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با رریکاد تاصسف و تحلسل معمال در پژرهشهاس تاریخ به ای پااش مرم
پااخ دهد که ای امارتها چه اثاس در تحقق نظام الطنت با رریکواد ایاانو و
اایم داشرهاند؟ یافرههاس ای پژرهش نشا م دهد کوه همگاایو اسااو ر
اورماع ایاا دررا اایم ر کاشش ایاانسا بااس اارماار بخشسد به هایت
اایش باآمد ا عملکاد آگاهانه نظامهاس اموارت مووکار بواد ر امسواا ایو
عصا مسا پاد تاریخ ایاا تا ما تکای نظوام اولطنر بوا رریکواد ایاانو

و

اایم را به ااب پاشش داد اند.

کلیدواژگان :تااریخ ایااا ،وییات ایاانا

اماار ،ساامانیا ،آل بییا،

غزنییا.،
مقدمه

ورود اسالم ب ،ایاا ،دگاگین در ساختار سیاس ا اجتماای میجاید را در پا داشات و
نظام سیاس حاکم را دچار گسست کاد .تماکز سیاس و انسجام جغاافیای ایاا ،از بای
رفت و جامع ،ایاان در ذیل حاکمیت خالفت اسالم اداره ما شاد .باا روی کاار آماد،
یباسیا( ،حک702.ا111وا .ق) چگینگ اداره سیاس مناطق مختلا ایااا ،ومچای،
سایا بالد اسالم ب ،تدریج رو ب ،دگاگین نهاد .از سایی دیگاا باا شااو ساده سایم
وجای و فاایند تماکززدای از قدر ،سیاس خالفت یباس

زمین ،بااای قادر،گیاای

سلسل،وای محل و نیم،مستقل ایاان فااوم گادید ک ،وا یک از آ،وا با تسلط با بخش
گستاده ای از سازمی ایاا ،حکیمت وای را تشکیل دادند و دستگاه خالفات یباسا را
مجبیر ب ،ایطای منشیر و پذیاش «امار »،خید کادند .از ای حیث از دو ،آغاازی قاا،
سیم وجای در پاتی فاایندی بیشتا مسالمتآمیاز باا تکایی حکیماتواای ومچای،
سااامانیا( ،حااک211.ااا031وااا.ق) آلبییاا( ،حااک007.ااا111وااا.ق) و غزنییااا،
(حک011.ا101وا.ق) میاج ،م شییم ک ،با ینیا ،امار ،از آ،واا یااد شاده و حاکماا،
آ،وا نیز ینیا ،مشخص امیا داشت ،و دیگا القاب ایطای خلفا بدیشاا ،جایگااه امیاای
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آ،وا را مزی م کاده است .ای امیاا ،باای تثبیت جایگاه سیاس خید تداوم حکیمت و
کسب مشاوییت الزم از شییهوای مشخص و کارکادوای ویژهای بهاه م گافتند ک ،یا
ماویت ایتقادی داشات و یاا با ،طایر مشاخص ماویات ایاانا و خاساتگاو قایم ا
جغاافیای داشت .در واقع ب ،اقتضای سهم مؤثا سنّتوای ایاان در ومگاایا جامعا ،و
حکیمت امیاا ،محل ملزم ب ،ایتنای واچ ،بیشتا ب ،سن سیاس ایاان بیدند و بخاش
مهم از مبان مشاوییت خید را ماوی ،ای سان و کارکادواای مااتبط بادا ،بیدناد.
بناباای اصطالح امار ،در ای نیشتار بیانگا تحیل مفهیم آ ،از یملکاادی اداری با،
کارکادی اجتمای است و کنش سیاس

ا اجتمای جامع ،ایاان قاو ،نخستی اسالم

را باای ومنیای با شاایط نیظهیر و کارآمدی خید در ایا جهات را در باا دارد .نیشاتار
حاضا ضم تبارشناس مفهایم و سااختار اماار ،ساهم آ ،را در پییساتگ سیاسا ا
اجتمای و تداوم سن فاونگ ایاان بارس م کند و در ومی جهت ای فاضی ،را ب،
آزمی ،م گذارد ک ،تحقق سلطنت در شمای ایاان ا اسالم از قا ،پنجم وجاای با،
بعد حاصل کارکاد امار،وای مذکیر بید و مبان نظای کارآمدی ک ،مناسابا ،جامعا ،و
حکیمت را پیشش داده و میجبا ،ومگاای جامع ،و حکیمت را فااوم آورده و ساالطی
بعدی تاریخ ایاا ،تا یصا حاضا سع در ب ،کارگیای خیدآگاه یا ناخیدآگاه آ،وا داشت،اند
دستاورد نظاموای امارت بیده است.
 .1تبارشناسی معنا و مفهوم امارت

اصطالح «امار »،از کلم« ،امیا» گافت ،شده ک ،ریش ،ساام دارد و در یابا با ،معناای
فاماناوا پادشاه درج،ای پایی تا از پادشاه حاکم فاماناده ساهاه و ساادار اسات 7.امیاا
نخستی ینیان است ک ،در تاریخ سیاس اسالم با ،معناای حکماانا کااد ،و رئایس
حکیمت ب ،کار رفت ،است 2.ای واژه در اصال با ،یاک منصاب نظاام اشااره دارد  0با،
فاماندوا ،نبادوا سهاویا ،و آنچ ،مابیط ب ،ای امیر است نیز اختصاص دارد 1.با ،طایر
معمیل ب ،فامانده نظام یا وال محل ک ،فاامین صادر م کند و یاا شااهزادهای کا ،از
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منصب وراثت باخیردار است امیا اطالق ما شاید 1.ایا واژه در دورا ،پیاامبا
کسان اطالق م شد ک ،از جانب ایشا ،ب ،فاماندو جنا

باا

یاا حکماانا والیات و یاا
1

امار ،حجاج منصیب م شدند و در واقع نایب پیامبا

ب ،شمار م رفتناد .باا اساا

گزارش طبای (م073واا .ق) بعاد از رحلات پیاامبا

و در جایاا ،ساقیف ،جانشای

پیامبا

و متیل امیر مسلمانا ،را امیا خیاندند ن ،خلیف ،ک ،خاید با ،تعیای امیااا،

دیگا باای قبایل و جن وا اقدام م کاد 1.در دورا ،خالفت امییا( ،حک17.ا702وا.ق)
و نیز یباسیا ،والیا ،مختل سازمی وای اسالم را امیاان اداره م کادند کا ،نایاب
خلیف ،ب ،شمار م رفتند و وا یک از اینا ،نیز ب ،نیب ،خید امیاان را باای حکماانا باا
مناطق مختل قلماو تحت کنتال بام گزیدند.

1

زمین ،تشکیل امار ،ب ،مثاب ،نظام حکیمت
(ب ،ینیا ،فامانده نظام ) بازم گادد .ای یناوی

ب ،مناصب کارگزار (یامل) والا و امیاا
حلق،وای ارتباط جایان تااریخ را

نشا ،م دوند جایان ک ،در آ ،متصدیا ،گاادآوری امایال یاا فامانادوا ،نظاام با،
حکماانا ،والیا ،تبدیل شدند و حکیمتوای میروث بنیاد نهادند .با وجید ای چگینگ
ارتباط ای حلق،وا ب ،شکل جایان تاریخ و نیز تفااو ،و تفکیاک ایا اصاطالحا ،در
آغاز با ما روش نیست .از سیی دیگا با پای ،شیاود میجید گاه ب ،نظا م رسد وا یک
از ای یناوی با منصب خاص اطالق م شده و گاه ب ،نظاا ما رساد واا سا ،ینایا،
متاادفند .مثال خالد ب ولید (م22وا.ق) ب ،ینیا ،فاماندهای نظاام معااوا اسات و در
میارد بسیاری امیا خیانده شده است 3.ای میضی سبب م شید ک ،تصایر کنایم وی با،
ینیا ،فاماندهای نظام

تنها با امیر جنگ و فتح والیا ،سا و کار داشت ،است در حال

ک ،بعضاً جزی ،را با مادم ناحی ،متصاف ،وضع م کاد مالیاا ،را گااد ما آورد و خاید را
یامل خلیف ،ابیبکا (حک77.ا70وا.ق) معاف م کاد 73.در باخ از منابع با ،شایاودی
بام خیریم ک ،حاک از تمایز ای واژهواست .باای نمین ،نگاو ب ،فهاست یماال دوره
خالفت یما (حک70.ا20وا.ق) و نیز یصا حضا ،یل

(حک01.ا17وا.ق) گییای
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ای است ک ،بسیاری از ای یمال ب ،ینیا ،فاماندوا ،نظام مشهیر بیدهاند 77.در باخ
از منابع که اسالم وال نیز مفهیم مشااب ،امیاا و یامال دارد .بااای مثاال قاضا
ابیییس (م712وا.ق) در فصل مابیط ب ،جبایت و گادآوری خااج از باخ والیا ،سخ
ب ،میا ،م آورد ک ،یدهای از سهاویا ،را تحت فاما ،داشتند و مسؤول گاادآوری خاااج
نیز بیدند 72.بناباای ابیییس

یامل و وال را در کنار وم ب ،کار باده است .حت در تاریخ

طبای نیز باروا یامل و وال ب ،گین،ای متاادا استفاده شدهاند.

