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چکیده
موضوع اصلی این تحقیق بررسی دو سده مهم تاریخ ایران یعنی سدههای سوم و چهارم هجری قمری
اســـت .قرون پرفراز و نشـــیب با چندین حکومت و دولت متفاوت و همزمان و تغییرات مهم جامعه
ایرانی در جهت تثبیت هویت ایرانی و ایجاد نظامات خاص ملی و مذهبی از تشـــکیل اولین حکومت
مستقل تا رویارویی مستقیم با خالفت و حتی تنفیذ خالفت با قدرت نظامی سرداران فارسی و باالخره
تئوریزه کردن سلطنت ایرانی ذیل مقام خالفت چنانکه در ایام حاکمیت سالجقه واقع شده ا ست .از
دیگر سوی ایرانیان با انتخاب و تقویت فرهنگی و علمی زبان فار سی ،مذهب شیعه و آداب و ر سوم
ایرانی نظامات و بنیادهای ملی ،دینی و اجتماعی خویش را خارج از قلمرو و اراده ســـیاســـتگزاران
خالفت سیا سی عربی عبا سیان تقویت ،بنیاد و پی گرفته که در ذیل برر سی مخت صر دورههای تاریخی
خواهد آمد .این تحقیق به روش کیفی و با تکنیک علمی تاریخی با بررســی دورههای مختلف تاریخی
تنظیم و یافتهها بر اساس کورنولوژی تنظیم یافته است.
واژههای کلیدی :خالفت ،سلطان ،زبان ،مذهب ،استقالل ،موالی ،ایرانیان ،شیعه.
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تاریخ دریافت 1395/04/28 :تاریخ پذیرش1395/10/11 :

مقدمه
با فروپاشــی دولت ســاســانی ،کشــور ایران را هرج و مرج اجتماعی و آشــوب و اغتشــاش فرهنگی و
سیاسی فرا گرفت .این دوره که بیش از دو قرن به طول انجامید در نزد بعضی از پژوهشگران تاریخ به
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دو قرن ســکوت ایرانیان تعبیر شــده اســت .اما علیرغم ســردرگمی و آشــفتگی این بخش از تاریخ
گواهیهای رو شن و قانع کنندهای نیز وجود دارد که ایرانیان در زیر سلطه و سایه حاکمان نوخوا سته
برآمده از سیا ستهای ا شرافیگری عربی و علیرغم سختگیری و سخت ک شیهای مر سوم که جان و
مال ایرانیان را به مخاطره میافکنده و عر صههای فرهنگی و اجتماعی را به گردابی هولناک و فروبرنده
برای کنشگران اصیل ایرانی تبدیل میکرد .حرکت آرمانی خوبش را برای تصاحب عرصههای مختلف
جامعه و تغییر معادالت آغاز نموده بودند.
ک شمکش هایی که در عر صه سیا سی بین نیروهای انقالبی علوی و پس از آن عبا سیان جویای نام در
سطح سرزمین اسالمی بوقوع میپیوست و مشکالت پیچیده دیوانی این سرزمین بزرگ و البته حضور
و ورود نحلههای مختلف دینی و مذهبی نیز فرصــتهای ارزشــمندی را در اختیار ایرانیان قرار میداد
که در وهله اول خود را اثبات نموده و در مرتبه دوم بتوانند بنیانهایی با اصــالت ایرانی و اســالمی و
نظاماتی در ســـاخت قدرت جدید بوجود بیاورند .ایرانیان به لحاا ســـاختاری در این دو قرن از همه
امکانات بهره ج ستند هوش سر شار خویش را در آموختن زبان عربی و ایجاد قواعد نوین برای زبان
بین الملل اســـالمی و ترجمه متون علمی به این زبان بکار بســـتند ،در عرصـــه قرآن پژوهی در زمره
سرآمدان روزگار خویش شدند و فقیهان ایرانی و مفسران ایرانی تبار قرآن کریم حاصل مجاهده علمی
ایرانیان در این دوران اســت .رویکرد دیگر آریایی نژادان مخالفت ســازمان یافته با اســتیالی عربهای
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متکبر و نژادپر ست اموی و در پی آن عبا سی ا ست .به صورتی که در تمام قیامهای علوی موالیان در
زمره عناصر اصلی ایفای نقش مینمایند .و در سرزمین اصلی کنکاشهای عظیمی را بر علیه نیروهای
خارجی سازمان میدهند و در هر رویارویی کوچک و بزرگ بر علیه اشغالگران شرکت میکنند هرچند
که این تالش و مجاهده گاها دســتاویز گروه دیگری از اشــراف ســیاســتمدار عرب برای رســیدن به

قدرت و ثروت جهان اسالم میگردید .این خیزش و تالش ایرانیان با صبر و متانت و عقالنیت مرحله
به مرحله به ثمر ن ش ست و موفقیتهای ن سبی را به بار آورد .مو ضوعی که در این نو شتار سعی در

ایرانی و اسالمی در جغرافیای ایران زمین دارد همانی که تا به امروز تداوم داشته و همچنان ایرانیان در
عرصههای مختلف بین المللی نام آور و سرآمدند.
سدههای آشوب و اضطراب
ملتی که توان ست تمدنهای عظیم د شت پهناور دو شط را بپذیرد و از آن خویش سازد ،ملتی که پس
از فتح مقدونیه تحت نفوذ نیرومند غربی قرار گرفت و تا حد زیادی در تمدن غربی غوطه ور شـــد و
مع هذا ایرانی باقی ماند .ملتی که در برابر همه مهاجمات بعدی حمالت عرب ،ترک و مغول نه تنها
توان ست نیروی ادامه زندگی خویش را حفظ کند بلکه همچنین توان ست این عنا صر خارجی را ایرانی
سازد این ملت در طی تاریخ متمادی خویش نیروی حیاتی خارق العادهای از خود نشان داد (گیرشمن،
.)407 :1364
پاالیش اجتماعی و استحاله نیروهای بیگانه
اعراب از دیرباز در مناطقی از ایران ســکنا گزیده بودند لیکن در دوران اســالمی همچنانکه در ســایر

هجری

چهارم برای نفوذ و تثبیت قدرت ایرانی در ساخت قدرت جدید و ایجاد تأ سی سات و نظامات تمدنی
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بررســی آن گردیده اســت ،دســته بندی پیروزیهای مرحلهای و البته نســبی ایرانیان در قرون س ـوم و

ک شورهای ا سالمی اتفاق افتاد ،عربها بعد از هر پیروزی یا د ست به احداث شهری جدید همچون
کوفه و ب صره میزدند (ابن اعثم )214-160 :1374 ،و یا در شهرها و قالع فرمانروایان مغلوب سکنی
میگزیدند آنچنان که در شهرهایی مانند شو شتر ،شوش ،رامهرمز ،ا صفهان ،ری و سایر شهرها انجام
دادند (طبری )1974 -1963 -1895-1888/5 :1352 ،بعدها گروه هایی منســـجم از عرب ها در قالب
قبیله و گروه های مذهبی نیز به شهرهای مستعد و پرنعمت ایران مهاجرت نمودند .مهاجرت مذهبی در
دوران بنی امیه دامنه وسیعتری یافت چنانکه شیعیان به مراکش ،الجزایر ،یمن ،عمان و شهرهای ایرانی
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قم ،ری و خراســان مهاجرت کردند (نیازمند .)8 :1383 ،پس از دوره خلفای راشــدین و شــهادت امام
علی (ع) ،صلح امام ح سن (ع) ( 56هــــ 677/م) و ا ستقرار خالفت بنی امیه ،جهان ا سالم در م سیر
خلفای ســه گانه که خالفتی ســیاســی و نظامی را در جامعه مســتقر ســاخته بودند در دائره حکومتی
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سلطنتی ارتجاعی و برا ساس تفکر پان عربی سم و برتری نژادی قرار گرفته بودند .چنانکه معاویه خود
می گفت که نخ ستین پاد شاه عرب ا ست و خود را مؤ سس سلطنت در جامعه ا سالمی معرفی مینمود
(فارسی ،بی تا506 :؛ یعقوبی.)166 /2 :1371 ،
پس گروههای ایرانی شکست خورده میبایست در کنار عربهای فاتح زندگی مینمودند و در مناطق
عمدتاً عربی مانند بصــره و کوفه و حتی در مناطق اصــیلتر مانند مدینه با طرح شــهروند درجه دوم و
موالی که شگرد ا سا سی امویان برای تداوم حکومت ا شرافی عربی شان بود م ستقر می شدند .راوندی
مینویســد :حکام اموی خود را موالی امیرالمؤمنین یعنی برده خلیفه میخواندند و ســپس زیردســتان
خود را بنده و برده خود ساخته هر گونه ستم و تعدی را روا میداشته به گفته ناصرخسرو مگر دیگری
را بگیری شکار شکار یکی گشتی از بهر آنک (راوندی.)69 :1386 ،
ا صالحات عمربن عبدالعزیز ( 101-99هـــــ 719 -717 /م) در ارتباط با موالی از جمله هماهنگی در
پرداخت حقوق از بیت المال و امور دیگر ن شان دهنده این نابرابری ستمگرانه ا ست (یعقوبی:1371 ،
 .)271-270شهیدی در همین زمینه مینویسد :عمربن عبدالعزیز موالی را در غنیمتها شریک ساخت،
ت صرف زمینهای فتح را ممنوع ساخت و زمامداران را فرمان داد که اهل ذمه را در صورت م سلمان
شدن از پرداخت جزیه معاف سازند؛ چرا که پیش از این اهل ذمه در صورتی که مسلمان نیز می شدند
برای پر کردن کیســه حاکمان ســتمگر مجبور بودند که جزیه نیز که مخصــوص غیر مســلمانان بود،
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بپردازند و یا به زبان ساده تر اسالم آنها پذیرفته نبود (شهیدی.)195 :1365 ،
یعقوبی اولین قیام موالی را در زمان معاویه اینچنین بیان میکند :دســتهای از موالی (عجمها) زیر فرمان
ابوعلی کوفی موالی بنی حارث ابن کعب خروج کردند و اینان نخســتین دســتهای از خوارج بودند که
موالی در آن خروج کرده بودند .پس مغیرۀ (ابن شــعبه) مردی از بجیله را بر ســر ایشــان فرســتاد و در

