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١١٥  ی اندیشھ ی احیای حکومت ساسانی در دوره ی خالفت عباسزوال 

  

  

  

  ي خالفت عباسی ي احیاي حکومت ساسانی در دوره زوال اندیشه

  )از مازیار تا مرگ مرداویج(

  1دکتر کمال الدین طباطبایی

چکیده

در دوران استیالي خالفت عباسی بر سرزمین ایران، بسیاري از ایرانیان به دین اسالم 

 وابسته به خالفت عباسی، همچون طاهریان و سامانیان، در گرایش یافتند و حکومت هاي

ي احیاي مجدد سلطنت  با این حال افرادي بودند که اندیشه. ایران بر سر کار آمدند

اغلب این اشخاص از میان بزرگان و شاهان محلی . پروراندند ساسانی را در ذهن خود می

مرداویج، توانستند با تشکیل حکومت ها سه تن، یعنی مازیار، اسفار و  از میان آن. بودند

هاي مسلمان ایرانی  در برخی از مناطق ایران به مقابله با سپاهیان خالفت عباسی و حکومت

ها، مقاصد  اما به دلیل اقتدار و نفوذ سپاهیان عباسی و حکومت هاي وابسته به آن. بپردازند

در نتیجه پس از مرگ . و اهداف این سه تن با ناکامی مواجه شد و هر سه کشته شدند

این مقاله از نوع توصیفی و با . ي احیاي سلطنت ساسانی دیگر دنبال نشد ها اندیشه آن

  .باشد اي می روش کتابخانه

  

ي احیاي حکومت ساسانی، مازیار، اسفار، مرداویج، خالفت   اندیشه:واژگان کلیدي

                                                              هاي سامانی و آل بویه                            عباسی، حکومت

                                                
١ .  

kamaledin.tabataba@yahoo.com:     مسئول مکاتبھ
١/١٠/٩٣: پذیرش    ٢٩/٧/٩٣: دریافت

8ساللنامه مسکویهفص

  1392 پاییز26يشماره
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١١٦  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

  قدمه                                          م

  ي احیاي حکومت ساسانی در دیلم و طبرستان و گیالن ي اندیشه پیشینه

ي  ي عباسیان بر سراسر سرزمین ایران، از جمله طبرستان و دیلم و گیالن، اندیشه با سلطه

ي ساسانی هرچند  تشکیل یک حکومت مستقل ایرانی متکی بر دین زرتشت، مشابه سلسله

ي اساسی آن بود که چه  بنابراین مسئله. رسید باقی بود اما به مانند یک رویا به نظر می

اي هستند، و آیا  ي اجتماعی به دنبال تحقق چنین اندیشه افرادي و از کدام گروه و طبقه

توان  ي متون تاریخی می از مطالعه. باره با موفقیت همراه خواهد بوداقدام ایشان در این 

پروراندند عمدتًا شاهان محلی، بزرگان و  که این اندیشه را در ذهن می متوجه شد کسانی

. اي به اقدام نظامی علیه عباسیان دست زدند اشرافی بودند که به منظور تحقق چنین اندیشه

هاي این تفکر را جستجو  از خالل نبردهاي نظامی نشانهبدین دلیل پژوهشگر ناگزیر است 

ي جایگاه اشرافی و نقش سیاسی خویش در  افراد فوق الذکر خواهان کسب دوباره. نماید

در این زمینه نقش مازیار، اسفار و مرداویج بیش از . اي و کشوري بودند تحوالت منطقه

حکومت، به رویارویی با نماید؛ چرا که توانستند ضمن تشکیل  دیگران برجسته می

در این مقاله، اندیشه، عملکرد، و علل عدم موفقیت آنان در . سپاهیان عباسی بپردازند

  .                                                     راستاي موضوع مورد بحث بررسی خواهد شد

  مازیار بن قارن

یکی از شاهزادگان ساسانی در و از بازماندگان سوخرا، ونداد هرمز،فرزندان از او

در نبرد با ، او که حاکم بخشی از طبرستان بود). 71 و 60: 1348آملی، (طبرستان بود

رفت و مون در بغداد أ م نزد شکست خورد و به، شهریار بن شروین،رقیب خود سپهبد

: 1366، ابن اسفندیار (نام محمد را براي او برگزیدهم مون أ مد وواختیار نمدین اسالم 

: 1368مرعشی، (صادر کرداو مون حکم حکومت طبرستان را به نام أپس مس). 207

 به عبداهللا بن طاهر اطالع دادند که مازیار با مسلمانان ، خالفت معتصمي در دوره). 192

  ). 212: ابن اسفندیار، همان (کند طبرستان بدرفتاري می
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١١٧  ی اندیشھ ی احیای حکومت ساسانی در دوره ی خالفت عباسزوال 

تشتی است و به مسلمانی تظاهر قاضی آمل هم به مامون خبر داد که مازیار بر دین زر

سان ااز آن جا که حکومت طبرستان زیر نظر حکومت خر). 193:  همانمرعشی،(کند  می

عبداهللا بن طاهر از ،پرداختبایست خراج خود را به طاهریان  بود و حاکم طبرستان می

اهللا بن اما مازیار که از عبد.مازیار خواست نسبت به مسلمانان رفتار مناسبی در پیش گیرد

خبر هم عبداهللا .دکر ن اعتناییبه عبداهللا، )481/3: 1383ابن خلدون،  (طاهر نفرت داشت

او گفت خراج ، چون معتصم، مازیار را باز خواست کرد.تمرد مازیار را به معتصم رساند

.  براي خلیفه ارسال خواهد کردخود را به نزد عبداهللا بن طاهر نخواهد فرستاد بلکه مستقیمًا

دانست و  خود را باالتر از عبداهللا میکه آن بود دلیل این عمل مازیار ،ي طبري گفتهبه

: 1373طبري،  (سانیان اداره شودا حکومت طبرستان زیر نظر خر، نبودپذیرفتنیبرایش 

ي معتصم  فرستاد و نماینده خراج خود را نزد معتصم میبراي مدتی ،از این رو) 5890/15

  .)482/2: ابن خلدون، همان (کرد  عبداهللا تسلیم میي ایندهدر همدان آن را به نم

 خرمدینکه توانسته بود با غلبه بر بابک)سردار مشهور خلیفه( افشین،در این میان     

 درجاي عبداهللا بن طاهر را که د شوسوسه ،اعتبار زیادي در دستگاه خالفت کسب کند

هاي   براي مازیار نامه،از این رو.)5890/13: 1373طبري،(بگیردسان و ماوراءالنهر اخر

. برانگیختو معتصم فراوانی به طور پنهانی فرستاد و او را به طغیان علیه عبداهللا بن طاهر 

سرکشی خود علیه خلیفه را علنی کرد و دستور داد که در پی فرصت مناسبی بود، مازیار 

سپس .)74:  همان،یلآم(کنند مساجد را در طبرستان تخریب و آثار مسلمانی را محو 

ي سپاهیان خلیفه انجام داد و حتی به   جلوگیري از حملهبه منظورهاي نظامی را  تمام اقدام

