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چکیده 
عصر میانۀ تاریخ  ایران که قریب به نه قرن به طول انجامید، یکی از مهمترین و اثرگذارترین ادوار تاریخی این سرزمین به حساب می آید. 
تغییر دین، ظهور مکاتب فکری و فرق مذهبی به همراه بروز تحوالت گستردۀ سیاسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دگرگونی های عمیق 
و همه جانبه ای را در این س��رزمین رقم زد و معضله های بنیادینی را از درون خود خلق کرد. مس��أله اصلی در پژوهش حاضر این اس��ت که 
پدیده ها و رخدادهایی که در برهۀ زمانی قرون اول تا نهم هجری در  ایران زمین به وقوع پیوست، کدام صورت بندی از »معضله های عصری« 
را پدیدار ساخت؟ و این امر ریشه در کدام روندهای نسبتاً پایدار تاریخی داشت؟ برای دستیابی به یافته های توصیفی، به سیاق پژوهش های 
تاریخی، اطالعات و داده های تاریخی از منابع و مأخذ موجود استخراج شدند و سپس یافته های توصیفی به عنوان موادی برای شکل دادن 
به یک طرح تفسیری بکار گرفته شده اند. از شواهد و مدارک تاریخی چنین مستفاد می شود که در عصر میانه تاریخ  ایران سه ضلعی به هم 
پیوس��ته ای از معضله های عصری پدیدار ش��د. این معضله ها عبارت بودند از: 1( معضلۀ تهاجم ادواری بیگانگان و ناپایداری سیاسی با دوام 
2( معضلۀ تغییر دین و منازعات پایدار مذهبی � فرقه ای 3( معضلۀ شکاف های فعال اجتماعی و تشدید وضعیت موزائیکی جامعه. یافته های 
موجود نشان می دهد که رابطه رخدادها با این معضله ها و همچنین ارتباط متقابل معضله ها با خود، به صورت رابطه ای دیالکتیکی برقرار شد. 

به این ترتیب، داد و ستدی پایدار میان تحوالت و معضله های عصری این دوره، صورت گرفت.
واژگان کلی��دی: معضل��ه  عصری، دورۀ میانه، امنیت، پایداری سیاس��ی، ترکیب قومی، منازعات پای��دار مذهبی-فرقه ای، تغییر دین و 
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Abstract
The medieval era of Iran history that lasted about nine centuries is considered as one of the 
most important and effective periods of this country. Conversion, the emergence of thought 
schools and religious sects accompanying wide political, economic, cultural, and social 
evolutions created deep and multilateral problems in the nation, and caused fundamental 
problems for its own. The main issue, in the present research, is surveying lineament of 
epochal problems caused by the mentioned phenomena and occurrences happened in Iran 
during the first to the nine centuries? and In what kind of comparatively steady historical 
processes does his problem find its origin? In order to reach the descriptive findings, as in 
historical researches, historical data were extracted from available resources; these findings, 
then, were employed as stuffs to model an interpretive plot. From the proofs and documents, 
it is deducted that during the Iran’s medial era there appeared an allied triangle of epochal 
problems. These problems are as follow: 1. The problem of periodic attacks of outsiders 
and eternal political instability, 2. The problem of conversion and consistent religious-sectary 
quarrels, and 3. The problem of  social gaps and severity of the mosaic situation in the society. 
The available findings indicate that the relationship between these events and problems 
and the reciprocal relationships of the  problems was a dialectic relationship. Consequently, 
there was a consistent interaction between vicissitudes and epochal problems of this era.
Key Words: The problems of epoch, Medieval era, Safety, Political stability, confection 

ethnic, The consistent  religious-sectary quarrels, conversion, development of 
religious Identity. 
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مقدمه
با شکس��ت شاهنشاهی ساسانی در برابر اعراب مسلمان، دورۀ جدیدی در تاریخ  ایران آغاز شد. این 
رخ��داد مهم تاریخی به همراه سلس��له پیامدهایی که به دنبال داش��ت، موجب ظهور عصر جدیدی 
در تاریخ این س��رزمین شد. پژوهش��گران از این دورۀ به  نسبت طوالنی، تحت عناویِن »دوره  ایران 
اسالمی،« یا آن طور که تاریخ نگاری شرق شناسانه رواج داد، »عصر میانۀ تاریخ  ایران،« یاد می کنند. 
دورۀ اسالمی یا میانۀ  ایران، بی شک، یکی از مهمترین و اثرگذارترین ادوار تاریخی این سرزمین به 
حساب می آید، زیرا پذیرش دین اسالم، ظهور مکاتب فکری و فرق مذهبی به همراه بروز تحوالت 
گس��تردۀ سیاسی و اجتماعی ناش��ی از ورود اقوام بیگانه، دگرگونی های عمیق و همه جانبه ای را در 
این سرزمین رقم زد و معضله های بنیادینی را در پی داشت. در ارتباط با تحوالت سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگ��ی و اقتصادی  ای��ران عصر میانه پژوهش ه��ای فراوانی صورت گرفته اس��ت. در این میان  
ایران شناس��انی مانند لمبتن، باسورث، فرای، مادلونگ، پتروشفسکی، کاهن، کربن، بویل،  هاجسن و 
ریپکا از جمله نام دارانی به حساب می آیند که تحقیقات گران سنگی دربارۀ ابعاد مختلف تاریخ  ایران 
در این دوره انجام داده اند. در میان  ایرانیان نیز چهره های نامدار و برجسته ای دیده می شوند که شاید 
زرین کوب و اقبال آشتیانی سهم بیشتری در این زمینه داشته باشند. لمبتن در میان خارجیان از این 
جهت متمایز اس��ت که در کنار بررس��ی های موضوعی و موردی، معضلۀ تداوم و تحول را، به طور 
توأمان، در این دوره مورد بررسی قرار داده است. با این حال، می توان گفت که عمدۀ پژوهش های 
مذکور به رغم برخورداری از ارزش  باالی علمی، کمتر مبادرت به نظریه پردازی درباره مس��ائل این 
دوره کرده اند. به احتمال زیاد، این امر ریش��ه در نگرش های س��نتی رایج داشت که نسبت به وظیفه 
و رس��الت حرفه ای مورخان معمول بود. با این حال نمی توان همۀ آثار مذکور را از جنبه های نظری 
تهی انگاشت و می توان این تحقیقات را در زمرۀ پژوهش های توصیفی و تحلیلی جای داد. پژوهش 
حاض��ر را از آن حیث که در پی دس��تیابی به صورت بندی معضله ه��ای عصری در دورۀ تاریخ میانه  

