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  سامان در روايت بلعمي گفتمان تبارشناسي آل

  *مصطفي نديم

  **مينا صفا

  چكيده
ها و مفاهيم  دولت ساماني در شرق قلمرو خالفت اسالمي در بستري غني از مؤلفه

در كشـاكش بـا    ،سامان  آل. شدتأسيس  چهارم هجرياجتماعي در قرن ـ  فرهنگي
نيازمند اثبات حقانيت و كسب مقبوليت از طريق  ،هاي رقيب گفتمان سياسي دولت

و نظام معنايي  ،هاي موجود در بافت فكري، فرهنگي برداري از مفاهيم و ارزش بهره
يكـي از مفـاهيم   . حه شـدند هاي مفتو شده در ساختار زباني ساكنان سرزمين تثبيت
اي برخورداري از تبار پادشاهان و قهرمانـان   دار در چنين بافت و نظام انديشه ريشه

 ،بر ايـن اسـاس  . تاريخي در پذيرش سياسي و فرهنگي يك سلسله بودـ  اساطيري
در رويكـردي   ،هاي معمـول مطالعـات تبارشناسـي    برخالف روش طالعه،در اين م
 ظرية تحليل گفتمان در بررسـي روايـت بلعمـي از تبـارِ    شناسي و ن از روش ،جديد
 هاي رقابت بستر در ساماني، دربار كه گرديد آشكار وشد استفاده  سامانيان اشكانيِِ
 ايـن  در را خـود  تبارشناسـي  و سياسـي  هـاي  گزاره ايدئولوژيك، اهداف و سياسي
  .است كرده وارد تاريخي كتاب

  .مقبوليت سياسي، گفتمان تبارشناسي، گفتمان سامانيان، ،بلعمي تاريخ :ها كليدواژه
 

  مقدمه. 1
 سده سه حدود عباسي خالفت شرقي سرزمين در نوپا هاي قدرت روزافزون هاي كشمكش

 اسالمي قدرت مركز از دوري. دهد مي اختصاص خود به را ايران تاريخ از) ق ششم تا سوم(
                                                                                                 

  mos.nadim@gmail.com ،)نويسندة مسئول( ادبيات دانشگاه شيراز ةدانشكد ،دانشيار گروه تاريخ *
  minasafa@gmail.comايران اسالمي، دانشكدة ادبيات دانشگاه شيراز، دانشجوي دكتري تاريخ  **

  1/2/1395: ، تاريخ پذيرش16/11/1394: تاريخ دريافت
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 سطح در ويژه به ،ها و نظام معنايي موجود در زبان و بافت اجتماعي حفظ ارزش امكان
 رويدادهاي ،از سوي ديگر. قرن از ورود اسالم در پي داشت سه پس از حدود را نخبگان،
هاي  در ميان اليه 1گرا باستان گفتمانِ قالب در را ايران تاريخي الگوهاي به گرايش سياسي

تاريخي معموالً شفاهي به متون مكتوب  ة، كه در گردش از حافظزد مختلف اجتماعي دامن 
 گذارانش، بنيان تأييد مورد اولية صورت از عربي حكومت تخلف جمله از ؛يافت انعكاس مي

 قرار ايراني پادشاهي حكومت الگوي با تقابل در كه ،)ع( علي و) ص( محمد حضرت
 در محلي خاستگاه با مستقل نيمه هاي حكومت اجتماعي، ـ سياسي بافت چنين در. گرفت مي

موجود  2ي گفتمان تبارشناسيها گزاره بازآفريني به قدرت حفظ منظور به و ديگر يك با رقابت
يكي از مسائل مهم گفتمان سياسي اين  ،از اين رو. در انديشة سياسي اجتماعِ بومي پرداختند

 اجتماعي پذيرش آوردن دست به خلفا، دربار از سياسي مشروعيت كسب بر عالوه ها، دولت

 ايران باستاني هاي خاندان و ها سلسله به انتساب مبناي بر حقانيت اثبات طريق از فرهنگي ـ
 ايراني آرماني پادشاهي برقراري انديشة و تاريخي تبارشناسيِ گفتمان دانايي نظام با پيوند در
  .)210: 1378 فيرحي، ؛90: 1388 گرجي، صياميان( بود

 جنكينـز، ( اهـ  توجه به نقش بافت سياسي و اجتماعي در رويش و بـازآفريني انديشـه   با
اي از روابط قدرت فعال در طبقة ممتاز جامعه و دربار پادشـاهان   ، شبكة پيچيده)29: 1386

 متـون  در آن دنكـر هـاي حـاكم و وارد    گذاري بر تبارنامة باستاني دودمـان  با خلق يا صحه
نيـروي حـاكم در    3ايدئولوژيك اهداف برآورندة) قدرت و دانش ارتباط قالب در( تاريخي

در اين ارتبـاط تغييـر ديـدگاه، شـيوة     . شدهاي اجتماعي  همراه ساختن نيروي نهفته در اليه
 طبــري، جريــر بــن محمــد اثــر ،الملــوك و األمــم تــاريخ نگــارش زبــان و نگــاري، تــاريخ
 از بـرداري  بهـره  زمينـة  و سـامانيان  سياسي انديشة با مناسب ايدئولوژيك بستر آورندة فراهم
 بـا  رويـارويي  در زبانـان  فارسـي ) 23: 1391 هال،( فرهنگيِِ جهان زيست در موجود مفاهيم
 فرهنگـي  و اجتمـاعي،  سياسي، بستر در) بويه آل ويژه به( رقيب هاي خاندان سياسي گفتمان

 و مـرو،  بلـخ،  در رايـج  اي لهجـه  دري، فارسي زبان سامانيان ترتيب، يندب 4.بود چهارم قرن
 بـود  شـده  تبـديل  ايـران  مـردم  تر بيش محاورة زبان به قرن سه حدود از پس كه را، بخارا،

 در كهـن  زبانِ اين معنايي و اي انديشه نظام از استفاده منظور به ،)53- 47 ،1 ج: 1381 بهار،(
  .گرفتند كار به عربي زبان كنار

 آن تاريخي بافت اجتماعي و سياسي، فرهنگي، ابعاد بررسي متن يك تحليل در
 انعكاس در روايت خصلت از برخاسته ضرورت اين. است ناپذير اجتناب ضرورتي
 سياسي، واقعيت با آن ارتباط و انديشه، بودن تاريخي حقيقت، به راوي رويكرد
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 آن ساز زمينه حداقل يا شده سبب را آن كه بود خواهد فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي،
 كشف از منظور ايدئولوژيك، منظر از ديگر، سوي از). 44- 37: 1387 جابري،( است

 شكل برساخت و حقيقت رژيم ايجاد در تاريخ از اي برهه در نيمع اي انديشه كاربري
 در و ايدئولوژيك سطح در خود مخاطبان براي واقعيتي توان مي را تاريخ و جهان از خاصي
 خيتار كتاب دادن قرار مبنا با نظري، چهارچوب اين در. دانست مسلط سياسي گفتمان قالب
 در چهارم، قرن سياسي هاي رقابت از آكنده فضاي در بازتوليدشده متنمنزلة  به، 5يبلعم
 »برگزيدند؟ را اشكانيان خود تبارشناسي گفتمان در سامانيان چرا« كه پرسش اين به پاسخ
 قدرت جلوة منزلة به فرد به فوكويي پساساختارگراي نگاه در مطالعه اين پژوهشي مسير

 االنساب علم يا انساب دانش( تبارشناسي مطالعات معمول روش از) 49- 46: 1382 ميلز،(
 مفهوم ذيل در ساماني شاهان نسب از بلعمي روايت و شود مي مجزا) عربي زبان در

 مكاني و زماني حوزة در تاريخي رويدادي منزلة به گفتمان، و اجتماعي گرايي برساخت
 و) 1369( رحيملو يوسف چون هم گراني پژوهش ميان از. شود مي  خوانش خود، خاص
 ايراني هاي سلسله تبار مسئلة به كنون تا كه ،)1391( شعباني امامعلي و زارعي علي

 گرجي صياميان زهير فقط كنند،  مي معرفي مقبوليت كسب براي اي وسيله را آن و اند پرداخته
 رشد بستر را فرهنگي گرايي ايران بافت گفتمان، تحليل روش از گيري بهره با ،)1388(

 سنت تبارشناسي به و كند مي معرفي تاريخي متون در يافته انعكاس معرفتي نظام تصاعدي
 را فرهنگي بافت خود، بررسي در او،. پردازد مي ميانه قرون در اسالمي ـ ايراني نگاري تاريخ
 همانند اش بيروني بخش هويت اجزاي و معرفتي نظام همانند اش دروني اجزاي با تعامل در
 آن حاصل كه دهد مي فرهنگي امر به را اولويت سرانجام، اما، دهد، مي قرار سياسي امر

 منزلة به حاضر، پژوهش نگاه كه حالي در. است ثابت و مشخص هاي هويت و عامه فرهنگ
 و نگارش  شيوة تغيير تبعات به صياميان، بينانة نكته و عالمانه كار با تمايز نقاط از يكي

 پروانه چنين، هم. است سامانيان تبارشناسي و سياسي گفتمان بستر در بلعمي متن رويكرد
 هاي دودمان اشكاني تبار دربارة است  داده انجام سودمندي اتتحقيق) 1391( پورشريعتي

 در ايران باستاني اساطير و تاريخ حفظ در ايشان كه نقشي و ميانه قرون در شرقي ايراني
 گردآوري حاميان ادعاي به استدالل با ،وي. كردند ايفا ،»ها شاهنامه« شاهان، هاي نامه قالبِ