 به ؛ یاري عبداهللا بن طاهر گسیل داشتمعتصم نیز سپاه بزرگی به. گرگان یورش برد

ابن (سپاهیان طاهري توانستند بسیاري از مناطق طبرستان را تصرف کنندطوري که 

  .)246/3: 1376ه،مسکوی

 کوهیار برادر مازیار که طمع کرده بود جاي برادر را در حکومت طبرستان ،سرانجام

حاضر شد مازیار ،طبرستان ضمانت شودبه شرط آن که حکمرانی او بر بخشی ازبگیرد
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١١٨  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

و  مازیار دستگیر،،بدین سان.)5905/13:  همانطبري،(را تسلیم نیروهاي طاهري نماید

در زمانی که مازیار رهسپار بغداد .بداهللا بن طاهر نزد معتصم فرستاده شدبه فرمان ع

مازیار مدعی .)5917/13: همان( کرد که افشین با او همدست بوده است اعتراف،شد می

 ه بودند از دیرباز با یکدیگر عهد بست،شد که او و بابک خرمدین و افشین خیدر بن کاوس

 ابن اسفندیار،(و پادشاهی را به خاندان ساسانی برگردانندکنندکه دولت عرب را ساقط 

 همین امر معتصم را از این قضیه آگاه ساخت و،همعبداهللا بن طاهر .)220-219: همان

از « او،اي که براي افشین صورت گرفت در محاکمه.موجب دستگیري افشین گردید

مازیار به . سخن گفت)5927/13:  همانطبري،(»عجم بودن و رغبتش به آن و مردمش

این  «ي خویش بدو نوشته بود که وي در نامهکه هنگام روبه رو شدن با افشین مدعی شد 

بابک به سبب حماقتش . کرد دین سپید را کسی جز من و تو و جز بابک یاري نمی

.)5929/13: همان(» ا از او بگردانمخودش را به کشتن داد و من کوشیدم که مرگ ر

با اعدام . خواست به یاري هم به حکومت اعراب پایان دهند می] یارماز[ از او ،سپس

 فکر یالدي م840 تا 838/ مريقهجري 226 تا 224هاي  طی سال افشین ومازیار

تا هنگام  حکومت ساسانی در طبرستان براي مدتی مسکوت ماند و مانندحکومتی احیاي

 دست برستان وگرگان درمناطق گیالن، طي  ادارهتشکیل حکومت علویان طبرستان،

  .                                                                          قرار گرفتحکام طاهري 

  اسفاربن شیرویه 

اي از شاهان و بزرگان طبرستان،دیلم و گیالن  عده،با تشکیل حکومت علویان طبرستان

 و به علویان را غنیمت شمردند، فرصت که به فکر رهایی از سلطه ي عباسیان بودند

 و برخی نیز بر دین باستانی ، برخی از اینان به اسالم گرویدنددر این بین. طبرستان پیوستند

 بارها با سربازان ،اینان در طول دوران حاکمیت علویان. خود یعنی زرتشتی باقی ماندند

 جنگیدند و صاحب ، یعنی طاهریان و سامانیان،خالفت یا حکومت هاي وابسته به عباسیان

  . تجربه هاي گرانبهایی در عرصه ي نظامی گردیدند
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١١٩  ی اندیشھ ی احیای حکومت ساسانی در دوره ی خالفت عباسزوال 

اي درصدد تشکیل  بعضی از این سران محلی و منطقه،با سقوط حکومت علویان طبرستان

توان از برجستگان ایشان می.  برآمدند،ي ساسانی مطابق الگوي سلسله،حکومتی مستقل

 اما بر اثر ،نمودبتدا خدمت علویان را میرا نام برد که اگیلیاسفار بن شیرویه، سردار 

  .ها به سامانیان پناه برداختالف با آن

حمله س سپاه سامانی به طبرستان أدر ریالدي، م929/مريق هجري 316سال اسفار در      

داعی (یعنی حسن بن قاسمنمود که این هجوم منجر به کشته شدن آخرین حاکم علوي

به گفته ي ) 128: 1378خضري،(دگردیلویان طبرستان پایان یافتن حکومت عو ) صغیر

اسفار در همان روز با درفشهاي سیاه به شهر آمل درآمد و به نام نصر  «، اصفهانیي حمزه

ي  حمزه (»خواند و گروهی از علویان را بکشتبن احمد بن اسماعیل امیر خراسان خطبه 

بن شیرویه بر طبرستان اسفاربا قتل داعی صغیر،،بدین ترتیب.)217: 1367اصفهانی، 

  .را نیز تصرف نمودحاکمیت یافت و پس از آن ري و قزوین و زنجان 

ین مسئله هم، داز آن جا که اسفار در مدت کوتاهی بر مناطق وسیعی حاکمیت یافته بو     

دکندر شهر ري تاج گذاري و د ی ترك تابعیت سامانیان برآید به فکردگرموجب

 بتواند با خیالی آسوده تر در برابر سامانیان  آن گاه براي آن که.)743/2: 1374مسعودي،(

ماکان بن کاکی پیشنهاد صلح و اتحاد داد و آمل را به او به ،د نمایو عباسیان پایداري

ي کوهستانی غرب تا نام منطقه(ي جبال  که جدایی ري و منطقهمقتدرباهللا عباسی. سپرد

 پسر خاله ي کرد، را از قلمرو خالفت تحمل نمی)201-200: 1373، لسترنج؛ مرکز ایران

به اما اسفار در قزوین.هارون بن غریب را جهت سرکوبی اسفار اعزام کرد خود به نام 

/ ق.ـه1424نویري،(ها را کشت سختی سپاهیان خلیفه را شکست داد و بسیاري از آن

خلیفه هم به ناچار . یر نمودو سردار عباسی را اس) 207/6: 1358ابن جوزي،؛ 26/5:م2004

  .)339: 1362مستوفی،(»والیت بر دیلمان مسلم بداشت« آزادي سردار خود،به منظور

بن شیرویه مسلمان نبود و دین زرتشتی داشت اسفار،نا به عقیده ي مسعوديب     

.  مطابق سنت ایرانیان پیش از اسالم تاج بر سر نهاداز این رو،.)743/2:  همان،مسعودي(
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١٢٠  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