ایران است، می توان در زمرۀ تحقیقات نظری در پژوهش های تاریخی جای داد. 
 ش��ایان ذکر اس��ت که »تاریخ نظری«3 رویکردی به نس��بت جدید در می��ان مطالعات تاریخی 
به شمار می رود که به جای توصیف یا تحلیل تاریخی، به دنبال تبیین پدیده ها و موضوعات تاریخی 
اس��ت. تحقیقاِت تاریخ نظری بنا به پیش فرض هایی که در زمینۀ نظریه های شناخت شناسانه اتخاذ 
می کنند، دارای نحله های مختلفی اس��ت، ولی از آن حیث که نتیجه کارش��ان تبیین تاریخی اس��ت 

3. Theorical History 
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از پژوهش های توصیفی و روایی متمایز می ش��ود. همانطور که گفته ش��د، در تاریخ شناسی نظری، 
به ج��ای توصیف چگونگی وقوع پدیده های تاریخی، ریش��ه های مؤثر در ش��کل یابی آن پدیده های 
تاریخی، با بکارگیری الگوها و مفاهیم نظری تبیین می ش��ود. به عالوه، در رویکرد نظری به تاریخ، 
داده های تاریخی و مفاهیم نظری، دوگانه های عینی � ذهنی شمرده نمی شوند که یکی کار مورخان 
و دیگری کار نظریه پردازان اس��ت، بلکه این دو س��اختارهای اس��تداللی قلمداد می ش��ود که مورِخ 
نظ��رِی تاری��خ برای تبیین پدیده ها و موضوعات تاریخی به کار می بندد. بنابراین از این نظر رویکرد 
نظری به تاریخ را باید مش��ابه جنس کار فیلس��وفان و جامعه شناس��ان دانست، زیرا کار مورخ نظری 
نیز همانند فیلس��وفان و نظریه پردازان اجتماعی، دارای ابعادی مفهومی اس��ت و او نیز برای پیشبرد 
کار خود نیازمند بکارگیری ابزارهای مفهومی و الگوهای نظری است. به طور مثال، میان شناسایی 
چگونگی وقوع رخدادها و پدیده های تاریخی در عصر میانه و رویکرد )نظری( »معضله ش��ناختی«4 
به مسائل این دوره، مرزبندی های معین شناخت شناسانه و روش شناسانه وجود دارد و نمی توان این 
دو نوع پژوهش  را از یک جنس به حس��اب آورد و در قلمرو تحقیقی واحدی جای داد. از این نظر، 
تحقیق حاضر به مس��ائل عصر میانه  ایران را باید یکی از انواع تحقیقات نظری تاریخ به ش��مار آورد، 
زیرا در این رویکرد نیز برای ش��ناخت موضوع تحقیق بکارگیری مفاهیم و الگوهای نظری ضروری 

انگاشته شده است. 
رویکرد معضله شناختی در پژوهش های تاریخی، یکی از انواع سامانه های نظری است که برای 
پایۀ مقدمات نظری اش، شناخت شاکلۀ پدیده ها یا موضوعات تاریخی را معطوف به شناخت مشکله ها 
ی��ا »معضله های عص��ری«5 آن دوره تاریخی می کند. به بیان دقیق تر، رویکرد معضله ش��ناختی، از 
حی��ث نظری بر این پیش فرض ابتناء دارد که »دوره ه��ای تاریخی« بر پایۀ صورت بندی معینی از 

»معضله های عصری« که پیوندی دیالکتیکی با اطوار تاریخی همان دوره دارند، پدیدار می شوند.
در این رویکرد نظری، معضله ها 6 بنیاد منازعات و تعامالت یک جامعه را در بخش های مختلف 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مفصل بندی می کنند و رخدادهای تاریخی را در هر عصری 
را تعّین می بخشند. این پیش فرض نظری، دقیقًا به معنای قبول ایدۀ شاکلِی نظام بخشی در تحوالت 
و رخدادهای تاریخی اس��ت که دانه های به ظاهر پراکنده و بی ربط این اتفاقات را در کنار هم گرد 

4. Problematic Approach
5. The Age’s Problematics 

Problematic .6 در لغت به معنای صفتی است که به بیان ماهیت یا گوهر مسأله یا مشکل می پردازد و به نوعی اشاره به چیزی 
قابل پرسش یا پرسش برانگیز دارد.
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می آورد و کلیت معناداری را از ترکیب خاص آن ها س��امان می بخش��د. البته باید توجه داشت که در 
رویکرد معضله شناختی، نظام بخشی به رخدادهای تاریخی یک دوره، به واسطۀ عامل بیرونی و جدا از 
عامالن و موقعیت های ساختاری ساخته نمی شود، بلکه این دیالکتیک، کنش فاعالن و موقعیت های 
س��اختاری اند که معضله های تاریخی را پدیدار می سازد و موجب تمییز دوره های مختلف تاریخی از 