بادو ریا با هم روبرو شدند ،پس بجلی به آنان فریاد زد که ای گروه عجمها این عرب ا ست که به نام
دین با شما نبرد میکند .شما را چه می شود پس بر او فریاد زدند که ای جابر " ،انا سمعنا قرآنا عجبا

انباز نگردانیم و خدا پیامبر ما را برای همه مردم برانگیخته و او را از هیچکس دریغ ندا شته ا ست ،پس
با آنان نبرد کرد تا ایشـــان را کشـــت (یعقوبی .)149 :1371 ،منطقی که در قرن اول هجری در مورد
ایرانیان وجود داشت و نگاه ایرانیان مسلمان ن سبت به دین اسالم در این گزارش بخوبی نمایان است.
ایرانیان با باور در ست و با آغوش باز و برای دور شدن و محو ستم کاریهای سا سانیان به ا ستقبال
ا سالم شتافته بودند ،لیکن به گروهی ستمگر جدید و برا ساس همان ا سلوب شاهن شاهی گرفتار آمده
بودند .کور سوی دوره عمربن عبدالعزیز نیز به سرعت سپری شد و مجدداً با آغاز خالفت ه شام بن
عبدالملک ،ستمگریها ن سبت به ایرانیان از سر گرفته شد و حتی به دلیل پایین آمدن عایدی دولت،
مالیات های ســـنگین برای موالی تعیین و به اجرا درآمد .قیام حارث بن ســـریج ( که خود را مهدی
میانگاشت) ،براثر فشار امویان برای دریافت مالیاتهای جدید صورت گرفت (ابراهیم حسن،1373 ،
 .)408یعقوبی مینوی سد :یزید به عمربن هیبره عامل عراق د ستور داد که سواد را م ساحی کنند و بر
نخل ها و درختان خراج نهاد و به خراج گذاران زیان رسانید و بر دهقانان خراج نهاد و به کار واداشتن
بدون مزد را تأی ید نمود و هد یه های نوروز و مهر گان را دو باره برقرار نمود (یعقوبی.)280 :1371 ،

هجری

شنیدیم که به سوی راه را ست رهبری میکند پس ایمان آوردیم و هرگز ک سی را با پروردگار خویش
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یهدی الی الرشـــد فامنا و لن نشـــرک بربنا احدا" (قرآن کریم ،)28 - 72 ،همانا ما قرآنی شـــگفت را

ایرانیان به خوبی ت ضاد در رفتار اعراب را با شعارهای ا سالمی دریافته بودند و تفاوتهای فرمانروایان
اموی و مخالفین آنان را نیز درک میکردند و البته گفتمانهای مختلف و متفاوت را نیز در درون جامعه
ا سالمی می شناختند و جانبداریهای گاه و بیگاه آنان از قیامهای شیعی و ضد اموی ن شان دهنده رفتار
عملی آنان در پیروی از شــناخت ســیاســی و ایدئولوژیک این دوره اســت .گلدزیهر معتقد اســت:
ایدئولوژی کودتا ( سقیفه) با تزویر و تطمیع و تهدید بر مردم ایران (نیز) تحمیل شد (گلدزیهر ،بی تا:
.)48-49
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ایرانیان اینک در تنگنای مضــایق مادی و اقتصــادی و همزمان فشــار فرهنگی و تحقیر اجتماعی بودند.
هجوم سیل آ سای عربها از مناطق مختلف به ویژه کوفه و ب صره به مناطق مختلف از جمله همدان،
اصفهان ،فارس و ری (کمبریج )30 :1387 ،ایرانیان را در فشار جغرافیایی و جمعیتی نیز قرار داده بود.
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ایرانیان در برابر این هجوم و فشار نه تنها تسلیم نشدند و بلکه در جبهههای مختلف و به صورتهای
متفاوت به مقاومت و مبارزه اقدام نمودند .اولین عر صه مبارزه ایرانیان با عربها همان میدان تفاخر به
حســب و نســب بود که در عرب جاهلی نهادینه شــده و به دوره اســالمی نیز منتقل گردیده بود و در
دوره امویان به عنوان مو ضوع ا صلی تبلیغ خالفت عربی درآمده بود .علمای درباری موظف بودند که
احادیثی در ف ضل عرب و از زبان پیامبر (ص) جعل و ا شاعه دهند .نوی سندگان کتاب ا سالم در ایران
مینویســـند :علما خود را ناگزیر می یافتند تا احادیثی را تعلیم دهند که در آن ها احترام به قوم عرب
سفارش شده بود .مثالً از قول پیامبر (ص) نقل میکنند که به سلمان فار سی میگوید :توجه دا شته
با شید که انتخاب مخاطب برای پیامبر در این مورد ح ساب شده بود« .از من کینه به دلت راه مده مبادا
که به خاطر این احساس کینه دینت را از دست بدهی» سلمان در جواب میگوید« :من چطور میتوانم
از تو کینه به دل راه دهم ،در حالی که خداوند بوسیله تو راه راست را به ما نشان داد»؟ در اینجا پیامبر
(ص) میگوید« :اگر تو از عرب ها کینه به دل بگیری از من هم کینه به دل خواهی گرفت» (گلدزیهر،
بی تا )163 :یا به نقل از عثمان بن عفان از قول رســـول گرامی اســـالم (ص) نقل میشـــود :هر کس
عربها را بیازارد در روز قیامت او را شــفاعت نخواهم کرد (همان .)163 ،ایرانیان ضــمن شــناخت
حیطههای مختلف ن سب نوی سی و ن سب شنا سی عربها از این طریق گزافه گوییهای آنان در مورد
نسب و حسب خود را پاسخ گفته و گاه هجو آنان را نیز باعث میگردیدند (همان.)220 ،221 ،
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حمّاد الراویه (وفات  160ه ـ) یکی از نمونههای کامل و برجسته نسب شناسان عرب ایرانی تبار است.
هارون الر شید روزی از عالمی در مورد خرائفی از جزئیات ن سب خود را جویا می شود و عالم سنی
خلیفه را به ا سحاق پ سر ابراهیم مر صلی ارجاع میدهد  ...خلیفه خ شمگین شده و فریاد میزند خدا
نگون بختت کند تو شیخی از قریش هستی و از مناسبات شجره خود آگاهی نداری و برای کسب خبر

باید به یک ایرانی رو کنی (همان .)215 - 216 ،ایرانیان در مرحله بعد براســـاس مفاهیم اســـالمی از
جمله آیه « یا ای ها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلنا کم شـــعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم

و تبعیض نژادی بود( .مطهری )405 :1362 ،اینان برا ساس ا صل برابری همه قومها و رنگها معتقد و
مبلغ برابری میان عرب و عجم بودند .با این منطق ،ایرانیان هم از نیروی اسالم به عنوان پشتیبان نظری
خویش سود می جستند و هم با اعالم شعار التسوییه بین عرب و عجم سیاست اموی را که بر تفضیل
عرب بر عجم تکیه میکرد مورد حمله قرار میدادند (گلدزیهر ،بی تا .)263 :موضوع دومی که ایرانیان
بر اثر فشــار دســتگاه تبلیغاتی بنی امیه که عرب را قوم برگزیده خدا و قریش را طایفه برگزیده عرب
معرفی مینمود اتخاذ کرد مو ضع انحرافی شعوبیه و نژاد گرایی پار سی ،یعنی ورود در م سیر تفاخرات
قومی و نژادی و تفوق نژاد ایرانی بر ســـایر نژادها بود (مطهری .)406 :1362 ،جریان شـــعوبی گری
ایرانی با مبارزه شدید تبلیغات اموی روبرو شد .چنانکه آنان بحثهایی از تساوی در برابر احکام الهی
و نه انتخاب قوم و پیامبر را به دالیل مختلف ارائه مینمودند .جریان شــعوبی گری ایرانی به صــورت
افراطی چندان عمیق و پایدار نماند .زیرا ایرانیان برای دور شـــدن از طبقه بندی اجتماعی و حصـــار
غیرقابل عبور خونی و نژادی ساسانی و رسیدن به عدالت و مساوات نیازمند یک منطق اجتماعی قوی
و ایدئولوژی مترقی براســاس معیارهای عقل باورانه بودند و وجدان جامعه ایرانی با شــعارهای زنده و
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کردند .موضوع اول نهضت تسویه براساس آموزههای اسالمی بود که نهضتی ضد تفاخر و قوم گرایی
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عنداله اتقاکم» (قرآن کریم )13–49 ،دو مو ضوع ا سا سی را در رویارویی با نا سیونالی سم عربی دنبال

نورانی اســالم بویژه در دو زمینه رهبری و عدالت برانگیخته شــده بود( ،همان ،بی تا )266 :پس هرگز
حاضر به بازگشت به گذشته و تسلیم در برابر شکوه و جالل خسروان نبود (همان .)266 ،مطهری در
همین زمینه موضوعی را به نقل از زمخشری دانشمند ایرانی تبار اهل خوارزم که از اکابر روزگار خود
بوده آورده و مینوی سد :زمخ شری در مقدمه کتاب خود المف صل که در نحوه صرف زبان عربی بوده
آورده که «تنها خدای را سپاس میگذارم که مرا از دانشمندان فن ادب عربی قرار داد و در سرشت من
طرفداری از عرب را به ودیعت نهاد و به لطف خودش نخواســـت که من از یاری جویی آنها جدا و
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برکنار بمانم و در دام شعوبیه گرفتار آیم مرا حفظ کرد از مذهب شعوبیه که سودی به آنها نبخ شید
جز تیرباران شدن با زبان لعنت کنندگان و پاره پاره شدن با نیزه طعن کنندگان (مطهری.)407 :1362 ،
مطهری در ادامه نظر کسانی همچون ثعالبی پارسی نژاد را نیز که در رد شعوبیه و عالقه به عربها راه
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افراط پیموده نیز آورده ا ست (همان )407 ،به هر حال جریان شعوبی گری ایرانی به صورت ضعیف
در ایران اثر گذارد و همچنان به حیات خود ادامه داد .ایرانیان در ادامه به دومین نماد تفاخر عربی یعنی
ادب یات و زبان عربی توجه نمودند و در ادبیات عربی سـرآمد و نام آور شـدند .به راسـتی میتوان ادعا
نمود خدماتی که ایرانیان به زبان عربی ارائه کردند بیش از خود عرب ها بوده اســـت( .همان)509 ،
مطهری چند تن از بزرگان پارســی نژاد مانند عطابن ابی االســود ،اباحرب بن ابی االســود ،یحیی بن
یعمر ،میمون اقرن ،یحیی بن تمان ،عتبـــــﮥ الفیل و در طبقه بعد ابواســحاق حضــرمی ،عیســی ثقفی،
ابوعمرو و ابوالعالء که مردی شیعی و از قراء سبعه ا ست نام میبرد که به عنوان مفاخر ادبیات عرب
زبانزدند (همان .)510 ،ایرانیان با تســلط بر زبان عربی از شــعر به عنوان صــالح برنده تبلیغی نیز در
جهت پیشبرد اهداف خود سود جستند و اولین فریاد اعتراض و پیام بازگشت به هویت ملی ـ فرهنگی
ایرانی از داخل ق صر ه شام بن عبدالملک خلیفه اموی و تو سط ا سماعیل بن ی سار خرا سانی و ملی
سرای ایرانی بلند شد که «ا صلی کریم و مجدی الیقال به /ولی ل سانَّ کَحَدَّ ال سیفِ م سموم (گلدزیهر،
بی تا .)68 :فریاد شاعر خرا سانی بزودی در گلو خفه شد لیکن شعلههای اعتراض علیه خالفت اموی
با پشتوانه استقالل ملی ،فرهنگی و مذهبی که عبارت بود از اسالم شیعی منهای عرب برافروخته شده
بود .قدرت شعر عربی تو سط شعوبیهای ایرانی و گروههای اهل ت سویه و همینطور شیعیان پار سی
نژاد به فراخور و موقعیت علیه عربها به کار گرفته شد .نویسندگان کتاب اسالم در ایران از رویارویی
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ابوریحان بیرونی با ابن قتیبه پان عربی اســت و بهره برداری تبلیغی دعاۀ اســماعیلی بر این اســاس که
خداوند عربها را دوســـت ندارد ،زیرا آنها حســـین (ع) را کشـــتند و خداوند پیروان خســـروان و
جانشــینان ایشــان را بر اعراب ترجیح داده اســت؛ زیرا تنها آنها از حق خالفت امامان دفاع میکنند.
(همان ) 195 ،ا ستفاده کرده و با ا شاره به قدرت تبلیغی ایرانیان معتقدند این توانایی باعث میگردد که

شجره نامههای ا شراف و اعیان گذ شته ایران در ست با همان دقت و ظرافتی که بنوقحطان و بنوعدنان
از شجره نامههایشان نگهداری میکردند توسط فرزندان ایشان نگهداری شود (همان .)176 ،ایرانیان با

تر از عربها در ایران نشــر دادند .اندیشــه شــیعه با همه گســتره ،عمق و غنا یکی از اســاســیترین
اسلوبهای مبارزه ایرانیان گردیده بود .شعر شاعران شیعی مانند کثیر عزه ( 105هــــ) و کمیت ()126
در دوران امویان و سید حمیری و دعبل خزاعی در دوران عباسی (ابراهیم حسن )144 :1373 ،و سید
حمزه جعفری و خواجه ناصـــحی و امیر قوامی و غیر اینان (قزوینی رازی )232 :1358 ،راهنمای این
حرکت طوالنی گردید.
ابومسلم خراسانی
ابومسلم شخصیت ناشناختهی ماجرای دست یابی عباسیان به قدرت است و برای بررسی ارتباطهای
ایرانی و شیعی عباسیان بررسی انگیزه و عملکرد این پهلوان نامدار و بدفرجام خالفت عباسی ضروری
می نماید .در مورد اصل و تبار ابومسلم اطالعات زیادی در دست نیست .گروهی او را از تبار پادشاهان
ساسانی و گروهی دیگر او را ایرانی زادهای از اهالی اصفهان که در  15سالگی به داعیان عباسی پیوسته
است میدانند (مختار اللیثی )66 :1378 ،و در بعضی کتابها برای ابومسلم تبار عربی ذکر شده است.
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گ ستره ایران جلوگیری نمودند .در عین حال ا سالم و اندی شههای ناب ا سالم و قرآن را باالتر و عمیق
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صــبوری ،تالش و علم آموزی راه را براندیشــه های پان عربی بســته و از گســترش فرهنگ عرب در