 تاريخ اين در پهلَو باستاني قلمرو در پارتي سنن تداوم به خود، پارتي نسب بر شاهنامه
 در پارتي هاي تبارنامه ارائة و پارتي نسب از آگاهي كه رسد مي نتيجه اين به و است معتقد
 چهارم سدة در ايران شرقي شمال در حاكم هاي دودمان و فرهيختگان از مهمي بخش ميان
 نخستين اي منطقه ـ قومي تطابقات پورشريعتي، عقيدة به. است بوده رايج امري پنجم و
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 را انتسابات اين اصلي علت نگارندگان، نظر به كه، حالي در است؛ انتسابات اين در عامل
 تاريخي ـ سياسي رويدادهاي زيرا ؛كرد وجو جست سياسي هاي رويارويي و مسائل در بايد

 خود كه توسي، عبدالرزاق ابومنصور مانند دوره، اين مشهور هاي دودمان از اعضايي زندگي
 تبار مدعي كه نيز، سامانيان با اما كرد،  مي معرفي پارتيان به منسوب و كنارنگيان خاندان از را

 در نداشت، كششي پارتي دودمان از زياريان به و داشت ناپايدار مناسبات بودند، اشكاني
 در و كرده برقرار ساساني تبار مدعي هايِ اي بويه با اي دوستانه روابط اي مرحله در كه حالي
 برتري و اهميت عمل در ،)128- 127: 1391 پورشريعتي،( گرفت قرار ايشان كنار

 مطالعة نو وجه ترتيب، بدين. كند مي اثبات را قوميتمايالت  به نسبت سياسي هاي گرايش
 از گفتماني خرده منزلة به بلعمي، روايت در سامانيان تبارشناسي گفتمان تحليل رو پيش

 در اهدافي تحقق دنبال به سامانيان، كه دهد مي نشان بلعمي است؛ ايشان، سياسي گفتمان
 براي اشكاني تبار ساختن هژمونيك به نظامي، و ارضي ادعاهاي مانند شان، سياسي گفتمان
گفتمان تبارشناسيِ تاريخي ايران و در تمايز با گفتمان  دانايي نظام با پيوند در خود

  .پرداختند يبلعم تاريخهاي قدرتمند رقيب در  تبارشناسي حكومت
 

  سامانيان اشكاني تبار از بلعمي روايت. 2
 دنبال به انه،يم ةدور از جامانده به مدون يفارس ينگار خيتار اثر نينخست ،يبلعم خيتار

 گفتمان هيتوج منظور به ،ياجتماع و ياسيس ةنخب يروهاين و حكومت دستگاه تالش
 ـ ياجتماع بافت در دار، شهير و قدرتمند يها دال با ونديپ در انيسامان يتبارشناس و ياسيس

 گفتمان ياصل خطوط و ها نشانه يحاو اثر نيا ،رو  از اين .آمد ديپد يرانيا ةشياند يفرهنگ
 ةواسط به انياشكان به انتساب و سامان  آل يتبارشناس گفتمان با مرتبط يها گزاره و ياسيس

 در ياشكان شاهان به مربوط اخبار. است) ياشكان مهران خاندان از يسردار( نيچوب بهرام
وقت ه خبر ملوك اشكانيان كه از پسِ اسكندر بودند تا ب«زير عنوان  6يبلعم خيتار كتاب
 ملوك هم و االسكندر بعد الفرس ملوك اخبار ذكر« بخش اخبار و شده ميتنظ »اردشير

 خيتار در. دهد يم گسترش را يطبر تيروا از) 580 ، 1 ج: 1967 ،يالطبر( » الطوائف
 كه شوند، يم متصل انيهخامنش به اشك نينخست قيطر از انياشكان يبلعم ةترجم و يطبر
 يبرا تيمقبول جاديا منظور به و يرانيا كهنِ يتبارشناس گفتمان ييمعنا نظام ساخت در

 و ننودارا و اشك دارا پسران گويند« :جمله از است؛ يشدن ليتحل انيسامان تبع به و انياشكان
 »بود سال چهارده وى پادشاهى مدت و بود روشنك كه داشت دختر يك و بودند اردشير

  ).493 ،2  ج: 1375 طبري، (
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 چون بود، رى به و بود خرد اسكندر وقت به و اشك، وى نام بود پسرى را االكبر دارا
: 1378 ،يبلعمـ  ( كـردن  نتوانسـت  چيـز  ايـن  بكشت، را االصغر، دارا برادرش، اسكندر

  ).499-498 ،1 ج
 ده و اشكان بن اشك وى نام بود ملكى دارا بن اشك پس از بنشست كه كسى نخستين

  ).500: همان( بنشست اندر ملك به سال

 ةمنظومـ  و ييدانـا  نظـام  در بزرگـان  و شـاهان  تبـار  از يبرخـوردار  تيـ اهم ن،يچن هم
 آمل ةزاد ،يطبر ريجر بن محمد ةشياند ساحت در رانيا مردم ياسيس ـ يفرهنگ يها ارزش

 7ماوراءالنهر انيمنش و رانيدب و يبلعم يابوعل و يفرهنگ رانيا يفضا در حاضر و طبرستان،
قابل پيگيري است؛ همانند  

 تعظيم به الطوائف ملوك ديگر وى فيروزى سبب به هم و داشت كه شرف و نسب سبب به
 نامـه  وقتى نيز او و داشتند مقدم را وى نام ها نامه در و بشناختند وى برترى و پرداختند او
  ).496 ،2  ج: 1375 طبري،( ناميدند شاه را او و كرد مى آغاز خويش نام از نوشت مى

 او نـام  و كردند ها نامه بدو بود، سزا را او ملك و بود دارا پسر كه بشناختند را او چون
  ).499 ،1 ج: 1378 ،يبلعم( كردند خود نام از پيش عنوان بر

 نيا نام كرّات، به ،ير بر انيسامان تيحاكم يادعا اثبات ضرورت به بنا ،يبلعم خيتار در
 از كـه  داشـت  همى ملك قدر همان و« :جمله از شود؛ يم آورده دارا بن اشك قلمرو منطقه
 ).همان( »داشت همى رى تا دجله لب از بود، كرده بيرون روم ملك دست
 نـوح  بن منصور صالح ابى« :شود يم يمعرف گونه نيا يبلعم تيروا در انيسامان تبار 
 »الـرازى  الشـوبينه  بهـرام  بـن  ساسـك  بـن  سـامان  بـن  احمد بن اسماعيل بن احمد بن
  ).1 ،2 ج :همان(

 نگفتـه  تمـام  چوبين بهرام حديث جرير بن محمد و« جمله، نيا با بهرام داستان سپس،
 وشـود   آغـاز مـي   8)764: همـان ( »بگـويم  و يـافتم  تر تمام عجم اخبار كتاب به من و است
 ،»شـاه  بـر  يعاصـ « ،»سـپاه  فرمانـده « جداگانـه،  يهـا  بخش در او يزندگ از يمفصل تيروا

 بهـرام  داستان طرح قت،يدرحق. شود يم ارائه »نيچوب بهرام كار عاقبت« و ،»انيپر نيهمنش«
 ياسـ يس گفتمـان  سـاخت  در و مترجم معاصر ياسيس يدادهايرو از يبردار گرته با نيچوب

 بزرگـان  از يمـرد  صورت به نيچوب بهرام ،يبلعم اثر در). 783 :همان( رديگ يم شكل شانيا
 بن بهرام بن بهرام من« ها نامه عنوان بر گريد يجا در و) 765: همان( زادگان ملك از و عجم

 بـه  داسـتان  مختلـف  يهـا   بخـش  در و شود يم يمعرف) 790: همان( »بالملك القيم جشنس
: آورد يمدو دليل بلعمي براي شورش بهرام  9).780: همان( شود يم ديتأك ير در او حضور
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 زيـ پرو ينيجانشـ  اعـالم  گـر يد و هرمـز  يقدرناشناس دنيد با انيلشكر كيتحر نخست،
كه طبري علت شورش بهرام چوبين را نگراني او از سطوت   در حالي 10).777- 774: همان(

 ).727 ،2  ج: 1375 طبري،( شود يم ختم زيپرو كردنداند كه به خلع شاه و جانشين  هرمز مي
ـ  يبـرا  تـالش  نشانة تواند يم ،ييسو از ،يبلعم خيتار در رييتغ نيا  ارتكـاب  از بهـرام  ةتبرئ

 تيـ حقان يادعـا  در انيسـامان  ياسـ يس گفتمـان  بـر  يدييتأ گر،يد يسو از و، باشد شورش
 محـق  درواقـع، . باشد شانيا يتبارشناس گفتمان ليذ در شرق مشروع شاه در مقام تيحاكم

 فـراوان،  سرسـپردگان  و افتخـارات  كسب و ها جنگ در يروزيپ ليدل به تنها نه بهرام دانستن
. بـود  ان،يهخامنشـ  بـه  منتسـب  و دارا فرزنـدان  منزلـة  بـه  ان،ياشـكان  به انتساب ليدل به بلكه
 يهـا  گـزاره  و انيعلو و انيعباس ياسيس گفتمان در يطلب حق يها گزاره براساس ن،يچن هم
 ؛499- 498 ،1 ج: 1378 ،يبلعمـ ( هيـ بو  آل و يسامان يخيتار متون در افتهي انعكاس ياسيس

 انهيم قرون يِزمان بستر در جيرا يفكر يالگوها از يكي ،)88- 87 ،1  ج: 1369 ،األمم تجارب
  .است تيحاكم رفتن دست از يادعا ياسالم خالفت يها نيسرزم يِمكان و

 بـه  آن ةترجمـ  از هـدف  يبلعم خيتار در نظر مورد بحث با مرتبط موضوعات از يكي
 دربـار  در) يطبـر  يگـرا  ثيحد سبك برخالف( يفارس ينگار خيتار سبك و يفارس زبان
 قـرون  در ترجمـه  يمعنـ  دربارة آذرتاش آذرنوش دگاهيد گرفتن نظر در با. است انيسامان