به شدت تنبیه کرد،او مردم مسلمان قزوین را که به سپاهیان خلیفه کمک کرده بودند

اسارت و  حرمت را از زنان آن جا برداشت و افراد بسیاري را به و) 51: 1358همدانی،(

گوید، ي مسجد جامع اذان میوقتی هم شنید که موذن از گلدسته. به ري فرستادبردگی

 کردسپس مسجدها را ویران و نماز را منع. جا پایین افکندنددستور داد او را از آن

  .)743/2: 1374مسعودي،(

به سوي ري  با خشم و عصبانیت،مطلع شداسفار ز اعمال  اوقتی، سامانیامیر نصر     

اما با وساطت وزیران اسفار و ، اسفار هم خود را آماده ي نبرد کرد هرچند .حرکت کرد

اسفار خود را تابع امیر مطابق این پیمان،. صلح توافق کردنداي عقدبردو طرف امیر نصر،

 اما ؛)564/3:  همانابن خلدون،(بپردازد نصر دانست و حاضر شد خراج سنگینی به او 

یکی از سرداران او به نام اسفار از این مصالحه سود چندانی نبرد، زیرا در این زمان 

ابن (دی و به قتل رسانرا دستگیر کرداو، دعلیه او دست به شورش زمرداویج بن زیار 

 اسفار صورت، بدین .)1318:389،مجمل التواریخ و القصص؛ 114/13: 1358جوزي،

نیز که همچون مازیار به رویارویی با خالفت عباسی پرداخته بود، بر اثر رقابت هاي قومی 

ال، اهداف او با شدت با این ح. و محلی از پا درآمد و اقداماتش با ناکامی مواجه گردید

.                                                                                                             تري توسط مرداویج دنبال شدبیش

  به حکومت از دستیابی پیشمرداویج ي پیشینه

 به  وي زیادي داشتسابقهقدمت و ي زیاري نیز به لحاظ پایگاه اجتماعی و سیاسیسلسله

بن زیاریان از نوادگان زیار. مطرح شد ایران ي همین پیشینه بود که در تاریخواسطه

ها از اقتدار  و وردانشاه در میان گیل رفتند  به شمار می،از حاکمان محلی گیالنوردانشاه،

ارغش، شاه نوادگان که  زیاریان مدعی بودند .)184: 1372فراي،(زیادي برخوردار بود 

، قابوسنامه و آثار الباقیهدر .)439: 1380،میراخواند (هستند گیالن در زمان کیخسرو 

 عنصرالمعالی ؛1352:63،بیرونی(اند  انده به انوشیروان ساسانی رس رانسب ایشان

  .)5-1352:4،کیکاوس بن اسکندر
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١٢١  ی اندیشھ ی احیای حکومت ساسانی در دوره ی خالفت عباسزوال 

.)142: 1366،دیاراسفنابن (»زیاریان از قارنوندند «ابن اسفندیار هم معتقد بود که

 اعیان و بزرگان گیلی بود که با سپاهیان تابع خویش در زمان ي مرداویج بن زیار از جمله

 به سبب کشته شدن دایی خود،،سپس.ناصر کبیر به حکومت علویان طبرستان پیوست

ابن (که رئیس و پادشاه گیالن و داعی صغیر فرمان قتل او را صادر کرده بودهروسندان،

د و به سامانیان یاز ایشان روي گردان،)4762/11: 1382، ابن اثیر،278:  همان،اسفندیار

بن شیرویه به  در یورش اسفار میالدي929/ هجري قمري316آن گاه در سال .پیوست

 خاندان خود را از انتقامبا او همراه گردید و توانست با کشتن داعی صغیر،، طبرستان

 اما ؛براي مدتی تحت فرمان اسفار درآمدمرداویج .)153:1380پرگاري،(علویان بستاند

توانست سرداران سپاه اسفار د،یاو که سوداي فرمانروایی و پادشاهی را در سر می پروران

هنگامی که اسفار از .)389:مجمل التواریخ و القصص(زدو متفق ساراه همرا با خود

اما مرداویج که در .بردبالموت پناه ي قصد کرد به قلعه،علیه خویش آگاه شدتوطئه

نماید ا  و سر از تنش جدکندتوانست او را دستگیر ،کمین او نشسته بود

  .)71:  همانمرعشی،؛ 294:  همانابن اسفندیار،() م929/ق.هـ317سال(

ي هاي او را تصاحب کرد و به همه اموال و ثروت پس از کشتن اسفار،،مرداویج     

ي بسیار داد و بر مقرري آنان افزود و بدین طریق دل لشکریان اسفار یهسپاهیان جیره و هد

ي در دو جبههپس سمرداویج .هاي حکومت خود را استوار نمود را به خود نرم کرد و پایه

 را آغاز توسعه طلبی نظامی خود،غربی و شرقی قلمروي که از اسفار به دست آورده بود

 ن،قزویشهرهاياو . اسیان و سامانیان مصاف می داد با عب،بایست جایی که میکرد و در

؛ نزدیکی اراك امروزيي جبال درمنطقهشهري در(ابودلفکرجزنجان،همدان،

را و گلپایگان اصفهانکاشان،قم،بروجرد،دینور،کنگاور،ابهر،،)213:همانلسترنج،

یات نظامی فتح این جزئاز آن جا که پرداختن به .)199:بی تا،ابوالفداء(نمودتسخیر 

شهرها هدف این پژوهش نیست، مسائلی که در فتح برخی از این شهرها روي داد و با 

.                                                                                       مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت،موضوع مورد بحث این مقاله ارتباط دارد
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١٢٢  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

  .)م931 /ق. هـ319سال ( اصفهانوکرمانشاه،حلواننور،یدفتح همدان،

خواهرش بدان سپاهی از مردان گیل و دیلم به فرماندهی پسرمرداویج براي فتح همدان 

ابوعبداهللا محمد «ي عباسی به نام در این هنگام این شهر توسط حاکم خلیفه.کردجا روانه 

،مردم همدان در جنگ با سپاهیان مرداویج.شد اداره می»بن خلف دینوري سرمانی

مرداویج  عامل مهمی شد تا سپاهیان سئلهین م هم.مک زیادي به سربازان خلیفه کردندک

ي مرداویج به همراه چهار هزار به طوري که خواهرزاده؛شکست سختی را متحمل شوند

  )748/2-747:  همان،مسعودي(نفر دیلمی کشته شدند و باقی سپاه هم به ري بازگشتند

بالفاصله به سوي ،ي همدان به شدت خشمگین شده بودعهمرداویج که از شنیدن واق     

پا به ،نیروهاي خلیفه وقتی از آمدن ارتش مرداویج خبردار شدند.همدان حرکت کرد

مرداویج ابتدا به قتلگاه یاران خویش رفت .فرار نهادند و مردم شهر را بی دفاع رها کردند