ولی آنچه که بیشــتر پذیرفتنی اســت این گزارش تاریخی اســت که ابومســلم غالمی ایرانی بوده که از
سوی نق یب بکیر بن ماهان خریداری شده و به محمدبن علی عباسی یا ابراهیم امام پیشکش شده بود.
(پطرو شف سکی )69 :1346 ،ابراهیم امام ابوم سلم را آزاد کرد و موالی خوی شش ساخت و به عنوان
فرمانده او را به سمت خرا سان فر ستاد .ابوم سلم در این هنگام  19ساله بود و هیچ سابقه سیا سی و
تجربه خا صی برای این مأموریت ندا شت .راز این انتخاب که با مخالفت داعیان برج سته عبا سی مانند
ابوجعفر من صور روبرو شد چه بود .ابراهیم امام عالوه بر شجاعت و هوشیاری ذاتی ابومسلم عالقه و
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عشق بیمارگونه ابومسلم را به نهضت عباسی دریافته بود چرا که ابومسلم تربیت شده خاص عباسیان
بود .چیزی که در سایرین به این میزان وجود نداشت و بعضاً دارای گرایشات اعتقادی و مرامی خاص
بودند .ابوم سلم در م سیر ک سب قدرت برای رهبران عبا سی و با شعارهای عبا سی توان ست نیروهای
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مختلف و گرایشهای مختلف را در زیر علم ســیاه عباســی گرد بیاورد .بلحاط دینی طیف وســیعی از
مذاهب مختلف در سپاه عباسیان رقم خوردند مانند سنیان ،شیعیان و کیسانیان و خوارج تا زرتشتیان و
خرمیان و از منظری دیگر زمینداران و پیشـــه وران و دهقانان و بردگان به امید نجات از ظلم و ســـتم
سالح برگرفته و در اردوگاه ابومسلم حاضر شده بودند.
ابوم سلم معروف به خرا سانی در کار قیام سخت گیر و تمایالت ملی گرایانه تندروانهای از خود بروز
می داد .ابومسلم در آزار و اذیت تازیان متخاصم کینه بسیار نشان داد .اگر روایت طبری و دیگران را که
در این مورد گواهی دادهاند بپذیریم ابومســلم شــشــصــد هزار تن از عربان را اســیر و آنانرا از دم تیغ
گذراند (طبری ،بی تا34 :؛ ابن اثیر )495 :1399 ،لیکن ابومســلم علیرغم ارائه چهرهای عالقمند به اهل
بیت پیامبر (ص) و به خونخواهی یحیی بن زید همچنان که پیش از این اشـــاره شـــد در همراهی با
عبدا ...بن معاویـﮥ بن عبدالملک بن جعفر بن ابی طالب نتوانست از خود خویشتن داری نشان دهد.
عبداله بن معاویه که معتقد به انتقال امامت از ابوها شم به وی بود .پس از مرگ ه شام بن عبدالملک از
هرج و مرج ایجاد شده در خالفت اموی سود ج ست و قیام مهیبی را علیه امویان سازمان داد .دامنه
قیام عبدا ...مناطق وسیعی را از عراق تا همدان ،اصفهان ،ری و فارس را در بر گرفت .عباسیان علیرغم
خطر قیام عبداله ناچاراً با او هم پیمان شــدند و حتی ابوجعفر منصــور از عبداله بن معاویه حکمرانی
منطقه ایذج را پذیرفت (اصفهانی ،بی تا.)167 :
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از سوی دیگر مروان بن محمد که توانسته بود بر سایر رقیبان اموی فائق آید (طبری ،بی تا )50 :نیروی
عظیمی را بسیج و برای رویارویی با عبداله بن معاویه گسیل داشت .عبداله بدلیل فشار امویان و ضعف
و س ستی یاران صالح در عقب ن شینی به منطقه خراسان (ابن طقطقی )99 :1367 ،که حال به صورت
زادگاه نهضت عباسی درآمده است میبیند .عبداله بن معاویه علیرغم پناه جستن در دژ عباسیان تفاوت

بین جنبش علویان و عباســـیان و نگرشهای متفاوت رهبران این دو جریان را درنیافت و بزودی خود
را در محاصره حریف مسلط عباسی دید .ابومسلم پس از چندی حریف علوی را دستگیر و زندانی و

محمدبن علی عبا سی هر دو به ابوها شم میر سد و اینکه عبداله بن معاویه به نه ضت عبا سی مرتبط و
عالقه مند بودهو به آنان حکمرانی داده و همین طور به آنان پناه ج سته ا ست .مو ضوع دیگر هم شعار
«الر ضا من آل محمد» ا ست که از سوی عبداله بن معاویه مطرح شد .ولی تو سط عبا سیان م صادره
گردید .مختار اللیثی به نقل از ولهاوزن در این مورد مینویسد که در نزد عباسیان ارزش یک فرد علوی
زنده بی شتر از منزلت یک علوی مرده نبود .پس بر ضد او د سی سه چید و ک سی را مأمور کرد تا او را
(عبداله بن معاویه) به وضع بدی کشت (مختار اللیثی.)64 :1378 ،
حکومتهای ایرانی
به وجود آمدن ف ضای باز سیا سی اوایل حکومت عبا سی و انتخاب سیا ستهای خاص عبا سیان در
دوره اول حکومتشــان که به دوره اســتعجام مشــهور اســت ،باعث شــد خاندانهای ایرانی در مناطق
مختلف ایران سر برآورده و بعضاً داعیه استقالل و حتی براندازی خالفت عباسی را نیز داشته باشند .به
همین دلیل عبا سیان برای گریز از قدرت یافتن ایرانیان در دوره دوم به قدرت بدوی ،ترکان و غزان به
قول خواجه نظام الملک پاک اعتقاد ـــــ متو سل شدند (غفاری .)163 :1383 ،و به ناچار خاندانهای
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آنچه که در مورد قیام عبداله بن معاویه حائز توجه است آن است که منشاء امامت عبداله بن معاویه و
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پس از مدتی او را کشت (اصفهانی ،بی تا.)168 :

ایرانی ،برای اعمال ســـیاســـتهای خویش و هدایت قدرت بالرقیب ترکان از درون و از طریق ایجاد
شــبکهای از دبیران ،مســتوفیان و وزیران یا دیوانســاالری ایرانی آنان را تحت اختیار گرفتند .هرچند
قدرت شیعه برهمه اندیشههای برانداز فائق آمده بود و بقول پطروشفسکی رهبری نهضتهای خلق که
معموالً توسط خرمدینان رهبری می شد و این گروه به خاطر استقرار مساوات اجتماعی و لغو مالکیت
خ صو صی بر زمین و انتقال ارا ضی به جماعتهای آزاد رو ستایی میکو شیدند از اوا سط قرن سوم
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هجری به دست شیعیان افتاد و نخ ست زیدیان وزآن پس قرمطیان و اسماعیلیان و پس از ایشان امامیه
و غالت شیعه هدایت نهضت ها را بعهده گرفتند (پطروشفسکی.)265 :1354 ،
توین بی معت قد اســــت که عالوه بر ق یام های غیر اســـالمی این دوره ویژگی های دیگری که
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میتوان طرح کرد ،فی ضان آ شکار غیر سنی ا سالم در ایران و عراق در این دوره از تاریخ ا سالم بوده
اســـت( .توین بی .)472 :1378 ،نگاهی اجمالی به حکومت های متقارن دراین دوره و نگرش و رفتار
سیا سی این حکومت ها و سل سلهها بخوبی خط م شی ایرانیان در برقراری نظامات جدید وتوانایی در
تحمیل باورهای و اعتقادات خود به قدرت مستقر را نشان میدهد.
طاهریان ( 248-230هـ 862 - 828 /م)
طاهر ذوالیمینین برکشیده آل عباس است .او در جنگ امین و مأمون وارد شد و جانب مأمون را گرفت
و سپاهیان فرمانده امین به نام علی بن عی سی را هزیمت نمود و توسط مأمون به ذوالیمینین و صاحب
حب الدین لقب یافت (طبری .)5466 - 5465 :1363 ،به عقیده عبدالحســین زرین کوب ،ســقوط و
مرگ بابک و مازیار باعث تقویت خاندان طاهریان گردید (زرین کوب.)73 :1380 ،
اهمیت طاهریان در اعالم حکومت مستقل و تداوم این حکومت به صورت نیمه مستقل در بازماندگان
آل طاهر اســت .در واقع توجه مردم به این حکومت موجب مشــروعیت یافتن آنان و آغاز اســتقالل
خواهی و میدان داری ســیاســت مداران ایرانی گردید .در بعضــی از منابع نیز اشــاراتی در باب همدلی
م ستقیم بع ضی از واب ستگان خاندان طاهری با شیعیان م شاهده شده ا ست ،از آن جمله میتوان به
همدلی خاندان سلیمان بن عبداله بن طاهر ( 259هــــ 864 /م) با علویان در ل شگر ک شی به طبر ستان
برای مقابله با حسن بن زید علوی اشاره نمود (فرای.)94 :1387 ،
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علویان طبرستان (270 – 250هـ  .ق 883 - 864 /م)
علویان گروهی از بزرگان اوالد علی بن ابی طالب (ع) بودند که در نیمه دوم قرن دوم هجری تحت
نام علویان در طبرستان قیام کردند .قیام حسن بن زید داعی کبیر در طبرستان به درخواست و تقاضای

مردم طبرستان از بسیاری جهات قابل بررسی است .اول آنکه مردم طبرستان خود از او برای حضور و
قیام در طبرستان درخواست نمودند و او به همین عنوان در سال  864 - 250م عازم قصبه کالر شد و