 و يفرهنگـ  قالـب  در مـتن  شـكل  رييتغ« ل،يدان نظر اي ،)32: 1375 آذرنوش،( ريتفس انه،يم
 موجـود  يارزش و ييمعنا نظام از يبردار بهره سامان آل هدف ،)Daniel, 2012: 107( »يزبان
 يـة زاو از و خـود  ياسيس گفتمان به دنيبخش قدرت يراستا در بود يفارس زبان ساختار در
ـ يا يآرمـان  يپادشـاه  وراثت تيحقان اثبات منظور به مطالعه نيا ديد  گفتمـان  قالـب  در يران

در قالب نظرية ارتباط  11)47: 1391( يثميم اسكات نظر براساس ن،يچن هم. شان يتبارشناس
 را خود قدرت زانيم دنديكوش يم ترجمه نيا با انيسامان دانش و قدرت در ساخت گفتمان،

 دةيـ عقكـه بـه    12،يفارسـ  ينگـار  خيتار ةويش به يطبر خيتار برگردان. دهند نشان شرق در
 ،يجمعـ  روح جـاد يا« مشـخص  ةژيكارو و شكل) Yarshater, 1983: 369( ارشاطري احسان
 ةويش و »مشترك راثيم به دنيبخش قدرت و كشور، يمل و ياخالق يهنجارها ارتقا و حفظ

 و ثبـات  ةبرآورنـد  داشـت،  يساسـان  ةدور در ژهيـ و به مطالعه درخور و زانندهيبرانگ نگارش
 كنترل چالش ،يمركز يايآس يها ترك با يريدرگ به توجه با يسامان ةجامع كه بود ياتحاد

 كنتـرل  تحـت  خالفـت  دسـتگاه  و هيـ بو  آل با ييارويرو ترك، جنگاوران و يرانيا سرداران
 نيچن هم و دشبه آن نيازمند  13ينيد انشعابات با مقابله و يا فرقه يها كشمكش و ها يا هيبو
 خالفـت  دسـتگاه  برابر در مشخص، يزبان ـ يخيتار تيهو با يحاكمان منزلة به ان،يسامان به
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 هـدف  ةجامعـ  گـر، يد يسو از). Daniel, 2012: 7-8, 105-109( بخشيد متمايز مي يا وجهه
 دسـتور  از يبخشـ  در رو، نيـ ا از. بودنـد  زبان يفارس انيسامان يتبارشناس و ياسيس گفتمان
 و) سـلطان  و ايـ رعا( خواص و عوام ةاستفاد منظور به: است آمده ترجمه به نوح بن منصور

 .)180: تا يب ،القصص و التواريخ مجمل( كند يم يبررس را آن كه هركس يبرا آن تر آسان فهم
 دربـار  بـا  شانيا يهمكار ضرورت به توجه با علما، نقش يطبر خيتار ةترجم در ن،يچن هم

 ةواسط به ،)97: 1378 ،يرحيف( انهيم ةدور ياسيس تفكر در) قدرت و دانش ةرابط قالب در(
  .است يكردن تأمل 14يرسم يها نگارش در يفارس زبان شناختن تيرسم به

  
  ياجتماع و ياسيس بستر در يبلعم خيتار. 3

 يِاشكان تبار از يبلعم تيروا ةشياند نظام خاستگاه منزلة به ان،يسامان ةجامع يِخيتار ليتحل
 و ياسيس عناصر نيتر مهم از يبرخ بخش نيا در رو، نيا از. دينما يم يضرور سامان، آل

 ،در اين زمان. شود  مي يبررس يشرق رانيا در ها شهياند يريگ شكل در رگذاريتأث ياجتماع
 و ترك، رانيام ،)متوسط اشراف( دهقانان اشراف، و انيدربار نقش ريتأث تحت يسامان ةجامع
 يها ييارويرو تينها در و ه،يبو  آل ژهيو به جوار، هم يها دولت با قدرت تقابل ان،يروحان
 حكومت نينخست يسامان حكومت ياسيس لحاظ از و داشت قرار هيلياسماع همانند يا فرقه
 كرمان و ستانيس بر شيكماب قدرت با بود خراسان و ماوراءالنهر در يرانيا ـ ياسالم

 نوظهور يها قدرت با ييارويرو از ريناگز و كهن رانيا يتمدن ةحوز در )217: 1390  بوسه،(
جنوبي درياي  ةدر حاشي 15يمحل متعدد يامرا و طبرستان ةيديز پادشاهان جمله از گريد

 ييارويرو به فقط ها برخورد. رانيا جنوب بويه در مركز و  و آل 16خزر و منطقة آذربايجان
 بستر نيا در. داد يم رخ فرهنگ و  شهياند بستر در آن از يمهم بخش شد؛ ينم ختم ينظام

 قيطر از ،ياجتماع مختلف يها هيال انيم در تيحقان اثبات يبرا يرانيا يها دولت تالش
  .بود شانيا ياسيس گفتمان عناصر نيتر مهم از يكي ت،يمقبول و ياسيس تيمشروع جاديا

و  17ياسـ يس يهـا  انيـ جر در ريـ درگ يروهـا ين از( هيـ بو  آل حكومت و انيسامان روابط
 ،يا فرقـه  ــ  هاي مـذهبي  گيري در كشاكش مداومِ جهت )برساخت اجتماعي دولت ساماني

 خُـرد  يها دولت امور در و گريد كي امور در ينظام و ياسيس مداخالت و ،ينيسرزم يادعا
از  18.شـد  يسـپر  سـامان   آل كار انيپا تا جانيآذربا يمحل حكّام و طبرستان انيديز همانند

 و رانيـ ا يپادشـاه  يايـ اح در الدولـه  عضـد  و الدولـه  ركـن  يهـا  تـالش  يا هيبو امميان حكّ
 يفرهنگـ  امـور  بر محسوس ديتأك با يادار و ياسيس يها نهيزم در عضدالدوله يدستاوردها
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 در هيبو  آل دولت قدرت). 467 ،116- 115 ،6 ج: 1369 ،األمم تجارب( است توجه درخور
 داديرو نيا. ديرس خود اوج به اسالم جهان يمركز قدرت كنترل و بغداد تصرف با ق 333

 در و  سـكه  بـر  فـه يخل نـام  آوردن به آن از شيپ تا كه را، خالفت دستگاه با انيسامان ارتباط
 ،)سـت ين دسـت  در يقيدق اطالع خراج و اتيمال پرداخت از( هيهد دادن جمعه، نماز خطبة
 بـه  هيشـب  يزيـ چ( انيسـامان  شـدن  خوانـده  ريـ ام خـود،  اقـدامات  از فـه يخل ساختن مطلع

  19.داد قرار ريتأث تحت ،)123: 1390 ،يفرا( شد يم محدود) فهيخل ةالسلطن بينا
 خيتار. بود هيلياسماع سامان  آل حكومت خيتار در مؤثر و فعال يمذهب يها فرقه از يكي

 خراسان در الخادم، عبداهللا ،يداع نينخست حضور با مشرق در فرقه نيا تيفعال آغاز يتنس
 انيداع ).Madelung, 1988: 93( شود يم نييتع چهارم قرن لياوا و سوم قرن اواخر در

 و يمحل يها حكومت ممتازِ ةطبق دادن قرار هدف با را خود تيفعال يلياسماع
 غيتبل تيموفق ليدال از يكي). Stern, 1983: 196( كردند آغاز ،يسامان ژهيو به، 20مستقل مهين

 نيدكتر يقو يها شباهت احمد، بن نصر حكومت يها سال نينخست در ژهيو به ه،يلياسماع
 ضعف ن،يچن هم. )Treadwell, 1991: 192( بود يعيش و يگنوس عناصر با يلياسماع

 عراق ةقرامط يها تيموفق و ترك سربازان تيفعال دنبال به خالفت دستگاه در آشكارشده
 را آن قيطر نيا به تا بود مؤثر هيلياسماع بدعت به ها يسامان شيگرا در چهارم قرن لياوا در
 در رييتغ يها نشانه از. خالفت يفروپاش حال در تيمشروع يبرا كنند ينيگز يجا

 بن نصر ةدور در ژهيو به ،يسامان دربار ممتاز ةطبق يدتيعق و يفرهنگ يها يريگ جهت
 ةزيانگ و يفكر بستر ةآورند فراهم كه ،يفارس زبان و رانيا ةگذشت به سابقه يب ةعالق احمد،

 نفوذ كاهش زين و شد، يبعد يها دوره در يفارس يخيتار يها كتاب نندگانيآفر يقو
  .)ibid: 170, 192( بود متعصب يسنّ يعلما

 از هيلياسماع گفتمان در) عج( يمهد حضرت ظهور و آخرالزمان بودن كينزد ةآموز
 مطرح عناصر. است اسالم، قلمرو شرق در ژهيو به چهارم، قرن يا شهياند يها طرح نيتر مهم
 در افتهي رسوب ينييآ و يفرهنگ يها گزاره با يمفهوم و ييمعنا ونديپ ليدل به الگو نيا در
 ،اسماعيليان 21.داشتند هيلياسماع اهداف و گفتمان برد شيپ در يريگ چشم ريتأث رانيا خيتار

 ممتاز ةطبق ياعضا يبرخ ياسيس اهداف از باال سطوح در ،يآخرالزمان طرح نيا بر عالوه
 اقدامات و هيلياسماع اهداف با بود سو هم آن يبرانداز كه خالفت، يسنّ دستگاه با مقابله در
 ةكران در ژهيو به ،)يلياسماع و هيديز مبلغان حضور با( نومسلمان حكامِ يبرخ انةيگرا يمل
 و نيسوم نوح بن منصور زمان در. )Madelung, 1988: 97( جستند يم سود خزر، يايدر