یاران او سه روز در مردم شمشیر .ي مردم همدان را صادر نمودو سپس دستور کشتار همه

از دم تیغ ،سپس کسانی را که تسلیم شده بودند.هاي زیادي را آتش زدند نهاده و خانه

جماعتی از بازماندگان به حضرت بغداد رفتند، به تظلم،  «، واقعهپس از این.گذراندند

تنبیه مرداویج و خواستار ) 389: التواریخمجمل(»پیش مقتدر و همدان از مردم خالی شد

 رقم کشته شدگان را به طور اغراق آمیز چهل هزار نفر ،مسعودي.)32: 1364متز،(شدند 

 این است که ،شودی که در این باره مطرح میالؤس.)748/2: همان(تخمین زده است

 کینه جویی و انتقام دلیل آیا او به .در کشتار مردم همدان چه بودرفتار مرداویج علت 

یا براي تهدید و ترساندن کسانی که در برابر  و ،دزاقدامیچنین دست به ش یاران خوی

مسلمان  و یا نفرتی که از خالفت عباسی و مردمان ،کردند توسعه طلبی او ایستادگی می

  ؟تابع خلیفه داشت

هارون بن غریب الخال سردار خود به نام، مقتدر باهللا عباسی، همداندر برابر فاجعه ي      

خلیفه نیروهاي ،در جنگ سختی که روي داد. همدان فرستادسويسپاهی بزرگ به را با 

 استیالي مرداویج بر همدان و مناطق ي در نتیجه.ند و به عراق گریختنددرهم شکسته شد
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١٢٣  ی اندیشھ ی احیای حکومت ساسانی در دوره ی خالفت عباسزوال 

پس از .)200همان،، ابوالفداء؛ 63: 1358همدانی،(شدکوهستانی مجاور آن محرز 

مور أاو سردارش ابن اعالن قزوینی را مشکر خلیفه،ي مرداویج بر لپیروزي قابل مالحظه

ي مردم آن دیار دست به کشتار بی رحمانهاو هم پس از گشودن دینور،.فتح دینور کرد

 تاخت و تمام والیات ،به حلوان در مجاورت عراقابن اعالن بعد از تصرف دینور،. زد

:  همان،مسعودي(آوردو در تملک دولت زیاري در،  نمودتا کرمانشاه فتحرا آن جا 

غارت کرد و او به هرکجا رسیدطبق دستوري که مرداویج به ابن اعالن داده بود.)749/2

 مرداویج در نزد با اموال و اسراي زیاد به ،سپس.نمودکشت و کودکان و زنان را اسیر 

  .)4794/11:  همان،ابن اثیر(رفتاصفهان 

که او  ي مرداویج بر نواحی جبال و مجاور عراق،غلبهزمان با به ذکر است که همالزم      

 بخشی از سربازانش را به سوي اصفهان ،ه بوددعزم خود را جزم کرتسخیر اصفهان براي 

مظفر بن  به نام  و والی خلیفه یابندها توانستند به راحتی بر اصفهان دست فرستاد و آن

هارون بن ي مرداویج بربهپس از غل.)423: 1380،خواند میر(یاقوت را فراري دهند

به دنبال این .امیر زیاري بر سپاهیان خلیفه بودبا ارزش  دومین پیروزي  فتح اصفهانغریب،

  . مرداویج با حدود چهل تا پنجاه هزار تن از نیروهاي خود وارد اصفهان شدفتح،

  )م932-931/ق . هـ320-319سال (ح طبرستان و گرگان فت

از آن  بعد .ندن طبرستان و گرگان از دست ماکان بن کاکی بود ستا،قدم بعدي مرداویج

اما .ماکان بر طبرستان و گرگان حکومت یافت،ندعلیه اسفار با هم متفق شدکه آنان 

ماکان .به طبرستان طمع کرد، داشت با ماکانکهیمرداویج بر خالف عهد و پیمان

:  همانابن اسفندیار،(یلم گریختنتوانست در برابر سپاهیان مرداویج مقاومت کند و به د

 ،ابن اثیر( خود را به نیشابور رساند و خود را در پناه دولت سامانیان قرار داد،سپس.)294

مرداویج پس از این پیروزي،کارگزاران خود را بر طبرستان و گرگان . )4768/11: همان

:  همانسکویه،ابن م(منصوب کرد و خود با اموال و غنایم زیادي به اصفهان بازگشت

372/5(.  
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١٢٤  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

بن احمد سامانی به نام  سردار امیر نصریالدي،م933/مريق هجري 321در سال      

به نام و گرگان را از دست عامل مرداویج خارج کرد،بن مظفر چغانیابوبکر محمد

 مرداویج به گرگان حمله برد و ، از این رو.)194: 1363،گردیزي( خطبه خواند سامانیان

از . گرگان نهادسويرو به ،امیر نصر که چنین دید. دوباره بر آن جا مسلط شودتوانست

 با مرداویج مکاتبه کرد و او را نسبت به ،بن عبداهللا بلعمیمحمد وزیر امیر نصر،،طرفی

گرگان را به سامانیان بدهد و ري  قرار شد مرداویج،سرانجام.  هشدار دادشومسرنوشتی 

البته به .در تصرف خود داشته باشدیفه در تملک سامانیان بود،را که بر طبق منشور خل

:  همانابن خلدون،(شرط آن که خراجی بابت حاکمیت بر ري به امیرنصر پرداخت کند

اینک او .  خیال مرداویج از جبهه ي شرقی آسوده گردید،بدین سان.)709-710/3

 یعنی ،فت عباسی و فتح بغدادتوانست با فراغ بال توجه خود را به رویارویی با خالمی

.                                                                                                معطوف سازد،اشهدف اصلی توسعه طلبی هاي نظامی

  )م932-931 /ق. هـ320-319(عباسیمقتدر باهللا صلح مرداویج با 

جبال و ضعف نظامی دستگاه خالفت در ري،وجه به رفت با تدر حالی که انتظار می

به بغداد آغاز کند، ناگهان را ي نهایی و سرنوشت ساز خود  حملهمرداویج، اصفهان

را به کار ببرد  و درفش، خلعت و لباس سیاه عباسیان کندتصمیم گرفت با خلیفه صلح 

با . شدش می امري که موجب دور شدن او از هدف نهایی ا؛)34: 1384ترکمنی آذر،(

اما می . شودمراجعه به منابع، دلیل چندان روشنی براي این تصمیم مرداویج یافت نمی

خواست  اول آن که می:راي صلح او با خلیفه در نظر گرفت براتوان دالیل احتمالی زیر 

عالوه بر .دکن تثبیت ، کرده بود تصرفی که به تازگیهای در سرزمینموقعیت خود را 

 به  همسامانیان ممکن است ي جنگ با دستگاه خالفت،ت در صورت ادامهدانس می،آن

 و هم به طمع تصرف ممالک مرداویج و سرنگون پیمان با خلیفه، همحکومتعنوان 

 حمله به ،از طرف دیگر.دهنقلمرو زیاریان را مورد تعرض قرار د حکومت زیاري، کردن

  . نیاز به دقت و تدارك کافی داشت،بغداد
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١٢٥  ی اندیشھ ی احیای حکومت ساسانی در دوره ی خالفت عباسزوال 