عمال طاهریان و بنی عباس صورت گرفت .نکته قابل توجه اینکه قیام گران ،شیعه به رو شنی تابع فقه
زیدی بودند یعنی در همه ابعاد رو در روی خالفت بنی عباس قرار داشتند.
مسعودی معتقد است :منطقه طبرستان پس از آنکه داعی کبیر بر آن منطقه استیال یافت مسلمان شدند
(م سعودی .)744 :1360،ابن ا سفندیار نیز به گرایش مردم طبر ستان به سادات بدلیل ستیز با خلفای
اموی و عبا سی ا شاره کرده و علت مهاجرت علویان به مناطق شمالی ایران را همین عالقه و گرایش
میداند (ابن اســفندیار ،بی تا .)224 :مســعودی هم ضــمن بررســی حرکت جهادی حســن بن زید
مینویسد :احمدبن عیسی بن علی بن حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب در ری قیام کرد
و به شخص مورد رضایت از آل محمد دعوت کرد که نشان دهنده ارائه شعار سیاه جامگان عباسی در
اوج اقتدار عباسیان توسط قیام گران زیدی ایران است (مسعودی.)558 :1370 ،
حسن بن زید پس از تصرف آمل و تا سال  253هــــ  867 -م تمام طبرستان و قسمتهای مهمی از
سرزمین دیلم و ری را به ت صرف درآورد .وی پس از شک ست از یعقوب لیث صفاری و عقب ن شینی
به درون جنگل مجدداً به قدرت د ست یافت و جان شینان او محمد بن زید ،ح سن بن علی نا صر کبیر،

هجری

دارای نیروی برجســـته نظامی نبود و مردم منطقه این نیرو را در اختیار او قرار دادند .این قیام بر علیه

بررسی تاریخی هویت و شكلگیری نظامسازی ایرانیان در قرون دوم تا چهارم

در آنجا به کمک یاران خود قیام کرد .نکته قابل توجه اینکه حســن بن زید در زمان ورود به طبرســتان

حسن بن قاسم داعی صغیر تا سال  316هـ  927م به مقاومت در مقابل هجوم سامانیان و دیگر مدعیان
ادامه دادند( .مادلونگ)23 - 19 :1987 ،
آل بویه ( 447 - 320هـ 1055-932 /م)
سل سله آل بویه تو سط سه برادر به نامهای علی ،ح سن و احمد فرزند بویه ماهی گیر ت شکیل گردید.
ابتدای قدرت این خانواده با قدرت یافتن مردآویج همزمان اســـت .زیرا که علی بوســـیله مردآویج به
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حکومت کرج منصوب شد و سپس به اصفهان تاخت .برادر دیگرش حسن ری و کاشان و اصفهان را
تصــرف کرد و بر عراق عجم حکومت یافت و احمد که برادر کوچکتر بود کرمان را تصــرف نمود.
( 334هـــ  945م) و باالخره این جسارت و ابراز قدرت در زمان مناسب احمد را واداشت که به بغداد
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حمله نموده و در همان سال  334پیروز مندانه وارد بغداد شود و سررشته کارها را به دست بگیرد.
آل بویه در زمره خانوادههایی بودند که توســط ناصــر اطروش و در ســال  301مســلمان شــده بودند
(م سعودی430 :1360 ،؛ ابن اثیر .)26 :1399 ،لیکن پس از ت سلط بر بغداد به گروه دیگری از شیعیان
که در عراق و ایران صاحب نفوذ و قدرت بی شتری بودند گرویدند و ر سماً در زمره طرفداران مذهب
امامیه اثنی عشــری درآمدند .الشــیبی معتقد اســت که این تغییر مذهب بدلیل غایب بودن امام مذهب
شیعه امامیه و در عین حال اظهار استقالل از زیدیان بوده است (الشیبی.)41 :1387 ،
شیعیان در اوایل قرن چهارم و پیش از ت سلط آل بویه نیز دارای اقتدار معنوی و تبلیغی در عراق بودند
و در سایه همین اقتدار میتوانستند مراسم ویژه معنوی خود مانند عزاداری بر سیدالشهدا (ع) را برگزار
نمایند هرچند که رونق این محافل حنابله را به خشم میآورد (تنوخی ،بی تا.)233 :
نکته دیگری که در این رابطه باید بدان توجه شود روابط گسترده آل بویه با علمای شیعه از جمله شیخ
صــدوق ،شــیخ مفید ،ســید رضــی و دیگران ،در دوره به بازی گرفتن خالفت عباســی اســت( .دائرۀ
المعارف بزرگ اسالمی.)640 :1369 ،
مو ضوع دیگری که به ناچار باید مورد توجه واقع شود حفظ خالفت عبا سیان در عین قدرت آل بویه
شیعه ا ست .کرامر در این رابطه به مو ضوع مهم حفظ مملکت ا سالم ا شاره میکند .یعنی امپراطوری
متحد و گ سترده ای از هند تا اقیانوس اطلس که م سلمانان میتوان ستند در سرتا سر آن زیر لوای یگانه
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دین ،قانون و فرهنگ شهروندی ،به سیر و سیاحت بپردازند و خالفت رو به ضعف و ناتوان عبا سی
یکی از پایههای اصلی آن بود (کرامر.)67 -68 :1375 ،
الشیبی نیز مطلب دیگری را در این زمینه مورد اشاره قرار داده و استقرار و قدرت سیاسی اهل سنت و
نفوذ معنوی عباسیان در این دوره را عامل حفظ خالفت عباسی میداند .وی در کتاب خود مینویسد:

ابوریحان مطالبی را از قول یک علوی نقل میکند که تو سط معزالدوله اح ضار شده بود تا امر خالفت
را به او ب سپارد و علوی بدلیل نفوذ معنوی عبا سیان و اینکه از علویان جز قیام و ک شته شدن چیزی به

توین بی مینوی سد :ایرانیان پس از دو بار س ستی در مقابل اعراب این بار از فر صت ا ستفاده نمودند
واین ایرانیان شیعی بودند که مراکز خالفت سنیان یا متروپولیس خلفای عباسی را تسخیر کردند (توین
بی .)514 :1378 ،در دوران آل بویه شــیعه که در قلوب مردم ریشــه داشــت ،رشــد فراوانی نمود و
آیینهای مخ صوص شیعیان با شکوه خاص برگزار می شد .در روز عا شورا یعنی سالگرد شهادت امام
حسین (ع) بازارها تعطیل و مراسم سوگواری انجام میشد و همین طور عید غدیر عالوه بر سایر اعیاد
اسالمی جشن گرفته می شد (ابن اثیر .)543 -542 :1399 ،در این دوران خطبا به ذکر فضایل امام علی
(ع) میپرداختند .مردم نیز به تدریج در این مرا سم شرکت مینمودند و برای شان عادی و جزء فرهنگ
عمومی جامعه بود .این خود یکی از عوامل قدرت مضــاعف شــیعه در قرن چهارم و پنجم در ایران و
عراق اســت (رازی212 :1358 ،؛ دیلمی1409 ،؛  .)436در همین دوران یعنی حکومت آل بویه ،جامعه
شیعه شاهد ظهور دانشمند بزرگی در بغداد به نام شیخ مفید بود .او یکی از متکلمان نامدار شیعه امامیه
است (کتبی . )155 :1374 ،شیخ مفید مسجد براثا را در منطقه کرخ بغداد بنیان نهاد و در پرتو قدرت و
موقعیت معنوی خود توان ست بین فرق مختلف شیعه و همچنین مبانی عقاید و اندی شه شیعه ان سجام

هجری

قرار گرفته و به آن پرداخته است (ابن اثیر149 :1399 ،؛ ذهبی 419 /3 ،و .)363
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یاد مردم نیست از او عذر خواست (الشیبی .)42 :1387 ،این موضوع از سوی ابن اثیر نیز مورد توجه

ایجاد نماید.
همزمان با شــیخ مفید ،علمای شــیعه در نواحی مختلف از جمله ری ،قم ،شــمال ایران و در مناطق دیگری
مثل فارس دســت به یک جهاد علمی فراگیر زده و خیزش عظیمی برای ترویج شــیعه امامیه بوجود آوردند
که اثرات آن سالها باقی ماند ( صاحبی نخجوانی .)233 :1344 ،نجف که یکی از مراکز دیرپای تشیع است
در روزگار آل بویه بنیانگذاری شد و جای کوفه را گرفت .عضدالدوله دیلمی آن شهر را در کنار مرقد علی
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(ع) بنیاد کرد و نجف که منطقه حله را نیز در بر میگرفت یک امارت و والیت کامالً شــیعه نشــین شــد.
چنانکه در دوره مغول نیز یکی از مراکز مهم شیعه بود (حموی337-8 :1907 ،؛ الشیبی.)42 :1387 ،
در رابطه با حکومت آل بویه و قدرت گرفتن آن ،ذکر این نکته ضروری به نظر میر سد که معزالدوله