70

با تأسیس خالفت یباس ینیا ،وال باای فامانده نظام و مسؤول گادآوری خااج
کارباد یامتای پیدا کاده و ینیا ،امیا باای اشاره ب ،مقاما ،باالتای مثل افاااد خانادا،
یباس ب ،کار رفت ،است چاا ک ،مثالً طاوایا( ،حک231.اا213واا.ق) در آغااز ینایا،
وال و یا یامل داشت،اند 71اماا در دوره خالفات امای (حاک730.اا731واا.ق) ماأمی،
(حک731.ا271وا.ق) را امیا م خیاندهاند 71.با پای ،مطالب ماذکیر اصاطالحا ،یامال
وال و نیز حاکم تا سده سیم وجای قمای دارای معان مشاب ،بیدهاند اما از سده سایم
ب ،بعد و با میروث شد ،حکیمت والیا ،ینیا ،آ،وا نیز ب ،امیا تبدیل شده و ینیا ،وال
باای حکام زیا فاما ،ای امیاا ،ب ،کار رفت ،است 71.بناباای در ایاا ،دوره اساالم با،
مانند سایا نیاح

یامل وال و امیا ب ،مثاب ،فاماندهای نظام بیدند ک ،با حکم و منشیر

خلیف ،باای اداره امیر والیا ،نصب م شدند اما ونگام ک ،یامل وال یا امیا با سلط،
تدریج

ب ،فاماناوایان مستقل تبدیل شدند و حکیمتوای میروث را بنیاا ،گذاشاتند

دیگا ای خلیف ،نبید ک ،آ،وا را منصیب م کاد بلک ،خلیف ،ب ،ناگزیا ا ب ،شاط تابعیات
ظاوای آ،وا ا حکیمتشا ،را تأیید م کاد.
شکلگیای امار،وا ب ،طایق فیق و گستاش حیزه اقتدار امیا سبب شد تاا فقهاا با،
تیجی ،نظای و حقیق وضع میجید بهادازند و امار ،را ب ،دو دست ،خاص ،و یام ،تقسایم
کنند .منظیر از امار ،خاص ،واگذاری اما خاص

ومچی ،اداره جن

و یا حاج باید اماا

امار ،یام شامل کلی ،امیر حکیمت یک منطق ،بید ک ،از طااا خلیفا ،با ،امیاا واگاذار
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م شد 71.از سیی دیگا فقها تالش کادند باای تیجی ،قدر ،اماای فاتح و متغلب و رابط،
آ،وا با خالفت یباس

چارچیب نظای و حقایق تادوی کااده از بااوز وااج و مااج

جلیگیای کنند .ب ،ای تاتیب فقها امار ،یام ،را ب ،واسط ،نحیه کسب مقام ب ،اماار،
استکفاء و امار ،استیالء تقسیم کادند 71.در ایا جهات خلفاای یباسا شخصا را باا
اختیارا ،کامل ب ،فاماناوای والیت م گماشتند ک ،امیا استکفاء نامیده م شد .در مقابل
چنانچ ،شخص ب ،قها با ناحی،ای غلب ،م یافت و خلیف ،نیز تیانای یزل او را نداشت او
را امیا استیالء م خیاندند و باای جلیگیای از باوز واج و ماج اماار ،او را با ،رسامیت
م شناختند 73.در واقع نظای ،استیال اصیالً در باب «اماا» ب ،کار رفتا ،اسات 23.از سایی
دیگا ای تعابیا یمدتاً درباره امیاان ب ،کار م رفت ،ک ،دستکم ب ،شکل ظاوای خید را
تابع خلیف ،اسالم م دانستند .تنها تفاو ،میا ،ای دو گین ،امار ،در ای است ک ،امااای
استکفاء با یهد و منشیر خلیف ،نصب م شدند اما اماای استیالء پس از سلط ،با باخ از
سازمی وا حکم و منشیر خلیف ،را دریافت م کادند .باای مثال م تیا ،ب ،قدر،گیاای
یعقیب صفاری (م211وا.ق) اشاره کاد ک ،بدو ،حکم و منشیر خلیف ،قدر ،گافت 27.باا
ومی اسا

ابیالحس ماوردی (م113وا.ق) م کیشد تا از ای طایق کارگزارا ،و دیگا

حامال ،قدر ،را ک ،در ایمال قدر ،خییش خلیف ،را از یاد بادهاند در چارچیب حکیمت
اسالم بگنجاند و ب ،آ،وا مشاوییت ببخشد 22.در واقع وی با در نظاا داشات تساخیا
قدر ،اجاای از سیی فاماناوایا ،محل

در باابا واقعیت سیاس زما ،خاید ساا تسالیم

فاود م آورد و انتقال قهای قدر ،را از خلیف ،ب ،امیا یا حاکم یاص
مشاو م شمارد.

در شااایط خااص

20

با وجید کارباد اصطالحا ،امیا استکفاء و امیا استیالء از سیی ابیالحسا مااوردی و
بهاه گیای از ای تعابیا درباره امیاا ،در ایاا ،دوره اسالم نشان از کارباد ایا واژهواا
در متی ،تاریخ ایاا ،دیده نم شید .شاید سابق ،ای پدیده را بتایا ،در تعاابیای مانناد
تغلب و متغلب و حت در واژه استیالء در تاریخ طبری (م073وا.ق) و تجارب االمم اباییل
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مسکیی( ،م127وا.ق) پیدا کاد 21.با پای ،منابع تااریخ کاارباد ینایا ،امیاا با ،ینایا،
حکماا ،والیا ،در ایاا ،از قا ،سیم وجای قمای آغاز شاد 21و فاماناوایاا ،ساامان
غزنیی و آلبیی ،با ینیا ،امیا میرد خطاب قاار م گافتند  21البت ،در باخ منابع از باخ
حکام سامان با ینیا ،یامل خلیف ،یاد شده است  21اماا در کال ینایا ،امیاا داشاتند.

21

ومزما ،با امار ،سامانیا ،فاماناوایا ،آلبیی ،نیز امیا خیانده م شدند 23.خاندا ،غزنییا،
نیز با ینیا ،امیا میرد خطاب قاار م گافتند.

03

 .2درآمدی تاریخی بر تکوین و تحول امارت در ایران

با شاو قا ،سیم یکپارچگ جها ،اسالم ب ،تدریج از بی رفات و باا گذشات زماا،
ینصا پااکندگ و گاایشوای گایز از ماکز افزایش یافت .مسعیدی (م011وا.ق) در ای
باره م نییسد« :غالب والیتوای دور ب ،دست غلب،جییا ،افتاده و ب ،وسیل ،سهاه و مال با
آ ،تسلط یافتا،اناد و فقاط ینایا ،آ،واا را امیاا مؤمناا ،نیشات ،و خطبا ،با ،نامشاا،
م خیاندهاند» 07.با تیج ،ب ،شاایط ب ،وجید آمده و نیز زمین،وای ومچی ،اقتدار و سیطاه
فاماندوا ،نظام

استقاللطلب امیاا ،در بخشواای از قلمااو خالفات و تجزیا ،آ،

ناتیان خلفا نبید انسجام درون بی نهادوای خالفت و وزار ،در اداره امیر و اخاتالا و
تضاد میا ،نهادوای کشیری و لشکای در اواخاا دوره دوم یباسایا022( ،اا023واا.ق)
منصب امیااالماای در ساختار قدر ،سیاس نظام خالفت ایجاد گادید 02.امیا االمااا با،
ینیا ،یال تای مقام و فاماناوای کل دستگاه خالفت تمام مناصب لشکای و دیایان
را در اختیار گافت 00.پ آمد ای تغییا ساختاری از بی رفت انسجام ساختار درون قدر،
بید ک ،منجا ب ،خیدکامگ امیاا ،تجزی ،قلماو خالفت و روی کار آمد ،اماای محل و
نیم،مستقل گادید .از ومی رو در مناطق شاق خالفات با ،ویاژه در منااطق مختلا
ایاا ،شاود تکیی امار،وای محل و نیم،مستقل وستیم ک ،م تیا ،پیدایش آ،واا را
تا حدودی با نظام اسههبدی در دورا ،ساسان قابل مقایس ،دانست .از سیی پیدایش ای
حکیمتوا حاصل وسعت قلماو اسالم ب ،ویژه از قا ،دوم وجای ب ،بعد باید کا ،اداره

701

جایگاه سیاسی امارت در همگرایی جامعه و حکومت ایرانی در دوره اسالمی

آ ،را از ماکز خالفت مشکل م ساخت .ای معضل ب ،ویژه با استقاار یباسایا ،و اتخااذ
روشوای غیاتماکزگاا زمین ،را باای افزایش استقالل نسب حکام محلا خصیصااً در
سازمی وای شاق پدید آورد و ب ،شکلگیای اولی دولتوا در غااب و شااق خالفات
منجا شد 01.در حالت قدر،مندی دستگاه خالفت کا ،نظاار ،و کنتاال دقیقا باا ایا
مناطق حاشی،ای ب ،یمل م آمد مشکل پدید نم آمد اما در میاقع ضع قدر ،ماکزی
زمین ،وای قدر،گیای امار،وا ومیار م گادید 01.ومچنای بایاد با ،حضایر فزایناده و
سیطاه یناصا ایاان در دستگاه خالفت یباس اشاره کاد ک ،با سازما ،اداری و نظاام
در بغداد و مناطق تحت نفیذ آ ،چیاه بیدند .نفیذ گساتاده ینصاا ایاانا و تاأثیا آ ،در
ودایت سیاستوای حکیمت یباسیا ،ب ،ویژه در یصا اول (702ا202وا.ق) ب ،گین،ای
بید ک ،منصب وزار ،و امیر دییان

در میاردی ب ،خاندا،وای ایاان ومچی ،بامکیا ،و

بنیسهل واگذار م گادید 01.دییا،ساالری یباسیا ،ب ،سبب ورود شمار زیادی از یناصاا
ایاان ب ،دواوی متعدد تشکیال ،ماکزی خالفت تا حدود زیادی خصلت ایاان ب ،خاید
گافت ،بید ب ،طیری ک ،در باخ ادوار ومانند یصا اول یباس

را

حکیمت بنا یباا

ایاانیا ،اداره م کادند 01.چ ،در پیادایش و چا ،در پایاای و پییاای خالفات یباسایا،
اثاگذاری ایاانیا ،ب ،اندازهای است ک ،از ای مقیل ،ب ،ینیا ،پایا ،سلط ،یاب با قلمااو
اسالم و آغاز سلط ،ایاانیا ،یاد شده است و دولت یباس را «

»

نامیدهاند 01.در کنار ای مهم شاایط جغاافیای و میقعیت راوبادی مناطق شااق ایااا،
نیز جایگاه مهم داشت .اساساً در مناطق شاق ایاا ،ومچی ،خااسا ،بزرگ زمین،وای
سیاس اقتصادی و فاونگ مسایدی باای شکلگیای ای امار،وا وجید داشت 03.ایا
مناطق ب ،ینیا ،یک از خاستگاهوای سن ایاانا