یکدیگر نیز می شوند.7 
ب��ه بیان دیگ��ر، در این رویکرد نظری، معضله های عصری به مثاب��ۀ »چهارچوب مفهومی« در 
نظر گرفته شده است که با تکیه بر آن مسائل اساسی هر دورۀ تاریخی بازشناخته می شود. بنابراین، 
رویکرد معضله شناس��ی به معنای رویکردی بنیادشناسانه است، رویکردی که تحوالت و رخدادهای 
تاریخی را بر پایه الگوی ثابت پیشینی به تصویر نمی کشد، بلکه در پی آن است که از طریق مطالعۀ 
رخدادهای تاریخی و با استفاده از ابزار مفهومی معضله شناسی عصری، به شناخت مفصل بندی هایی 

که رخدادهای هر دوره ای را به سامان می کنند، دست یابد. 
بر این اس��اس، مسأله اصلی در پژوهش حاضر را می توان به این شکل بیان کرد که تحوالت و 
رخداد ه��ای جامعۀ  ایران در عصر میانه در نتیجۀ کدام صورت بندی از معضله های عصری این دورۀ 
تاریخی به وقوع پیوس��ت؟ فرضیۀ اصلی تحقیق حاضر که از س��وی شواهد و یافته های تاریخی نیز 
پشتیبانی می شود، بیان کننده این مدعاست که تحوالت جامعۀ  ایران عصر میانه تحت تأثیر سه ضلع 
به هم پیوس��ته ای از معضلۀ عصری پدیدار ش��دند که عبارتند از: 1( معضلۀ تهاجم ادواری بیگانگان 
و ناپایداری سیاس��ی ب��ادوام 2( معضلۀ تغییر دی��ن و منازعات پایدار مذهب��ی � فرقه ای 3( معضلۀ 

شکاف های فعال اجتماعی و تشدید وضعیت موزائیکی جامعه.
در ادام��ه بحث هر کدام از معضله های عصری دوره میانه تاریخ  ایران به تفصیل مورد بررس��ی 
قرار می گیرد و در نهایت به نقش متقابل کارگزاران تاریخی و موقعیت های ساختاری در شکل یابی 

شاکله های این دوره تاریخی پرداخته می شود.

معضلۀ تهاجم ادواری بیگانگان و ناپایداری سیاسی بادوام
ایرانی��ان در طول زمانی قریب به نه س��ده امواج س��همگین و پیاپی اق��وام و جماعات گوناگونی را 
متحمل و با چهار موج اصلی و چندین موج فرعی روبرو ش��دند. این روند با تهاجم اعراب مس��لمان 

شاکله های  و  به کنش های جمعی  در شکل دادن  ساختاری  موقعیت های  و  کنشگران  دیالکتیک  دربارۀ  بیشتر  اطالع  برای   .7
اجتماعی نک: جان پارکر، ساخت یابی، ترجمه حسین قاضیان )تهران: نشر نی، 1386(.
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آغاز ش��د، س��پس نوبت به ترکان و ترکمانان رسید، موج بعدی را مغوالن پی گرفتند و سرانجام نیز 
بازمان��دگان اردوی زرین )تیم��ور و هم پیمانانش( جامعۀ  ایران را میدان تاخ��ت و تاز خود کردند. با 
نخس��تین یورش بیگانگان نظم کهن سیاس��ی فروپاش��ید و پدیدۀ ناپایداری سیاسی چهرۀ تلخ خود 
را به س��اکنان  ایران زمین نش��ان داد. تهاجم بیگانگان و ناپایداری سیاس��ی، دو روی سکۀ تحوالت 
سیاس��ی در  ایران عصر میانه را رقم زد که به صورت دیالکتیکی س��یکل معیوبی را تکرار می کردند. 
تهاجم بیگانگان ناپایداری سیاس��ی را تقویت می کرد و این دومی زمینه را برای اقوام مهاجم آماده 
می س��اخت. در ادامه با ارائۀ توصیفی تاریخی به نحوی عمل این دوگانه در باز تولید معضلۀ بحران 

نظم سیاسی تشریح می شود. 

الف( موج نخست: از سقوط دولت قدیم  ایران تا ظهور خاندان های حاکم  ایرانی 
حمالت اعراب مس��لمان به  ایران ساس��انی را باید س��رآغاز فروپاش��ی نظم کهن سیاس��ی و ظهور 
ناپایداری سیاس��ی در  ایران زمین به شمار آورد. شواهد تاریخی گواهی می دهد که ساختار بیمار نظم 
سیاس��ی عصر پایانی ساس��انی که در برابر حمالت اعراب مس��لمان تاب نیاورد، فروپاش��ید و زمینۀ 
تاریخی مساعدی، در شرایط خالء قدرت یکی از ابرقدرتان زمان، برای بروز ناپایداری سیاسی تعمیم 
یافته ای در  ایران زمین کاماًل فراهم ش��د. اعراب مس��لمان در چند مرحله به عمر نظم سیاسی کهن 
در  ایران خاتمه دادند. نخس��ت گروهی از قبایل مجاور دولت ساسانی در دورۀ خلیفه اول مسلمانان، 
به فرماندهی مثنی بن حارثه، دس��ت اندازی های خود را به نواحی سرحدی، شروع کردند.8 در مرحله 
بعد، نوبت به حمالت سازماندهی شده ای رسید که در دوره خالفت عمر و با دستور وی پایه گذاری 
ش��د. دولت  ایران در این دوره و طی چند جنگ، ازجمله نبرد سرنوشت س��از قادسیه، شکست خورد. 
مرحله نهایی حمله به  ایران با فتح تمام ش��هرهای  ایران صورت گرفت که این امر بیش از دو س��ده 