تاریخنامه خوارزمی  -سال پنجم  -شماره پانزدهم  -بهار 1396

اولین پاد شاه آل بویه بود که به دربار خالفت آمده و ر سمیت یافت (فخری .)390 :1372 ،پس از آن،
آل بویه در دوران افول قدرت عبا سیان قدرت یافته و دوران رن سانس ا سالمی در همه ابعاد فکری و
فرهنگی در سرتا سر قلمرو خاندان عبا سی آغاز شده بود (کرامر .)34 :1375 ،در این دوره عالوه بر
آزادیهای نسبی برای شیعیان از گرفتار شدن سنیان در تعقیب و آزار نیز خبری نبود .نوعی تسامح در
جامعه اســالمی نســبت به مذاهب و ادیان حکمفرما شــد و حتی ادیان دیگر نیز از رویههای خشــن
حکومتگران عباســـی رهایی یافتند (شـــاکری .)24 :1386 ،در زمان حکومت آل بویه منصـــب نقابت
ســادات اســتوار گشــت و مزار امامان شــیعه توســعه یافت و آبادان گردید (دیلمی .)436 :1409 ،بازار
بحث های فکری و فرهنگی رونق و رواج روز افزون یافت (جعفری ،بی تا .)21 - 20 :در این دوران
بازرگانان ،دانشوران و سایر اقشار اجتماع به تناسب الزم برای تحرک و تولید دست یافتند و پادشاهان
و امرا بیش از پیش ،به دانشمندان ،ادبا و فالسفه اشتیاق نشان دادند (کرامر.)34 :1375 ،
کار حکومت آل بویه پس از مرگ بنیان گزاران آن با مشـــکل روبرو گردید به نحوی که بعد از مرگ
حسن و احمد ،آل بویه به سه شعبه تقسیم گردید .دیالمه فارس ( 447 - 338هـــ  1055 - 949م) که
توســط علی عمادالدوله بنیاد گرفت و باالخره توســط طغرل ســلجوقی ،ملک رحیم آخرین امیر این
شاخه از آل بویه به ا سارت درآمد .دیالمه عراق ،خوز ستان و کربال که تو سط عزالدوله تأ سیس شد و
در سال  996 - 356با ک شته شدن عزالدوله بختیار بو سیله ع ضدالدوله دیلمی مت صرفات او تو سط
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جان شینان ع ضدالدوله و دیالمه ری ،همدان و ا صفهان اداره گردید و باالخره خاندان آل بویه در سال
 1023 - 414در مبارزه ای که با حاکم ا صفهان واقع شد منهدم و به ا ستیالی این خاندان خاتمه داده
شد (بیات.)80 :1379 ،

صفاریان ( 393 - 247هـ 1002- 861 /م)
سی ستان از دیرزمانی مرکز شورش و فعالیت خارجیان بر ضد حکومتهای اموی و عبا سی بود .یکی

بن ن صر و ت صرف ب ست معرفی گردید و او در ادامه سپه ساالر درهم بن ن صر حاکم سی ستان گردید.
یعقوب پس از اختالف با در هم او را دست گیر ساخت و خود در سال  248هـ ـ حاکم سیستان شد و
بزودی هرات را مسخر ساخته و عامل خلیفه عباسی معتز را شکست داده و شیراز را بتصرف درآورد.
قدرت روبه تزاید یعقوب باالخره او را در مقابل خلیفه قرار داد و در جنگی که در دیر العاقول واقع
شد ( 262هــــ 875 /م) ،شکست خورد .یعقوب لیث صفاری روح استقالل خواهی ایرانیان را احیا و
قبح ،مبارزه با خلفای عباســی را از بین برد .در مورد مذهب او نیز آنچه مســلم اســت این اســت که
یعقوب مسلمان بود لیکن در مورد مذهب و فرقه او به یقین نمیتوان قضاوت کرد.
مؤلف مجالس المؤمنین ،صفاریان را شیعه میداند و دلیل آنرا بی توجهی یعقوب در مورد لعن عثمان بن
عفان توســط ابویوســف دانســته و مینویســد :یعقوب دســتور داد ابویوســف را احضــار کنند و چون به
سیاست به او گفته شد که ابویوسف عثمان بن عفان سگزی را لعن میکند نه عثمان بن عفان را و منظور
شیخ شما نی ست به همین اکتفا کرده و د ستور داد که او را رها کنند .نظام الملک از سر لجاج و تع صب
بدلیل رویارویی با خلیفه او را ا سماعیلی میداند و مؤلف تاریخ سی ستان او را سنی متعبد (ترکمنی آذر،

هجری

نام یعقوب لیث صفاری که رویگر زادهای از اهالی قرنین بود ،و به عنوان عامل اصلی پیروزی بر صالح
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از این شورش ها به سال  232هـــ واقع شد ،شورشی گسترده به رهبری ،عیاری خود ساخته و دلیر به

 .)50 :1385پس از یعقوب که در اثر قولنج درگذ شت برادرش عمرو به قدرت ر سید و بزودی بازیچه
خالفت عباسی گردید .خاندان صفاری تا سال  393هــــ که محمود غزنوی طومار خاندان صفاری را
پیچید به بخش هایی از ایران حکومت کرده و آخرین حکمران صفاری به نام خلف بن احمد در زندان
سلطان محمود غزنوی درگذشت.
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سامانیان ( 389 - 279هـ 998 – 892 /م)
سامانیان من صوباند به سامان که نام یکی از قراء سمرقند بوده ا ست .آنان که در ا صل دارای دین
زرت شتی بودهاند در قریه سامان ریا ست میکردهاند و به همین جهت هر یک از آنان را سامان خدا که
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به معنی صاحب و بزرگ قریه سامان است میخواندند (بیات.)85 :1357 ،
در سال  261هـــــ معتمد خلیفه عبا سی فرمان امارت ماورالنهر را به نام ن صر سامانی صادر کرد و
برادرش ا سماعیل به حکومت بخارا ر سید .از اولین روزهای حکومت ن صر بر ماوراءالنهر تا پایان این
دوره همه توش و توان سامانیان م صروف مبارزه در مرزهای غربی و ک شمکش با حکومتهای شیعی
این نواحی گذ شت .سامانیان به عنوان یک حکومت ایرانی حنفی مذهب ،سخت بر مدار خالفت پای
ف شردند و در قلمرو حکومت سامانیان جز اندکی شافعیان ،دیگران اجازه خودنمایی نیافتند و شیعیان
قلمرو ســـامانی پس از مرگ نصـــر بن احمد به تقیه روی آورده و مذهب خویش را پنهان میکردند
(فرای.)132 :1387 ،
لیکن نباید از این نکته غافل بود که تشکیل حکومت ایرانی و فرهنگ دوست سامانی ،هرچند دوستار
و مطیع خالفت و ســـنی مذهب ،در این دوره از تاریخ ایران حائز اهمیت فراوان بود ،این نکته نیز
میبایست ذکر گردد که آل سامان همچنانکه متصور است چندان به مخالفان خالفت سخت نمیگرفتند
(ناصــری داوری )93 :1328 ،و دشــمنی آنان با علویان طبرســتان نیز کشــمکش ســنتی برای قدرت
محسوب میگردد( .همان)93 ،
در این دوران دیوانســاالری ایرانی برقرار و وزیر ســازوکارها و تدبیر امور را بر عهده داشــت .وزیر بر
ه مه ا هل قلم و دفتر یعنی دبیران ،مســـتوفیان ( مأموران جمع و خرج) مشـــرفان (ناظران هزی نه) و
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کارگزاران مالی ریا ست دا شت .بی شتر نظام دیوان و ت شکیالت دیوانی سامانیان مرهون شای ستگی و
کاردانی ابوعبداهلل محمد بن احمد جیحانی ،وزیر نصــربن احمد میباشــد .وی مردی حکیم ،باتدبیر و
ال
آزاد منش بود که در باطن مانوی مســلک بود (رضــایی )286 /2 :1373 ،و به آداب قدیم ایرانی کام ً
آ شنا و عالقمند بود .دیوان سامانیان که به د ست جیهانی و بلعمی و سایر وزیران ایرانی ترتیب یافت

