجز مناطق شمالی) سیطره پیدا كردند.
آنها در تأیید نظر خود ،گاه به زمینههاي قبلی انتقال فرهنگ ایران باستان به جامعة عرب قبل از
اسالم نیز استناد میكنند (یارشاطر11 :3133 ،؛ الحوفی13 -16 :3193 ،؛ اینوسترانتسف.)43 :3143 ،
با درنظر گرفتن موارد فوق ،غرض اصلی این بررسی ،تحقیق تفصیلی دربارة میزان سهم
فرهنگ ایرانشهري در ساختار دولت در عصر اموي است .فرض اصلی این است كه سهم فرهنگ
ایرانشهري بیش از آنكه در ساختار قدرت در عصر اموي تأثیرگذار باشد ،در تداوم نهادهاي اداري
وابسته به دولت مؤثر بوده است .بهتناسب فرضیه ،این پرسشها مطرح میشود :آیا در تبدیل نهاد
خالفت به ملوكیت ،سهم فرهنگ ایرانی برجسته تر از عناصر فرهنگی دیگر است؟ با پذیرش تأثیر
فرهنگ ایرانشهري ،فرهنگ مزبور در كدام بخش از ساختار دولت تأثیر بیشتري داشته است؟ از
آنجا كه مفهوم «ساخت»« ،دولت» و «فرهنگ» از امور مناقشهبرانگیزي است كه تعاریف متعددي
دارد ،براي رفع هرگونه سوءبرداشت ،ضروري است این مفاهیم تعریف شود.
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«دولت» 3در معناي وسیع بهمفهوم «نهاد نهادها» ،گستردهترین كلیتی است كه موضوع این
پژوهش است و سایر نهادها از آن نشأت میگیرند و در قالب این مفهوم تعریف میشوند .بنابراین،
دولت را میتوان كلیتی متمایز و مشخص دانست كه داراي عناصري تركیبی در زیرمجموعة خود
است (برزگر )3 :3139 ،و این عناصر با هم پیوندي مستقیم دارند؛ ،بهطوري كه آشفتگی در یك
عنصر ،سایر عناصر را تحتتأثیر قرار میدهد.
اگرچه دولت پدیدة نسبتاً متأخري است كه سابقهاش به قرن شانزدهم برمیگردد (بورالتسكی،

 ،)3161 :11بدان معنا نیست كه جوامع سنتی فاقد دولت هستند .در جوامع سنتی ،دولت ،بهطور
عمده ،بیانگر تمركز قدرت ،اتكا بر زور عریان و ساختارهاي سنتی و سلطة موروثی است.
حاكمیت به نیروهاي متافیزیكی نسبت داده میشود و حكومت دراختیار خانوادههاي متنفذ قدیمی
قرار میگیرد (نقیبزاده.)393 :3139 ،
دولت عامتر و كلیتر از «حكومت» 1است (حافظنیا )9 -1 :3133 ،و درواقع ،مجموعهاي از افراد و
نهادهاست (رنی )31 :3114 ،كه در یك چهارچوب ارزشی كه درون آن زندگی عمومی جریان پیدا
میكند ،قدرت عمومی را درجهت تحقق آن ارزشها بهكار میبرد (وینسنت .)111 :3113 ،از آنجا
كه دربارة اصل و منشأ دولت در صدر اسالم اختالفنظر فاحشی وجود دارد( ،فیرحی-11 :3133 ،

 ،)43نگاه این پژوهش به دولت ،متأثر از «نظریة دولت تاریخی» است .منظور از دولت تاریخی،
«دولتی در جامعة دینی» است كه امري تاریخی و عقالنی مربوط به عرب مسلمان است كه براي
حفظ و توسعة جامعة اسالمی ابداع كرده و در این خالقیت ،بهناگزیر و با توجه به نداشتن سابقة
حكومتداري ،نیازمند استفاده از تجارب ملتهاي پیش از اسالم بوده است كه زیر سیطرة خالفت
اسالمی قرار گرفته بودند .به این اعتبار ،تحلیل ساختار دولت اموي از زمان تأسیس دولت در
مدینهالرسول (ص) آغاز نمیشود ؛ بلكه مستلزم تبارشناسی مفاهیمی است كه در بدنة دولت
اسالمی وجود دارد ،اما زمینههاي تاریخی آن به قبل از تأسیس دولت در مدینه بازمیگردد.

1. state
2. government
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مفهوم «ساخت» یا «ساختار» 3براي مشخص كردن طرزِ بههمپیوستگی یك مجموعه و ناهمگنی
آن با سایر مجموعههاست (آقابخشی .)131:3111 ،بنابراین ،ساختارْ بیشتر مرادفِ نظام است كه
مجموعة متغیرهاي آن در یكدیگر مؤثرند .در این پژوهش ،منظور از ساختار ،مجموعهاي از نهادها
و عناصر قابلمشاهده است كه نظام سیاسی خالفت قدیم را میسازد (فیرحی )311 :3131 ،و عناصر و
نهادهاي آن همانند نهادهاي «خالفت تاریخی» است كه در سال یازده هجري بهتدریج شكل
گرفت و در عصر اموي استمرار پیدا كرد.
«فرهنگ» ،بهدلیل پیچیدگی مفهوم ،تعاریف متعددي دارد؛ اما از منظر تاریخ ،فرهنگ بهمنزلة
«میراث اجتماعی و سنت» ،شامل رفتارهایی است كه درمیان گروهی از انسانها مشترك است و از
نسلی به نسل و از جامعهاي به جامعة دیگر منتقل میشود .فرهنگ اصوالً متكی بر «ساخت
فرهنگی» و «الگوسازي» است (وثوقی )331 -334 :3133 ،و در این بررسی ،موضوعاتی را
دربرمیگیرد كه جنبة كیفی دارد .پسوند «ایرانشهر» نام رسمی محدودة جغرافیایی و قلمرو
حكومت ایرانِ عصر ساسانی است .این مفهوم پس از ورود اسالم به ایران ،تداول خود را ازدست
نداد و در اشاره به مفهومِ یادشده بهكار رفت (رستموندي .)14 :3133 ،ایرانشهر ،دراصل ،واحدي
متغیر بود كه در آن زبان فارسی و فرهنگ آن حكمفرما بود؛ اما این بدان معنا نیست كه همة مردم
درون ایرانشهر به فارسی سخن میگفتند (فراي .)13 :3161 ،فرهنگ ایرانشهري همان سابقة قدیم و
قویم تمدن ایرانی است كه در تحدید غایات دولت و روشهاي ادارة جامعه اسالمی گذاشته است.
 .ساختار سياسي
اغلب مورخان سدههاي نخست هجري و بهتبع آنان ،پژوهشگران دانش سیاسی و تاریخ معتقدند
كه تأسیس سلسلة اموي و شیوة قدرتیابی آنان گسستی اساسی در ساختار دولت و نظام سیاسی
در اسالم بوده است .این «گسست» ،درواقع ،همان تبدیل نهاد «خالفت» به «ملوكیت» یا «سلطنت»
بود كه پس از روي كار آمدن سرسلسلة بنیامیه رخ داد و تا پس از فروپاشی این سلسله تداوم
یافت و عباسیان میراثدار آن شدند .این تحول چگونه صورت گرفت و فرهنگ ایرانشهري تا چه
1. structure
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اندازه در مرحلة تأسیس این «ساختار» و تداوم آن مؤثر بوده است؟ آیا اصالً سلطنت اسالمی كه
آغاز آن را عصر امویان میدانند ،همان سلطنت ایرانشهري است كه در درازناي تاریخ ایران قبل از
اسالم جریان داشته است و اگر «عین» سلطنت ساسانی با در نظر گرفتن مفهوم «زمان» در دو عصر
تاریخی مختلف نیست ،چه عناصري از آن سلطنت ایرانشهري در عصر خلفاي بنیامیه تقلید و
بسترهاي این تقلید چگونه فراهم شد؟ پاسخ به سئواالت فوق ممكن نیست؛ مگر اینكه ساختار
دولت اموي از منظر جامعهشناختی تحلیل شود.
ساختار دولت در عصر اموي را میتوان ازطریق تحلیل مؤلفههاي استقرار ،مشروعیت ،اِعمال و
انتقال قدرت بررسی كرد (علیزاده111 :3133،؛ پیاژه  .)314 -339 :3134 ،این تقسیمبندي براساس
نگرشی است كه مقاله دنبال میكند و نگارنده درصدد است با تحلیل عناصر فوق ،میزان تأثیر
فرهنگ ایرانشهري را در ساختار دولت ارزیابی كند.
  .استقراراستقرار امویان بر سریر قدرت نتیجة یك دگردیسی آرام و تدریجی بود كه از زمان عُمَر و با
انتصاب اولین خلیفة این سلسله پس از مرگ برادرش ،صورت گرفت (ابراهیم .)134 :3993 ،معاویه
پس از این انتصاب ،با جذب اشرافیت قبیلهاي كه با یك بازآفرینی ،درصدد احیاء خود در عصر
اسالمی بودند ،از تجربة آنها كه حاصلش ،نوعی روحیة تسلیمپذیري قبلی نسبتبه سالطین روم
بود ،استفاده و بر آنها سیطره پیدا كرد (ابراهیم .)133 :3993 ،پیشبینی این نوع استقرار «پادشاهی»،
در منابع اسالمی بهوفور دیده میشود (عبدربه111 :3436 ،؛ دینوري336 :3431 ،؛ مقریزي ،بیتا.)19 :
صرفنظر از درستی یا نادرستی این روایات ،نحوة استقرار آنان در قدرت نشاندهندة یك تحول
اساسی در روند قدرتگیري براساس منطق زور و غلبه بود .مقریزي كه سعی كرده است استقرار
قدرت امویان در شام و پس از آن ،در سراسر جهان اسالم را تبارشناسی كند ،معتقد است كه
پایههاي قدرتیابی آنان از زمان پیامبر اكرم (ص) پیریزي شده بود (مقریزي ،بیتا .)11 :البته،
خالف این گزارش نیز در برخی منابع ذكر شده است (عماره ،)94 :3419 ،ولی ،بههرحال ،تأثیري در
نتیجة بحث ندارد؛ زیرا نحوة به قدرت رسیدن و استقرار آنان ،خواه در زمان پیامبر و خواه در زمان
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عثمان ،توسل به «غلبه و زور» بوده است .در مرحلة قبل از تأسیس سلسله ،گزارشهاي تاریخی خبر
از الگوگیري معاویه از فرهنگ ایرانشهري دارد؛ گاه او را «كسري عرب» مینامیدند (ابنطقطقی،