به طول انجامید.9
در پی فروپاش��ی دولت قدیم  ایران،  ایران زمین و مردمان س��اکن در آن، برای چندین س��ده به 
عنوان بخشی از سرزمین های خالفت اسالمی و زیر نظر حکام دستگاه خالفت اسالمی اداره شدند. 
این امر مهمترین پیامد سیاسی حمله اعراب به  ایران تلقی می شد. همچنین در نتیجۀ فروپاشی نظم 
کهن سیاس��ی، نیروهای اجتماعی آزاد شدند که با پیوستن به اعراب فاتح، توانستند ائتالف سیاسی 

8. احمد بن یحیی بالذری، فتوح البلدان )بخش مربوط به  ایران(، ترجمه آذرتاش آذرنوش )تهران: بنیاد فرهنگ  ایران، 1346(، ص35. 
9. همان، ص 63 � 54.
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را ش��کل دهند که می توانس��ت به نظم سیاسی جدیدی منتهی ش��ود. خاندان های دهقانی و اعیان 
و اش��راف ش��هری دو رکن اجتماعی  ایرانی در ائتالف سیاسی مذکور به منظور  ایجاد سامان و نظم 
جدید در  ایران عصر اسالمی به شمار می آمدند. این امر به خصوص با سیاست کوچ و اسکان بخشی 
از قبایل عرب در دوره امویان ارتباط مس��تقیمی داشت. از عهد معاویه به بعد، امرا و عمال اموی در 
داخل فالت  ایران خاصه نواحی ش��رقی پیش��روی کردند. سعید بن عثمان، زیاد بن ابیه، عبیداهلل بن 
زیاد و قتیبه  بن مس��لم در این حدود به نشر اس��الم یا به بسط نفوذ و قدرت خلیفه اهتمام کردند.10 
پس از مدت کوتاهی، مهاجرت طوایف عرب به ایران شروع شد. در مرحلۀ اول، مناطق داخلی  ایران، 
به خصوص قم از جمله مراکز مهم س��کونت عرب ش��د و آنها توانس��تند، قدرت و مکنتی برای خود 
فراهم آورند.11 اما بیش��تر از همه خراسان، سیستان و کرمان محل توجه و عالقۀ طوایف عرب قرار 
گرفت. زیرا که این س��رزمین ها بیشتر از نقاط دیگر با طرز معیشت آنان تطابق داشت. برجسته ترین 
تفاوت میان عرب ها و خراسانیان ناآشنایی آن ها با کشت و زرع و نظام اقتصادی � اجتماعی ناشی از 
این مناس��بات بود. ولی به تدریج اعراب در خراسان خرقۀ جنگ و جهاد را کنار گذاشتند، در روستاها 
ساکن شدند و مالکیت اراضی زراعتی را به دست آوردند. همچنین اعرابی که در شهرها و حاشیۀ آن 
س��کونت جستند نیز روی به تجارت و بازرگانی آوردند. باید توجه داشت که سکونت عرب در شرق  
ایران، آن ها را از عادات و رسوم قبیله ای تا حدودی دور ساخت و به وضع زندگی مدنی نزدیک کرد. 
ای��ن تحول اقتصادی، اجتماعی و مدنی، عربان را از قومی مهاجم و بیگانه به متحدانی دارای منافع 

مشترک با دهقانان و خرده مالکان  ایرانی مبدل ساخت.12 
با این حال، ورود بازیگران قدرتمند جدید، اتخاذ برخی سیاست های سلطه طلبانه و بروز شورش 
از سوی برخی خاندان های حاکم محلی  ایرانی در برابر این سیاست ها، در عمل، امیدهای اولیه این 
ائتالف سیاس��ی را به یأس مبدل س��اخت. به طور مثال، سیاست های اقتصادی و اجتماعی حاکمان 
اموی، خصوصًا در خراسان، به تدریج نارضایتی های گسترده ای را در این منطقه به وجود آورد. به طور 
خاص، سیاس��ت تبعیض آمیزی که از س��وی زیاد بن ابیه، عبیداهلل بن زیاد و حجاج بن یوسف ثقفی 
در قبال  ایرانیان در پیش گرفته ش��د، آتش این ناخرس��ندی ها را ش��عله ورتر ساخت. به همین سبب  

10. ابوعلی بلعمی، تاریخنامه طبری، ج2، ، تصحیح و تحشیه محمد روشن )تهران: نشر نو، ،1366(، ص 990 � 789؛ بالذری، 
ص 176 � 173.

11. حسن بن محمد بن حسن قمی، تاریخ قم، ترجمه حسن بن عبدالملک قمی، تصحیح و تحشیه سید جالل الدین تهرانی 
)تهران: توس، 1361(، ص 679 به بعد.