تقلیدی از دیوان ساسانیان بود .همچنین زبان فارسی با حضور انبوهی از شعرا و نویسندگان و مورخان
فارســی نویس دربار ســامانی تقویت و ترویج گردید بگونه ای که نثر فارســی این دوره موجز و بی

مانند ترجمه تاریخ طبری و تاریخ سیستان و مقدمه و اصل شاهنامه ابومنصوری( .نوایی)3 :1385 ،
غزنویان ( 582 - 351هـ 1186 - 962 /م)
حکومت غزنویان حاصل توجه خارج از دوراندیشی خلفای بنی عباس به عنصر ترک بعنوان نیروهای
رزمنده و همچنان تکیه حاکمان ایرانی مناطق مختلف از جمله سامانیان به عن صر ترک ا ست .چنانکه
ســپهســاالر ترک منصــور بن نوح ســامانی در پی اختالفی که با ولی نعمت خویش یافت از خراســان
رهسپار افغانستان شد و در شهر غزنین ( 351هـ  962م) سلسله غالمان ترک غزنوی را بنیان نهاد.
در سال  366هـــــ سبکتگین داماد البتگین زمامدار غزنه شد و باالخره در سال  387هـــــ محمود،
بزرگترین و قدرتمندترین شــخصــیت خاندان غالمان غزنه به قدرت رســید .محمود به ســرعت به
و سعت قلمرو خویش افزود و مورد توجه خالفت عبا سی بعنوان یک بازیگر مهم سیا سی واقع شد.
چنانکه در سال  389هـــــ ر سماً از طرف القادر باهلل عبا سی به یمین الدوله و امین المله ملقب گردید
(بیات .)93 :1357 ،در عهد غزنویان مجدداً دوران سخت گیری و سخت ک شی شیعیان تو سط سنیان
آغاز گشت و شیعیان اعم از میانه رو و یا اسماعیلی و غالت مرتباً مورد تعقیب و ایذاء قرار میگرفتند.

هجری

 .)548همچنین در همین دوره نخستین کتابهای تاریخی به زبان فارسی دری نوشته و استنساخ شد.
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صــنعت و مرســل بود و لغات فارســی آن بر لغات عربی فزونی داشــت (ذوالفقاری و دیگران:1378 ،

شـــیعه امامیه و فقیهان ایشـــان ناگزیر عقیده خویش را پنهان میکردند و خویشـــتن را ســـنی معرفی
مینمودند (پطروشفسکی .)278 :1354 ،سلطان محمود آشکارا میگفت که انگشت کشیدهام و در همه
دنیا قرمطی میجویم (بیهقی.)208 :1375 ،
محمود آشکارا و بدنبال قدرت به همه جا سر میکشید .لشگر به این سوی و آن سوی عالم میکشید
و ثروتمندان را به جرم قرمطی گری و تمایالت شــیعی از هســتی ســاقط و ثروتشــان را به ثروتهای
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دیگر خویش میافزود .ابن اثیر در ارتباط با م صادره اموال یکی از ثروتمندان نی شابور چنین مینوی سد:
ســلطان به او گفت ما شــنیدهایم تو قرمطی هســتی آن مرد گفت من قرمطی نیســتم هرچه دارایی دارم
بگیرید و مرا از این نام معاف دارید .محمود مالی از وی گرفت و نامه ای در صــحت اعتقادش نوشــته
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برآن صحه گذا شت (ابن اثیر .)114 :1368 ،آنچه که محمود در مورد مجدوالدوله دیلمی انجام داد نیز
نمایاننده تمایل بیمار گونه او به ثروت و بهره ج ستن از سیا ستهای ضد شیعی دربار عبا سی ا ست.
چنانکه پس از خلع پناه جسته خویش مجدالدوله دستور غارت ری را صادر نمود و شهر نهیب غارت
و کشتار شد.
اهمیت غزنویان در تاریخ معا صر ت شکیل دولتی قدرتمند و بال رقیب در ق سمتهای و سیعی از فالت
ایران ا ست که بزرگترین فرد این حکومت یعنی سلطان محمود به دلیری ،بی باکی ،کثرت فتوحات و
شکوه دربار همچنین بوا سطه اجتماع علما و دان شمندان و شعرا در د ستگاه سلطنتش و ا شعار و کتبی
که به نام او تنظیم یافته بود در همه تاریخ شــهره اســت .هرچند که قســمتی از این پیروزی و شــکوه
حا صل تملق مثال زدنی درباریان پیرامون او ست .وزیر اول سلطان محمود ،ابوالعباس ف ضل بن احمد
ا سفراینی که تا سال  401ق وزارت محمود را برعهده دا شت ،مردی دانا به امور و از ن سل دبیران و
دیوان ساالران ایرانی بود و زبان فار سی را زبان ر سمی دربار محمود اعالم نمود هرچند که جان شین او
ابوالقاسم میمندی مجدداً زبان رسمی دیوان محمود را به عربی برگرداند (رضایی )38/3 :1373
پس از غزنویان
پس از سلسله غزنویان ،سلجوقیان ( 590-429ق 1193-1037 /م) بر بخشهای وسیعی از ایران سلطه
یافتند .سلطه سالجقه بر خالف غزنویان ت سلط یک ایل بر ایران بود همان و ضعی که قرنها در ایران
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تداوم پیدا کرد .لیکن اهمیت سلجوقیان در برقراری نوع جدیدی از دولت ا سالمی ا ست که گامهای
ارزشــمندی برای رفع اختالف بین تئوری و عمل و آرمان و البته واقعیت برداشــتند دولت ســلجوقی
علیرغم تفاوتها از همان روشهای غزنوی برای تحکیم قدرت و کســب مشــروعیت ســود جســت.

روشهایی که با تأیید ســلطنت در ســایه مشــروعیت خالفت و فداکاری برای آرمانهای مذهب اهل
سنت در همه زمینه ها سازمان مییافت .این سلسله برای نیل به مقصود اهدافی مانند:

.3نظارت بر سیستم آموزشی جدید
 .4اهمیت بخشیدن دوباره به تشکیالت کشوری (دیوانساالری ایرانی سنتی) را تعیین و اجرایی نمودند
(همان)15 ،
پایه م ستحکم برنامه دیوان ساالری سلجوقی برای د ست یابی به اهداف ذکر شده در باال نظام مدر سه
بود .در نظام مدر سه به روش مذهبی و بر ا ساس مذهب حنفی افراد برج ستهای را در عالیترین سطح
برای فعالیت در مدار دیوانســاالری پرورش میدادند .نظام مدرســه که ســالها در ایران تداوم یافت،
حاصل اندیشه سیاستمدار برجسته ایرانی خواجه نظام الملک طوسی است .مفهوم سه عنصری خلیفه،
سلطان ،علما که امپراطوری سلجوقیان بر همین اساس سازمان یافته بود نیز حاصل اندیشه امام محمد
غزالی است( .همان)16 ،
نتیجهگیری
ایرانیان پس از تسلط قوم عرب و تسلیم در مقابل اندیشه اسالم با انرژی فوق العاده به بازسازی بنیان
هایفرهنگی و نظامات تمدنی خویش همت گماردند .هیمنه حکومت ســیاســی ،قومی و نژادی اموی و

هجری

.2تجدید پیوند دین و دولت
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.1تأیید و تحکیم سلطه دنیایی عرفی سلطان سلجوقی