وابساتگ و دلبساتگ بیشاتای با،

سنّتوای بیم داشتند و در باابا تضعی ای سنّتوا مقاومت م کادناد 13.بنااباای

در

تکیی امار،وای ایاان ومچی ،سامانیا ،آلبیی ،و غزنییا ،ک ،با ینیا« ،حکیمتواای
متقار »،از آ،وا یاد م شید  17شاایط و مقتضیا ،سیاس

اجتمای و جغاافیای ب ،ویژه
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در مناطق شاق ایاا ،سهم یمدهای داشت ،است.
سامانیان :آغاز قدر،یاب سامانیا ،در ماوراءالنها ب ،نخساتی ساالواای قاا ،سایم
وجای قمای بام گادد 12.اضمحالل طاوایا ،و نیز ایطای منشیر امار ،مااوراءالنها از
جانب خلیف ،ب ،سامانیا ،باای مهاار قادر ،یعقایب لیاث صافاری (م211واا.ق) آغااز
قدر،گیای خاندا ،سامان و تأسیس امار ،ایشا ،محسیب م شید 10.امیاا ،سامان باا
فتح مناطق مختل در ایاا ،حیزه فاماناوای خید را گستاش دادند و از حکیمت محل
ب ،حکیمت منطق،ای تبدیل شدند .ایام امار ،آ،وا ب ،س ،دوره .7 :تاالش بااای کساب
قدر ،سیاس (اوایل قا ،سیم تا سال 211وا.ق شااو اماار ،امیاا اساماییل)  .2اوج
قدر211( ،ا007وا.ق پایا ،امار ،امیا نصا)  .0دوره ضع و انحطاط سامانیا( ،شاو
امار ،امیا نیح ب نصا تا سال 001وا.ق و سقیط سامانیا )،تقسایم ما شاید .میرخاا،
یمیماً ب ،ای امار ،حس تیج ،دارند و آ ،را مدافع نظم و قانی ،شایعت و حفظ سن و
سلسل ،مااتب اجتمای م دانند 11.ومچنی شکیه و یظمت سامانیا ،ماوی ،فعالیتوای
اماای با تدبیا وزرای معاوا و یالما ،و اندیشمندا ،آنا ،بید 11.امار ،سامان از یناصاا
و ارکان تشکیل یافت ،بید ک ،جلب نظا آ،وا باای تاداوم حکیمتشاا ،ضااور ،داشات
طبق ،اشااف دوقاناا ،کا ،گفتا ،ما شاید ساامانیا ،از ایا طبقا ،باخاسات ،بیدناد

11

غالمبادگا ،تاک ک ،ب ،واسط ،جنگاوریشا ،بسیار با ارزش بیدند و با گذشت زماا ،باا
نفیذشا ،در امار ،سامان افزوده م شد 11و تشکیال ،دییان  11کا ،ابازار مهما بااای
سیاست تماکزگاای امیاا ،سامان محسیب م شد از جمل ،ای ارکا ،بیدند .در ضام
سامانیا ،باای تداوم حکیمتشا ،ب ،اخذ مشاوییت از خلفا نیازمند بیدند از ای رو تا پایا،
حکیمتشا ،نسبت ب ،خلفا اظهار اطایت م کادند و ناام آناا ،را در خطبا ،و روی ساک،
م آوردند و خید را فقط امیا م نامیدند 13.با وجید اقتدار آغازی خاندا ،سامان درگیاای
و تضاد میا ،دییا،ساالرا ،ایاان و سه،ساالرا ،تاک با ،وااج و مااج و نابساامان در
ارکا ،امار ،آنا ،انجامید و نفیذ فزاینده غالمبادگاا ،تااک و نیاز ضاع و زوال طبقا،
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دوقانا ،ایاان میجب وقی بحاا ،در امار ،ساامان شاد 13.از سایی دیگاا اخاتالا و
اصطکاک با امار،وای مجاور با ای شاایط بحاان افازود .در چنای شااایط تاکاا،
قااخان (حک071.ا131وا.ق) و غزنییا ،ساباآوردند و یک ماوراءالنها و دیگای خااسا،
را تسخیا کادند و ب ،امار ،سامانیا ،پایا ،دادند.

17

غزنویان :چگینگ قدر ،یافت غزنییا ،با سقیط اماار ،ساامانیا ،و خا قادر ،و
بحاا ،حاکمیت در قلماو آنا ،ماتبط بید .ای اماار ،با ،دسات غالماا ،تاکا کا ،در
دستگاه نظام سامانیا ،بالیده بیدند بنیاد نهاده شد .سبکتکی (م011وا.ق) پدر محمید
از غالما ،تاکنژادی بید ک ،ب ،ینیا ،باده با ،الهتکای (م012واا.ق) والا ساامانیا،
فاوخت ،شد 12.ای امار ،از سال  011تا  101وجای قمای با محدودهای شامل خااسا،
و سیستا ،و گاگا ،و تا حدودی ری و اصفها ،غزنا ،و بخاشواای از نایاح غااب و
شمال غاب وند حکیمت م کاد .غیاایاان بید ،و نیز نداشت پایگاه اجتمای مشخص
مقبیلیت غزنییا ،را کم م کاد از ای رو سع م کادند با رویکاد دین و نیز مبادر ،ب،
جن وای متعدد و کسب شها ،باا ینایا ،جهااد بااای قادر ،و اماار ،خاید کساب
مشاوییت کنند 10.آ،وا باای اقداما ،و لشکاکش وای متعدد و تشییق سهاویا ،خییش
خیاوا ،تصدیق و تأیید خلفا بیدند 11.خلفا نیز در ییض فاما ،حکیمت و منشایر اماار،
سازمی وای را کا ،امااای غزنایی تصااا ما کادناد با ،وماااه القااب بااای آناا،
م فاستادند و حکیمتشا ،را تأیید م کادند 11.البت ،م تیا ،گفت ک ،روابط آنا ،با دستگاه
خالفت بیشتا ب ،سبب منافع مشتاک طافی بیده است 11.غزنییا ،بااای اداره والیاا،
تشکیال ،منظم دییان و اداری امار ،سامان را ب ،ومااه دییا،سااالرا ،آ ،با ،خادمت
گافتند 11.واچند ای تشکیال ،در امار ،یا دولت قااواه 11و ماویتااً نظاام و باسااخت،
محمید ک ،باخ معتقدند «قشی ،ب ،صیر ،دولت درآمده بید»  13ساهم انادک داشات و
بیشتا ب ،رویکادوای ومسی با اقداما ،نظام م پاداخت زیاا سهاه در سااختار حکیمات
آ،وا اومیت بسیاری داشت 13.آنا ،نم تیانستند ومچی ،ساامانیا ،و دیگاا اماار،واای
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ایاان ب ،پشتیبان خاندا،وای متنفذ محل و تیدهوای مادم دلگام باشند بناباای ناگزیا
بیدند ای ضع را از طایق قدر ،نظام جباا ،کنند .با ای حال تنای ناژادی و ساهاه
چندملیت ک ،باخ آ ،را مای ،قدر ،آغازی امار ،غزنییا ،م دانند  17میجب اختالفا،
ای گاوهوا بید و از اسباب ضع و نارضایت نیاووای نظام و از وم گسیختگ ساختار
قدر ،آ،وا قلمداد م شد 12.از سیی دیگا منازیا ،داخل بی مدییا ،امار( ،ک ،دییا،
و درگاه را ب ،دو اردوگاه متخاصم و نامتجانس تقسیم م کاد)  10روح سازشناپذیای یدم
تسامح و خشینت افااط در باخیرد باا صااحبا ،دیگاا یقایاد و مسالکواا  11اقاداما،
مستبدان ،اماای غزنیی ب ،خصیص امیا مسعید ک ،ب ،قیل بینصا مشکا( ،م107وا.ق):
«و طبع ای خداوند دیگا است ک ،استبدادی م کند نااندیشیده» 11و البت ،نابسامان اوضا
اجتمای و اقتصادی در اواخا امار ،آ،وا 11وم در آشفتگ اوضا امار ،غزنییا ،ساهم
ب ،سزا داشت .ب درایت در باخیرد با مسأل ،تاکمانا ،و واگذاری باخ از مناطق خااسا،
ب ،آ،وا و ساانجام شکست از سلجیقیا ،در نباد دندانقا ،در سال 107وا.ق پایا،بخش
تسلط غزنییا ،با ماوراءالنها خیارزم و خااسا ،بید.