12. عبداهلل مهدی الخطیب، حکومت بنی امیه در خراسان، ترجمه باقر موسوی )تهران: انتشارات توکا، 1357(، ص 45.
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ایرانیان نیز غالبًا با جنبش های شیعی و خوارج علیه حکومت بنی امیه همداستان شدند. قیام عباسیان 
به س��رداری ابومسلم در خراس��ان برهۀ دیگری از پویش های سیاسی و اجتماعی آنان در نیمۀ اول 
قرن دوم هجری به ش��مار می آمد. امام عباس��ی برای همراه نشان دادن خود با این نیاز زمانه بود که 
به قتل اعراب خراسان، به خصوص ازدیان، روی خوش نشان داد. طبری نقل می کند که ابراهیم بن 
محمد در نامه ای از ابومس��لم خواس��ت که هر کس در خراسان به عربی سخن گفت، بی درنگ او را 
به قتل آورند.13 به عالوه، از او نقل شده است که به یارانش گفته بود، هرگاه از مرام و مسلک قیام 
آنان پرسیدند، بگویند که آئین شان »کشتن اعراب« است.14 به هر روی، در این امر تردیدی نیست 
که  ایرانیان ستون فقرات قیام عباسیان را تشکیل دادند15 و طرفداری بسیاری از عناصر صاحب نفوذ  
ایرانی از این قیام در برانگیخته شدن اعراب برای رویارویی با ابومسلم و قتل او تأثیر داشته است.

ائتالف برخی از رجال خراس��انی و دولت نوظهور عباسی امیدهای تازه ای را برای برقراری نظم 
جدید سیاس��ی در قالب دس��تگاه خالفت عباسی به وجود آورد. ولی داستان قتل ابومسلم خراسانی و 
س��رکوب قیام های هواخواهان او این امید ها را یأس تبدیل کرد و زمینه را برای تش��دید ناپایداری 
سیاس��ی فراهم آورد. عالوه بر این، با تضعیف و تجزیۀ تدریجی خالفت عباسی، سلسله های محلی 
توس��ط برخی خاندان های  ایرانی در قالب امارت استکفا و سپس استیال به پراکندگی قدرت سیاسی 
دامن زد و چشم انداز دستیابی به نظم سیاسی یکپارچه را در  ایران زمین بیش از پیش در  هالۀ از ابهام 
قرار داد. مهم ترین خاندان های  ایرانی که موفق به تأس��یس سلس��له حکومتی محلی � منطقه ای با 
دوامی ش��دند، عبارت بودند از: طاهریان )259 � 205ق(، صفاریان )290 � 254ق(، آل بویه )447 � 

320ق( و سامانیان )389 � 261ق(.16
اشپولر17 محقق ش��هیر آلمانی از تشکیل سلسله های  ایرانی تبار در قلمرو خالفت اسالمی تحت 
عنوان »رجعت سیاس��ی« یاد می کند. زیرا به باور او، تشکیل سلسله های نخستین امرای  ایرانی »از 
تصمیم ارادی و آزاد وابستگان طبقۀ حکمرانان کوچک و دهقانان که مقام رهبری اجتماعی داشتند، 

پاینده )تهران: اساطیر، 1375(،  ابوالقاسم  الملوک و االنبیاء، ج11، ترجمه  الرسل و  تاریخ  ابوجعفرمحمد بن جریر طبری،   .13
ص4614.

14. ابونصر مطهر بن طاهر مقدسی، البدو التاریخ، ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی )تهران: نشر آگاه، 1386(، ص 961.
15. طبری، ج11، ص4623.

16. دربارۀ گزارشی مستند از سلسله های مذکور نک: تاریخ  ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، چ4، به کوشش ریچارد فرای، ترجمه 
حسن انوشه )تهران: امیرکبیر 1385(، بخش دوم تا هفتم.

17. Bertold Spuler
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سرچش��مه گرفته بود.«18 هر چند اظهار نظر اشپولر در زمینۀ رجعت سیاسی  ایران با شواهد تاریخی 
س��ازگاری چندانی ندارد و تا حدودی مبالغه آمیز به نظر می رس��د، با این حال، کوش��ش خاندان های  
ایرانی را برای بنا نهادن کانون های قدرت و کوش��ش برای به دس��ت گرفتن ادارۀ منطقه خود را در 

برابر حاکمان منصوب عرب نمی توان از نظر دور داشت. 
در میان سلس��له های محلی  ایرانی، صفاریان در قلمرو شرقی خالفت سر ناسازگاری با حکومت 
عباسی را در پیش گرفتند. ریچارد فرای19 معتقد است که صفاریان، در پیوستگی با  ایران بر طاهریان 
برتری و فزونی داش��تند، زیرا  ایش��ان نه تنها از میان مردم برخاستند،20 بلکه به گونه ای راه استقالل 

از عباسیان را در پیش گرفتند.
از جانب دیگر، در میان پویش های سیاسی  ایرانیان قرون اولیۀ اسالمی، تأسیس دو دولت بوییان 
و سامانیان، برای نوزایی سیاسی عنصر  ایرانی در قلمرو خالفت اسالمی، از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بود. زیرا این دو دولت، وضعیتی را در تاریخ جهان اس��المی پدید آوردند که والدیمیر مینورس��کی، 
آن را »میان پردۀ  ایرانی« نامید. بر این اساس، در حدود دهه های پایانی قرن چهارم قمری )10م(، 
مجموعۀ متنوعی از کانون های سیاس��ی در قالب سلس��له ها ی محلی و منطقه ای تشکیل یافته بود. 
در ش��مال آل زیار و دودمان های کوچک دیلمی، در ش��مال غرب بادوس��پانان آل مسافر، شدادیان و 
شروانشاهان، در شمال شرق خوارزمشاهیان آل مامون و قراختائیان، در اصفهان و کرمان بنی کاکویه، 
در سراس��ر شرق سامانیان و س��رانجام در غرب تا آن سوی دجله آل بویه حکمرانی می کردند.21 این 
پدیده را باید صورتی از معضلۀ ناپایداری سیاسی و بحران نظم جدید سیاسی در بخش نخست عصر 

میانه قلمداد کرد.