333 :3433؛ طبري )111 /1 :3131 ،و گاه تا صبحگاهان به داستانهاي ایرانی گوش فرامیداده است و
افرادي داستان پادشاهان ایرانزمین را براي او میخواندهاند (مسعودي .)19 /1 :3419 ،تاریخ فقط از
دو نفر ایرانی كه بعد از استقرار سلسله در دربار امویان منصب دبیري داشتند ،یاد كرده است؛ اما
برخی گزارشها از استقرار  4هزار ایرانی در شام پس از فتوحات عصر خلفاي راشدین ،حكایت
دارد( .بالذري111 :3933 ،؛ ابراهیم .)111 :3993 ،شاید تعدادي از این افراد كه بعضاً از اسواران بودند،
قبل و بعد از تأسیس خالفت امویان ،این داستانها را براي معاویه میخواندهاند .اگرچه
گزارشهایی دردست است كه هشامبن عبدالملك دستور داد كتابی كه «از روي اسناد و خزائن
ایران نوشته شده» بود ،ترجمه شود (مسعودي ،بیتا91 :؛ یارشاطر ،)33 :3133 ،دربارة معاویه ،چه قبل و
چه بعد از تصدي خالفت ،چنین گزارشهایی وجود ندارد.
شاید صریحترین گزارش دربارة الگوگیري معاویه از پادشاهی ایران را بتوان در دیدگاههاي
ابنخلدون و مودودي یافت .ابنخلدون چنین تشریح میكند كه «خالفت نخست بدون پادشاهی
پدید آمد ،آنگاه معانی و مقاصد آنها به یكدیگر مشتبه شد و با هم درهم میآمیخت و سپس
هنگامی كه عصبیت پادشاهی از عصبیت خالفت تفكیك شد ،به سلطنت مطلقه تبدیل گردید».
(ابنخلدون .)163 /3 :3413 ،ازنظر وي ،روابط قدرت در جامعة صدر اسالم مبتنی بر دین بود و حاكم
و رادعِ هر فردي از ضمیر و اعتقاد خود او برمیخاست .چنین نظامی همان خالفت بود؛ اما
بهتدریج ،عصبیت و شمشیر جایگزین دین در نظم اجتماعی شد و همینكه درنتیجة رحلت
پیامبرش و فراموش كردن آنهمه معجزات و سپري شدن دوران نسلی كه مردم آنها را به چشم
دیده بودند ،آن مدد آسمانی ازدست رفت ،عصبیت دینی و آیین انقیاد و فرمانبري هم رفتهرفته
تغییر یافت و فرمانروایی بر عادت و سنتی قرار گرفت كه پیش از اسالم بود .او تصریح میكند كه
دولت بنیامیه در نظام سلطنت و كشورداري از الگوي دولتهاي پیشین ،بهویژه ایران ،تقلید
میكرد .زمامداران دولت همواره از عادات و رسوم دولتهاي ایران پیروي میكردند و هنگامی
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كه دولت اسالمی بر ایران و روم پیروز شد ،بسیاري از كارشناسان این اقوام را بهاستخدام خود
درآورد و از این طریق« ،تمدن ایرانی به دولت عرب اموي» منتقل شد (همان.)133 /3 :
مودودي نیز ،ضمن تأكید بر سنتهاي جاهلی در تحول نهاد خالفت و استقرار ملوكیت ،با
استناد به این گفتة معاویه به نقل از استیعاب ابنعبدالبر و البدایه و النهایه ابنكثیر« :انا اول الملوك»،
معتقد است مرحلة نهایی این تحول و تبدل در زمان معاویه طی شد .او با استشهاد به این حدیث
نبوي به نقل از البدایه و النهایه« :خالفت بعد از من سی سال دوام خواهد آورد ،سپس پادشاهی
خواهد بود» ،معتقد است این سی سال در ربیعاالول سال  43ق ،.هنگامی كه امامحسن (ع) بهنفع
معاویه از خالفت كنار رفت ،بهسر رسید .وي آغاز این ملوكیت را تحتتأثیر عنصر ایرانی و
عصبیت عجمی میداند كه بهزعم او ،بر عصبیت عربیاي كه توسط امویان اظهار شد ،مقدّم بوده
است (مودودي.)391 -316 :3411 ،
درمقابلِ این گزارشهاي ابنخلدون و متأخرانِ پس از او ،بعضی از پژوهشگران بیش از آنكه
قائل به تأثیر فرهنگ ایرانی در نحوة استقرار و تبدل خالفت به ملوكیت باشند ،اعتقاد به یك
«جاهلیتِ احیاشده» در قالب دین دارند (ابراهیم131 :3993 ،؛ الجابري.)91 -91 :3139 ،
همسو با عابدالجابري ،دیدگاههاي بدوي است كه اعتقاد دارد اقتدار خاندان ابوسفیان مبتنی بر
سنت بود و ریشه در عصر جاهلیت داشت .آنها مدتی درمقابل سلطهاي كه مبتنی بر اقتدار دینی
بود ،عقب نشستند؛ اما مترصد فرصتی بودند كه با كنار زدن اقتدار دینی ،اقتدار سنتی را در قالبی
جدید ،در زیر لواي دین احیا كنند كه این آریستوكراسی قبیله اي در عصر عثمان فراهم شد (بدوي،