11

آلبویه :در میا ،امیانشی وای نیم،مستقل ایاان آلبیی ،ب ،لحاظ سالوای حکیمت
حیزه نفیذ و قدر ،سیاس و ب ،ویژه اوتمام ب ،مسائل فاونگ سااآمد دیگاا اماار،واا
محسیب م شیند .بییهیا ،در آغاز کار ساباز ماکاا ،با کااک (م023واا.ق) یکا از
سادارا ،دیلم بید ند ک ،ب ،خدمت ساامانیا ،درآماده باید ساهس با ،مااداویی زیااری
(حک071.ا020وا.ق) پییستند ک ،در ماکز ایاا ،امار ،وسیع و مستقل ایجاد کاده باید.
چندی بعد از فاما ،وی سابتافتند و ب ،مناطق جنیب ایاا ،رفتند 11و سهس با آماد ،با،
فار

در سال 022وا.ق امار ،آلبیی ،را تشکیل دادند 13.امار ،آلبییا ،را بایاد در سا،

ناحی ،فار

یااق (ب ،انضامام خیزساتا ،و کاماا )،و بااالخاه ری اصافها ،و ومادا،

بارس کاد .در رأ

امار ،آلبیی ،شخص امیا قااار داشات کا ،از قادر ،نامحادودی

باخیردار بید .در نظام امار ،آلبیی ،مقام وزار ،پاس از امیاا قااار داشات .وزرای ایا
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خاندا ،بیشتا از فضالی ومچی ،ابیالفضل ب یمید (م013وا.ق) اب یباد (م011وا.ق)
و اب مسکیی( ،م127وا.ق) بیدند 13.آلبیی ،با باقااری نظم و امنیت سیاس ا اجتماای
نخست جامع ،را از کشمکشوا و تجزی،طلب فاماندوا ،نظام

امیاا ،و والیا ،نایاح

روانیدند و تا حدودی یکپارچگ را ب ،سازمی وای قلماو خالفت بازگاداندند 17.ومچنی
با تقییت آداب و رسیم اجتمای و مذوب
داشتند بناباای

تأثیا فااوانا در رشاد و شاکیفای فاونگا
12

یصا آلبیی ،ب گما ،اوج دوران بید ک ،متز آ ،را «رنسانس اسالم »

م نامد و از بسیاری جها ،دوره یظمت فاون

اسالم در قاو ،میان ،وجای محسیب

م شید  10یصای ک ،شاود ظهیر ناگهان طبق ،متیسط دولتمند و متنفاذی باید کا ،باا
باخیرداری از اشتیاق و امکانا ،کسب دانش و میقع اجتمای ب ،پاورش و نشاا فاونا
قدیم کمک کاد 11.یالوه با ای یک از دالیال رشاد و شاکیفای سیاسا

ا فاونگا

آلبیی ،مانند سامانیا ،تسااول و تساامح آناا ،در امایر فکاای و فاونگا باید مانناد
ب،کارگیای وزرای غیا مسلما 11،و فعالیت مکاتب فکای ومچی ،معتزلیاا 11.،باا اینکا،
اقتدار بییهیا ،از ابتدا باثبا ،م نمید قدر،گیای رو با ،رشاد اشااافیت نظاام و بافات
نامتجانس سهاه  11ب ،رقابت درون ای گاوهوای قیم منجاا ما شاد و سااختار قادر،
ایشا ،را شکننده کاد 11.تقسیم قدر ،بی امیاا ،بییه نیز در جای خید مؤثا باید چااا
ک ،از وما ،آغاز قدر،گیای شاایط فتیحا ،بییهیا ،ن ،یک امار ،بلک ،س ،امار،نشی
را ایجاب م کاد 13.بییهیا ،در اوج قدر ،با تاکیاب نیاوواای پااکناده باییه قادرت
تقایباً متماکز و واحد ایجاد کادند اما با تغییا ای روند و آغاز درگیای و منازیا ،داخلا
اقتدار آنا ،رو ب ،ضع و تشاتت نهااد و میجباا ،زوالشاا ،را فاااوم آورد 13.در نهایات
سلجیقیا ،با تصاا نیاح ماکزی ایاا ،ب ،ینیا ،رقیب جدی باای آلبیی ،درآمدناد 17و
با فتح بغداد در سال  111وجای قمای امار ،بییهیا ،را خاتم ،دادند.

12

 .3امارتها و احیای سنن و ساختار سیاسی ایرانی

نظاموای امارت ک ،از قا ،سیم وجای در ایاا ،پدید آمد ب ،سن سیاس ایاان اوتمام
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قدر،گیای ای امار،واا را تادارک بااای بازساازی

گذشت ،امهااطیری ایاا ،م داند 11.بناباای بخش از ساختار سیاس ایاا ،دوره اسالم را
م تیا ،ماوی ،حاکتوای سیاسا ا اجتماای سادهواای نخساتی اساالم و رهآورد
امار،وای ای یصا دانست .ای گاایش ب ،سن سیاس ایاان

وم در بعد نظای و وام

در یاص ،یمل قابل پ گیای است.
در بعد نظای تالش باای احیای سن سیاس با تاجم ،خداینام،وا و اندرزنام،وا ب،
اوج خید رسید شاونام ،فادوس

سندبادنام ،کلیلا ،و دمنا ،و ...از آ ،جملا،اناد کا ،در

قا،وای بعد دستمای ،اصل تألی کتابوای تحت ینیا ،سیاساتناما ،شادند و سان
سیاس ایاان را ب ،ادبیا ،تاریخ و ادب دوره اسالم انتقال دادناد .سیاساتناما،واای
دورا ،اسالم

اندرزنام،وای سیاس اند ک ،با اندیش،وای سیاس ایاا ،قبل از اسالم نیز
11

ومخیان دارند .ای اندرزنام،وا متی ،پندآمیزی بید کا ،بیشاتا با ،دسات کاارگزارا،
دییان و متفکاا ،وابست ،ب ،دربار بااای راونماای یملا امیااا ،یاا ساالطی نیشات،
م شد 11.از سیی دیگا اندرزنام،وا ادام ،سن حکیمت ایااا ،در بااب سیاسات اسات و
تالش فکای ایاانیا ،باای کسب استقالل فکای در راه رسید ،با ،اساتقالل سیاسا را
نشا ،م دود 11.ایاانیا ،با تأسیس امار،واای محلا و منطقا،ای در یای مقاومات و
سازگاری با شاایط جدید و ب ،رغم پذیافت دگاگین وای چند با تأکید با مباان دینا
ب مای،وای اجتمای ا فاونگ خییش را پا

داشتتند و تداوم بخشیدند .در ایا جهات

م تیا ،گفت ک ،سنّت ماسیم در نزد ایاانیا ،در زمین ،مناسبا ،ملک و دی ک ،یباار،
مشهیر «دی و ملک ومزادند دی شالیده ملک است و ملک پاسدار دیا » 11گییاای آ،
است در ساختار سیاس امارت قاو ،نخستی اسالم نیز دیده م شید 13.اصیالً دیا و
دولت در امار،وا ن ،تنها قای یکدیگاند بلک ،تیأمانند و ب ،قیل فادوس (م177وا.ق):
«تی گیی ک ،در زیا یک چادرند».
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چشمگیاتای دیده م شید .در یهد سامانیا ،تقار ،دی و دولت امارت را پ افکند کا،
در آ ،ومگاای جامع ،و حکیمت جز از روگذر وحد ،دین متصیر نباید .بااای ایماال
حاکمیت با سازمی وای پهناوری ک ،مستقیماً ب ،دست آ،وا و یا کارگزارا ،دستنشاانده
ایشا ،اداره م شد دی یامل ماؤثای بااای نزدیاک سااخت مادماان باید کا ،احیانااً
تفاو،وای قیم یا زبان داشتند .امیا اسماییل در ونگام فتح خااسا ،ب ،پهلیا ،لشاکا
ویی نگاهدارندهتا نیست و ویی بنای از داد استیارتا ن 37.»،ومچنای

خید گفت« :از دی

امیاا ،سامان باای انسجام و استماار وحد ،سیاس با ،ضااور ،ایجااد نظاام دیایان
متماکز پ باده بیدند و سع کادند با بهاهگیای از خاندا،وای دییا،ساالر ایاان ا ک ،با
آمیزش سنّتوای اداری ایاان و مبان شایعت اسالم ب ،تأسیس آ ،چناا ،تشاکیال،
پیشافت ،و کارآمدی دست زده بیدناد ا سااختار حکایمت خاییش را باا اساتیاری شاکل
دوند 32.از سیی دیگا امار ،سامانیا ،ب ،دلیل خاستگاه ایاان و دوقان خاید ومچای،
دیگا اشااا محل

ب ،سنّتوای که ایاانا پاایبناد باید و یصابیت ایاانا داشات.

پایبندی ای خاندا ،ب ،سنّتوای ایاان و حمایت آنا ،از یالما ،و دانشمندا ،بایث شد
یصا زری فاون

ایاا ،در ای مقطع محقق گادد 30.مطابق باخ نظاا ،ودا امیاا،

سامان از ای رویکاد گشایش راو بید ب ،سیی احیای استقالل سیاس از طایق حفظ
وییت فاونگ

زیاا دریافت ،بیدند بادو ،احیاای سانّتواای فاونگا کها اساتیاری

پای،وای استقالل دولت آنا ،امکا،پذیا نیست 31.از سیی دیگا ایجاد وحد ،قیم بای
طیای مختل ایاان در ماوراءالنها و خااسا ،و سع در تلفیق میااث فاون

باستان با

سنّتوای اسالم ب ،دست سامانیا ،محقق گادید 31.از ای رو بایاد گفات کا ،در ایا
یصا وم ب ،سنّتوای اسالم و وم ب ،فاون
باخ

ایاان تیج ،فااوان شد .البت ،با ،پنادار

رنسانس دوره میان ،ک ،در بخارای یهد سامان آغاز گادید ویژگ واای دارد کا،

اگا آ ،را ب ،معنای نیزای گذشت ،بدانیم ممک است ما را ب ،بیااو ،بکشاند زیااا آنچا،
ک ،ظاوااً ب ،رنسانس ایاان معاوا شده است در واقع نیی احیاگای اساالم ا ایاانا
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بید ک ،در قلماو سامان ظاوا شد و در دیگا منااطق ایااا ،گساتاش یافات .چناا ،کا،
فاای 31تأکید م کند «سهم یاب آ ،مهمتا و وم نهاد ویژه آ ،بیشتا از جنب ،ایاان اش
بید» 31.در واقع سامانیا ،بیش از شاو ایاان ساخت دولت اساالم و سااختار خالفات
بغداد را با ،کاار گافتناد اماا کیشایدند اساالم را از زمینا ،تنا

خالفتا و واا گینا،

محدودنگای باوانند و نشا ،دوند ک ،نگاش جها،شمیل اسالم مقید ب ،قایم و دساتگاه
سیاس خاص نیست 31.با ای حال آنچ ،در امار ،سامانیا ،تجاب ،شد سامشاق دیگاا
مااکز و والیا ،و امار،وا قاار گافت و نمین،وای از آ ،در خارج از دربار امیاا ،بخارا رو
ب ،رشد نهاد ک ،آلبیی ،مهمتای نمید آ ،بید.
آلبیی ،یک از مهمتای امار،وای ایاان بیدند کا ،با ،تعبیاا مینیروساک
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«دوره