ب( موج دوم: از تهاجم ترکمانان تا شکل گیری نخستین حکومت جهانی ایل ـ دولت 
حکایت  ایرانیان و ترکان بس��یار دراز دامن تر از مس��أله اعراب مسلمان اس��ت. ترکان، و به تعبیری 
تورانیان، نه تنها در عصر تاریخی که در عصر اساطیری  ایران نیز حضوری جدی در حیات اجتماعی 

18. برتولد اشپولر، تاریخ  ایران در قرون نخستین اسالمی، ج1، ترجمه جواد فالطوری )تهران: علمی و فرهنگی، 1377(، ص 
.102

19. Richard Frye

20. ریچارد فرای، عصر زرین فرهنگ  ایران، ترجمه مسعود رجب نیا )تهران: سروش، 1363(، ص216.
21. دربارۀ پراکندگی سیاسی و سلسله ای حکومتی  ایران در دوره تاریخی یاد شده نک: احمد کسروی، شهریاران گمنام )تهران: 
امیرکبیر، 1357(؛ ابونصر محمد بن عبدالجبار عتبی، تاریخ یمینی، ترجمه ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی )تهران: بنگاه نشر و 

ترجمه کتاب، 1357(.
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و سیاس��ی  ایرانیان دارند. ترکان در عصر اس��المی به دو صورت پا در این س��رزمین نهادند: نخست 
در قالب غالمان س��پاهی و قبایل مس��لمان و دیگری در هیأت تهاجم نظامی کافران به داراالیمان 
س��رزمین های اسالمی. بنابراین شاخه های مختلف ترکان در منطقۀ سرحدی ماوراءالنهر و خراسان 
را نمی توان قومی نورس��یده درنظر آورد. ظاهراً اولین نگرانی های س��اکنان محلی در برابر جماعت 
ترکان از س��وی نوح بن اس��د به هنگام تصرف اس��یفجاب پدید آمد، زیرا وی ب��رای دفاع در برابر 
حمالت ترکان صحراگرد، حصاری گرد ش��هر س��اخت.22 حمله امرای سامانی به منطقۀ قبایل ترک 
با انگیزه های دینی و اقتصادی صورت می گرفت: گس��ترش اس��الم در میان قبایل ترک و تجارت 
برده.23 غالمان ترک به لحاظ توانایی که در رزم داشتند، از ارزش باالیی برخوردار بودند. از این رو، 
امیران سامانی مدارسی برای تربیت غالمان ترتیب داده بودند و آنها را برای خدمات نظامی یا اداری 
تربیت می کردند.24 خواجه نظام الملک، در سیاس��تنامه، از تربیت غالمان ترک در دربار سامانی برای 
در دس��ت گرفتن س��مت های مختلف نظامی و دیوانی سخن گفته اس��ت.25 بدین ترتیب، با گذشت 

زمان، بر اهمیت ترکان در سپاه و دولت سامانی و دستگاه خالفت عباسی افزوده شد.
 باید اذعان کرد که با ظهور ترکان و ترکمانان در صحنۀ سیاس��ی  ایران، عامل دیگری در کنار 
اعراب و دولت عباس��یان، وارد معادالت سیاس��ی و اجتماعی این سرزمین شد. تسلط ترکان بر دربار 
خالفت عباس��ی در نهایت زمینۀ فروپاشی قدرت آل بویه را به دنبال داشت. به عالوه قدرت یابی پی 
در پی سلس��له های ترک تبار در حوزه ش��رقی خالفت عباس��ی، خصوصًا در  ایران زمین، نشان دهندۀ 
اس��تیالی سیاسی آنان بود.26 به تعبیر پژوهش��گران تاریخ ایران دانشگاه کمبریج، تأسیس حکومت 
غزنوی در شرق  ایران، بیان کنندۀ سدشکنی بزرگ قدرت ترکان در برابر سالله های بومی آن نواحی 

بود.
ترکمانان س��لجوقی جماعت دیگری از ترکان بودند که با همراهی س��لجوق نیای خویش وارد 

22. عبدالکریم سمعانی، االنساب، ج3، وضع الحواشیه محمد عبدالقادر عطا )بیروت: دارالکتب العلمیه، 1419ق(، ص224.
و  علمی  )تهران:  پاینده  ابوالقاسم  ترجمه  الجوهر،  معادن  و  الذهب  مروج  مسعودی،  ابوالحسن  ،ج15، ص6655؛  طبری،   .23

فرهنگی، 1365(، ص640- 639.
24. خواجه نظام الملک طوسی، سیاستنامه، به اهتمام هیوبرت دارک )تهران: علمی و فرهنگی، 1383(، ص158- 139؛ ابوعبداهلل 
محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه اقالیم، ترجمه علینقی منزوی )تهران: شرکت مولفان و مترجمان  ایران، 1361(، 

ص477.
25. خواجه نظام الملک طوسی، ص 158 � 140.