گذشت، اقدام به این امر از حکومت مرداویج نمیمدت زیادي تی که هنوز در موقعی

 دید ابتدا حاکم زیاري ضروريبنابراین .  را بر باد دهد او ممکن بود دستاوردهاي،خطیر

به بغداد هاي الزم، تمام زمینهشدن به طور موقت با خلیفه صلح نماید و پس از فراهم 

  .دیورش ببر

 و انتزاع جبال و به هاي مرداویج مرعوب شده بود از پیروزيفه که  خلی،از سوي دیگر     

خواست و از اوتوانست تحمل کند، پیکی نزد مرداویج فرستادخصوص اصفهان را نمی

تا فرمان ري و کوهستان را براي او بفرستد و در شمار اولیاء از اصفهان دست بردارد«

 منظور،بدین .)359/5:  همانویه،ابن مسک(»ید و از لیست سرکشان بیرون آیددرآ

خلیفه هم .صلح مذاکره نمایدشرایط دربارةي مرداویج به بغداد رفت تا با خلیفه نماینده

 ستتوان در واقع خلیفه خوشحال بود که می. مرداویج استقبال شایانی نمودي از نماینده

طبق .کندف حرکت تهاجمی او را به عراق متوقنماید وخود مرداویج را خراجگزار 

هایی که تصرف کرده   قرار شد مرداویج در برابر حاکمیت بر سرزمین،توافق دو طرف

ابن ؛ 67:  همانهمدانی،(بپردازد دینار اي به میزان دویست هزار مالیات سالیانه،بود

                                                           .                    د اصفهان صرف نظر کرتملک از موقتا مرداویج ،بدین شکل.)129/13: 1358جوزي،

   مرداویجقلمرو پسران بویه در نتایج ظهور

 با بحران ، نظامی خویش مشغول بود-حالی که مرداویج به تنظیم برنامه هاي سیاسیدر

 و بنهدپسران بویه مواجه شد و این مسئله باعث گردید صلح خود با عباسیان را زیر پا 

این بحران از زمانی پدید آمد که . مله به اراضی تحت حاکمیت خلیفه را از سر گیردح

اینان .  نسبت به مرداویج دست به تمرد زدند،حسن و احمدعلی،به نام هاي ،بویهسه پسر 

 با شکست ماکان از مرداویج و پناهنده  و در خدمت ماکان بن کاکی بودندپیش از این

مرداویج نیز با . در آمده بودند مرداویج ي سربازاندر جرگه،یشدن او به امیرنصر سامان

شداو به هر سردار و فرماندهی که به او ملحق می.ه بودها را پذیرفتروي گشاده آن

  .کرد حکومت شهر یا والیتی از جبال را واگذار می
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به و به همراه برادرانش  علی بن بویه را به حکومت کرج ابودلف منصوب،،از این رو

 ،ها اما پس از رفتن آن.)712/3:  همانابن خلدون،(سوي ري و سپس کرج اعزام داشت

.اندیشناك شداي علیه اش ترتیب دهندتوطئهکنند واز این که آنان با ماکان همدستی 

 اما .موریتشان بازداردأپسران بویه را از رفتن به محل مکه پس به برادرش وشمگیر نوشت 

  . بگریزنداصفهانو سپس به کرج  پیش از اقدام وشمگیر،ندتوانستپسران بویه 

علی بن بویه . حاکم اصفهان بود، از سوي قاهر باهللا،بن یاقوت مظفر،در این هنگام     

 رعایت قراداد منظوربه ،بن یاقوتاما مظفر.خواستار پناهندگی به دستگاه خالفت شد

 به جنگ علی بن بویه سرباز حدود ده هزار نپذیرفت و باي او را صلح با مرداویج، خواسته

 که پدرش حاکم آن ایالت ،ما عجیب آن که از او شکست خورد و به سوي فارس ا.رفت

 هجري 321یه هرچند اصفهان را در سال علی بن بو.)202: همان، ابوالفداء(بود، گریخت

 اما پس از حرکت سپاه وشمگیر زیاري به طرفتصرف کرد، میالدي933/مريق

 ابوبکر بن ،حاکم این شهر.گریخت- از شهرهاي ایالت فارس–به سوي ارجان اصفهان،

به رامهرمز گریخت و ارجان را ، بی آن که با علی بن بویه بجنگد، او همولی. یاقوت بود

  .)4830/11:  همان،ابن اثیر(براي علی بن بویه رها کرد

اما چون قاهر عباسی این خبر .رداصفهان را تصرف ک سپاه مرداویج،،در همان اوقات

، با عباسیان گذشتهدادپیکی به سوي مرداویج فرستاد و از او خواست طبق قرار،را شنید

 همدانی،(مرداویج نیز چنین کرد.د واگذار کنبن یاقوتاصفهان را تخلیه و به محمد

مک  یاقوت با مرداویج و وشمگیر مکاتبه کرد تا به ک، از سوي دیگر.)78: همان

به نیزعلی بن بویه .)378/5:  همانابن مسکویه،( علی بن بویه را از بین ببرندیکدیگر،

 بر  وکند او، شیراز را تصرف نمودنصاف داد و توانست با متواري ناچار با یاقوت م

پس .)423: 1380،خواند میر؛ 174/11: م1977/ق. هـ1418ابن کثیر،(دوفارس مسلط ش

و تقاضا کرد فارس را به ،  او اعالمنسبته نوشت و اطاعت خود را  به خلیفه نام،از آن

  .)89:  همانهمدانی،(مقاطعه تحت حاکمیت داشته باشد
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چون .)م934 /ق. هـ322سال (یید شدتأعلی بن بویه بر فارس ، حکمرانی خلیفهبا موافقت 

سیر قدرت یابی در واقع او .این خبر به مرداویج رسید، به شدت نگران و خشمگین شد

ش علیه اسفار می دید و می ترسید بخش اعظم دیلمیان یعلی بن بویه را به مثابه ي خو

زیرا . به اصفهان رفت و دوباره آن جا را تصرف کرد،از این رو.سپاهش به او ملحق شوند

بن محمد، و راضی باهللا جاي او را گرفتدر زمانی که قاهر باهللا از خالفت برکنار شد

 ابن مسکویه،(ه بود از رفتن به اصفهان منصرف شد و این شهر بدون حاکم ماندیاقوت

رود و کار ب گرفت که از دو جبهه به جنگ علی بن بویه تصمیممرداویج .)400/5: همان

او گروهی را به سوي خوزستان فرستاد تا راه فرار علی بن بویه را به عراق .او را بسازد

زیاري هم به فرماندهی مرداویج به سوي شیراز حرکت بخش دیگري از ارتش .دنببند

اما چون بدین کار  حرکت نیروهاي زیاري را سد کند،سعی کرد یاقوت  اگرچه.ندکرد

خوزستان که جزو قلمرو دستگاه خالفت به در نتیجه گریخت و  به واسط،موفق نشد

:  همانمدانی،ه()م934/ق. هـ322سال( مرداویج درآمدبه تصرفرفت،کامًال شمار می

9.(  

اي اطاعت خود طی نامهچون خبر چیرگی مرداویج بر خوزستان به علی بن بویه رسید،     

 و به نام او خطبه خواند و هدایا و مالی گران قیمت به همراه نمود او اعالم در برابررا 