میا،پاده تاریخ ایاا »،محسیب م شیند  733و در جای خید سهم مؤثای در احیای سان
سیاس ا اجتمای و فاونگ ایاا ،داشتند .در واقع ومزما ،با نفیذ سامانیا ،در منااطق
شاق ایاا ،آلبیی ،در غاب ایاا ،سع در حفظ و تداوم استقالل سیاس خاید داشاتند
اگا سامانیا ،فاون

ایاان را ایتال بخشیدند و در احیای فاون

و ادب ایاان کیشیدند

آلبیی ،در یی تیج ،ب ،ای مقیل ،سع در بهاهگیای از فکا و فاون
مبنای حکیمت خاید را باا آ ،اساا
حسی

شیع داشاتند و

تنظایم کادناد باگازاری آیای سایگیاری اماام

در روز یاشیرا باپای مااسم جش در سالروز واقع ،غدیا زیاار ،مشااود و

مقابا ائم ،شیع ،از مهمتای اقداما ،امیاا ،بییه در ای جهت اسات  737چااا کا ،ایا
مهم پایگاه سیاس و دین آنا ،را در باابا یباسیا ،تقییات ما کااد .از ایا رو امااای
بییه با بهاه گیای از باخ سن سیاس ایاان و باا تماکاز باا نگااش ماذوب خاید
کیشیدند مشاوییت پایدار و در یی حال ریش،دار و کها را بااای اماار ،خاید فاااوم
آورند .در ای جهت یضدالدول ،ینیا ،شاونشاه یا شاهشاوا ،را باای خید باگزید 732.بناا
با ،گفتا ،خیاجا ،نظاامالملاک (م111واا.ق) از روزگاار ساساان تاا زماا ،یضاادالدول،
(م012وا.ق) ویی کس را شاونشاه نخیاناده بیدناد  730وی ومچنای در تخات جمشاید
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کتیب،ای از خید ب ،یادگار گذاشت ک ،حاک از احیای سن ایاا ،باستا ،است 731.ومچنی
باید ب ،مسکیکا ،و نشا،وای متعلق ب ،ای امیا بییه اشاره کاد ینیا ،امیا یاادل باا
سک،وای وی و تصاویا او ک ،دارای نشا ،تاج و واژهوای فاّ و شاونشاو است  731وما،
یادآور سن ایاان است.
قدر،یاب تاکا ،و تشکیل امار ،غزنییا ،در شاق ایااا ،با ،مثابا ،باتاای قادر،
ینصا تاک در باابا سالل،وای بیم آ ،نیاح بید 731.با اینک ،غزنییا ،قیمیت غیاایاان
داشتند الگیی ساختار سیاس امار ،اینا ،وم نظام سیاس مبتن با سن ایاان بید ک،
در قالب امارت اسالم بازتیلید و احیا شده بید .نظام سیاس حاکم باا اماار ،غزنییاا،
ومااو دی و دولت سایا امار،وای ایاان را تدای ما کناد .ادباا و نییساندگا ،ایا
یصا ومچی ،بیهق (م113وا.ق) ب ،خیب ب ،ای نکت ،اشاره کادهاند« :باکشید ،تقادیا
ایزد ا یز ذکاه ا پیااو ملک از گاوو و پیشانید ،در گاوه دیگای انادر آ ،حکمتا
است ایزدی و مصلحت یام» 731.ابینصا یتب (م121وا.ق) نیز باا تأکیاد باا ومااوا و
ومزادی دی و پادشاو

ای گفت ،را قدری شاح و بسط م دود« :دی پای ،و بنیاد است

و پادشاو نگاوبا ،آ ،است .وا چ ،نگاوبا ،ندارد نابید م شید و آنچ ،با بنیااد اسات
ویاا ،خیاود شد» 731.از سیی دیگا در ای دوره اماای غزنیی با بهااهگیاای از بزرگاا،
سازما ،اداری و دییا،ساالری سامان و تالش باای تقلید از آ ،امار( ،ک ،خید اقتباا
نظام اداری ساسان با الگیباداری از خالفت یباس بید) حکیمت ایاان بنیا ،گذاشات ،و
در واقع خید را ادام،دونده سیاستوای امار ،سامان ایالم کادناد 733.آ،واا تشاکیال،
منظم دییان و اداری امار ،سامان را ب ،ومااه دییا،ساالرا ،آ ،ب ،خدمت گافتند 773.از
آنجای ک ،اماای غزنیی در قلماو ایاان خااسا ،بزرگ و تحت اماار ،ساامانیا ،بالیاده
بیدند شدیداً تحت تأثیا فاون

ایاان

ا اسالم قاار داشتند .با وجید ایا گفتا ،شاده

است رفتار غزنییا ،با سنّتوا و باوروای ایاان از سا فاصتطلب بید و چی ،ناچار بیدند
در محیط ایاا ،و با جامع ،ایاان حکیمت کنند باید با آ ،ومااوا و ومااونگ نشاا،
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م دادند 777.باای مثال م تیا ،گفت باگزاری آیی ساده و جشا مهاگاا ،چیازی جاز
اجاای رسیم ایاانیا ،پیش از اسالم نبید ک ،در دربار غزنییا ،نیاز باگازار ما شاد 772.از
سیی دیگا یالق ،آنا ،ب ،سنّتوای سیاس ایاان
غزنییا ،ک ،بعد از ورود ب ،جامع ،اسالم

از جهت کسب مشاوییت مهم باید.

با زور شمشیا قدر ،را ب ،دست گافتند از آنجا

ک ،فاقد تفکا سیاس منسجم بیدند تا حکیمت خید را با اسا

آ ،استیار و تیجی،پاذیا

کنند ب ،پذیاش بنیادوای سیاس اندیش ،ایاان و اسالم روی آوردند .از یک طااا باا
انتساب خید ب ،سالطی ساسان اندیش ،ش،مداری ایاانیا ،را ب ،کاار گافتناد و از طااا
دیگا با پذیاش اسالم سنّت و اظهار اطایت از خلیف ،یباس باای مشاوییت بخشید ،ب،
حکیمت خید ب ،اندیش ،اسالم پناه بادند 770.اماای غزنیی سع م کادند خید را نمینا،
ایالی فاماناوای ایاان و ادام،دونده آ ،نشا ،دوناد .از ایا حیاث فادوسا چاارهای
نداشت جز آنک ،ب ،رغم اطاال از نساب محماید ایا غاالمبااده را وارث و احیاکنناده
حکیمت خساوا ،بیا ،کند« :و زی سالیا ،چارصاد بگاذرد از ایا تخما ،گیتا کسا
نسهاد» 771.ومچنی

ینصای (م107وا.ق) ملاکالشاعاای درباار محماید وی را حاام

سنّتوای ایاان و در شمار ملیک یجم قاار م دود.
در جهت استحکام و ثبا ،سیاس
جامع ،ایاان

771

وا یک از ای امار،وا با وقیا با بینش سیاسا

باای تثبیت امار ،و ایمال حاکمیت جلب وفاداری گاوهوای مختل و نیز

کسب مشاوییت یمیماً مدی بیدند کا ،از تباار پادشااوا ،و فاماناوایاا ،کها ایااا،
وستند .چنانک ،سامانیا ،خید را از نیادگا ،بهاام چیبی  771غزنییا ،خید را از نسل دختاا
یزدگاد سیم 771و آلبیی ،خید را از اخالا بهاام گیر م دانستند 771.ایا نسابساازیواا
نشا،دونده آ ،است ک ،امار،وای مذکیر باای جلب قلیب ریایا و کسب مشاوییت خید
را ب ،پادشاوا ،ایاا ،باستا ،منتسب م کادند.
 .4امارتها و تکوین هویت ایرانی

تکاپی باای احیا یا بازسازی وییت ایاان در ساخت جدید تحت ینایا ،وییات ایاانا

ا
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اسالم ومزما ،با شکلگیای نظام سیاس امار ،در ایاا ،ب ،اوج رسید و پییند سااختار
امارت با دی اسالم وحد،بخش جامع ،ایاان و خیدآگاو اجتمای ا تاریخ ایشا ،را
تضمی کاد .در ومی جهت ای سؤال مطاح م شید ک ،میا ،امار ،ب ،ینیا ،ساختاری
سیاس ا اجتمای و وییت ایاان و وجیه سیاس ا اجتمای آ ،چ ،نسبت وجاید دارد
ب ،یبارت دیگا امار،وای متقار ،ایاان در سدهوای سیم تا پنجم وجاای قماای باا
تکی ،با کدام کارویژهوا مبادر ،ب ،تکیی و تقییت وییت ایاان کادند
مناطق شاق و شامال ایااا ،با ،سابب میقعیات جغاافیاای و دوری از خالفات و
ریش،دار بید ،سنّتوا و باوروای ایاان در ای مناطق امار،وای چندی را در دام خید
پاورش دادند ک ،نقش مهم در احیای میاریث بایم و شاکلدوا با ،وییات ایاانا
داشتند 773.در ای جهت سازمی ماوراءالنها ب ،ینیا ،خاستگاه امار ،سامانیا ،ب ،دلیال
گستاه و تنی جغاافیای و سابق ،طیالن تاریخ و تمدن از اومیت ب ،سزای باخایردار
بید .سامانیا ،با ایجاد وحد ،سیاس ب ،معنای واقع کلما ،ایا منطقا ،را وارد ماحلا،
تاریخ جدیدی کادند 723.چنانک ،آمد با طبق باخا ادیاواا ساامانیا ،از نسال بهااام
چیبی سادار ساسان  727و از دوقانا ،منطق ،خااسا ،و ماوراءالنها ب ،شمار ما آمدناد و
خاستگاه اجتمای میرد ایتنای داشتند 722.دوقانا ،ب ،دلیل باخیرداری از پیشین ،تاریخ
و داشت مناسبا ،نزدیک با قشاوای مختل جامع ،ایاان میرد ایتمااد ماادم بیدناد از
ومی رو بید ک ،دوقانا ،مناطق شاق ایاا ،آلساما ،را واجاد مشااوییتواای الزم و
شایست ،اقتدار سیاس دیدند و با پشتیبان اجتمای