 .)311 :3131در همین راستا ،دیدگاه انتقادي صائب عبدالحمید نیز قابلتوجه است كه در كتابش،
زیر عنوان «پادشاهی موروثی نتیجه طبیعی فتوحات» ،به نظریة فتحی عثمان به دیده تردید می نگرد
كه گفته بود« :علت پیدایش نظام حكومت موروثی همین فتوحات بوده است» ،بنابراین ،معاویه آن
را ابداع نكرده و از پیش نساخته است (عبدالحمید493 :3139 ،؛ كرون .)313 :3139 ،او ادامه میدهد،
«اگر فقه نظري اسالمی را رها كنیم و به تجربههاي عملی در تاریخ حكومت پیش از معاویه نظري
بیفكنیم ،در مییابیم كه این تجارب چندان از نظام پادشاهی دور نبوده است( ».عبدالحمید:3139 ،

.)491
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بههرحال ،معاویه با «سیاست تغلب» بر كرسی نشست و بر «بقیة شورا و جماعت مسلمانان اعم از
انصار و مهاجرین استبداد نمود» (جاحظ )143 :3913 ،و آن سال ( 43ق ).را سال جماعت نامید .از
منظر برخی ،پادشاهی او باعث نجات از وضعیتی بود كه اسالم و دولت را تهدید به انقراض
میكرد (الجابري .)111 :3991 ،بهزعم آنان ،این یك حتمیت تاریخی بود كه باید به وقوع
میپیوست؛ چراكه در غیر این صورت ،اساس دولت اسالمی در معرض خطر قرار میگرفت.
  .مشروعيت و اعمال قدرتاز دیگر اركان ساختار دولت در عصر اموي ،مشروعیت است .چنانكه گفتیم ،معاویه با سیاست
«تغلب» و «استیال» و بدون رضایت اكثریت ،به قدرت رسید و در خطبهاي در كوفه با صراحت به
این موضوع اذعان كرد؛ اما این سیاست ،یگانه راه براي استمرار قدرت نبود .او بهدنبال راههایی
براي كسب مشروعیت و قانونی جلوه دادنِ حكومت خاندان اموي بود .معاویه كه بهزعم
هاوتینگ« ،برترین در میان همسانان» بود (هاوتینگ ،)16 :3136 ،و تاریخْ او را سیاستمداري مكار
دانسته است (عبدربه ،)313 /1 :3436 ،براي كسب مشروعیت بر سه عنصر عدالت صحابه ،جعل
حدیث و ادعاي

اللهی تأكید داشت .تأكید مكرر خلفاي اموي و مروانیِ پس از معاویه بر

مورد اخیر ،در منابع ذكر شده است (فوزيالنجار ،بیتا111 :؛ عماره19 :3419 ،؛ مسعودي.)161 /3 :3419 ،
بحث و بررسی دربارة نظریة عدالت صحابه و جعل حدیث ،موضوع این پژوهش نیست؛ اما یادآور
می شویم كه این دو عنصر ریشه در عصر شیخین داشت و «نظریة عدالت» ،درواقع ،ابزاري اساسی
براي توجیه شرعی حكومت معاویه و سلطة اموي شد .بعدها ،فقهاي مذاهب اربعه با استناد به این
نظریه ،اطاعت از سلطان جائر را جایز شمردند (ابنعقیل .)61 :3431 ،پشتوانة این نظریه ،جعل حدیث
و روایت بود (یعقوبی ،بیتا311 /1 :؛ مقدسی ،بیتا11 /1 :؛ عبدربه .)111 :3436 ،امویان براي توجیه حضور
خود در صحنههاي سیاسی اسالم ،به تحریف تاریخ دورههاي قبل از خود پرداختند و براي تحقق
این هدف ،مورخانی چون ابنشهاب زهري به پایگاه اموي جذب شدند (فرهمندپور.)341 :3119 ،
مهمترین عنصري كه امویان براي مشروعیت خویش بر آن تأكید داشتند و ادعا شده در پیوند
با فرهنگ ایرانی شكل گرفته ،لقب «

اللهی» است .طبق گزارشهاي تاریخی ،خلفاي گذشته
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حاضر نبودند ادعا كنند كه «

اهلل» هستند (عماره)13 :3419 ،؛ ادعایی كه معاویه و خلفاي بعد از

او به صراحت بر آن تأكید میكردند .پژوهشگران ،ضمن تأیید پیدایش این عنوان در زمان معاویه،
دلیل ظهور چنین ایدهاي را سیاسی میدانند .خلفاي اموي با الهی دانستنِ خالفت خود ،قصد دُور
زدن پیامبر اسالم (ص) را داشتند؛ زیرا آخرین كسانی بودند كه اسالم آوردند و باید این تأخیر را
بهنوعی چاره میكردند .برقرار كردن رابطه و نسبت مستقیم میان خلیفه و خداوند ،تا حدي براي
رسیدن به این هدف ،كارساز بود.
دلیل دیگر كاربرد عنوان

اللهی ،در نظریات و فرهنگ سیاسی و سنن ریشه داشت.

مسلمانان و اعراب با تصرف گستردة دیگر سرزمینها ،مانند ایران ،بهطور وسیع و مستمر با فرهنگ
آنها آشنا شدند .البته ،پیش از این ،اعرابِ نزدیك به مرزهاي ایران تا حدودي با فرهنگ ایرانی
آشنا بودند؛ ولی خلفاي اموي با اقتباس از رسوم و نظریههاي سیاسی توجیهگر قدرت ،ترجیح
میدادند كه از عنوان