 كه يكسان ترِ شيب گريد بار. داد رخ الملك نظام گزارش براساس يلياسماع اميق نيآخر
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 كيتحر به). 299: 1340 ،رالملوكيس( بودند دربار ةريدا از بودند داده رييتغ را خود مذهب
 نيا. شدند محكوم زندان به) غالمان فرمانده( بكتوزون و) ريوز( يبلعم يابوعل هيلياسماع
) بخارا ياصل يقاض( ابواحمد داتيتمه و) خراسان حاكم( نيآلپتگ هشدار با سرانجام قائله
 و دربار ساختار يايگو تيوضع نيا). 303: همان( افتي خاتمه هيلياسماع يسركوب با

  .است يخيتار ةدور نيا ياسيس گفتمان در رگذاريتأث عناصر
 چـون  هـم  يدربـار  شـمندان ياند شامل شمند،ياند ةطبق يراه هم و دييتأ آوردن دست به

 ــ  ياسـ يس ممتـاز  تيـ موقع ليـ دل به دهقانان، چون هم يمحل انيدانا و ان،يروحان و انيوانيد
 حكومت دستگاه اهداف قيتوف در داشتند، قدرت روابط ةشبك در كه يگاهيجا و ياجتماع
 رانيـ وز از يبرخـوردار  ليـ دل بـه  وانيـ د چهارم قرن اول ةمين در. نمود يم يضرور يسامان

 انيلشـكر  و دربار امور ،)ق 327- 310: وزارت( يبلعم ابوالفضل همانند درخور، و برجسته
 از  هـا  آن تـر  شيب كه( انيوانيد طيشرا نيا در). 126: 1390 ،يفرا( داشت خود دست در را

 ضـعف  ريتأث تحت را حاكم ياسيس گفتمان تا كردند تالش) بودند يرانيا ةنژاد يها خاندان
 بـا  هيـ بو  آل بـا  يا منطقـه  يهـا  ييارويـ رو و ،يلياسماع ةعيش نيدكتر نفوذ خالفت، دستگاه
 )ق 330- 327 و ق 310- 302: وزارت( يحانيج يبيترك( تر ياخالق و گرا عقل ياسيس گفتمان

 بـا  يسامان دستگاه يبرا زيمتما يا وجهه ساخت در طبقه نيا. كنند نيگز جاي) گرا باستانيا 
ـ  كنار در وانيد زبان منزلة به ،يفارس زبان از استفاده و بركشـيدن   22آن يبرتـر  گـاه  و يعرب

 ،يفارس ينگار خيتار در آن كردن وارد و يرانيا تبار ساخت قيطر از ژهيو گفتمان سياسي، به
 كيممال دست در( انيلشكر و رانيام افتني قدرت با چهارم قرن دوم ةمين از اما. بودند مؤثر
 گفتمـان  بـه  دنيبخشـ  وزن در انيـ وانيد تـالش  يشافع و يحنف متعصب انيروحان و) ترك
  23.خورد شكست نيگز يجا ياسيس

 اول ةمـ ين در ژهيـ و اجتماعي ايران، بههاي  ترين و تأثيرگذارترين اليه طبقة دهقان از كهن
از شـورش ابـوعلي    24عبـدالرزاق  ابومنصور يدار جانب مانند( ياسيس امور در چهارم، قرن

 25)مكتوب و يشفاه اخبار كسب در مورخان مرجع منزلة به(و اجتماعي و فرهنگي ) چغاني
 ويژگـى  بـود،  تبار و آل به شرفش كه دار، زمين ةطبق نيا سيادت. رفت يم شمار بهسامانيان 

 بزرگانِ در جايگاه شان،يا). مقدمه ،35: 1378 ،يبلعم( بود ماوراءالنهر در زندگى ةشيو ةعمد
 يتلقـ  يملـ  اتيـ روا و آداب نگهبان و ياجتماع ئتيه محكم ستون ران،يا ينجبا و نيمالك

 در را مورخـان  ،ييسـو  از مسـئله،  نيـ ا). 522: 1390 الزار، ؛84: 1390 زاده، يتق( شدند يم
 يسـو  از و، كرد يم ازمندين دهقانان ارياخت در منابعِ و اطالعات به آثارشان نيتدو و نگارش

 مـردم  عمـوم  بـر  كـه  يريتـأث  بـه  توجـه  با ،ياجتماع يةال نيا دييتأ به را ها حكومت گر،يد
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كسب مقبوليت در بافت اجتماعي . نمود نيازمند مي 27شانيا داشت از طريق بزرگ 26داشتند،
 كرد درك يخوب به توان يم يهنگام را موضوع نيا داشت؛ تياهم اريبس حاكم دستگاه يبرا
 يابيـ ارز تـرك  بردگـان  افتنيـ  قـدرت  از تـر  مهم انيسامان سقوط در مردم اعتماد سلب كه
 يهـا  خانـدان  گريد با رقابت به را انيسامان گرچه كرديرو نيا). 132: 1390 ،يفرا( شود يم
 دسـتگاه  يمـذهب  قـدرت  از زيمتمـا  يبوم يروين از را شانيا كشاند، يم قدرت يمدع يِرانيا

 از ،)منصور بن نوح حكومت دوران يعني( چهارم قرن دوم ةمين از. كرد  برخوردار مي خالفت
 از ،)211: 1388 كوب، نيزر( ترك غالمان نفوذ شيافزا دليل به دهقان ةطبق فيتضع با ،ييسو
 واريـ د نكـردنِ  ريـ تعم سـبب  بـه ( گزارهاير گسترش يپ در شانيا قالع و روستاها رفتن انيم

 گر،يد يسو از و،) 132- 130: 1348 ،يفرا( روستاها اتيمال شيافزا و شهرها رونق ،)بزرگ
 علمـا،  و انيلشكر قدرت برابر در وانيد ضعف و يا فرقه يروهاين جانب از خطر احساس با

 و علمـا  تيحما كسب يبرا) يفارس به يمذهب آثار ةترجم با( ينيد تعصب به دولت شيگرا
 كارِ آخر در مردم و نيد عالمان از يمذهب يدار جانب گرچه. شد ديتشد مردم ينيد يبانيپشت
  .نداشت يسود شانيا حال به شد، زين مسلمان انِيقراخان حال شامل انيسامان
  

  ياشكان يتبارشناس گفتمان. 4
 در شرق نوظهور يها حكومت آن مالزم ياسيس دانش و انهيم ةدور ياسيس گفتمان در

 چه( ياسيس دانش. شدند دييتأ فهيخل يسو از منشور ارسال و الياست ريام مفهوم ساخت
 چهارم قرن در ياسالم حكومت قدرت ساختار و) يفلسف تأمالت چه عهيش و يسنّ فقه

 حاصل) فهيخل و آنان نيب موجود يقوا ةموازن و بغداد بر هيبو  آل مذهب عهيش رانيام تسلط(
 و ال،ياست ريام اقتدار بخش تيمشروع و كننده هيتوج ،ياسيس نظم در اهمال عواقب از هراس

 تيحاكم مانند ليبد ياسيس يها گفتمان انه،يم ةدور در. بود ياسالم سلطنت ساز نهيزم
) ياسالم خالفت( غالب ياسيس گفتمان نشينجا نتوانست هرگز عهيش امامت و يشهر رانيا

 و ها گزاره همة ياصل عنصر يياقتدارگرا رو، نيا از ؛)203- 197 ؛72: 1378 ،يرحيف( شود
  .است ياسالم حكومت با ارتباط در عصر نيا ياسيس دانش يكاركردها
 دستگاه از منشور افتيدر به فقط اسالم جهان شرق در حكومت ليتشك چهارم قرن در
 مفتوحه يها نيسرزم حفظ و گريد يمحل يها خاندان با مواجهه و شد ينم خالصه خالفت

 با متناسب بود ييها گزاره خلق آن ةالزم كه نمود، يم يضرور را يمل تيمشروع جاديا
 يمرزها در زنده يگرا گفتمان باستان و يفرهنگ ـ ياجتماع بافت در افتهي رسوب ميمفاه
 بازگشت مفهوم ليذ در رانيا يباستان پادشاهان به انتساب مانند كهن، رانيا يايجغراف يشرق
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 ةدور يا شهياند بافت در موجود يشناخت فرجام ميپارادا براساس. شرق مشروع پادشاه
 باستان رانيا شكوه بازگرداندن و يپارچگ برقراري اين پادشاهي به ايجاد نظم و يك ،28انهيم

 يها حكومت ياسيس گفتمان خالل در يا يتبارشناس يها گفتمان ب،يترت نيبد. شد يم منجر
 اي يجعل يها تبارنامه ت،يمشروع جاديا و قدرت حفظ منظور به و، گرفت شكل يمحل
 سامان فرزندان ان،يسامان الگو نيا يةپا بر. كردند وارد ها ينگار خيتار در را خود يواقع
 گريد با) يتبارشناس( يگفتمان جدال در ،)322- 321: 1363 ،يزيگرد( يبلخ يخدا

 در. كردند منتسب نيچوب بهرام به را خود...)  و ه،يبو  آل ،يسامان ،يصفار( شرق يها دولت
 با. كند جاديا ابهام سطور نيا در است ممكن كه ميبپرداز يغامض  نكتة به است الزم جا نيا

 ،يالتاج كتاب در يلميد عضدالدولة زمان در هيبو  آل تبار به اشاره نينخست كه يوجود
  اشارة به ق 367 در احتماالً ،)ق 384- 313( يصاب هالل بن ميابراه ابواسحاق  نگاشتة

 در حاضر  مطالعة استدالل دارد، فاصله يبلعم خيتار نگارش با سال ده حدود عضدالدوله،
 يساسان يتبارشناس گفتمان با رقابت در سامان  آل ياشكان يتبارشناس گفتمان ساخت