در تثبیات اماار ،آناا ،وامداساتا،

شدند 720.تیج ،سامانیا ،ب ،خاستگاه قیم و منطق،ای خاییش تیجا ،آناا ،را با ،سان
فکای و فاونگ

از جمل ،زبا ،معطیا م کاد .ب ،گفت ،مسعیدی (م011وا.ق) اشتااک

زبا ،یامل مهم در حفظ ومبستگ مل

تثبیت سلط ،واحد سیاسا و حفاظ تمامیات

ارض سامانیا ،بید 721.بناباای ب جهت نیست ک ،سامانیا ،اوتمام ویژهای با احیای زبا،
پارس داشتند 721.راوباد وییت ساازی ساامانیا ،مبتنا باا زباا ،فارسا باید در واقاع

سال هفدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،5931شماره مسلسل 66

711

سامانیا ،روح ایاان را در قالب زبا ،فارس و در پاتی مکتب اسالم احیا کادناد .از ایا
حیث حکیمت سامان تبلیر خیاست جامع ،ایاان و منییا ،نهفت ،ایشا ،باید 721.ومای
تیج ،ب ،زبا ،و سنّتوای که ایاان سبب شد تاا امیااا ،ساامان از وزیااا ،و دبیااا،
ایاان استفاده کنند و از بزرگان ومچی ،ابییبداهلل جیهان (م003واا.ق) 721و ابیالفضال
بلعم (م023وا.ق) 721در ایتالی فاون

و زبا ،فارس بهاه بگیاند و از شاایاان مثال

رودک (م023وا.ق) 723و بلخ (م021وا.ق) 703حمایت کنناد 707.در حایزه سیاسات نیاز
استقالل و امنیت ابتدای امار ،سامانیا ،نتیج ،تالشوای ای وزیااا ،ایاانا باید با،
طیری ک ،جیهان در آغاز صدار ،شیرشیا ،را ساکیب کاد و با کاردان و شایستگ او
وم ،کاروای مملکت نظام گافت 702.از سیی دیگا احیا و حفظ زبا ،فارسا با ،ینایا،
محیر اصل وییت و ملیت ایاان در ای دوره از یمدهتای محیرواای تاالش میرخاا،
فارس نییس ایاان محسیب م شید .در ای جهت ابییل بلعما (م010واا .ق) تااریخ

طباری را ب ،دستیر منصیر با نایح ساامان (حاک011.اا013واا.ق) با ،زباا ،فارسا
باگاداند 700ک ،بیانگا بیدباش ایاانیا ،در جها ،اسالم بید 701.حکایم ابیالقاسام فادوسا
بزرگتای حاصل شاوکار خییش را حفظ قیمیت ایاان از طایق پا داری زبا ،فارسا
م داند« :بس رنج بادم در ای سال س

یجم زنده کاادم بادی پارسا » 701.در واقاع

فادوس با ودا حفظ و تقییت وییت ایاان ا اسالم شاونام ،را ب ،ینیا ،شارح وییت
ایاان ساود.
از ای زما ،اسطیره و حماس ،ب ،مثاب ،نخستی خاستگاه اندیشا ،ایاانا با ،ینایا،
رکن از وییت مل ایاا ،تلق م شید .آنچ ،معمیالً در قالب حماسا،واای ملا مطااح
م شید یک نی احسا

وحد ،ایجاد م کند و میجب پییند مادم ایصار بعد باا گذشات،

مشتاک خید م شید .از قا ،سیم ب ،بعد ایاانیا ،ب ،جمعآوری و تنظیم و احیای اسااطیا
ملّ و آثار فاونگ و اسناد و نیشت،وای پاداختند ک ،بتیاناد گذشات ،بایاده آ،واا را با،
نساالوااای ایاان ا پااس از اسااالم پیینااد دوااد 701.باا ،طاایر مثااال مسااعیدی ماااوزی
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(م071وا.ق) 701با حمایت و تشییق امیا نصاا ساامان (حاک037.اا007واا.ق) روایاا،
تاریخ و حماس ایاا ،را ب ،نظم درآورد و اولی شاونام ،منظیم را پدید آورد 701.تاریخ و
معافت تاریخ

ب ،ینیا ،یک از یناصا مهم وییت ک ،نقش مؤثای در ایجاد احساسا،

مشتاک مل و آگاو بخش سیاس ا اجتمای وا جامع ،دارد نیز نخستی بار در یصاا
سامان میرد اوتمام قاار گافت .تاریخنگاری بیانگا آغازی دورهواای شاکلگیاای روح
جمع و دیاینگ وییت مل ایاان است .تأسیس ای امار،وا بایث تحیل در بیانش و
نگاش میرخا ،شد و زمین،وای پییند حال و گذشت ،ایاان را ومیار کاد.
با نیاو گافت خاندا ،ایاان آلبیی ،کیشش باای احیای فاون
مدار اسالم

703

و وییات ایاانا در

نمید بیشتای یافت .امار ،آلبیی ،ب ،ینایا ،اماارت کا ،خاساتگاه ایاانا

داشت از آغاز با ینصا دییا،ساالری و فاون

ایاان تکی ،داد و یاص،ای بااای احیاا و

تقییت وییت ایاان در ابعاد مختل پدید آورد .باخ از محققا ،ینیا« ،وییت ناتمام یاا
متناقضنما» را باای بییهیا ،ب ،کار بادهاند  713چاا ک ،آلبیی ،در کنار بهاهگیای از ساز و
کاروای سیاس ایاا ،پیش از اسالم اندیش ،سیاس شیع ،را نیز ب ،کار گافتند ب ،ومای
دلیل وییتسازی آلبیی ،بیشتا با ینصا مذوب درآمیخت ،است 717.از سیی دیگاا نفایذ
پنداروای حماس ایاانیا ،در آفاید ،آثار حماس در ای یصا در جهت باجسات ،کااد،
چهاهوای دین اماما ،شیع ،بید .ای ویژگا در یای حاال از احساا

مایه پاساتان،

شیعیا ،ویادار بییهیا ،حکایت م کاد .دیای نهایید فاماناوایان کا ،خاید را با ،ایاانا
بید ،ساافااز م دانستند از ای گااایش ایاانیاا ،بیشاتای بهااه را بادناد 712.بنااباای
اثاگذاری امار ،آلبیی ،در فاونا
فاون

اجتماای ایاانیاا ،کمتاا از اثاگاذاری ساامانیا ،در

ادب آ،وا نبید .اگا بتیا ،شاونام ،را بازتاب احساساا ،ایاانا طبقاا ،اشاااف

یصا سامان ب ،حساب آورد تشیع بییهیا ،را نیز باید یامل سازنده آگاو ملا ایاانیاا،
باشماد 710.بناباای تکیی امار ،آلبیی ،و رویکاد شیع آنا ،ا در یصاای کا ،کلیات
نظام سیاس و جغاافیای جامع ،ایاان از سیی نظام خالفت میرد تهدید قاار گافت ،بید و
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خط تمایز مشخص در مقابل ،با چالشوای باو،مازی ایاا ،ب ،شمار ما رفات ا یامال
مهم در حفظ وییت قیم مذوب و جغاافیای ایاا ،قلمداد م شید.
غزنییا ،بیشتا از طایق سیاس

نظام و یقیدت در پ وییتیاب بیدند .از آنجا ک،

غزنییا ،قیمیت غیاایاان داشتند ب ،جای سیاست مل و تقییت حکیمت نژادی و تفااخا
ب ،اصالت نسب با تمسک ب ،نظام ارزش و وحد ،دین ب ،اندیش ،اسالم پناه بادند.

711

زمین ،بیابان خاستگاه غزنییا ،تحتالشعا نفیذ محیط اسالم و ایاان قاار گافات و از
آنجای ک ،غزنییا ،در محیط فاونگ ایاان سامانیا ،پاورش یافت ،بیدند ب ،سنّتواای
ایاان تیج ،زیادی داشتند .بناباای باخ از نمین،وای فاونگ ایاانا ومچای ،احیاا و
باپای جش وا اییاد و سن ایاان مانند جش مهاگا ،و جش سده ب ،تقلیاد از امااای
سامان در دربار غزنییا ،نیز معمیل و ماسیم بید 711.از سیی دیگا آ،واا در مقایسا ،باا
سایا خاندا،وای حاکم تاک ب ،سایت جذب فاون

ایاانا در قلمااو زباا ،و ادبیاا،

شدند و زبا ،فارس زبا ،حکیمت و اداره فعالیتوای فکای آنا ،بید .بیهق امیا مسعید
را از آ ،جهت ک ،فارس م دانست با ای یبار« ،از پادشاوا ،ایا خانادا ،ندیادم کا،
کس پارس چنا ،خیاندندی و نبشت » م ستاید 711.دربار آ،وا با ،وجاید نییساندگا ،و
شایاا ،و یالما ،آراست ،بید .شمار شایاا ،فارس زبا ،در دربار محمید و میزا ،حماایت
ک ،وی از آ،وا ب ،یمل م آورد حت در یهد سامانیا ،نیز سابق ،نداشت 711.ب ،وا حاال
وجید چهارصد شایا ک ،ومیش ،در رکاب امیا محمید حضایر داشاتند خصیصااً شاعاای
بزرگ چی ،ینصای (م107وا.ق) 711و فاخ (م123وا.ق) 713سبب شد تا دربار غزنییا،
ماکز مهم باای تکامل و ایتالی زبا ،فارس گاادد 713.پییسات ابیالعباا

اسافااین

(م131وا.ق) 717از دییانیا ،خیگافت ،با محیط ایاانا درباار ساامان با ،درباار غزنایی و
انتخاب او ب ،ینیا ،نخستی وزیا محمید یک محیط فاونگ ایاان در کنار محمید با،
وجید آورد تا ومچنا ،رسیم کشایرداری ایاانا در درباار غزنییاا ،تاداوم داشات ،باشاد.
ابیالعبا