اللهی همچون معادل حق الهی سلطنت استفاده كنند (قادري)33 :3133 ،

و با تقلید از شاهان ساسانی و تمسك به فره ایزدي ،به مقامی مشابه پادشاهان ساسانی دست یابند
(خاكرند.)411 :3191 ،
اگرچه برخی دیگر از پژوهشگران تداوم فره ایزدي را نه در پادشاهان ،بلكه در امامان شیعه
جستوجو میكنند (رضایی راد114 :3139 ،؛ مددپور ،)331 -11 :3133 ،صرفنظر از این دیدگاه ،باید
اندیشة شباهت حق الهی خلفاي اموي با فره ایزدي را بیشتر در حد یك «شباهت یا اقتباس ناقص»
دانست؛ زیرا آموزة فره ایزدي فقط در چهارچوب جهانبینی زرتشتی قابلفهم و از مصادیق یك
پادشاه آرمانی است .این مصادیق در هیچیك از خلفاي اموي یافت نمیشود .عالوهبر آن ،آموزة
فره ایزدي ،بخت ،كامیابی و موهبتی آسمانی بود كه كسب آن مشروط به وجود شایستگیهایی در
فرمانروا بود (كناوت19 :1111 ،؛ مجتبایی ،بیتا .)311 :این اندیشه در كنار عناصري دیگر همچون
«اقتدار و آمریت ،عدالت ،زهد و دینداري» قابلفهم بود و این صفات ،درواقع ،بیش از آنكه
اكتسابی باشند ،گوهري ذاتی محسوب میشدند (رضاییراد)111 :3139 ،؛ خصایصی كه اكثر خلفاي
اموي ،حداقل در بُعد دینداري ،زهد و عدالت ،آشكارا فاقدش بودند.
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بعضی از مورخان و پژوهشگران ،با نقل این گفتة معاویه« :انا اول الملوك» ،او را اولین پادشاه
اسالم دانستهاند كه از شاهنشاهی ساسانی تبعیت كرده است؛ اما اخباري دردست است كه معاویه
دوست نداشته او را با عنوان «مَلِك» بخوانند (یعقوبی ،بیتا .)131 /1 :شاید دلیل آن ،نكوهش
پادشاهان در قرآن كریم باشد كه میفرماید« :چون پادشاهان وارد شهر یا روستایی شوند ،آنرا تباه
و فاسد میكنند» (نمل .)11 /14:قرآنْ خداوند را تنها پادشاهِ عالم معرفی میكند و او را شایستة هر
قدرت و شكوهی و برخوردار از آن و استفادة بشري از این قدرت و جالل را نامشروع میداند.
كاربرد واژة مَلِك در شعر درباري و برخی دیگر از نوشتههاي آن عصر به نحوي بود كه با واژة
«امام» یا «خلیفه» در تقابل نباشد (كرون .)99 :3139 ،مردم بهقدري از موضوع پادشاهی و سابقة آن
شناخت داشتند كه در بعضی از گزارشها آمده است ،مردم بحرین ،یمن و عمان فرق خالفت و
ملوكیت را میدانستند و وقتی خبر وفات پیامبر (ص) به آن مناطق رسید ،آنها از نوع حكومت در
نظام جدید سؤال میكردند (عماره .)11 :3419 ،در این زمینه ،گفتوگوي عُمَر با سلمان دربارة فرق
خالفت و ملوكیت قابلتوجه است (ابنسعد .)111 /1 :3431 ،با چنین تجاربی از سابقة ملوكیت در
اسالم ،بعید بهنظر میرسد كه معاویه خود را آشكارا پادشاه خوانده باشد.
آنچه میتوان از شاختار شاهی مطالعه كرد ،الگوي رفتاري خاصی است كه این نهاد بهنمایش
میگذارد و دقیقاً براساس این الگوهاست كه مورخانی چون یعقوبی و پس از او ،مودودي به
ت شابهات سلطنت ایرانی و سلطنت اسالمی در عصر اموي میپردازند .یعقوبی كارهاي معاویه و
سایر ملوك بنیامیه مثل «نشستن بر تختگاه و نشاندن دیگران در پایین آن ،اختصاص مالهاي مردم
به خود» را از نمونة این تشابهها ذكر میكند (یعقوبی ،بیتا .)111 /1 :مودودي نیز با تفكیك خالفت
از ملوكیت در هشت مورد و مقایسة رفتار خلفاي بنیامیه با این خصایص ،تالش كرده است
تأثیرپذیري آنان از پادشاهی ایران را اثبات كند .مهمترین محورهاي بحث او عبارتاند از:
«دگرگونی در روش تعیین خلیفه (استفاده از زور) ،دگرگونی در روش زندگی شخصی خلفا و
حاكمان (پیدایش حاجبان و شكاف میان مردم ،مسئوالن و دولت) ،تبدیل بیتالمال به خزانة
شخصی خلیفه ،پایان آزادي ابراز عقیده ،پایان آزادي قوة قضائیه ،خاتمة نظام شورایی كه تبدیل به
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استبداد شخصی شد ،ظهور تعصبهاي قومی و نژادي و نابودي برتري قانون( ».مودودي-333 :3411 ،

.)113
اگرچه یعقوبی ،و بهتبع آن ،بعضی از پژوهشگران با برشماري شاخصههایی ،ملوكیت بنیامیه را
همان شاهنشاهی ساسانی میدانند ،شواهد تاریخی نشان میدهد كه این شاخصهها فقط شباهتهاي
دو نظام سیاسی را مطرح میكنند كه بهلحاظ مبانی ،با هم تفاوت ماهوي داشتهاند .توضیح آنكه،
در ایران ساسانی «شاه سرشتی ایزدي داشت و فوق مردمان بود( ».رضایی راد )169 :3139 ،و بهاعتبار
همین فره ایزدي ،پیكري دوگانه داشت و از این حیث ،انسانی خداگونه بود كه خوبی و بدي
روزگار بر اراده و نیت او استوار بود (فیرحی .)31:3139 ،خلیفة اموي نه پیكري دوگانه داشت و نه
اراده و نیت او در تقدیر جهان مؤثر بود؛ بلكه آنها ،مانند دیگر مردمان ،در دایرة لطف و قهر خدا
قرار داشتند .آن سیاست عقلی كه در دورة پیش از اسالم معمول بود ،جاي خود را به سیاست دینی
داد (نیرنوري )111 /1 :3111 ،و كار خلفا ،اقامة شریعت و اجراي قوانین موضوعه در كتاب آسمانی و
سنت پیامبر (ص) بود .درست است كه در فرهنگ ایرانشهري شاهنشاه بر همة عرصههاي مادي و
معنوي سلطه داشت ،اما این آمیختگی حوزههاي قدرت و اقتدار مادي و معنوي به شخص حاكم
محدود میشده و در كلیت جامعة تحت حاكمیت او مرسوم نبوده است .در پادشاهی نوعی
وحدت و همسانی دینی وجود داشته است و از این رو ،بهناچار با نهاد روحانیت كه از دستگاه
كارگزاري حكومت جدا بوده ،رقابت و ،در عین حال ،همكاري داشته است؛ بهطوريكه «نهاد
دین و سیاست همزاد و توأمان تلقی شدهاند( ».مینوي .)3 :3133 ،در جامعة عصر اموي ،دین و دولت
درظاهر از هم جدا نبوده و قدرت همهجانبة حاكم مبتنی بر وحدت و یگانگی كامل و تمامعیار امر
سیاسی بوده است (كرون)11 :3139 ،؛ بنابراین ،خلیفه منشاء قدرت نبوده ،بلكه فقط باالترین
امانتدار آن محسوب میشده است (میكل .)331 :3133 ،این امر بهخصوص دربارة معاویه صدق
میكند كه سعی میكرد خودش را ،بهویژه نزد عربهاي تابع خود ،همچون یك شیخ قبیله جلوه
دهد؛ البته قدرت و منابع وي بسیار بیش از قدرت و منابعی بود كه سران قبایل پیش از اسالم
دراختیار داشتند .خالفت براي او نه فقط مسندي سیاسی ،بلكه مسندي الهی بهشمار میرفت
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(هاوتینگ)19 :3136 ،؛ هرچند در عمل اینگونه نبود و دین را درخدمت اغراض سیاسی خود قرار
داده بود.
با این توضیحات ،استدالل كردیم كه وجود برخی ویژگیهاي مشترك نظیر استفاده از زور
براي رسیدن به قدرت ،پیدایش حاجبان ،تبدیل اموال عمومی به خزانة شخصی ،منع آزادي عقیده
و ادعاي

اللهی در سلطنت ایرانشهري و خالفت اسالمی ،باعث یكسانانگاريِ این دو نوع

نظام سیاسی شده است؛ اما تفاوتهاي جدياي كه بین آن دو وجود دارد ،خالف این باور را نشان
میدهد.
  .3انتقال قدرتاز دیگر مؤلفههاي ساختار دولت اموي كه دیرپاتر از مؤلفههاي دیگر بود و «صورت مشروعی
براي پادشاهی در بالد مسلمین شد» (وردانی )313 :3439 ،و بعداً جایگاه مهمی در فقه حكومتی
اهلتسنن پیدا كرد ،نحوة انتقال قدرت بود .این نحوة انتقال ،درواقع ،پایهگذار روشی شد كه پیش
از هر عاملی دیگر ،توجهها را به فرهنگ كشورهاي پیرامونی چون ایران و روم جلب كرد (بودبوس،

)11 :3411؛ فرهنگی كه بهخصوص در ایران عصر ساسانی مرسوم بود و آن ،انتقال موروثی
پادشاهی از پدر به فرزند بود (كریستنسن .)311 :3111 ،در تاریخ اسالم ،مغیرةبن شعبه نخستین بار این
موضوع را طرح كرد .او در بصره كمی فارسی یاد گرفته بود (طبري )33 /4 :3131،و همین باعث
شده بود كه پیشنهاد او را تحتتأثیر آشناییاش با فرهنگ ایرانی بدانند (فیرحی .)311 :3119 ،روایت
یعقوبی این است كه چون مغیره فهمید كه معاویه قصد بركناري او را از مقامش دارد ،نزد او رفت
و گفت:
اي امیر مؤمنان ،سن من باال رفته و نیروي من ضعیف شده و از كار بازماندهام و از دنیایم به
آنچه نیاز داشتهام ،رسیدهام .به خدا قسم بر چیزي از دنیا افسوس نمیخورم ،جز بر یك چیز
كه تصور میكنم با آن حق تو را بر خود ادا كنم و دوست دارم كه مرگم فرانرسد و خدا نیكو
مرا یاري دهد .گفت :آن چه كاري است؟ گفت :من بزرگان كوفه را به بیعت كردن براي
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یزید ،پسر امیرالمؤمنین ،به ولیعهدي پس از امیرالمؤمنین فرا خواندم و آنها هم پیشنهاد مرا
پذیرفتند (بیتا.)111 /1 :