 شرق در انهيم قرون يگرا باستان گفتمان يفكر بستر كه است استوار اساس نيا بر ها يا هيبو
 اي قدرت يدارا مختلف يها دودمان يتبارشناس گفتمان شناخت نظام ةدهند شكل رانيا

 شان يواقع اي يجعل يها تبارنامه كردن وارد كه بود ه،يبو آل و انيسامان ژهيو به قدرت، طالب
 به يو يمنف نگرش با( يرونيب حانيابور از يقول نقل. كرد  يم جابيا يخيتار متون به را

 يفرهنگ ـ يفكر بستر كه دهد يم نشان) آن بودن يجعل به اعتقادش و هيبو  آل نسب
 ليتشك آغاز در كرد وادار را هيبو فرزندان يفارس زبان ييمعنا نظام و رانيا اجتماع

سلطنت به چون ريگ يماه ةيبو پسران ،غرض« :دنكن منتسب انيساسان به را خود حكومت 
 گور بهرام به را شيخو نژاد و شدند ريناگز خود يبرا ييها نامه نسب جعل به دنديرس
 ساختن يهژمون منظور به ،عضدالدوله ديلميو  )90 ،73 ،45 نص: 1380 ،يرونيب( »دنديرسان

  .كرد يخيتار متون وارد را آن اجتماع، ممتاز طبقة انيم در ژهيو به شان، يتبارشناس گفتمان
 ياسيس شةياند به ژهيو يبازگشت همراه به بغداد از يديتقلكه  يسامان حكومت التيتشك

 انيلشكر و انيوانيد انيم قدرت روابط از يا شبكه در) 201- 200: 1378 ،يرحيف( كهن رانيا
 اقدام ،ياسيس گفتمان و جامعه به يده جهت در رانيدب نقش همانند ،شد يم اداره علما و
) ق 331- 301( يسامان احمد بن نصر ريام ينيجانش از تيحما در يبلعم ابوالفضل و يحانيج
 و يفارس فرهنگ و ادب ييشكوفا به دربار در ادبا و علما حضور و دانش داشت بزرگ و

 حضور). Treadwell, 1991: 171-172( ديانجام رانيا يفرهنگ و يمحل طيمح از يبردار بهره
 در زبان نقش به توجه با ،)378: 1362 ،ينيقزو يمستوف( يسامان وانيد در يفارس زبان
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 دولت كيدئولوژيا اهداف يخيتار مقطع نيا در. است تأمل درخور ياسيس تحوالت
 نيدب .كرد يم جابيا را يبوم مردم زبان ساخت در موجود ميمفاه از يبردار بهره يسامان

 يها گزاره كردن وارد و هدف ةجامع زبان به يطبر خيتار ةترجم با ان،يسامان منظور،
 ياسيس گفتمان دنيبركش و هيتوج در ينگار خيتار دانش از شان، يتبارشناس و ياسيس

 و مفهوم با ونديپ در انيسامان اثر، نيا در. كردند استفاده چهارم قرن آشفتة اوضاع در خود
 يعموم رشيپذ خلق در كهن سرداران و شاهان تبار به انتساب ضرورت« يباستان يالگو

 يگزارش در ران،يا مردم يزبان و يفرهنگ ـ يخيتار ساختار در موجود »سلسلة كي
 كردند انيب ،)805- 764 ،2 ج: 1378 ،يبلعم( يطبر مختصر گزارش از تر مفصل مراتب به
 بهرام(انتساب به اين شخصيت تاريخي  29.انياشكان ةدنبال و اند نيچوب بهرام نسل از كه
 وجود با ان،يسامان حكومت يمكان و يزمان بستر در انياشكان يكل طور به و) نيچوب
 و يدار نيزم مانند يامور در يساسان يخيتار ةسلسل از شان يحكومت دستگاه يريپذ الگو
 چند از ،يرانيا حاكم يها خاندان يتبارشناس در انيساسان تياهم نيچن هم و ينگار خيتار

 ليدل تردول، نظر يةپا بر جمله، از بود؛ سامان آل گاهيجا مقوم و اهداف ةبرآورند جهت
 به انتساب قيطر از ترك كافر يروهاين برابر در نايسامان از سوي نيچوب بهرام انتخاب
 ،يثميم اسكات قيتحق در ).Treadwell, 1991: 285, 66( بود هانبرداين  در روزيپ سردار
 قهرمان ريتصو او رينظ يِاسالم و يزرتشت يها چهره گريد با بيترك در نيچوب بهرام

 عدالت، ةبازگردانند بغاص حكومت برابر در شرق شاه قالب در كه داشت يآخرالزمان
). 53- 52: 1391 ،يثميم اسكات( بود آخرالزمان يمناد و ،يرانيا حكومت ،يرانيا نيد

تالش  30ن،يچوب بهرام تيشخص يخيتار قتيحق دربارة ييايدر تورج نظر براساس
 خيتار در  ينظام وجه ةغلب آغاز از يا نشانه يساسان فرمانده نيا به انتساب براي سامان  آل

 كه انيسامان. ديانجام شانيا سقوط به انيساسان همانند سرانجام كه است يعباس خالفت
 شرق در مستقل مهين يا سلسله ليتشك به سپس و بودند مأمون ينظام خدمت در آغاز در

تسلط (با هوشياري در آغاز تغييرِ ساخت سياسي خالفت  31زدند، دست اسالم جهان
 يبرا يگاهيجا نيچوب بهرام به انتساب قيطر از) ترك سپس و هيبو  نيروهاي نظامي آل

 از. آوردند فراهم هيبو  آل همانند گريد يها روين مقابل در ديجد قدرت بيترك در خود
 فالت در ها پارت نينخست قلمرو به سامان  آل زادگاه ييايجغراف يكينزد گر،يد يسو
 شانيا به و بوده مؤثر شانيا به خود انتساب و ياشكان ةسلسل به ان،يسامان نگاه در ،32رانيا

 حكومت به انتساب يمدع بيرق يها سلسله از مستقل ديبخش يم يِشرق ـ يرانيا تيهو
 بر يبلعم خيتار در سامان  آل يتبارشناس و ياسيس گفتمان با مرتبط يها گزاره. يساسان



 145   مصطفي نديم و مينا صفا

  

) 500- 498 ،1 ج: 1378 ،يبلعم( ير بر مهران خاندان و دارا بن اشك تيحاكم قدمت
 منزلة به هيناح نيا بر حكومت در انيسامان  حق اثبات موجب بالطبع كه كنند يم ديتأك

 انتساب ن،يچن هم. شد يم شانيا خيتار در يا هيبو  دولت با حائل ةمنطق نيزتريبرانگ مجادله
 طبري، ( بود انيهخامنش وارث دارا بن اشك قيطر از كه ،ياشكان خاندان از يسردار به

 لياص انيروا فرمان را انيسامان ،)500 ،499- 498 ،1 ج: 1378 ،يبلعم ؛493 ،2 ج: 1375
 بالطبع و انيساسان كه يحال در داد؛ يم قرار هيبو  آل قدرتمند دستگاه با ييارويرو در شرق
  .شدند يم شمرده تاج و تخت غاصبان هيبو آل

  
  گيري نتيجه. 5

 جدال در اسالمي، مركزي حكومت دل در گرفته شكل خُرد هاي قدرت از ساماني، حكومت
 مرزهاي با متالطم بستر در و بود ايراني رقيب هاي دولت ساير با مداوم رويارويي و

 هاي حكومت ساير و سامان آل دولت. داشت قرار خطر معرض در شدت به و نشده تثبيت
 رشد و شدند تشكيل ميانه قرون خاص اي انديشه و اجتماعي بافت در ايراني مستقل نيمه
 از را سياسي و ديني مشروعيت كسب كه ديني، هاي شاخصه دربرگيرندة بافت اين. يافتند

 گفتمان بر مؤثر تاريخي ـ فرهنگي دار ريشه هاي مؤلفه و كرد، مي آور الزام خالفت دستگاه
 و مشروعيت كسب« فضا اين در. بود ايراني گراي باستان گفتمان قالب در ها دولت سياسي
 ايراني هاي سنت از »ايراني كهن هاي خاندان و شاهان تبار به انتساب طريق از ملي پذيرش

 مارش بهها  دن به گفتمان سياسي دولتبخشي وزن در اجتماعي بااهميت هاي مؤلفه و
 نوزايي شاهد اعراب دست به ايران فتح از پس سال سيصد حدود رو، اين از. رفت مي

 مقوم ويژه به كه هستيم ها حكومت سياسي گفتمان دل در ايراني كهن تبارشناسيِ گفتمان
  .بود ايشان سرزميني ادعاهاي
 سياسي رقيب ترين مهم بويه،  آل ساساني تبار ادعاي مقابل در سامانيان ساختار اين در
 مدعي و اشكانيان وارث تا كردند منتسب چوبين بهرام به را خود چهارم، قرن در ايشان
 هرمز دست به چوبين بهرام به قدرت انتقال لزوم و بابكان اردشير دست به حاكميت غصب
 كافي ايشان تبارشناسيي گفتمان ها گزاره درستي و حقانيت اثبات براي ادعا اين اما. باشند
 از ،)دوره اين نگاري گاه متون معتبرترين از( يطبر خيتار خودسازي از با بنابراين،. نبود

 و) اجتماعي بنيادين مفاهيم دربرگيرندة( زبان و نگاري، تاريخ شيوة ديدگاه، در تغيير طريق
 خود گفتمان خدمت در را تاريخ دانش ايراني، مكتوب و شفاهي روايات با آن تكميل

 دربرگيرندة قدرت و دانش همكاري قالب در يبلعم خيتار ترتيب، بدين. درآوردند
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 ري معرفي هخامنشي، دارا به اشك انتساب مانند ،ي سياسي و تبارشناسي سامانيانها گزاره
 به و لشكريان تحريك به بهرام شورش چوبين، بهرام موطن و دارا بن اشك قلمرو منزلة به