اسفااین

ک ،از ایاانیا ،حام زبا ،فارس بید در زما ،وزار ،خید دساتیر داد
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کلی ،امیر دییان امار ،غزنییا ،را از یابا با ،فارسا باگادانناد 712.خیاجا ،میمنادی
(م121وا.ق) 710نیز از وزرای بزرگ امار ،غزنییا ،بید ک ،نقش وی در زمین ،وییت مل
در بعد سیاس و جغاافیای قابل ارزیاب است .وی با تدابیا داویان ،خاید سابب شاد کا،
قلماو تحت حاکمیت غزنییا ،و سازمی ایاا ،حفظ شید و امار ،غزنییا ،ثباات نساب
بیابد 711.ابیالمظفا نصا (م172واا .ق)  711با ،ثعاالب (م123واا.ق) 711مأمیریات داد کا،
تاریخ جامع ب ،نام غرر سیر ملوک الفرس و اخبارهم بنییسد کا ،شاامل گزارشا مفصال
درباره پادشاوا ،ایاان بید 711.رفتار غزنییا ،تاکنژاد ک ،معمیالً رویکادی گایز از ماکاز
نسبت ب ،سیاست و جامع ،داشتند و باتای را ب ،اول شمشیا م دادند باا ومات زباا ،و
ادب فارس و در سای ،یملکاد مدافعان ب ،نام اول قلم مهار شد آنا ،چنا ،پییندی بی
زبا ،و انسجام اجتمای ایاا ،و وییت ایاان باقاار کادند ک ،غزنییا ،با وم ،تعصبوای
گیناگی ،خید ن ،تنها زبا ،فارس را کنار نگذاشتند ک ،در ومی یهد ب ،رغم زبا ،رسم
خلفا زبا ،فارس زبا ،رسم غزنییا ،و بعدوا سلجیقیا ،قاار گافت و آثار یظیم نظم و
نثا فارس در ومی دوره پدید آمد.
نتیجه

امار ،نظام باآمده از بط دستگاه خالفت بید ک ،از حیث اندیشا ،سیاسا در ذیال و
بعضاً در امتداد نظام معنای دستگاه خالفت قابل درک است .امیانشی وای س،گان،ای ک،
فتا ،سیاس ایاا ،را از قا ،سیم تا پنجم وجای پیشاش دادناد زمینا،واای اساتماار
وییت ایاان را از دو منظا مهم اندیشگ و یمل ومیار کادند و ب ،خصیص در تکیی و
تکامل ساختار سیاس ایاا ،دورا ،اسالم سهم مؤثای ایفا کادند .اوتمام ب ،زبا ،و ادب
فارس و نمادوای وییت ایاان از سیی سامانیا ،و ب،کارگیای ناگزیا ای نمادوا از سیی
تاکا ،غزنیی و ایتنای ب ،ایاانیت در کنار انسا،گاای میرد نظا اسالم در لیای تشایع از
سیی آلبیی ،در تقییت مناسبا ،جامع ،و حکیمت سهم ب ،سازای داشات و خیدآگااه و
ناخیدآگاه در ومگاای اجتمای مؤثا واقع شاد .اماار،واای ماذکیر باا وجاید مناسابا،
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مسالمتآمیز با دستگاه خالفت و از سا واقعنگاای کیشایدند ضام ریایات مالحظاا،
اسالم با اوتمام بیشتا ب:،
ا احیای نام و نشا ،ایاان در انیا (ژاناوای) ادب و اسطیرهای تا متی ،تاریخ
ا احیا و باپای جش وا اییاد و سن نمادی ایاان
ا احیا و ب،کارگیای کارآمدتا نظام دییان
ا نسبسازی و اوتمام ب ،نام و نشا ،نژاد ایاان در مقابل باتایطلب یاب
ا احیای زبا ،و ادب پارس و استماار نشا،فاون وای ایاان
ا وییت ایاان بخشید ،ب ،قلماو حکیمت خییش
ب ،اسالم رن
فاون

و روی ایاان ببخشند .آنا ،از ای طایق نقش آشاکاری در تاداوم فکاا و

و آداب و سن ایاان داشتند و میا،پاده تاریخ ایاا ،را ب ،خایب پیشاش دادناد.

ومگاای بیشتا جامع ،و حکیمت ایاان جایان بید ک ،زمین،واای آغاازی آ ،در نظاام
امار ،نمید یافت و ای نمیدیافتگ ب ،حدی بید ک ،سالطی تاک سلجیق گایزی جاز
تیسل ب ،سنّتوای ایاا ،شهای نداشتند .ایا اوتماام با ،سان ایاانا و تاالش بااای
نهادینگ آ ،در سااسا دورا ،پیشاصفیی و پس از آ ،با وم ،فااز و فاودوای تااریخ
میرد ایتنای جدی فاماناوایا ،ایاان بید و آ ،را پشاتیان ،مشااو نظاام حکایمت خاید
م دانستند.
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 .24قادری ،حاتم ،اندیشههای سیاسی در اسالم و ایران ،تهران :انتشارات سمت ،1812 .ص.11
 .21ناشناخته ،تاریخ سیستان ،تصحیح ملک الشعرای بهار ،تهران :کالله خاور،1866 ،
ص111ا244؛ جوزجانی ،منهاج سراج ،طبقات ناصری ،عبدالحی حبیبی ،تهران :دنیای کتاب،
 ،1868ص.111
 .22آن .لمبتون ،دولت و حکومت در اسالم ،ترجمه عباس صالحی ،تهران :نشر عروج،1814 ،
ص.118
 .28عنایت ،حمید ،نهادها و اندیشههای سیاسی در ایران و اسالم ،تهران :نشر روزنه،1811 ،
ص.114
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 .20طبری ،پیشین ،ج ،14ص181ا 100و ج ،1ص006ا 012و ج ،1ص 046و 041؛ مسکویه
رازی ،ابوعلی ،تجارب االمم ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران :نشر طوس ،1816 ،ج ،1ص،01
.066 ،212
 .21نرشخی ،ابوبکر محمد بن جعفر ،تاریخ بخارا ،تصحیح مدرس رضوی ،تهران :بنیاد فرهنگ
ایران ،1868 ،ص86ا81؛ ابن اثیر ،عزالدین علی ،تاریخ کامل ،ترجمه عباس خلیلی ،تهران :نشر
علمی ،بیتا ،ج ،1ص211ا.212
 .26گردیزی ،پیشین ،ص.821 ،848
 .21طبری ،پیشین ،ج ،14ص.181
 .21نرشخی ،پیشین ،ص26ا.21
 .21مسکویه رازی ،پیشین ،ج ،6ص.101 ،100 ،124
 .84گردیزی ،پیشین ،ص022 ،814؛ بیهقی ،پیشین ،ص.12 ،2
 .81مسعودی ،ابوالحسن ،التنبیه و االشراف ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران :نشر علمی و فرهنگی،
 ،1811ص.811