روایت طبري اندكی با گزارش یعقوبی متفاوت است .طبري اشاره میكند كه مغیره ابتدا با
یزید در این زمینه صحبت كرد و یزید نیز «این را با پدر خویش بگفت كه مغیره را سوي كوفه
بازفرستاد( ».طبري .)111 /1 :3131 ،ابنقتیبه كه كمی قبلتر از طبري و یعقوبی میزیسته ،معتقد است
كه عزل مغیره ازطرف معاویه ،موجب شد كه مغیره چنین پیشنهادي بدهد؛ زیرا با این ترفند
میخواست قدرتِ ازدسترفته را بازگرداند .البته ،در سخنان ابنقتیبه اشاراتی است كه مورخان
بعد از او ذكر نكردهاند:
مغیره به معاویه گفت :تو آنچه در این ملت از فتنه و اختالف است میدانی و تو هم سرانجام
خواهی مرد .من میترسم بعد از تو همان اتفاقاتی رخ دهد كه بعد از عثمان رخ داد .یزید را به
جاي خود قرار بده (.)331 /3 :3431

منابع دربارة زمان این حركت و پذیرش سخنان مغیره ازطرف معاویه و تالش براي ولیعهدي
یزید اتفاقنظر ندارند .یعقوبی تاریخ این حركت را سال  49ق( .بیتا ،)113 /1 :ابنقتیبه سال  13ق.
( )396 /3 :3431و طبري سال  16ق )111 /1 :3131( .میداند .از همان ابتدا ،بعضی از بزرگان با این
كار معاویه مخالفت كردند .صرفنظر از مخالفت امامحسین (ع) ،گزارشهایی نیز از مخالفت
فرزندان صحابه با معاویه دردست است؛ بهطوريكه عبداهللبن عمر به معاویه گفت« :خالفت
همچون سلطنت هرقل ،قیصر و كسري نیست كه فرزند وارث پدر شود .اگر اینگونه بود ،من
جانشین پدرم میشدم( ».ابنقتیبه .)391 /3 :3431 ،عبدالرحمانبن ابوبكر نیز در این مورد با معاویه
مخالفت كرد (ابنعبدربه .)119 /1 :3436 ،علیرغم چنین مخالفتهایی ،معاویه توانست با «یك
برنامهریزي سنجیده ،پنهانكاري و در عین حال ،زمینهسازي و اِعمال فشار به یزید جهت اصالح
شیوة زندگی براي رسیدن به شرایط موردپذیرش والیتعهدي» (هاوتینگ )19 :3136 ،و با سیاستی توأم
با تطمیع و تهدید ،او را به ولیعهدي خود انتخاب كند .این سنت در سراسر عصر اموي جریان
داشت؛ بهطوريكه نُه تن از خلفاي اموي قبل از فوتشان ،جانشین خود را انتخاب كردند
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(خضريبك ،بیتا .)113 :اگر این سنت ریشه در فرهنگ ایران و روم ندارد ،از كجا نشأت گرفته
است؟ آیا نمیتوان فرهنگ عرب جاهلی را در این نوع «انتقال حكومت» مؤثر دانست؟
بررسیهاي تاریخی نشان میدهد كه انتقال موروثی حكومت ،بهجز در گروههایی كه ساكن
یمن بودند ،درمیان اعراب رایج و مقبول نبوده است (عیسی19 :3431 ،؛ محمد خالد .)33 :3413 ،اگر هم
انتقال برخی مناصب موروثی بوده است ،لزوماً پسر جایگزین پدر نمیشده است (كرون.)36 :3139 ،

در اندیشة قبیلهاي ،آنچه بیش از همه شایستگی جانشینی را نشان میداد ،نه قرابت و نزدیكی به
حاكم ،بلكه موضوع «ردیف» بود« .ردیف» در زبان عربی به كسی گفته میشود كه انتظار میرفت
«پس از ساالرشان ،ساالر شود( ».طبري .)431 /1 :3131 ،دست یافتن به چنین مقامی ،مستلزم سپري
كردن مراحل مختلفی بود؛ بهطوريكه بعد از فوت حاكم ،پذیرش «ردیف» امري عادي تلقی
میشد .اما ،یزید در اذهان عمومی جایگاه ردیف را نداشت .به همین دلیل ،معاویه از ده سال قبل
از مرگ ،براي ولیعهدي او تالش میكرد .البته ،بهجز پیشنهاد مغیره ،بهنظر میرسد كه خودِ معاویه
نیز چندان به انتقال موروثی حكومت به پسرش بیمیل نبوده است (ابناعثم.)111 /4 :3433 ،
ابنخلدون اصرار معاویه بر والیتعهدي یزید را بهدلیل مصلحت یا بیم از مفسده میداند .بهنظر
وي ،اهل حلوعقد كه در این هنگام از خاندان امویان بهشمار میرفتند ،همه بر والیتعهدي یزید
همرأي و متفق بودند (ابنخلدون .)161 /3 :3413 ،اَیمَن ابراهیم نیز ضمن تأكید بر اینكه معاویه خود را
برگزیدة خدا براي حكومت میدانسته است ،تأكید می كند كه براساس این تفكر ،طبیعی بوده كه
او حكومت را براي فرزندش موروثی كند؛ زیرا اوست كه شایستگی تعیین حاكم بعدي را دارد
(ابراهیم .)111 :3993 ،بههرحال ،جانشینی موروثی فرزند در یك خاندان ،درحقیقت ،گام نخست
بهجانب نوعی حكومت امپراتوري است؛ اما بهنظر میرسد در عصر اموي ،باوجود موروثی شدن
خالفت در عمل ،هنوز بهلحاظ نظري ،خالفت امري موروثی نیست .منابع مربوط به عصر اموي
نمونههاي فراوانی از تالش و دعوت براي انتخاب خلیفه را ضبط كردهاند .این انتخاب ممكن بوده
ازمیان تمامی مسلمانان ،اعراب ،قریشیان ،اعضاي خاندان پیامبر (ص) و ازطریق شورا صورت
گیرد .هنگامی كه یزیدبن عبدالملك در سال  316هجري برضد ولیدبن یزید شورش كرد و قصد
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داشت خلیفه شود ،شورایی تشكیل داد و اعالم كرد كه اگر نامزدي افضل و اصلح پیدا شود،
كنارهگیري خواهد كرد (كرون.)31 :3139 ،
علیرغم دیدگاه افرادي چون ابنخلدون كه حكومت موروثی را ناشی از عصبیت میداند و
اَیمَن ابراهیم كه براي انتخاب ولیعهد به منشأ ماورایی معتقد است ،به نظر میرسد نگاهها در این
زمینه بیشتر ناظر بر اوضاعواحوال بیرونی ،بهخصوص فرهنگ ایران ،است .در تحلیل این امر باید
گفت ،صِرف آشنایی اعراب با نظامهاي حكومتی وراثتی ایران و روم ،توجیهی كامل براي اقتباس
از این نوع نظام و شكلگیري آن در میان اعراب نیست؛ چنانكه بهرغم این آشنایی ،چنین وضعیتی
نه پیش از اسالم و نه پس از آن تا زمان امویان بهوقوع نپیوست .بنابراین ،نباید آشنایی با نظامهاي
وراثتی را تنها عاملِ موروثی شدن حكومت درمیان امویان دانست .بدون تردید ،میل درونی فردِ
حاكم به بقاي قدرت در خاندانش ،ترجیحاً بهدست پسر یا برادر ،از منظر روانشناسانه را نیز نباید
از نظر دور داشت (عوضجعفر393 :3436 ،؛ قادري .)13 :3133 ،تركیبی از عواملِ پیشگفته با محور
قرار دادن عامل آخر ،یعنی اصل بقاي قدرت در خاندان فرد حاكم ،میتواند تبیینی نسبتاً جامع از
وراثتی شدن حكومت در زمان امویان ارائه كند.
 .ساختار اداري
هنگامی كه دین اسالم از جزیرةالعرب خارج شد و تودههاي غیرعرب وارد جامعة اسالمی شدند،
كمكم این دین از صورت سادة نخستین خارج شد و بهتدریج شكلِ دولتی بهخود گرفت كه
میخواست بر ملتهایی مختلف و سرزمینهایی پهناور فرمانروایی كند .در این هنگام ،پیشوایان
اسالم دریافتند كه براي ادامة چنین دولتی ،تشكیالتی ساده و بدوي كه خود با آن آشنا بودند كافی
نیست و میبایست به دولت خود سازمانی شایسته دهند كه نقطه آغاز آن در عصر عُمَر بود (حیاري؛