 اي فرقه هاي درگيري و حكومتي هاي رقابت پرتشنج اوضاع در پرويز، جانشيني اعالم دنبال
 ايدئولوژيك اهداف قالب در و هدف جامعة زبان به عمومي، افكار به دهي جهت منظور به

 حقانيت و سرزميني ادعاهاي مقوم تنها نه تبارشناسي گفتمان نتيجه، در. شد ترجمه سامانيان
 بلكه عدالت، و نظم و پارچگي يك بازگردانندة شرق، مشروع پادشاه منزلة به حكومت،

 و نظامي وجه غلبة ميانه، قرون تغيير حال در قدرت ساخت در جايگاهي آورندة فراهم
  .بود سامان  آل براي اسالمي سلطنت ايجاد و خالفت، دستگاه شدن گري نظامي
  
  ها نوشت پي

 

هـاي آن حـداقل از ورود    تـر مؤلفـه   گرا گفتماني است كه بيش گفتمان باستان گاندر نظر نگارند .1
فرهنگي و در ساختارهاي اجتمـاعي بـه حيـات خـود ادامـه       سوماسالم به ايران تا پيش از قرن 

هاي ايراني در شرق قلمرو خالفـت اسـالمي از    اين گفتمان از قرن سوم با تشكيل سلسله. داد مي
  .دشيني هاي آن بازآفر فرهنگي به سطح سياسي وارد و گزارهـ  سطح اجتماعي

انديشة سياسي  از عناصر اصليِ» برخورداري از تبار پادشاهان يا سرداران ايراني«كه  با توجه به اين .2
هـاي   گفتمـان  ايرانيان در پذيرش حاكميت يك سلسله بود، گفتمان تبارشناسي به يكـي از خـرده  

  .دشم بدل چه بعد از اسالاز اسالم هاي ايراني چه قبل  سلسله همةسياسي ثابت در ميان 
ساختار گفتمان است؛ گفتمان هميشـه در حـال    بنيانِ كمبارزة ايدئولوژي، )1982(به اعتقاد پشو  .3

  ).22: 1382ميلز، ( گو و در تعارض با مواضع ديگر استو گفت
فـرد و بركشـيدن    شـكل يـك واقعيـت منحصـربه     كاركرد ايدئولوژيك زبان در ساخت جهان به. 4

ها در بازتوليد يا انتقال يـك مـتن از بافـت فرهنـگ      بر ديگر گفتمانگفتمان مطلوب خود در برا
چنين، بايـد توجـه    هم). 89- 88: 1388صياميان گرجي، (شود  شفاهي به اثر مكتوب آشكار مي

كند و آن را در آيينة ساختار خويش سراپا نگه  راهي گفتمان را ترك نمي كرد كه زبان هرگز هم
  ).34: 1387بارت، (دارد  مي

، اثـر ابـوجعفر محمـد بـن     الملوك و االمم االخباراي است از متن مشهورِ عربيِ  اين اثر ترجمه. 5
سـاماني بـه قلـم    ) م 967- 961(، به دستور منصـور بـن نـوح    )م 923: درگذشت(جرير طبري 

ش پـس از تحقيـق و    1366هنگـامي كـه محمـد روشـن در     . ق 352ابوعلي بلعمي در تاريخ 
را بـراي كـار   » نامـة طبـري   تاريخ«رساند، نام  را به طبع  بلعمي ريختانشدة  پژوهش بخش چاپ

» بلعمي تاريخ«دليل ارجح دانستن نام مشهور اين اثر با عنوان  اما در اين مطالعه به. خود برگزيد
  .ذكر خواهد شد
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تـر از پادشـاهي اشـكانيان     مراتب مفصـل  روايات مرتبط با پادشاهي ساسانيان به بلعمي تاريخدر . 6
منزلـة نيـاي دولـت     با وجود اهميت اشكانيان، به. هاي جداگانه ارائه شده است است و در بخش

هايي كه  ها، كتاب نامك يافته از ايشان موجب شد در خداي مخدومِ بلعمي، اختصار روايات انتقال
منزلـة جانشـينان بحـق و     منظور ثبت تاريخ جامع ايران و معرفي ساسانيان بـه  به در دورة ساساني

بازماندگان نخستين شاهان اساطيري نگارش يافتند، جز اسم و عدد از اين دورة تاريخي چيـزي  
مانـده در دورة   هاي بزرگ اشـكانيِ بـاقي   حتي نياي خاندان). 50- 49: 1379نولدكه، (جا نماند  به

كردند و مدعي برخـورداري از   زادگان را حفظ مي دليل نفوذشان شأن و مرتبة شاه ساساني، كه به
دليل مشابهت با نـام قهرمانـان    تر يا به همان قدمت خاندان ساساني بودند، شايد به نجابت قديمي

گـذاري   اما، درحقيقت، نـام ). 39: همان(اند  شمار آمده هاي ملي به اساطيري جزو پهلوانان داستان
هـاي اسـاطيري خودشـان صـورت      بـه نـام قهرمانـان داسـتان    ) همانند گـودرز (شكاني شاهان ا

هاي حماسي و پهلواني باستاني را قبيلة سكايي پرنـي   گرفت؛ زيرا بسياري از اساطير و داستان مي
با خود وارد مرزهاي جغرافيايي ايران و هويت فرهنگي ايراني كردند و، ) پارت يا اشكاني آينده(

بـه دسـتور بـالش، شـاه اشـكاني، در قـرن اول        اوستااد، در زمان گردآوري مجدد به احتمال زي
  .كردند اوستاوارد ) 194: 1383ولسكي، (ميالدي 

بلعمـي،   ← اثـر  ايـن  احتمالي مترجمان يا مترجم بارةدر روشن محمد نظر و بلعمي تبار دربارة .7
1378: 11 ،35 -36.  

» به پادشاهي رسيد ،پسر كسري ،پس از آن هرمز« داستانِ داستان بهرام در ضمنِ طبري تاريخدر . 8
  .آمده است

 كنـد  مـي  معرفـي  ري مـردم  از و چوبين به ملقب و »جشنس بهرام« عنوان با را بهرام طبري. 9
  ).726 ،2 ج: 1375 طبري، (
 و نامـه  ايـن  چـون «: داند دينوري نيز علت شورش بهرام چوبين را قيام و تحريك لشكريان مي .10

 چينـان  سـخن  جانـب  از كه دانست و فروخورد را خود خشم ،رسيد بهرام به آن همراه چيزهاى
 دسـت  در را دوكـدان  و بسـت  كمـر  بـر  را كمربند و گردن بر را زنجير و غل است، آمده پيش

 و آگـاه  آن مضمون از آنان و خواند را نامه آمدند، چون و داد بار خود ياران بزرگان به و گرفت
... بود  نخواهد گزار سپاس را ايشان پسنديدة خدمات او كه دانستند و شدند نوميد پادشاه خير از

 تـو  بـا  ،كنـى  ما همراهـى  با او ضد بر قيام و هرمز خلع بر تو اگر گفتند به او چوبين بهرام ياران
 دل يك را آنان چون بهرام .كنيم مى ساالر خود بر را ديگرى كس و خلع راو ت وگرنه بود خواهيم

  ).112- 111: 1371دينوري، (» كرد موافقت ايشان با ناخوشى و اندوه با ،ديد هماهنگ و
و  ،هاي فرهنگـي، اداري  دانش ايراني هم مثل سنت ،با انتقال قدرت دنيوي از ايرانيان به اعراب .11

زبان به موطن  ها به فارسي به دستور حاكمان فارسي سلطنتي به عربي ترجمه شد و با ترجمة آن
اي از تصـرف   انتقال دانش نشـانه  ،ين ترتيبدب). 47- 46: 1391اسكات ميثمي، (خود بازگشتند 

  .قدرت بود



 سامان در روايت بلعمي گفتمان تبارشناسي آل   148

  

 

گـري فـائق خـاص بـه ابـوعلي       به منشي طبري تاريخترتيبي كه نصر براي ترجمه و تصحيح . 12
خالصـه كـردن و    :از اسـت  عبـارت  )180 :تا بي ،القصص و التواريخ مجمل( كردبلعمي ابالغ 

هـاي پيـامبران و پادشـاهان و رفـع      ريختگي زماني و ترتيـب داسـتان   هم تصحيح مكررات و به
ها، مقايسه و تطبيق وقايع و كوتاه كـردن زنجيـرة    بخشي دوبارة روايات و گزارش نواقص، نظم

دة شـ  براساس مقدمة فارسيِ متن اديـت (نگاري فارسي  طوالني اسناد طبري ناظر بر شيوة تاريخ
كـه در جـاي ديگـري يافـت      Gryaznevich and Boldyrev, pp. 52-53به دسـت   بلعمي تاريخ

  ).Daniel, 2012: 104-114) (نشده است
 انـد  كه در منابع ساماني با زنادقه يكي انگاشته شده(همانند بنيادگرايي كراميه، بدعت اسماعيليه  .13

)Daniel, 2012: 113 ((  ويـژه رويـارويي دولـت سـاماني      بـه  گرايـي شـيعي،   و اشـكالي از جـزم
و ) 132: 1390فراي، (هاي شيعه در غرب قلمرو از زمان نصر بن احمد  مذهب با حكومت سني

  ).Peacock, 2007: 170( عشاير نومسلمان استپ در شرق
صـورت گرفـت، آمـده     طبـري  تاريخزمان با ترجمة  ، كه همطبري تفسيردر جواز ترجمة  14.