 مرداویج هم اظهار تابعیت او را.برادرش حسن به عنوان گروگان نزد مرداویج فرستاد

 در پایان ،دین سان ب.)402/5-401:  همانابن مسکویه،(پذیرفت و به اصفهان بازگشت

.  و هم خطر علی بن بویه رفع گردیداضافه شد مرداویج به قلمروهم خوزستان این ماجرا،

واکنشی نسبت به تصرف خوزستان هم تا هنگام مرگ مرداویج قادر نشد دستگاه خالفت 

یاقوت از عقب نشینی یاران و تنها پس از این زمان، )4852/11:  همان،ابن اثیر(نشان دهد

سربازان علی بن  اما .دی شتاب به خوزستان رسانارد و خود را بکاستفاده به ري مرداویج 

بر یاقوت پیروز شوندرفته و موفق  این نیت به خوزستان ابپیشدستی کردند و بویه هم 

                                                                        .)4846/11: انهم( گیرنددست آن جا را در اختیار و هشد
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  در احیاي سلطنت ساسانیناکامی آرزوها و مقاصد مرداویج 

در  جشن سده پس از برگزاري میالدي،935/ هـجري قمري323در سال مرداویج 

این ترکان .)33: 1364متز،(ه شدکشت، که در سپاهش بودندترکانی به دست ،اصفهان

برخی از آنان به نزد علی بن بویه در .دو گروه شدند،که از انتقام دیلمیان می ترسیدند

ولی قسمت عمده ي ایشان به نزد خلیفه راضی باهللا رفتند و وارد ارتش خلیفه .شیراز رفتند

ر باعث گردید که برخی از منابع مرگ او را همین ام.)39: 1384ترکمنی آذر،(شدند

که وقتی است  آمده رب االمماتجدر در این باره . توطئه ي دستگاه خالفت عباسی بدانند

اظهار ) از بزرگان دربار خلیفه(بن یاقوتمحمد،خبر مرگ مرداویج به بغداد رسید

و اندا انجام دادهاین کار ري قتل مرداویج را کشیده است و غالمان اوداشت که نقشه 

:  همانابن مسکویه،(اي در این باب نوشت و براي حکام تابع خلیفه فرستادحتی اطالعیه

 در روز مرگ مرداویج، پیري ناشناس سوار بر اسب ظاهر شد که به ،همچنین.)411/5

پیش از پایان گرفتن امروز، . کار این کافر باال گرفته است«:گفتسپاهیان مرداویج می

سپس ناپدید .)53:  همانهمدانی،؛ 233/5: همان(»کند وند شر او را از سر شما میاخد

به تواند حاکی از دخالت دستگاه خالفت  این خبر می.شد و دیگر هیچ کس او را ندید

  . شوراندن یاران مرداویج باشدمنظور

وجب اما مگر مرداویج چه قصد و نیتی نسبت به دستگاه خالفت عباسی داشت که م     

مرداویج دستور داده بود تا تختی آمده است که در منابع س شدید خلیفه شده بود؟اهر

 نیز تختی از  خودبراي سپهساالران.نشیندب براي او بسازند تا بر آن ین و جواهرنشانزر

) 23: 1935،صولی( تاجی مزین به یاقوت،عالوه بر آن.رده بود تا بر آن بنشینندتهیه کنقره 

 عراق بتازد و بر آن چیرگی یابد هخواست ب او می. خسرو انوشیروان ساخته بودجتاو شبیه

و مدائن و طاق و ایوان کسري را دوباره بسازد و پس از آن او را شاهنشاه بخوانند

 شهرهایی را که به دست ،پس از آن.)205: همان، ابوالفداء؛ 750/2:  همان،مسعودي(

  . دهد به یاران خود،ي عباسی بود خلیفه
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ها به تیول داده بود و شک نداشت که کار به  کسان خود را در بغداد خانه «منظور،بدین 

در این باره به .)751/2:  همان،مسعودي(»شودو میافتد و مملکت از آن ادست او می

خواهد سلطنت و فرمانروایی را به ایرانیان بازگرداند و دولت عرب را از   می،گفتهمه می

:م1952/ق.ـه1371ی، طسیو؛ 382: 1367،طقطقیابن؛ 23: 1935،صولی(دمیان بردار

 323مرداویج چشم به پایان یافتن زمستان سال  «:ابن مسکویه هم آورده است.)338

به سپس بر علی بن بویه بتازد و چون کار او را ساختداشت تا نخست به ارجان رود،

ود را به شیرج سپارد تا بر واسط یورش سپس بیشتر سپاه خ.اهواز و سپس به شوش شود

او بر آن بود که بغداد را بگیرد و افسر پادشاهی بر سر نهد و کشور پارسیان .برد

گمارده ] خوزستان[را به کارگزاري اهواز » ابن وهبان «روزي که مرداویج...بازگرداند

ر و نیکخواه باشی در گفته بود اگر امانت دابود، ماهیانه دوهزار دینار برایش قرار داده،

.برافرازم» نصیبین «يتو را به وزیري گمارم و درفشها در برابرت تا دروازه] بغداد[پایتخت 

داد که ایوان کسري را براي من آماده کن تا ها به ابن وهبان دستور می مرداویج در نامه

 شکل پیش از تو باید آن را به همان. در آنجا فرود آیم] بغداد[هنگام رسیدن به پایتخت

و شیرج و همراهانتان را براي هماوردي با ] ابن وهبان[تو من،...آمدن عرب بسازي

م و نیازي ها بسنده می بین ساجیان و دیگر گروهحجریان،ابن یاقوت،فرماندهان پایتخت،

  .)420/5-419:  همانمسکویه،ابن (»بینمبه آمدن خود نمی

تشکیل حکومتی شبیه به منظور مرداویج هایی که به ذهن خرافهمسعودي در مورد

به او گفته بودند که پرتو ...دبیران و اطرافیانش«: نویسدمی،القاء شده بودساسانیان 

آید و تخت پادشاهی در افتد و در آنجا دیانتی پدید میستارگان به والیت اصفهان می

شاهی که این ملک دارد شود و پادهاي دنیا براي او فراهم می شود که گنجآنجا به پا می

دو پایش زرد است و فالن و بهمان صفت دارد و مدت پادشاهیش چنان و چندان است و 

ي زمان و حدود این پس از او چهل کس از فرزندان وي به پادشاهی می رسند و درباره

مسائل چیزها گفتند که دل بدان داد و فریفته آن شد و چنان وانمود که زردپایی که 
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دخالت خلیفه در مورد .)751/2-750:  همان،مسعودي(»شود هم اوستان میپادشاه جه