 .)1 :3936در سال پانزدهم هجري كه گنجینههاي فراوان به مدینه رسید و عُمَر در جستوجوي
راهی براي توزیع آن بود ،مرزبانی ایرانی در مدینه پیشنهاد تشكیل دیوان داد (ابنعبدربه131 :3436 ،؛

مسعودي ،بیتا111 :؛ بالذري416 :3933 ،؛ جهشیاري.)31 :3913 ،

 / 55نقش فرهنگ ایرانشهري در ساختار دولت اموي

اگرچه بعضی مصادر به تأثیر فرهنگ رومی در تأسیس دیوان اشاره كردهاند (فایده،)19 :3433 ،
ولی شواهد بیشتري دردست است كه نشان میدهد مسلمانان بیشتر تحتتأثیر الگوي ایرانی بودند
(لوي .)31 :3134 ،اصالً كلمة «دیوان» از ریشة ایرانی كهن  ،dipi-panaبهمعنی «بنده و خدمتگذار»
است (فراي )369 :3161 ،كه در زمان ساسانیان ،بهمعناي «دفتر حكومتی» بهكار میرفته است (همان:

 19و  .)319در منابع قدیمی بر دیوان عُمَر لفظ «دیوان» اطالق شده است و در بعضی منابع متأخر،
دیوان جیش یا دیوان الجند .برخی دیگر از منابع نیز از دیوان عطا یا دیوان صرف اموال و خراج و
دیوانی كه مسئول توزیع فی دربین مردم بوده است نام بردهاند (فایده.)311: 3433 ،
از زمان خالفت معاویه ،خالفت اسالمی كه تاكنون بیشتر جنبة پیشوایی دینی داشت ،رفتهرفته
به مملكتداري و سلطنت تبدیل شد .در این شرایط ،دولت براي ادارة امور ،دیوانهاي تخصصی
ایجاد كرد و بهتعبیر ابنخلدون« ،قدرت استیالیی و جهانگشایی» موجب پیدایش دیوانهاي
بیشتري در عصر اموي شد (ابنخلدون .)111 /3 :3413 ،با توجه به این ضرورت ،در عصر اموي چهار
نوع دیوان تشكیل شد.
  .ديوان جنددیوان جند همان دیوانی است كه براي اولین بار در دولت اسالمی بهاشارة هرمزان و تحتتأثیر
فرهنگ ایرانی بهوجود آمد .این دیوان در زمان امویان تخصصیتر شده و وظایف آن ،رسیدگی
به آمار نیروهاي مسلح و تأمین نیازهاي آنان بوده است (زیدان .)311 :3136 ،در زمان عُمَر ،دیوان
جند هم شكل نظامی و هم غیرنظامی داشت؛ اما در زمان امویان ،فعالیت این دیوان صرفاً مربوط به
امور نظامی بود (فایده .)311 -313 :3433 ،علیرغم تخصصی شدن دیوان جند در عصر امویان ،نباید
این گونه پنداشت كه خلفاي اموي توانستند همان نظام ارتش ساسانی را احیاءكنند؛ زیرا در عصر
ساسانی نظامی پیچیده از سربازگیري وجود داشت كه نیروها براي پیوستن به آن باید مراحل
مختلفی را پشتسر میگذاشتند ،در غیر این صورت ،از خدمت در ارتش منع میشدند.
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  .ديوان خاتمیكی دیگر از دیوانهایی كه در عصر اسالمی ،تحتتأثیر فرهنگ ایرانی شكل گرفت ،دیوان خاتم
بود .این دیوان در زمان معاویه تأسیس شد (جهشیاري14 :3913 ،؛ طبري111 /1 :3131 ،؛ یعقوبی ،بیتا/1 :

 .)111البته در زمان پیامبر اسالم (ص) استفاده از خاتم رایج بود (بالذري ،)444 :3933 ،اما در زمان
امویان ،خاتم بهشكل یك نهاد رسمی در آمد.
نخستین كسی از اعراب كه به تقلید از ایرانیان براي خود «دیوان خاتم» تشكیل داد (حیاري،
16 :3936؛ بالذري )446 :3933 ،و براي اولین بار نسخه برداشتن از نامهها را معمول كرد (یعقوبی ،بیتا:

 )114 /1و پادشاهی را براي معاویه استوار ساخت (طبري ،)111 /1 :3131 ،زیاد ،پسر ابوسفیان ،بود.
بهنظر میرسد دهقانان ایرانی سهمی اساسی در شكلگیري این دیوان داشتند؛ زیرا زیاد اولین كسی
بود كه از دهقانان در دیوانها استفاده كرد (ابراهیم .)113 :3993 ،این دیوان به ثبتوضبط فرمانهاي
خلیفه اختصاص داشت و ترتیب آن چنان بود كه فرمان خلیفه را پیش از صدور به این دیوان
میآوردند ،نسخهاي از آن را برمیداشتند ،آن را با نخ و موم میبستند و پس از آنكه رئیس دیوان
آن را مُهر میكرد ،در آنجا نگاه میداشتند.
علت تأسیس این دیوان را چنین نوشتهاند :وقتی معاویه حوالهاي براي عمربن زبیر به والی
خویش ،زیاد ،نوشت .عُمَر نامه را گشود و لفظ «مئته» را به «مأتین» تغییر داد .بنابراین ،معاویه براي
جلوگیري از چنین اعمالی ،دیوان خاتم را تأسیس و مُهروموم كردن نامهها را مرسوم كرد؛ كاري
كه تا آن زمان معمول نبود (طبري111 /1 :3131 ،؛ جهشیاري .)14 :3913 ،دفتر خاتم از روزگار خالفت
معاویه تا اواسط دورة عباسی از دفترهاي مهم بود (زیدان93 :3136 ،؛ ابراهیم حسن .)461 /3 :3131 ،تدبیر
مهمی كه ایرانیان در زمینة ارسال نامهها اندیشیدند و تا آن زمان دربین اعراب سابقه نداشت ،این
بود كه در زمان خسرو پرویز ،براي رفع بوي پوستها ،آن را با زعفران و گالب آغشته میكردند.
این روش در زمان امویان مجدداً بهكار رفت (بالذري.)446 :3933 ،
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  .3ديوان چاپارخانه (بَريد)سابقة استفاده از این دیوان مربوط به عصر هخامنشیان است؛ اما ساسانیان آن را تعدیل كردند و
دوباره بهكار بردند (فراي .)11 :3161 ،استفادة مجدد از این دیوان به عصر امویان بازمیگردد.
هنگامی كه خالفت براي معاویه مسلّم و موانع آن برطرف شد ،خواست ترتیبی دهد كه بهسرعت
از اخبار مملكت آگاه شود؛ بنابراین ،بهپیشنهاد دهقانان عراق و مشاوران رومی خویش ،این دیوان
را تأسیس كرد (محمدي31 :3134 ،؛ زیدان .)331 :3136 ،كلمة «بَرید» عربی است؛ اما بعضی معتقدند
كه این كلمه ،فارسیِ معرّب است و اصل آن «بریدهدم» بوده است؛ زیرا در ایران قدیم دُم اسبان
پُست را میبریدند تا از اسبهاي دیگر متمایز شوند (حوفی .)316 :3193 ،این دیوان در زمان
عبدالملكبن مروان اهمیت بیشتري یافت؛ بهطوريكه خلیفه به حاجبان درباري دستور داده بود كه
صاحبان بَرید بتوانند بی هیچ مانعی با او در ارتباط باشند (ابنخلدون .)114 /3 :3413 ،بهنظر میرسد
دلیل توجه خاص عبدالملك به این دیوان ،ناشی از گسترده شدن قلمرو در عصر اموي و لزوم
آگاهی بیشتر از تحركات مخالفان بوده است.
  .4ديوان خراجاگرچه خراج و مسائل مربوط به آن در حیطة مباحث اقتصادي است ،مطرح كردن آن در این مقاله
بیشتر معطوف به تفكري است كه در پسزمینههاي فرهنگ ایرانشهري وجود داشته؛ تفكري كه از
آن در ادارة اقتصادي جامعة اسالمی بهرهبرداري میشد .بنابراین ،هدف ،شرح الگوي اقتصادي و
نحوة وصول مالیات و موارد مشابه نیست؛ بلكه این است كه چگونه فرهنگ ایرانشهري در
جهتدهی به ساختار اقتصادي دولت در عصر اموي نقشآفرینی میكرده است.
الگوي خراج كه بعداً در نظام مالیاتی اسالمی مورد استفاده قرار گرفت ،بهطور كلی و
بهتصریح مآخذ اسالمی ،از سیستم مالیاتی ساسانی اخذ شد (مدرسی طباطبایی )49 :3161 ،و براساس
همین الگو ،اولین دیوان بهتوصیة ایرانیان در زمان عُمَر تأسیس گردید .این دیوان وظایف نظامی و
غیرنظامی داشت؛ اما پس از تأسیس دولت اموي ،تغییراتی اساسی در دیوان خراج بهوجود آمد؛
بهطوريكه به دو دیوان خراج و جند تقسیم شد .دبیري ایرانی بهنام عبداهللبن دراج كه منشی
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معاویه بود ،سهمی اساسی در این امر داشت .دربارة او گفتهاند كه براي اولین بار در عصر اسالمی،
توانست بخشهایی از اراضی بطائح عراق را بازیابی و احیا كند (بالذري)431 :3161 ،؛ عملی كه
نمونه و مثالی براي خلفاي بعد از معاویه شد كه سعی در اصالح اراضی و خراج داشتند .اصل این
بطائح و مشكالت مربوط به آن در روزگار قباد ساسانی بهوجود آمده بود (ریس.)339 :3111 ،
عبداهلل بعداً ،تحتتأثیر فرهنگ ایرانِ قبل از اسالم ،از مردم كوفه خواست كه در عید نوروز و
مهرگان به او هدایایی تقدیم كنند (جهشیاري)14 :3913 ،؛ رسمی كه در سراسر عصر اموي ،بهجز
دورة عُمَربن عبدالعزیز ،ادامه داشت (یعقوبی ،بیتا .)116 /1 :تا زمان عبدالملك ،دیوان خراج سواد و
عراق همچنان به فارسی بود؛ اما او آن را به عربی بازگرداند (بالذري194 :3933 ،؛ عفیفی.)16 :3916 ،
این عمل را صالحبن عبدالرحمان در سال  13هجري انجام داد (جهشیاري .)13 :3913 ،البته ،تعریب
دیوان باعث نشد كه نقش فرهنگی ایرانیان كاسته شود؛ چرا كه دیوان همچنان با الگوي ایرانی
فعالیت میكرد .تغییر زبان دیوان نیز بهسرعت رخ نداد (هاوتینگ .)16 :3136 ،جهشیاري مینویسد:
در سال  314هجري ،همچنان منشیان خراسان زرتشتی بودند و بهزبان فارسی مینوشتند .فقط در
همین سال بود كه یوسفبن عمر كه حكومت عراق را دردست داشت ،به نصربن سیار نامهاي
نوشت و از او خواست كه نگارشها از فارسی به عربی بازگردانده شود (جهشیاري .)61 :3913 ،در
زمان معاویه ،سنتی در دیوان نهاده شد كه خلفاي بعد از او نیز از آن تبعیت كردند .پیش از معاویه،
دهقانان كه مسئول جمع خراج بودند« ،عطایا» میگرفتند؛ اما از زمان تأسیس سلسلة اموي« ،عطایا»
به «اجر» تبدیل شد و این اجر بهدلیل خدمتی بود كه در دولت انجام میدادند (ابراهیم.)119 :3993 ،
عالوهبر این ،معاویه تمام امالكی را كه متعلق به شاهان ساسانی بود و توسط دهقانان ایرانی اداره
میشد ،پس گرفت .یعقوبی مینویسد:
عبداهللبن دراج به معاویه نوشت كه دهگانان به او خبر دادهاند كه كسري و خاندان كسري را
خالصههایی بوده است .عبداهلل دهگانان را فراهم ساخت ،از ایشان پرسش كرد .دهگانان گفتند
دفتر در حلوان است .پس ،فرستاد تا آن را آوردند و هرچه را براي كسري و خاندان كسري
بود ،از آن استخراج نمود و آن را خالصة معاویه قرار داد (بیتا.)133 /1 :
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اگرچه دهقانان ایرانی با تبعیت از سنتهاي ساسانی ،نقش مهمی در تحوالت قرن اول هجري
و در انتقال فرهنگی ایفا كردند ،گاه همكاري آنان با دولت اموي باعث فشار شدید بر همنوعان
خود ،بهخصوص ایرانیان مسلمان و غیرمسلمان ،میشد .بهنظر میرسد آنان درصدد احیاء سیستمی
طبقاتی در خراسان بودند كه در جهانبینی زرتشتی ،عامل وضع مراتب اجتماعی در جامعة عصر
ساسانی محسوب میشد.
شعبان معتقد است:
فتح عرب هیچ تغییري در ساختار اجتماعی ایرانیان وارد نكرد؛ چنانكه در مرو ،ساختار
اجتماعی آن از نظام طبقاتی ساسانیان تبعیت میكرد كه برطبق آن ،اشراف محلی
(دهقانان) جایگاه بسیار ممتازي داشتند و طبق پیماننامههاي تسلیم ،آنان مقام و اقتداري
را كه بر ایرانیان داشتند ،حفظ كردند .و درواقع ،دهقانان دریافتند اگر بخواهند موقعیت
ممتاز خود را حفظ كنند ،ناگزیر باید نظام قدیم را حفظ نمایند (شعبان.)331 :3136 ،
بنابراین ،دهقانان با نوعی سازش با نظامیان و اشراف عرب دولت اموي براي حفظ منافع و
موقعیت اجتماعی گذشته كه قبل از اشغال ایران از آن بهرهمند بودند ،تسلیم و مطیع اعراب شدند.
به این ترتیب ،طبقة نخبگان فئودال ایرانی با گردن نهادن به اسالم ،قدرت گذشتة خویش را حفظ
كردند؛ آنگونه كه با همین ترفند و نپرداختن خراج ،ثروتهاي هنگفتی بهدست آوردند و از نفوذ
سیاسی برخوردار شدند (خطیب .)36 :3113 ،این نفوذ بهتدریج و بعدها در ساختار دولت عباسی ،با
عنوانهایی چون وزارت ،شكل حقوقی بهخود گرفت و خاندانهاي برمكیان و آلسهل میراثدار
آن شدند.
نتيجهگيري
این مقاله با تمایز قائل شدن بین ساختار سیاسی و اداري ،با توجه به «نگرش تأثیر فرهنگی» ،بهدنبال
اثبات این امر است كه تأثیر فرهنگ ایرانشهري در ساختار اداري ،بیش از ساختار سیاسی است.
همچنانكه اشاره شد ،اگرچه روایتهاي تاریخی خبر از تأثیرگذاري فرهنگ ایرانی در هریك از
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متغیرهاي ساختار سیاسی میدهند ،چنین روایتهایی را باید با دیده تأمل نگریست .با چنین
نگاهی ،نتیجة این مقاله در محورهاي زیر خالصه میشود:
در موضوع زمینههاي استقرار قدرت امویان ،سهم سنن و اشرافیت قبیلهاي پررنگتر از دیگر
عناصر فرهنگی بوده است .اگرچه سخن از الگوگیري سرسلسلة این خاندان از فرهنگ ایرانی
است ،همانطوركه ابنخلدون در مقدمه تصریح میكند« ،جاهوجالل» امویان تمام امور باطل شاهان
ساسانی را شامل نمیشود و در این زمینه ،بهخصوص نحوة رفتار عمر با معاویه و شیوة حكمرانی او
قابلتوجه است.
در موضوع تأسیس سلسلة اموي و تبدیل نهاد خالفت به ملوكیت ،اگرچه معاویه و خلفاي بعد
از او روش كسرایان را درپیش گرفتند ،در اساسِ ملوكیت اسالمی و سلطنت ایرانشهري چند
اختالف ماهوي وجود دارد .یكی اینكه در فرهنگ ایران باستان ،شاهنشاه منشأ قدرت بود و
بهتناسب فره ایزدي ،پیكري دوگانه داشت كه ارادة او منشأ اثر در هستی تلقی میشد؛ موضوعی
كه دربارة هیچیك از خلفاي اموي مصداق ندارد .دیگر آنكه اندیشة ایرانشهري فقط در قالب
جهانبینی زرتشتی قابلفهم است و پیوند آن با ادعاي خلیفهالهی درحد یك «شباهت یا قیاس
ناقص» بود .عالوهبر این ،در فرهنگ ایرانشهري اگرچه دیانت و سیاست همزاد پنداشته شدهاند ،در
عمل از هم جدا بودند؛ اما در عصر اسالمی چنین دوگانگیاي وجود نداشت.
در مسئلة شیوة انتقال قدرت ،اشاراتی به تأثیر فرهنگ موروثی ایران قدیم شده است .در این
مقاله نشان دادیم كه نباید الگوگیري امویان در این زمینه را فقط متأثر از نظامهاي موروثی دانست؛
زیرا عوامل مختلفی چون انگیزة درونی افراد براي حفظ قدرت در خاندان خود ،آشوبها و فتنهها
همه در آن تأثیرگذار بودهاند.
علیرغم اعتقاد به كمرنگ بودن سهم فرهنگ ایرانشهري در هریك از متغیرهاي ساختار
سیاسی ،بهنظر میرسد سهم این فرهنگ در تأسیس ،تكوین و تداوم عام نهادهاي اداري حقیقتی
مسلّم است؛ بهطوريكه میتوانیم سهم دیگر فرهنگهاي موجود در آن عصر را بسیار ناچیز
بدانیم .تأسیس دیوانهاي چهارگانه ،بهویژه دیوان خراج و الگوهاي رایج در آن ،بهشدت متأثر از
عنصر ایرانی بوده است.
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منذ قيام االسالم حتي سقوط الدو االمو  .دمشق:

بینا.
 فایده ،مصطفی ( .)3433تأسيس عمربن خطاب للديوان .ریاض :مركز الملك فیصل. فراي ،ریچاردن ( .)3161عصر زرين فرهنگ ايران .ترجمة مسعود رجبنیا .تهران :سروش. فرهمندپور ،فهیمه ( .)3119تطور خالفت اسالمي از آغاز تا پايان سفيانيان .تهران:الرسول.
 فوزي النجار ،حسین (بیتا) .االسالم و السيا  .بیجا :مطبوعات شعب. فیرحی ،داود .)3131( .نظام سياسي و دولت در اسالم .تهران :سمت. _____ ( .)3133تاريخ تحول دولت در اسالم .قم :دانشگاه مفید. _____ ( .)3139قدرت ،دانش و مشروعيت در اسالم .تهران :نی. قادري ،حاتم ( .)3133انديشههاي سياسي در اسالم و ايران .تهران :سمت. كرون ،پاتریشیا ( .)3139تاريخ انديشة سياسي در اسالم .ترجمة مسعود جعفري .تهران :سخن. كریستنسن ،آرتور ( .)3111ايران در زمان ساسانيان .ترجمة رشید یاسمی .تهران :دنیايكتاب.
 كناوت ،ولفگانگ ( .)1111آرمان شهرياري ايران باستان .ترجمة سیفالدین نجمآبادي.تهران :وزارت فرهنگ و هنر.
 -كوفی ،ابناعثم ( .)3433الفتوح .تحقیقُ على شیرى .بیروت :داراألضواء.
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 لوي ،روبن ( .)3134ايران و اعراب :ميراث ايران .ترجمة احمد بیرشك و دیگران .تهران:علمی و فرهنگی.
 مجتبایی ،فتحاهلل (بیتا) .شهر زيباي افالطون و شاهي آرماني در ايران باستان .تهران:انجمن فرهنگ ایران باستان.
 -محمدي مالیري ،محمد ( .)3134فرهنگ ايراني پيش از اسالم و آثار آن در تمدن

اسالمي .تهران :طوس.
 -مددپور ،محمد ( .)3133آيين فرهي شهرياري و دينداري از ايران باستان تا ايران

اسالمي .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 مدرسی طباطبایی ،حسین ( .)3161زمين در فقه اسالمي .قم :دفتر نشر فرهنگ اسالمی. مسعودي ،علیبن حسین ( .)3419مروج الذهب و معادن الجوهر .تحقیقُ اسعد داغر .قم:دارالهجرة.
 _____ (بىتا) .التنبيه و اإلشراف .تصحیحُ عبداهلل اسماعیل الصاوى .القاهره :دارالصاوي -مقدسی ،مطهربن طاهر (بیتا) .البدء و التاريخ .بورسعید:

.

 مقریزي ،تقیالدین (بیتا) .النزاع و التخاصم .قاهره :الهدف. مودودي ،ابواالعلی ( .)3411خالفت و ملوكيت .ترجمة خلیل احمدحامدي .پاوه :بیان. میكل ،آندره .)3133( .اسالم و تمدن اسالمي .ترجمة حسن فروغی .تهران :سمت. نقیبزاده ،احمد ( .)3139درآمدي بر جامعهشناسي سياسي .تهران :سمت. نیرنوري ،عبدالحمید ( .)3111سهم ارزشمند ايران در فرهنگ جهان .تهران :انجمن آثار ومفاخر فرهنگی.
 وثوقی ،منصور ( .)3133مباني جامعهشناسي .تهران :بهینه. وردانی ،صالح ( .)3439السيف و السيا  .بیروت :دارالنشر. ولوي ،علیمحمد ( .)3131ديانت و سياست در قرون نخستين اسالمي .تهران :دانشگاه الزهرا. وینسنت ،آندرو ( .)3113نظريههاي دولت .ترجمة حسین بشیریه .تهران :نی. -هاوتینگ ،جرالد ( .)3136امويان .ترجمة عیسی عبدي .تهران :امیركبیر.
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 یارشاطر ،احسان و دیگران .)3133( .حضور ايرانيان در جهان اسالم .ترجمة فریدون بدرهاي.تهران :باز.
 -یعقوبی ،ابنواضح (بىتا) .تاريخ اليعقوبى .بیروت  :دارصادر.