 .82ابن اثیر ،پیشین ،ج ،1ص828ا820؛ مسکویه رازی ،پیشین ،ج ،1ص011؛ ابن خلدون ،دیوان
المبتدأ و الخبر ،پیشین ،ج ،8ص.141
 .88ابن اثیر ،پیشین ،ج ،1ص888؛ ابن خلدون ،دیوان المبتدأ و الخبر ،پیشین ،ج ،8ص.011
 .80شجاعی زند ،علیرضا ،مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین ،تهران :نشر تبیان،1816 ،
ص.160
 .81ابن خلدون ،محمد بن عبدالرحمن ،مقدمه ،ترجمه محمدپروین گنابادی ،تهران :نشر علمی،
 ،1862ص.81
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 .86جهشیاری ،ابوعبداهلل محمد بن عبدوس ،الوزراء و الکتاب ،تهران ،1801 :ص221ا214؛
مسعودی ،ابوالحسن ،مروج الذهب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران :نشر علمی و فرهنگی،1810 ،
ج ،2ص861؛ ابن خلدون ،دیوان المبتدأ و الخبر ،پیشین ،ج.210 ،8
 .81اصفهانی ،حمزه بن حسن ،تاریخ پیامبران و شاهان ،ترجمه جعفر شعار ،تهران :بنیاد فرهنگ
ایران ،1806 ،ص210ا.211
 .81برزگر ،ابراهیم ،تاریخ تحول دولت در اسالم و ایران ،تهران :نشر سمت ،1811 ،ص.111
 .81دانیل ،التون ،تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان عباسیان ،ترجمه رجبنیا ،تهران:
علمی ،1861 ،ص.11
 .04یارشاطر ،احسان ،حضور ایرانیان در جهان اسالم ،ترجمه بدرهای ،تهران :بازشناسی اسالم و
ایران ،1811 ،ص.180
 .01اشپولر و ، ...سلسلههای متقارن در ایران ،تهران :نشر مولی.1810 ،
 .02ابن اثیر ،پیشین ،ج ،12ص188؛ نرشخی ،پیشین ،ص.141
 .08طبری ،پیشین ،ج ،11ص006؛ ابن اثیر ،پیشین ،ج ،12ص.180
 .00باسورث ،کلیفورد ،تاریخ غزنویان ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر ،1810 ،ص.21
 .01زرینکوب ،عبدالحسین ،تاریخ مردم ایران ،تهران :امیرکبیر ،1861 ،ص.242
 .06فرای ،ریچارد ،بخارا دستاورد قرون وسطی ،ترجمه محمود محمودی ،تهران :علمی و
فرهنگی ،1810 ،ص.184
 .01خواجه نظامالملک طوسی ،سیاستنامه ،تصحیح جعفر شعار ،تهران :امیرکبیر ،1812 ،ص.101
 .01نرشخی ،پیشین ،ص20ا.86
 .01همان ،ص.141
 .14فرای ،پیشین ،ص184ا.707
 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،18ص.161
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 .12گردیزی ،پیشین ،ص818ا816؛ بیهقی ،پیشین ،ص210ا.211
 .18جرفاذقانی ،پیشین ،ص811؛ بیهقی ،پیشین ،ص.110
 .10بیهقی ،پیشین ،ص118؛ گردیزی ،پیشین ،ص14؛ خواجه نظامالملک طوسی ،پیشین ،ص.11
 .11گردیزی ،پیشین ،ص62؛ جرفاذقانی ،پیشین ،ص.112
 .16باسورث ،پیشین ،ص.14
 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،1ص112ا110؛ جرفاذقانی ،پیشین ،ص.212 ،248
 .11فرای ،ریچارد ،تاریخ ایران کمبریج ،از اسالم تا سالجقه ،ترجمه حسن انوشه ،تهران:
امیرکبیر ،1811،ص.111
 .11آن .لمبتون ،تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران :نشر نی،1812 ،
ص.14
 .64گردیزی ،پیشین ،ص14؛ جرفاذقانی ،پیشین ،ص814ا.811
 .61خواجه نظامالملک طوسی ،پیشین ،ص.18
 .62بیهقی ،پیشین ،ص.628
 .68گردیزی ،پیشین ،ص021؛ ابن اثیر ،پیشین ،ج ،6ص12؛ جوزجانی ،پیشین ،ص.11
 .60گردیزی ،پیشین ،ص11؛ جرفاذقانی ،پیشین ،ص861ا.818
 .61بیهقی ،پیشین ،ص.110
 .66جرفاذقانی ،پیشین ،ص.821
 .61گردیزی ،پیشین ،ص088ا081؛ بیهقی ،پیشین ،ص.181
 .61مسکویه رازی ،پیشین ،ج ،1ص.212
 .61همان ،ص811ا.044
 .14متز ،آدم ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هـ.ق ،ترجمه علیرضا ذکاوتی ،تهران :امیرکبیر،
 ،1862ج ،1ص126ا.184
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 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،11ص.112
72. Adam Mez.
 .18متز ،پیشین.
 .10کرمر ،جوئل ،احیای فرهنگی در عهد آلبویه ،ترجمه سعید حنایی ،تهران :نشر دانشگاهی،
 ،1811ص.80
 .11مسکویه رازی ،پیشین ،ج ،6ص.041
 .16مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران :شرکت مؤلفان،
 ،1862ج ،2ص.114
 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،1ص.226
 .11مسکویه رازی ،پیشین ،ج ،2ص.844
 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،1ص041ا.011
 .14کرمر ،پیشین ،ص18ا.11
 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،16ص211ا.212
 .12همان216 ،ا.881
83. Clifford Edmund Bosworth.
 .10آن .لمبتون ،تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران ،پیشین ،ص.1
 .11آن .لمبتون ،دولت و حکومت در اسالم ،پیشین ،ص.20
 .16فیرحی ،داود ،قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم ،تهران :نشر نی ،1811 ،ص.11
 .11طباطبایی ،جواد ،دیباچهای بر نظریه انحطاط ایران ،تهران :نشر نگاه معاصر ،1810 ،ص.01
 .11عباس ،احسان ،عهد اردشیر ،ترجمه محمدعلی امام شوشتری ،تهران :انجمن آثار ملی،1801 ،
ص.16
 .11خواجه نظامالملک طوسی ،پیشین ،ص.1
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 .14فردوسی ،ابوالقاسم ،شاهنامه ،بر اساس نسخه مسکو ،تهران :نشر پیام عدالت،1811 ،
ص.1421
 .11ناجی ،محمدرضا« ،مشروعیت و پایگاه اجتماعی سامانیان» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،
 ،1814ش ،111ص18ا.28
 .12بارتولد ،ترکستاننامه ،ترجمه کریم کشاورز ،تهران :انتشارات آگاه ،1866 ،ص144ا.148
 .18فرای ،ریچارد ،عصر زرین فرهنگ ایران ،ترجمه مسعود رجبنیا ،تهران :نشر سروش.1860 ،
 .10برتلس ،یوگنی ادواردوویچ ،تاریخ ادبیات فارسی ،ترجمه سیروس ایزدی ،تهران :نشر هیرمند،
 ،1811ج ،1ص.111
 .11فرای ،تاریخ ایران کمبریج ،از اسالم تا سالجقه ،پیشین ،ص.104
96. Richard Nelson Frye.
 .11فرای ،تاریخ ایران کمبریج ،از اسالم تا سالجقه ،پیشین ،ص.121
 .11فیرحی ،پیشین ،ص.111
99. Vladimir Minorsky.
 .144کاهن ،کلود ،بویهیان ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران :نشر مولی ،1810 ،ص.1
 .141ابن اثیر ،پیشین ،ج ،1ص101ـ.114
 .142بلک ،پیشین ،ص.18
 .148خواجه نظامالملک طوسی ،پیشین ،ص.11
 .140حسینی فسایی ،میرزا حسن ،فارسنامه ناصری ،تصحیح منصور رستگار ،تهران :امیرکبیر،
 ،1811ص.1186
 .141کرمر ،پیشین ،ص18ا.11
 .146فرای ،تاریخ ایران کمبریج ،از اسالم تا سالجقه ،پیشین ،ص.102
 .141بیهقی ،پیشین ،ص10ا.11
 .141جرفاذقانی ،پیشین ،ص.21
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 .141باسورث ،پیشین ،ص.11
 .114ابن اثیر ،پیشین ،ج ،1ص112ا110؛ جرفاذقانی ،پیشین ،ص.212 ،248
 .111سلیم ،غالمرضا ،محمود غزنوی سرآغاز واپسگرایی در ایران ،تهران :نشر بلخ،1818 ،
ص.62
 .112بیهقی ،پیشین ،ص.111 ،141 ،021
 .118یوسفی ،غالمحسین ،فرخی سیستانی؛ بحثی در احوال و شعر او ،تهران :علمی،1818 ،
ص180ا.186
 .110فردوسی ،پیشین ،ص1801؛ جوزجانی ،پیشین ،ص.226
 .111عنصری ،حسن بن احمد ،دیوان اشعار ،تصحیح محمد دبیرسیاقی ،تهران :کتابخانه سنایی،
 ،1868ص.118
 .116نرشخی ،پیشین ،ص.14
 .111جوزجانی ،پیشین ،ص.266
 .111ابن اثیر ،پیشین ،ج ،11ص.214
 .111دانیل ،پیشین ،ص.14
 .124بارتولد ،پیشین ،ص161ا.811
 .121نرشخی ،پیشین ،ص.11
 .122نرشخی ،پیشین ،ص221؛ فرای ،تاریخ ایران کمبریج ،از اسالم تا سالجقه ،پیشین،
ص64ا.11
 .128نرشخی ،پیشین ،ص11؛ گردیزی ،پیشین ،ص.824
 .120مسعودی ،مروج الذهب ،پیشین ،ج ،2ص.061
 .121نرشخی ،پیشین ،ص.61
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 .126هروی ،جواد« ،علل ظهور و ثبات سامانیان» ،ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بیرجند،
 ،1868ش ،0ص211ا.212
 .121ابوعبداهلل محمد بن احمد جیهانی؛ وزیر احمد بن اسماعیل و امیر نصر بن احمد سامانی.
 .121محمد بن عبیداهلل بن محمد ،مشهور به ابوالفضل بلعمی؛ وزیر امیر اسماعیل بن احمد و نصر
بن احمد سامانی.
 .121ابوعبداهلل جعفر بن محمد رودکی؛ از شاعران ایرانی دوره سامانی و ملقب به پدر شعر
فارسی.
 .184ابوالحسن شهید بن حسین جهودانکی بلخی؛ شاعر و متکلم قرن چهارم هجری.
 .181میثمی ،جولی اسکات ،تاریخنگاری فارسی ،ترجمه محمد دهقانی ،تهران :نشر ماهی،1811 ،
ص81ـ.82
 .182گردیزی ،پیشین ،ص.114
 .188ابوعلی بلعمی ،تاریخ بلعمی ،تصحیح ملکالشعرای بهار ،تهران :نشر هرمس ،1861 ،ص.11
 .180اشپولر ،برتولد« ،تکوین تاریخنگاری در ایران» ،تاریخنگاری در ایران ،ترجمه یعقوب آژند،
تهران :نشر گستره ،1814 ،ص.18
 .181فردوسی ،پیشین ،ص.011
 .186شریعتی ،علی ،بازشناسی هویت ایرانی ـ اسالمی ،تهران :نشر الهام ،1861 ،ص111ا.242
 .181شاعر اواخر سده سوم و اوایل قرن چهارم هجری.
 .181صفا ،ذبیح اهلل ،حماسهسرایی در ایران ،تهران :امیرکبیر ،1868 ،ص.162
 .181ر.ک :بهرامی ،روحاهلل« ،تاریخنگاری ایرانی و هویت ملی» ،فصلنامه مطالعات ملی،1811 ،
سال چهارم ،ش.10
 .104امینی ،علیاکبر« ،رستاخیز فرهنگی آلبویه و هویتسازی ناتمام» ،اطالعات سیاسی ا
اقتصادی ،1818 ،ش ،211ص.162
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 .101عنایت ،پیشین ،ص.186
 .102ریپکا ،یان و ، ...تاریخ ادبیات ایران ،ترجمه خسرو کشاورزی ،تهران :نشر گوتنبرگ،1814 ،
ص.816
 .108کاهن ،پیشین ،ص.14
 .100یوسفی ،پیشین ،ص.186
 .101بیهقی ،پیشین ،ص.111 ،141 ،021
 .106همان ،ص.216
 .101جرفاذقانی ،پیشین ،ص.12
 .101ابوالقاسم حسن بن احمد ،معروف به عنصری بلخی؛ ملکالشعرای دربار محمود غزنوی.
 .101ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف به فرخی سیستانی؛ شاعر دربار محمود و مسعود
غزنوی.
 .114باسورث ،پیشین ،ص.181
 .111ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی؛ از وزرای سامانی و غزنوی.
 .112صفا ،پیشین ،ص110ا.111
 .118خواجه احمد بن حسن میمندی ،ملقب به شمس الکفاه؛ وزیر محمود و مسعود غزنوی.
 .110بیهقی ،پیشین ،ص.801
 .111نصر بن ناصرالدین سبکتکین؛ برادر امیر محمود و سپهساالر خراسان.
 .116ابومنصور عبدالملک بن محمد ثَعالِبی نیشابوری؛ شاعر و تاریخنگار عصر سامانی و غزنوی.
 .111میثمی ،پیشین ،ص.11