26. دربارۀ گزارشی مستند از سلسله های مذکور نک: تاریخ  ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ج4، بخش 4 و 5؛ ادموند کلیفورد 
باسورث، تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه )تهران: امیرکبیر،1381(، فصل اول و دوم.
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منطقه جند در مصب س��یردریا ش��دند و در سال 382 قمری اس��الم آوردند. پس از مرگ سلجوق، 
فرزندانش وارد دسته بندی های سیاسی بین ایلک خانیان و سامانیان شدند و این مسأله منزلگاهشان 
را به منطقۀ نور بخارا و سغد سمرقند کشاند.27 سلجوقیان طی دهه های بعد دامنۀ مداخالت سیاسی 
خود را به ماوراءالنهر و خوارزم گسترش دادند. این امر نگرانی هایی را نزد محمود غزنوی پدید آورد 
و وی را ناچار به س��رکوب آن ها کرد.28 اما س��لجوقیان اندک اندک وارد خراسان شدند و عرصه را بر 
دولت غزنوی تنگ کردند. آن ها کمال اس��تفاده را از ضعف این دولت، خصوصًا به هنگام منازعات 
پدریان و پس��ریان )طرفداران محمد و مس��عود، فرزندان محمود و رجال عصر محمود(، بردند و بر 
دامنۀ قدرت خود افزودند. سرانجام نبرد سرنوشت ساز دندانقان در سال 431 قمری کار غزنویان را به 
پایان آورد و ترکمانان بیابانگرد سلجوقی را بر شهرهای خراسان مسلط کرد. طغرل نخستین سلطان 
سلجوقی با تسلط بر خراسان، عراق عجم، ارمنستان، آناطولی و آذربایجان29 توانست پایه های نظم 
سیاسی جدیدی را در محدودۀ  ایران قدیم بنا نهد که توسط جانشینانش، الپ ارسالن و ملک شاه، به 
اوج خود رس��ید.30 مورخان این عصر ش��کوفایی این دورۀ سی ساله را محصول نبوغ و درایت عنصر  
ایرانی برای س��ود جستن از قدرت شمشیر ترکان سلجوقی برای تأسیس این نظم سیاسی می دانند 
و از خواجه نظام الملک به عنوان مجّدد سنت  ایرانی در حکومت و پادشاهی کهن در عصر ترکمانان 
سلجوقی یاد کرده اند، کاری که بی گمان پادشاهان آل بویه پیش قراوالن آن در عصر خالفت  عباسی 
بودند. نظام الملک با تدوین سیاس��تنامه، گام بلندی در باز تأس��یس الگوی س��لطنت  ایرانی در دورۀ 
سلجوقیان برداشت، الگویی برای حکمرانی براساس بنیادهای کهن  ایرانی و لحاظ کردن مستحدثات 
زمانه. کوش��ش نظری خواجه نه تنها س��لجوقیان را از قبایل بیابانگرد به رتبۀ پادش��اهان  ایران ارتقا 
داد، بلکه طرحی از یک نظام سیاسی سازگار با روزگار بود که به رغم سقوط حامالن تاریخی اش، تا 
قرن ها به مثابه الگویی برای حکمرانی در  ایران زمین، به کار گرفته ش��د.31 باید توجه داشت که طرح 
الگوی سلطنت عرفی در برابر حکومت شرعی خالفت، به طور آشکار تفکیک و تمایز امور دینی از 

27. محمد بن علی بن سلیمان راوندی، راحۀ الصدور و  آیۀ السرور در تاریخ آل سلجوق، به سعی و تصحیح محمد اقبال )تهران: 
امیرکبیر، 1364(، ص 87 و 88.

28. دربارۀ برخورد محمود غزنوی با سلجوقیان نگاه کنید به: گردیزی، زین االخبار، به تصحیح عبدالحی حبیبی )تهران: ارمغان، 
1363(، ص 413؛ محمد شبانکاره ای، مجمع االنساب، به تصحیح میرهاشم محدث )تهران: امیرکبیر، 1363(، ص 79.

29. عزالدین ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 16، ترجمه علی هاشمی حائری و ابوالقاسم حالت )تهران: موسسه مطبوعاتی علمی، 
1364(، ، ص 301 به بعد.

30. ابن اثیر، ج 17، ص 39 به بعد؛ ظهیرالدین نیشابوری، سلجوقنامه )تهران: کالله خاور(، ص 25 � 22.
31. خواجه نظام الملک طوسی، سیاستنامه، چاپ قزوینی و چهاردهی )تهران: بی نا، 1344(. باسورث، تاریخ غزنویان، ص 62.
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امور دنیوی بود. اساس��ًا رویدادهای عصر سالجقۀ بزرگ به سلطنت عرفی چنان درخشش داد که تا 
آن روزگار در جهان اسالم، جز سطحی کوچکتر در دوره آل بویه، مانند آن دیده نشده بود. بارتولد در 
این باره می گوید: »با آنکه سالطین سلجوقی مدافعان سرسخت سنت بودند... القاب پیش از اسالم 
را به کار می بردند. آنان خویش را شاهنش��اه یا س��لطان المعظم می نامیدند. خلیفه اهلل دیگر امامی بود 

محروم از حکومت دنیوی که سلطان ظل اهلل بود.«32 
به هر روی، با تضعیف سلجوقیان در دورۀ پس از سنجر و ظهور رقبای تازه، ثبات و انتظام نسبی  
ایران زمین دس��تخوش آش��فتگی و حمله اقوام بیابانگرد غز شد. این امر، به نوبه خود، یک بار دیگر 
نظم سیاس��ی جامعۀ  ایران را دچار بحران کرد و موجب تقویت دوبارۀ ناپایداری سیاسی شد. راوندی 
وضعیت خراس��ان را به هنگام حمالت غزان چنین گزارش کرده است: »غزان، مرو را که دارالملک 
بوذه بوذ... چندان خلق را در مس��جد کش��تند که کشتگان در میان خون ناپیذا شذند، مثل: اذا ملک 

االراذل هلک االفاضل، ملکت اراذل هالک افاضل بوذ.«33
هر چند حملۀ قبایل بیابانگرد غز با توفیق سیاس��ی چندانی روبرو نش��د، ولی در اضمحالل نظم 
سیاس��ی برآمده از عصر س��لجوقی بس��یار تاثیرگذار بودند. از این پس نظم نسبتًا متمرکز و یکپارچۀ 
سیاس��ی جای خود را به کانون هایی داد که هر کدام علم اس��تقالل برداشته بودند که در منابع از آن 
تحت عنوان عصر اتابکان یاد می شود. خوارزمشاهیان نیز برای مدت کوتاهی این زلف پریشان را به 