خلفا بر حسب سنت دیرین  آن که اول:اردد وجود دیگريدالیل ،در قتل مرداویج

 جاسوسان و گماشتگانی داشتند که اخبار را به آنان وددر تمام قلمرو خدستگاه خالفت،

شنید مرداویج تاجی همچون انوشیروان بر سر نهاده می خلیفه از این که مسلمًا.رساندندمی

دولت عرب می خواهد بغداد را تصرف نماید و گوید و میاست و بر تختی زرین نشسته 

) 21/24: م1987/ق. هـ1407ذهبی،(را احیا کند] ساسانیان[ و دولت عجمببردبین را از 

خصوص آن که شنیده بود به . باشداعتناتوانست بی   و نمی، و ترس شدهرعبدچار 

 و این که برگزار کرده است جشن سده را که مخصوص زرتشتیان بودمرداویج علنًا

هایی نموده است که اهل ذمه می بایستی به  مسلمانان را مجبور به پرداخت همان مالیات

 مرداویج در مجاورت هاي پیروزي این که دوم.)157/1: 1373اشپولر،(مسلمانان بپردازند

که امارت  او زیرا محتمل بود.خلیفه را دچار پریشانی خیال کرده بودمین عراق،سرز

استیالیی داشت و از دست پروردگان خالفت نبود و هیچ منافع مشترکی با عباسیان 

 با خلیفه ، تصرف سرزمین عراقبرايبه محض تثبیت اوضاع داخلی حکومتش،نداشت،

توانست به   نمی، با توجه به این سابقه،ه خالفت دستگا،از این رو.وارد جدال و ستیز شود

ي عباسی به   دور از ذهن نیست که خلیفهبنابراین،.پیمان صلح و دوستی او مطمئن باشد

  .  باشد بودهدنبال از بین بردن او

و ) 14: 1336پرویز،(پرویزهمانند ،محققاناز در نظر برخی که الزم به اشاره است      

هاي درخشان و بزرگ تاریخ ایران  مرداویج یکی از چهره،)30/1: 1363صفا،(ا صف

 نظرها و رفتار غیر انسانی او با ایرانیان ناقض این  در صورتی که جنایت.محسوب می شود

دینور و همچون بیگانگان با مردم همدان،با وجود تظاهر به ایران دوستی، او .است

ه طوري که پس از تصرف  ب.)690/2:  همانابن خلدون،( به بدي رفتار کرد،اصفهان

:  همان،مسعودي( و با خود به اصفهان برد هزاران اسیر و برده گرفت،دینور و کرمانشاه

749/2(.  
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چنان . تظلم خواهی به بغداد روندبرايمردم نواحی مختلف که هاي او باعث شد  جنایت

 وارد بغداد شدند و با واي گفتن و استغاثهمردم دینور رویهاي خود را سیاه کردند، «که

 اصفهانی،(»یج جیلی آنان را کشتار کرده استها بر چوب زدند و گفتند مرداوقرآن

نجات ایرانیان از حکومت ي توانست داعیه  می،آیا او با چنین اعمالی.)195: همان

 او این رفتار را فقط با مسلمانان  که البته امکان داردي عباسیان را داشته باشد؟ظالمانه

توان به طور قطع نمی؟ در این باره  مرداویج چه دینی داشتاما مگر. نجام داده باشدا

او مسلمان نبود و با مسلمانان «: معتقدند» متز« بسیاري از محققان همچون .کردنظر اظهار 

  .)32:  همانمتز،(»گرفت کرد و به اسارتشان میمعامله ي کفار می

 با در نظر و، گذشت به علویان نمیمرداویجستن با توجه به این که مدت زیادي از پیو

و اشرافیت باستانی ایرانیان،رعایت و زرتشتی،ي ها جشنبرگزاري ي او به  عالقهگرفتن

نویسندگان دور ي این عقیده،توان گفت شاید ب دولتی همانند ساسانیان،ياحیااندیشه ي 

، اما به ش بسیار پایبند بودعقاید سنتی و باستانی خویدین و او به  و از حقیقت نیست

کرد و از آن جا که ورود اسالم به ایران موجب زوال این دین شده مسلمانی تظاهر می

ان  حتی با ایرانی،از این رو. دانسترا عامل بدبختی ایرانیان میو اسالم اعراب بود، 

                                                                                                        .      نمود می رفتارقساوتاب،ندکرد  با خالفت عباسی همکاري میکهمسلمانی

س ، برادرش وشمگیر در رأ الزم است اشاره شود که پس از مرگ مرداویج،در پایان     

 دل نیز همانند مرداویج نسبت به تسلط عباسیان بر ایراناو . حکومت زیاري قرار گرفت

اوهمچون و شاید ) 709/3:  همانابن خلدون،(از آن ها متنفر بودخوشی نداشت و 

موجب ،سامانیان و آل بویههاي طوالنی او با اما جنگ. نمایدتصرف  را  بغدادخواستمی

به طوري که وشمگیر در . وشمگیر گردید تحت حاکمیت از دست رفتن ارتش و ممالک

به حکومت سامانیان  از ترس آل بویه یالدي،م944-943/ هجري قمري332-331سال 

  .)4939/11:  همانابن اثیر،(تحت حمایت این حکومت قرار گرفتتا آخر عمر پناه برد و 
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   گیرينتیجه

ي احیاي حکومت ساسانی و ساقط کردن حاکمیت یشهي عباسیان انددر دوره.1

مسلمانان از سوي بزرگان، اشراف و شاهان محلی گیالن و طبرستان دنبال گردید 

  .و دیگر طبقات و اقشار جامعه پیرو این اشخاص بودند

چرا که . تفکر احیاي حکومت ساسانی نیازي به تبلیغ افراد سیاسی و مذهبی نداشت.2

 علی الخصوص ،قوط ساسانیان همچنان در میان ایرانیاناین تفکر از هنگام س

بنابراین تحقق این اندیشه با توسل به اقدام نظامی .  باقی مانده بود،غیرمسلمانان

بایست در عملکرد سرداران  تجلی این تفکر را می،بدین سبب. امکانپذیر بود

  .نظامی آن دوره مشاهده نمود

 همچون طاهري و ،هاي وابسته به آنکومتبا توجه به استیالي خالفت عباسی و ح.3

 ،از این رو. سامانی بر ایران، بسیاري از مردم ایران دین اسالم را پذیرفته بودند

. نمودبسیار دشوار می،مرداویجمازیار، اسفار و  کسانی همچون ي اندیشهتحقق 

میان  از برايتري به طوري که در قیاس با سربازان عباسی، ایرانیان، نقش برجسته

  .                                                                           بردن این اشخاص داشتند