ســپس عباســی را در عرصــههای متفاوت تمدنی به چالش کشــیدند و در میدانهای مختلف مبارزه با
اشغالگری ،استوار ایستادند ،چنانکه در پایان سده دوم از تاریخ اسالم ،ایرانیان قدرت رقابت و توانایی
خویش را در تأثیر و تغییر معادالت فرهنگی اجتماعی و ســـیاســـی اثبات نموده بودند .با آغاز خیزش
داعیان عباسی برای تسلط بر خالفت اموی گروههایی از ایرانیان در کنار این دعوتگران جاه طلب قرار
گرفته و پاالیش و اســتحاله گروهها وقبائل مهاجر عرب به ایران را شــروع نمودند .و در مرحله بعد با
استفاده از قدرت فراهم آمده از تکیه ناگزیر عباسیان به شمشیر و تدبیر ایرانیان سود جسته و اقدام به
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ت شکیل دولت های م ستقل و نیمه م ستقل در جغرافیای ایران نمودند ،همچنان که در ق سمتهای غیر
مفتوح (طبر ستان) دولتهایی با رویکردی کامالً مخالف با خالفت سیا سی بغداد با رهبرانی علوی و
شیعی برسر کار بودند .ایرانیان با تشکیل اولین دولت در قسمتی از فالت ایران موضوع استقالل دولت
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کامالً ایرانی را مطرح نمودند و چون با چالشهای سهمگین خالفت عباسی رویارو شدند بحث تئوری
تفکیک حکومت ســـلطان ذیل خالفت را مطرح نمودند .با قدرت یافتن آل بویه ( 447-230ق) مرکز
خالفت عبا سی یعنی بغداد تو سط احمد برادر کهتر م ستقیماً مورد هجوم قرار گرفت و در سال (334
ق 945-م) بغداد بت صرف بوبهیان درآمد .این خاندان که تو سط نا صر اطروش زیدی مذهب در سال
 301ق م سلمان شده و قدرت یافته بودند با ت سلط بر مرکز خالفت عبا سی ضمن حفظ خالفت که
دالیل زیادی میتواند داشته باشد بعنوان حاکمان شیعه مذهب به گسترش مذهب شیعه همت گمارده
و اعیاد و مرا سم ایرانی و شیعه را در سرتا سر قلمرو تحت فرمان خویش و حتی در پایتخت خالفت
عبا سی گ سترش دادند و خالفت را بازیچه قدرت خویش ساختند .سی ستان که سالهای متمادی مرکز
شــورش خوارج علیه حکومت اموی و عباســی بود در دوره حکومت یعقوب لیث صــفاری به مرکزی
برای ترویج و احیای روح اســـتقالل خواهی ایرانیان و ســـتیز با خالفت بغداد مبدل شـــد و در دوره
سامانیان ( 379-279ق 998-892 /م) عن صر ایرانی عالوه بر تالش و حمایت علمی ،فکری ،فرهنگی
از این خاندان (آل سامان) توانست ضمن ترویج و توسعه زبان فارسی به دستاوردهای مهمی در جهت
تکمیل و توسعه دیوانساالری ایرانی و استقرار آداب و سنن ملی ایرانیان دست یابد همچنانکه در دوره
غزنویان ترک تبار ( 582-351ق 1186-962 /م) نیز ترویج و تو سعه زبان فار سی و دیوان ساالری و
آداب و سنن ملی ایرانیان همچنان تداوم یافت و در دوره سالجقه ( 590-429ق 1193-1037 /م) به
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اوج تعالی و شکوه خود نزدیک شد .د ستاوردهای ایرانیان در پی مجاهدتهای فکری و فرهنگی ،و
مبارزات گاه بی ثمر ولی خستگی ناپذیر در سدههای آغازین اسالم در قرن سوم و چهارم در بنیانهای
روشن و خدشه ناپذیر در ساخت قدرت خالفت سیاسی عباسیان تبلور یافته و به ثمر نشست و دولت

ایرانی ،زبان فارســـی ،مذهب شـــیعه و آداب و رســـوم و دیوانســـاالری ملی ایرانیان از مهمترین این
دستاوردها میباشد.
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پتروشفسکی ،ایلیا پاولویچ ( .)1354اسالم در ایران ،ترجمه کریم کشاورز ،تهران :انتشارات پیام.
ترکمنی آذر ،پروین و پرگاری ،صالح ( .)1385تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
ایران در دوره صفاریان و علویان ،تهران :سمت.
تنوخی ،قاضی ابوعلی (بی تا) .نشوار المحاضره و اخبار المذاکره ،بیروت :بی نا.

هجری

ابن اسفندیار ،بهاءالدین محمد بن حسن (بی تا) .تاریخ طبرستان ،تصحیح عباس اقبال تهران :نشر
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منابع

توین بی ،آرنولد ( .)1378تاریخ تمدن ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران :مولی ،چ.4
الجزری ،عزالدین بن االثیر ،ابی الحسن علی بن محمد 2003( ،م) .اسد الغابه فی معرفـﮥ الصحابه،
ج ،6-3بیروت :دارالکتاب
حموی ،یاقوت بن عبداله ( .)1397معجم البلدان ،بیروت دارالفکر.
دائره المعارف بزرگ اسالمی ( .)1369زیر نظر کاظم موسوی بجنوری ،بنیاد دائره المعارف ،تهران.
دیلمی ،حسین بن ابی الحسین ( .)1409ارشاد القلوب الی الصواب ،قم :شریف الرضی.
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ذوالفقاری ،حسین و عمرانی ،غالمرضا ،کریمی موغاری ،فریده ( .)1378برگزیده متون فارسی ،تهران:
چشمه ،چ.28
ذهبی ،الحافظ الذهبی (بی تا) .العبر فی خبر من غیر البحر الثالث ،بی جا :بی نا.
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راوندی ،مرتضی ( .)1386تاریخ اجتماعی ایران ،ج  ،4تهران :انتشارات نگاه ،چ.2
زرین کوب ،عبدالحسین ( .)1380دنباله جستجو در تصوف ایران ،تهران :امیرکبیر.
شاکری ،مریم (زمستان « .)1386تساهل گری مذهبی آل بویه» ،مجله تاریخ پژوهان ،ش.12
شعبانی ،رضا ( .)1371مبانی تاریخ اجتماعی ایران ،تهران :قومس ،چ.2
شهیدی ،سید جعفر ( .)1365تاریخ تحلیلی اسالم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،چ.6
شیبی ،مصطفی کامل ( .)1387تشیع و تصوف ،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو ،تهران :امیرکبیر.
صاحبی نخجوانی ،هندوشاه بن سنجر بن عبداله ( .)1344تجارب السلف ،تصحیح عباس اقبال ،تهران:
کتابخانه طهوری.
طباطبایی ،سید محمد حسین ( .)1385شیعه در اسالم ،تصحیح محمد علی کوشا ،قم :واریان.
طبری ،ابوعلی بن الحسن (بی تا) .تقسیر مجمع البیان ،مصحح علی صحت و رضا ستوده ،تهران:
انتشارات فراهانی.
طبری ،محمدبن جریر ( .)1363تاریخ طبری ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران :اساطیر ،چ.2
فارسی ،جالل الدین (بی تا) .انقالب تکاملی اسالم ،تهران.
فرای ریچارد ( .)1387تاریخ ایران ،پژوهش دانشگاه کمبریج ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر.
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قزوینی رازی ،نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل ( .)1358النقض (بعض مثالب النواصب فی نقض «بعض
فضائح الزوافض) ،تصحیح میر جالل الدین محدث ،تهران :انجمن آثار ملی.
فخری ،ماجد ( .)1372سیر فلسفه در جهان اسالم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
کتبی ،محمود ( .)1364تاریخ آل مظفر ،اهتمام عبدالحسین نوایی ،تهران :امیر کبیر ،چ.2

کرامر ،جوئل.ل ( .)1375احیای فرهنگی در عهد آل بویه ،ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی ،تهران:
مرکز نشر دانشگاهی.

مجد ،تهران :علمی و فرهنگی.
گیرشمن ،رومن ( .)1364ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمه محمد معین ،تهران :علمی و فرهنگی.
لمبتون ،آن .ک.س ( .)1363تاریخ ایران بعد از اسالم ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران :امیرکبیر.
مادلونگ ،ویلفرد ( 1987م) « .اخبار ائمه الزیدیه فی طبرستان و دیلمان و جیالن» ،متون و پژوهشهای
منتشر شده مرکز مطالعات شرقی بیروت :فرانتز اشتایز ،ش.28
مخطوطین ،ابوهاجر محمد السعید بن بیسونی زغلول (بی تا) .بیروت :دارالکتب العلمیه.
مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ( .)1360مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمه ابوالقاسم پاینده،
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مطهری ،مرتضی ( .)1362خدمات متقابل اسالم و ایران ،ج  ،2تهران :صدرا ،چ.12
ناث .ر ،و گلد زیهر (بی تا) .اسالم در ایران ،شعوبیه؛ نهضت مقاومت ایران علیه امویان و عباسیان،
ترجمه محمودرضا افتخارزاده ،تهران :چاپ باقری.
نوایی ،عبدالحسین ( .)1385متون تاریخی به زبان فارسی ،تهران :سمت ،چ.5

هجری

کوفی ،ابن اعثم ( .)1374الفتوح ،مترجم محمدبن احمد مستوفی هروی ،مصحح غالمرضا طباطبایی
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کلونز ،کارال ( .)1363دیوانساالری در عهد سلجوقی ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران :امیرکبیر.

نیازمند ،رضا ( .)1383شیعه در تاریخ ،تهران :حکایت قلم نوین.
هگل ،فردریش ( .)1366عقل در تاریخ ،ترجمه حمید عنایت ،تهران :امیرکبیر.
یعقوبی ،احمدبن ابی یعقوب ( .)1371تاریخ یعقوبی ،ترجمه محمدابراهیم آیتی ،تهران :انتشارات علمی
و فرهنگی ،چ.6
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