» انـد  جانـب ملـوك عجـم    جا بدين ناحيـت زبـان فارسـي اسـت و ملوكـان ايـن       اين«: است
  .)35: 1391ميثمي،  اسكات(
 كردنـد  كـه خـود را بـه ساسـانيان منتسـب مـي       ،هاي طبرستان همانند قارنونديان در كوهستان .15

بـه خانـدان شـاهي گيلـي     زياريان متعلـق   چهارميا در اوايل قرن ) 179- 174: 1390مادلونگ، (
شاه نسب خود را به ارغش فرهادان، شاه گـيالن در زمـان    از نوادگان زيار و روان) وند شاهنشاه(

  ).184: همان( رساندند كيخسرو، مي
 بـراي  گذشـته  قـرون  از كهـن  هاي خاندان به انتساب و بود باقي محلي اشرافيت منطقه اين در. 16

 آن، شـمال  و شـروان  منطقة در يزيديان خاندان انتساب جمله از داشت؛ رواج مشروعيت كسب
  ).212: 1390 مادلونگ،( شاه ليزان و شاه شروان سنتي لقب انتخاب و گور بهرام به ليزان،

  .126- 125 :1348 ،فراي ←تر  براي اطالعات بيش .17
 ،؛ فقيهـي 263- 217 :1390 ،بوسـه  ←بويـه و سـامانيان    هـاي آل   شرح مفصل روياروييبراي  .18

  .217- 172 :1390 ،؛ مادلونگ1357
مانند به رسميت نشناختن القادر و پناه دادن به مدعي خالفت محمد بـن المسـتكفي از جانـب     .19

  ).40: 1391اسكات ميثمي، ( سامانيان
وزارت يـك داعـي    :)222 :1390 بوسـه، (هـاي آذربايجـان    از موارد نفوذ اسماعيليه در دولـت  .20

و اسماعيلي بودن مرزبان ) ق 326(اسماعيلي بر حكومت ديسم بن ابراهيم الكردي در آذربايجان 
ق آذربايجان را متصرف شـد و وزارتـش را بـه     330پسر محمد بن مسافر كه در ) از سالريان(

  .)202- 201: 1390 مادلونگ،( همراه اجازة تبليغ آشكار به يك داعي اسماعيلي داد
گويي آخرالزمان و ظهور حضرت  و در بخش اعظم قرن پيش از آن پيش چهارمدر سراسر قرن  .21
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هاي  گويي شت در پيشتگويي پايان حكومت اعراب و پايان هزارة زر اغلب با پيش) عج(مهدي 
زد و  هاي قرامطه و فاطميان دامـن مـي   اين مسئله به نهضت. دشتوأم  نامه زراتشت /نامه جاماسپ

  ).61 ،60- 34: 1391اسكات ميثمي، (آمد  مي شمار بهها  گويي ل بويه تحقق اين پيشحتي ظهور آ
بـدين   ؛مجالست او با علما بودي« ،با توجه به تغييري كه احمد بن اسماعيل، به نقل از مستوفي .22

مسـتوفي  ( »كـرد  نقـل  عربـى  با درى زبان از احكام و مناشير غالمان ازو متنفر بودند و او ،سبب
، در زبان ديوان ايجاد كرد، زبان فارسي در زمان اسماعيل بن احمد ساماني )378: 1362 ،قزويني

فارسـي بـودن    ،به عقيدة فراي ،چنين هم. اما نفوذي كامل در ديوان داشته است ،اگر نه به تمامت
دهنـدة كـاربرد    نتيجه ماندن كوشش ميمندي در تغيير آن به عربي نشـان  زبان ديوان غزنوي و بي

  ).127: 1390فراي، ( ر زبان فارسي در ديوان ساماني استفراگي
  .1358 ،فراي ←روابط ديوان و دربار در دورة ساماني  بارةدر .23
خود را به كنارنگ، مرزبـان شـرق و از    ،بار به سپهساالري خراسان رسيددو كه  ،دهقان طوس .24

  ).56- 52: 1313 قزويني،( دكر زاد بن بهرام اسپهبد خسروپرويز، منتسب مي نسل فرخ
همانند روايات مختلف ايراني كه بلعمي از دهقانان دربارة عمر جهان نقل كرده و در كتاب طبري . 25

شده دربارة  يا هنگامي كه بلعمي، در اثر خود، داستان نقل) 45: 1391اسكات ميثمي، (نيامده است 
اسـت، برگرفتـه از سـنت    تر است و كامالً با داستان طبري متفـاوت   كيومرث را، كه بسيار مفصل

  ).مقدمه 87: 1378بلعمي، (داند  مي) دانايان عجم در تصحيح روشن(شدة دهقانان  حفظ
آوري جزيـه و   جمع ثلم ،اين طبقه در موارد مختلف هدايت مردم ناحية خود را برعهده داشتند 26.

  ).46: 1390كوب،  زرين(تحويل آن به دستگاه خالفت به نمايندگي از مردم خراسان 
هاي اشرافي  داشت خاندان سامان اقدامات امير اسماعيل در گرامي  نمونة اولية آن در خاندان آل .27

  ).218: 1358فراي، (و طبرستان بود  ،كهن در ري، قزوين
و بـه قـدرت رسـيدن     ،اي بر اثر ضعف اخالقي حاكم زمان، فسـاد سياسـي دولـت    هر سلسله .28

 شـاهنامة در . غصب برآمدن شاهي مشروع از شرق است رسد و خاتمة اين بيگانگان به پايان مي
  ).62: 1391اسكات ميثمي، (شود  اين انديشه پرداخته مي به خوبي فردوسي به

و اصـطخري   ،)222: 1374، جرفادقـاني ( ، عتبـي )322: 1363( ، گرديزي)82: 1363( نرشخي .29
در ايـن   ،چنـين  هم. اند كرده نيز به تبار اشكاني آل سامان اشاره) 143 ،1 ج: 1870(نگار  جغرافي

  .نوشتپا، 128 :1390، زاده تقي ←زمينه 
يـاغي يـا منجـي آخرالزمـاني      هتورج دريايي نقش تاريخي بهـرام چـوبين را نـه يـك فرمانـد      .30

و آخرالزمـاني فارسـي ميانـه، بلكـه نخسـتين نشـانة        ،شده در ادبيات حماسي، رمانتيك منعكس
معرفـي   ششـم مـيالدي  وري هخامنشي در اواخر قـرن  تامپرا) زده شدن نظامي(گري شدن  نظامي
در زمـان حكومـت   ( اين روند با ظهـور افـرادي ماننـد شَـهوراز    .  )Daryaee, 2015, 193( كند مي

بـا حمايـت پيـروزان از    سـرانجام  ت و ادامه يافـ ) در دوران پوران(و فرخ هرمزد ) م629خسرو 
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يزدگرد سوم در مقابل گروه نظاميان حامي رستم فرخ هرمزد در جنگ نهايي با اعـراب بـه اوج   
گر بروز انشـعاب در ميـان نيروهـاي     ها در ميان نظاميان كامالً نمايان گيري اين جناح. خود رسيد

  ).ibid: 200(بود  سقوط ايشان ساساني و عامل مهمِ
نشاندة دستگاه خالفت پس از طاهريان در شرق ايـران   سامانيان دومين حكومت نظامي دست. 31

هاي خُرد حكومتي نيـز، كـه در آغـاز در قالـب امـارت اسـتكفا و در        اما در اين دستگاه. بودند
هايي از امارت استيال و تمايل به استقالل مشـاهده   دوران اقتدار خلفا تشكيل شده بودند، نشانه

سردار سپاه مأمون و نخستين حـاكم طـاهري   (فرجام طاهر بن حسين  از جمله اقدام نا شود؛ مي
پس از يك سال و نيم حكومت در خراسان در برانداختن نام خليفه مـأمون از خطبـه   ) خراسان

و اقدامات سامانيان به دنبال ضعف دستگاه خالفت از آغاز قرن چهارم ) 296: 1363گرديزي، (
، گـرايش  )225، 5ج : 1375؛ الـرازي،  377: 1367ابـن طقطقـي،   (نظـامي  يابي امراي  و قدرت

: 1372طوسي، (مدت دستگاه دربار و ديوان ساماني در دوران نصر بن احمد به اسماعيليه  كوتاه
ضرب (و در دوران جانشين او، نوح بن نصر، در به رسميت نشناختن خليفه مطيع ) 268- 266
هـاي   نامي از خليفه القادر در سـكه (و سپس القادر ) ستكفيق به نام م 345هاي ساماني تا  سكه

ترابـي طباطبـايي،   ( )شـد  ساماني نيامده و در عوض مسكوكات به نام الطايع بـااهللا ضـرب مـي   
ترتيب، بايـد گفـت بـا     بدين). ق 334(بويه در تصرف بغداد  در برابر اقدامات آل ) 8- 2: 1350

دستگاه خالفت اسالمي، روابط دستگاه خالفـت   وجود حفظ ظاهرِ حكومتي تماماً سرسپرده به
  ).168 ،14 ج: 1371 كامل،(سامان مبهم و تيره بود   و سامانيان تا پايان روزگار آل

به نظـر   ،باستان دوران از جامانده به تاريخي جغرافياي ترين قديمي هخامنشي، داريوش كتيبة در. 32
 مجاورت قلمرو پرثَوه يا پارت قـرار داشـت  و در بود بخارا بخشي از ايالت سغديانا  گاننگارند

گـرد پرَنـي از اقـوام     پيش از ميالد قبيلـة بيابـان   سوماز حدود قرن ). 325، 1 ج: 1387قدياني، (
و بعدها به نـام سرسلسـلة   » پارتي«و به نام اين قلمرو شدند سكايي داهه به سرزمين پرثَوه وارد 

  ).6: تا بيبهار، ( مشهور شدند ،»اشكاني« ،خود
  
  نامه كتاب

  .سروش: ، تهرانفارسي به عربي از ترجمه تاريخ). 1375(رنوش، آذرتاش آذ
 و علمي: تهران گلپايگاني، وحيد محمد ترجمة ،فخري تاريخ). 1367( طباطبا بن علي بن محمد طقطقي، ابن