ستم و خشونتی که مازیار و اسفار و مرداویج در برخورد با ایرانیان مسلمان از خود .4

هاي  نسبت به آنان موجی از نفرت پدید آورد و باعث شد حکومت،نشان دادند

.یرانی براي مقابله با ایشان عزم راسخی داشته باشندمسلمان ا

به دلیل نفوذ و قدرت دین اسالم در ایران، امثال مازیار و مرداویج ناچار بودند .5

ي ضد اسالمی  عقیده،اما هرگاه فرصت یافتند.  خود را مسلمان نشان دهندظاهرًا

المی را از بین  و دست به کشتار مسلمانان زدند و آثار اسکردندخود را آشکار 

  .  بردند
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ي خالفت عباسی دانست توان آخرین حاکم مشهور ایرانی در دورهمرداویج را می.6

با توجه به استیالي .  احیاي حکومتی مشابه ساسانیان در ایران اقدام نمودبرايکه 

هاي سامانی، آل بویه، غزنوي، سلجوقی و خوارزمشاهی بر ایران حکومت

م داراي چنان استحکامی شد که دیگر کسی به دنبال ي عباسی، دین اسالدوره

  .برنیامدي مرداویج پیگیري اندیشه

  کتابنامه

 ،تهران منوچهر ستوده،ي تصحیح و تحشیه،تاریخ رویان، 1348. ولی اهللاآملی،.1

  .بنیاد فرهنگ ایران

اساطیر،تهران،آژیر، حمیدرضاي ترجمه،تاریخ کامل، 1382.نعزالدیابن اثیر،.2

  .13 و 12، 11ج

ي  پدیدهتهران،تصحیح عباس اقبال،،تاریخ طبرستان،1366. ابن اسفندیار.3

  .خاور

المنتظم فی تاریخ ، 1358. بن الجوزيعبدالرحمن بن علی محمدابن جوزي،.4

  . 15-14جزءاالولی،الطبعۀدارصادر،بیروت،،االممالملوك و

تاریخ ابن (العبر،1383.بن خلدونابوزید عبدالرحمن بن محمدابن خلدون،.5

پژوهشگاه علوم انسانی وتهران، عبدالمحمد آیتی،ي ترجمه،)خلدون

  .3 و 2جلد، مطالعات فرهنگی

 محمد ي ترجمه،تاریخ فخري، 1367. محمد بن علیابن طقطقی،.6

  . علمی و فرهنگی،تهرانوحیدگلپایگانی،

بیروت،،النهایهوه دایالب، .م1977/ق. هـ1418. کثیراسماعیل بن عمرابن کثیر،.7

  .1-11جزءالمعارف،ه مکتب
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١٣٤  ٢۶شماره ی  / ٨سال / مسکویھ                                                               

 علینقی وزیري،ي ترجمه،تجارب االمم،1376. ، ابوعلی احمدابن مسکویه.8

  .6-5جلدتوس،تهران،

  . بیروت، دارالمعروفه،البشراخبارفیالمختصر، ]بی تا[. ابوالفداء.9

 ي ترجمه،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالم، 1373. برتولداشپولر،.10

  .1علمی و فرهنگی، ج، تهرانمریم میر احمدي،

 جعفر ي رجمهت،تاریخ پیامبران و شاهان،1367.  بن حسنهاصفهانی، حمز.11

  .امیرکبیر،تهرانشعار،

ابن ،تهران اکبر دانا سرشت،ي ترجمه،آثارالباقیه،1352.بیرونی، ابوریحان.12

  .سینا

اریخ تحوالت سیاسی، ت،1380.ترکمنی آذرصالح و پروین پرگاري،.13

، صفاریان و علویاني اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره

  .سمتتهران،

  .علمیتهران،،تاریخ دیالمه و غزنویان،1336.عباسپرویز،.14

 تاریخ ایران ي دیلمیان در گستره،1384.پروینترکمنی آذر،.15

  .سمتتهران،،)حکومتهاي محلی، آل زیار، آل بویه(

از آغاز تا پایان : تاریخ خالفت عباسی،1378.سید احمدرضاخضري،.16

  .سمتتهران،،آل بویه

زیر نظر دبیر ، فی اخبار بشرحبیب السیر، 1380.غیاث الدینخواند میر،.17

  .2جلدخیام،،تهرانسیاقی،

وفیات تاریخ االسالم وم،1987/ق.ـه1407.بن عثمانبن احمدمحمدذهبی،.18

جزءدارالکتب العربی،بیروت،قیق عبدالسالم تدمري،تح،واالعالمالمشاهیر

24.  
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١٣٥  ی اندیشھ ی احیای حکومت ساسانی در دوره ی خالفت عباسزوال 

،تاریخ الخلفاء،م1952/ق.ـه1371.عبدالرحمن بن ابی بکرالسیوطیسیوطی،.19

  .همطبعۀ السعاد،مصرتحقیق محمدمحی الدین عبدالحمید،

از آغاز عهد اسالمی تا (تاریخ ادبیات ایران ،1363.ذبیح اهللاصفا،.20

  .1جفردوسی،،تهران، ) سلجوقیي دوره

 ابوالقاسم پاینده،ي ترجمه،تاریخ طبري، ش1373.بن جریرمحمدطبري،.21

  . 15 ج اساطیر،تهران،

آمدن دولت اسالم تا ظهور تاریخ ایران از ،1372.ریچاردفراي،.22

  .4جلد،امیرکبیر،تهرانترجمه حسن انوشه،،یانقوسلج

،المحسین یوسفی، تهرانبه اهتمام غ،قابوسنامه،1352،قابوس بن وشمگیر.23

  .  نشر کتاب وبنگاه ترجمه

تصحیح عبدالحی تاریخ گردیزي،،1363.ضحاك بن محمودگردیزي،.24

  .دنیاي کتابتهران،حبیبی،

تصحیح ملک الشعراء بهار،،القصصمجمل التواریخ و. 1318.گمنام.25

  . خاوري کاللهتهران،

، خالفت شرقیجغرافیاي تاریخی سرزمین هاي،1373.گیلسترنج،.26

  .  فرهنگیعلمی وتهران، محمود عرفان،ي ترجمه

 علیرضا ي ترجمه،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجري،1364.آداممتز،.27

  .1 ج امیرکبیر،تهران،ذکاوتی قراگوزلو،

مقدمه ،تاریخ طبرستان و روایان و مازندران،1368.ظهیر الدینمرعشی،.28

  .انتشارات شرق،تسبیحی، تهرانبه کوشش حسین محمد جواد مشکور،

،، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهرانتاریخ گزیده،1362.مستوفی، حمداهللا.29

  .امیرکبیر
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 ي ترجمهمعادن الجواهر،مروج الذهب و،1374.علی بن حسینمسعودي،.30

  .2جفرهنگی،علمی وتهران،ابوالقاسم پاینده،

 االرب فی فنون هنهایم،2004/ ق.ـه1424.شهاب الدین بن احمدنویري،.31

  .26و23جزء،هدارالکتب العلمیبیروت،،هجماعوه تحقیق مفید قمحی،االدب

تحقیق البرت ، تاریخ الطبريهتکمل،1958.بن عبدالملکمحمدهمدانی،.32

.هالکائولیکیه المطببیروت،یوسف کنعان،
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