  .فرهنگي
 .14 ش ،شناخت ايران ،»)1( ايران در تبارشناسي«). الف 1378( پرويز اذكايي،
  .15، ش شناخت ايران ،»)2( ايران در تبارشناسي«). ب 1378( پرويز اذكايي،

، ترجمة محمـد دهقـاني،   )سلجوقيان غزنويان، سامانيان،( فارسي نگاري تاريخ). 1391(ات ميثمي، جولي اسك
  .نشر ماهي: تهران



 151   مصطفي نديم و مينا صفا

  

 

  .بريل. جي. لي: ليدن ،1 ج دوخويه، تصحيح ،الممالك و مسالك). م 1870(طخري اص
 ،1 ج ابـراهيم،  ابوالفضـل  محمـد  تحقيق ،الملوك و األمم تاريخ). م 1967( جرير بن محمد ابوجعفر طبري،ال

  .التراث دار: بيروت
  .توس: تهران ،6 و 5 ج منزوى، نقى على تصحيح ،األمم تجارب). 1375( مسكويه ابوعلى ،الرازى

  .صبا فرهنگ: تهران راغب، محمد ترجمة، ها روايت ساختاري تحليل بر درآمدي). 1387(ت، روالن بار
  .سروش: تهران ،2 و 1 ج روشن، محمد تحقيق ،طبرى نامة تاريخ). 1378( عمىبل
 فـراي، . ن. ر گـردآوري  ،4 ج ،كمبـريج  ايـران  تـاريخ  :در ،»بويه آل عصر در ايران«). 1390(سه، هيرمبرت بو

  .اميركبير: تهران انوشه، حسن ترجمة
 ةدفتـر مطالعـه و توسـع   : ، ترجمة حسن محـدثي، تهـران  پيشاروايت و روايت تحليل). 1388. (ام ديويد بژه،

  .ها  رسانه
  .دانشگاه آزاد اسالمي: تهران ،اشكانيان). تا بي(هار، مهرداد ب

  .زوار: تهران ،1، ج فارسي نثر تطور تاريخ يا شناسي سبك). 1381( تقير، محمدبها
: تهـران  اذكـايى،  پرويـز  تصـحيح  ،ليةالخا القرون عن قيةالبا اآلثار). 1380( محمد بن احمد ابوريحانروني، بي

  . مكتوب ميراث
  .2- 1 ش ،26 ، سنامه ايران ،»مرجع هاي شاهنامه گردآوري و پارتيان«). 1391(شريعتي، پروانه پور
 مـوزة ، نشـرية  »)2( مغـول  حملـة  تـا  آغـاز  از: ايـران  اسالمي هاي سكه«). 1350( جمالي طباطبايي، سيدتراب

  .5 ش ،آذربايجان
  .سخن: تهران آموزگار، ژاله كوشش به ،اسالم از پيش ايران ادبيات تاريخ). 1376( احمد تفضلي،

  .توس: تهران افشار، ايرج نظر زير ،زاده تقي مقاالت). 1390(ده، حسن زا تقي
، ترجمـة   فـارابي و ابـن سـينا   خوانشي نـوين از فلسـفه   : مان ما و ميراث فلسفي). 1387( جابري، محمد عابد

  .ثالث نشر :محمد باقر آل مهدي، تهران
 و علمـى : تهـران  شـعار،  جعفـر  تحقيـق  ،يمينـى  تاريخ ترجمة). 1374( زفر بن ناصح ابوالشرف رفادقانى،ج

  .فرهنگى
 و تـاريخ  مـاه  كتـاب  ،»نگاري تاريخ در واقعيت و روايت«). 1391( گرجي صياميان زهير و فرانك جمشيدي،
  .170 ش ،جغرافيا

  .آگه نشر: تهران نوذري، حسينعلي ، ترجمةتاريخ بازانديشي ).1386(ينز، كيت جنك
  .نى نشر: تهران دامغانى، مهدوى محمود ترجمة ،الطوال اخبار). 1371( داود بن احمد ابوحنيفه ينورى،د

، ادبيـات  دانشـكدة  مجلـة  ،»ايـران  پادشـاهي  هـاي  خاندان در تبار مسئلة به نگاهي«). 1369(لو، يوسف رحيم
  .4- 3  ش
  .اميركبير: تهران ،بويه آل پايان تا ساسانيان پايان از ايران مردم تاريخ). 1388(كوب، عبدالحسين  زرين
، گردآوري 4 ج ،كمبريج ايران تاريخ ،»آن پيامد و اعراب دست به ايران فتح«). 1390( عبدالحسين كوب، نزري

  .اميركبير :تهرانفراي، ترجمة حسن انوشه، . ن.ر
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 مطالعات ،»ها زمينه و داليل: ايران ميانة تاريخ در سازي نسب و نسب«). 1391( زارعيباني، امامعلي و علي شع
  .14 ش ،4 ، سفرهنگي تاريخ
 مجلـة  ،»كيفـي  تحقيـق  هـاي  روش فوكو؛ ميشل گفتمان تحليل بر درآمدي«). 1390( عبدالهادي زاده، صالحي

  .3 ش ،2 س ،اجتماعي فرهنگي معرفت
  .ققنوس: تهران ،1، ج ايران ادبيات تاريخ). 1368( اهللا ذبيح صفا،
 مجلة ،»ايران ـ اسالمي نگاري تاريخ سنت در فرهنگي گرايي ايران تبارشناسي«). 1388(ياميان گرجي، زهير ص

  .3 ، شاسالم تاريخ مطالعات
 روايت در مقفع ابن شخصيت بازنمايي انتقادي بررسي«). 1393( نسب حيدري فرزاد و زهير گرجي، صياميان

  .22، ش 6، س فرهنگي تاريخ مطالعات نامة فصل ،»پهلوي عصر گرايانة ملي نگاري تاريخ
  .اساطير: تهران ،2 ج پاينده، ابوالقاسم ترجمة ،طبرى تاريخ). 1375( جرير بن محمد برى،ط
  .اساطير: تهران اقبال، عباس تصحيح ،نامه سياست). 1372( الملك نظام علي بن حسن ابوعلي سي،طو

 خليلـى،  عبـاس  و حالـت  ابوالقاسـم  ترجمة ،ايران و اسالم بزرگ تاريخ كامل). 1371( اثير بن على عزالدين
  .علمى مطبوعاتى مؤسسة: تهران

 و نشـر  بنگـاه : تهـران  محمودي، محمود ترجمة ،وسطي قرون دستاورد بخارا). 1348(ي، ريچارد نلسون فرا
  .كتاب ترجمة

  .سروش: تهران نيا، رجب مسعود ترجمة ،ايران فرهنگ زرين عصر). 1358( نلسون ريچارد فراي،
فراي، ترجمة حسـن  . ن.، گردآوري ر4 ج ،كمبريج ايران تاريخ: در ،»سامانيان«). 1390(، ريچارد نلسون فراي

  .اميركبير: انوشه، تهران
  .صبا: گيالن ،عصر آن در مردم زندگي از نموداري با ايشان زمان اوضاع و بويه  آل). 1357(اصغر  هي، عليفقي
  .پژوهشكدة راهبردي: ها، تهران ، ترجمة مرتضي مرديانساني علوم شناسي پارادايم ).1383( برايان في،
  .ني نشر: تهران ،)ميانه دورة( اسالم در مشروعيت و دانش، قدرت، ).1378(حي، داود فير
 ،1 ج ،پهلـوي  دوران پايـان  تـا  اي افسـانه  پادشـاهان  از زمـين  ايران كامل تاريخ). 1387(ياني، عباس قد

  .آرون: تهران
: تهران حبيبى، عبدالحى تحقيق ،گرديزى تاريخ). 1363( محمود ابن ضحاك بن الحى عبد ابوسعيد ديزى،گر

  .كتاب دنياى
فراي، ترجمـة  . ن.، گردآوري ر4 ج ،كمبريج ايران تاريخ: در ،»ظهور زبان فارسي نوين«). 1390(ار، ژيلبر الز

  .اميركبير: حسن انوشه، تهران
. ن.گـردآوري ر  ،4 ج ،كمبـريج  ايـران  تاريخ: در ،»ايران شمال كوچك هاي سلسله«). 1390(لونگ ويلفرد ماد

  .كبيرامير: فراي، ترجمة حسن انوشه، تهران
  .خاور كاللة: تهران بهار، الشعرا ملك تحقيق). تا بي( القصص و التواريخ لمجم
  .نشر هزارة سوم: ، ترجمة فتاح محمدي، زنجانگفتمان). 1382(، سارا ميلز

 نـوايي،  عبدالحسـين  اهتمـام  به ،گزيده تاريخ). 1362( نصر بن احمد بن بكر ابي بن حمدال قزويني، مستوفي
  .اميركبير: تهران
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 القبـاوى،  نصـر  بـن  محمـد  بـن  احمد ابونصر ترجمة ،بخارا تاريخ ).1363( جعفر بن محمد شخى، ابوبكرنر
  .توس: تهران ،1 ج رضوى، مدرس محمدتقى تحقيق عمر، بن زفر بن محمد تلخيص

  .نگاه: با مقدمة استاد سعيد نفيسي، تهران ،ايران ملي حماسة). 1379(دكه، تئودور نول
  .ققنوس: تهران فر، ، ترجمة مرتضي ثاقباشكاني شاهنشاهي ).1383(كي، يوزف ولس
  .ني نشر: تهران محمدي، گل احمد ، ترجمةاجتماعي زندگي و فرهنگ، معنا،). 1391(، استوئرت هال

  .انتشارات كاخ چاپ: ، تهرانشناسي تاريخ). 1350( مجيد يكتايي،
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