بند قدرت خویش تا حدودی جمع کردند، ولی ایلغار مغوالن فرصت چندانی به آنان نداد.34

ج( موج سوم: از ایلغار مغوالن تا پیش درآمد دولت  ایرانی 
با حملۀ قبایل مغول به رهبری چنگیزخان، نظم سیاس��ی که پس از کش��مکش های فراوان به دست 
سالطین خوارزمشاهی حفظ شده بود، برای چندمین بار فروپاشید. براساس روایت خواجه رشیدالدین، 
مغوالن در جریان تهاجم خود به والیات ش��رقی  ایران زمین »بسیار خلِق والیاِت با طول وعرض را 
چنان قتل کردند که به نادر، کسی بماند، مانند بلخ و شپورغان و مرو سرخس و هرات و ترکستان و 

32. واسیلی بارتولد، خلیفه و سلطان، ترجمه سیروس ایزدی )تهران: امیرکبیر، 1358(، ص 24.
33. راوندی، ص 181 و 180.

34. دربارۀ دورۀ پس از سالجقه بزرگ و اتابکان و خوارزمشاهیان نک: رشیدالدین فضل اهلّل همدانی، جامع التواریخ، ج 4، به 
تصحیح و تحشیه محمد روشن و مصطفی نبوی )تهران: نشر البرز، 1373(؛ سید برهان الدین میرخواند، روضۀ الصفا، ج6، به اهتمام  
قزوینی  اهتمام محمد  به  تاریخ جهانگشای جوینی، ج3،  بن محمد جوینی،  )تهران: علمی، 1375(؛ عطاملک  زریاب خوئی  عباس 

)تهران: دنیای کتاب، 1375(.
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ری و همدان و قم و اصفهان و مراغه و اردبیل و اکثر والیاتی که به این مواضع تعلق دارند و بعضی 
والیات به واس��طۀ آن که سرحد بود و عبور لشکر بسیار، بکلی خلق آنجا کشته شدند.«35 همچنین 
به گفتۀ جوینی »رعایا و ارباب حرف بعضی را به حش��ر بردند و قومی را جهت حرفت و صناعت... 
و بقیه را کأس فنا چش��انیدند و لباس بقا پوش��انیدند.«36  گزارشی که مورخان دربارۀ وضعیت دیگر 
شهرها، رس��تاق ها و بالد  ایران به هنگام حمله مغوالن ارائه کرده اند، بیان کننده وقوع روزگار بسیار 
تلخی برای س��اکنان این مناطق است. جوینی دربارۀ مغوالن مهاجم، از زبان یکی از مردمان بخارا، 
جان کالم را چنین بیان می کند که مغوالن »آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.«37 
یاقوت حموی نیز در گزارش دیگری از وضعیت نیشابور اشعار می دارد: »هر که در آنجا بود کشتنی 
اس��ت، از خرد و کالن و زن و کودک. بعد چنان خراب کردند که با خاک یکس��ان شود و روستاها را 
هم ویران ساختند.«38 این گزارش ها که مشتی از خروار خروار شواهد تاریخی است، به روشنی نشان 
می دهد که چگونه نظم سیاس��ی نیم بند موجود به یکباره فروپاشید و ناپایداری سیاسی، دسته کم در 

کوتاه مدت، جایگزین آن شد.
 هنوز زخم های ناش��ی از دورۀ اول حم��الت ویران کنندۀ مغوالن التیام نیافته بود که موج دیگر 
حمالت آن ها به  ایران، در دورۀ جانش��ینان چنگیز و توس��ط نواده اش هوالکو به س��ال 654 قمری 
ش��روع ش��د. حمالت دور جدید به ایرن زمین با یورش به قالع اس��ماعیلیه شروع شد و در نتیجه به 
اقتدار آنان در مناطق ش��مالی  ایران خاتمه داده ش��د.39 خان مغول س��پس به دیگر شهرها و مناطق 
غربی  ایران حمله کرد و در 4 صفر 656 نیز حمله به بغداد، پایتخت خالفت عباسی، را آغاز کرد. وی 
توانست با شکست سپاهیان خلیفۀ عباسی و تصرف این شهر به خالفت چند سده ای عباسیان خاتمه 
دهد.40 پس از آن، در مراغه حکومتی را برپا ساخت که در تاریخ تحت عنوان دولت ایلخانی از آن یاد 
شده است. به قول اشپولر در پایان این لشکرکشی، قلمرو ایلخانان � صرف نظر از تغییرات جزئی � 
حدود نهائی قلمرو دولت خود را ش��کل داد. آن ها، پس از گذشت زمانی طوالنی، بار دیگر حکومتی 

35. خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی، جامع التواریخ، به کوشش بهمن کریمی )تهران: انتشارات اقبال، 1374(، ص 1104.
36. عالء الدین عطاملک جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی، ج1، به اهتمام محمد قزوینی )لیدن: مطبۀ بریل، 1229(، ص 66.

37. همان، ج1، ص 83.
38. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج5 )بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1399(، ص332.

39. همدانی، ص 696 و 697
40. عبدالرحمان ابن خلدون، العبر، ج4، ترجمه عبدالمحمدآیتی )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383(، 

ص 900 � 899.
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مستقل را در چهارچوب سرزمین  ایران برقرار ساختند. به عالوه، ایلخانان با در پیش گرفتن سیاستی 
غیرجانبدارانه در قبال ادیان و مذاهب موجود، اواًل به اختالفات و منازعات ویران کنندۀ مذهبی خاتمه 
دادند و ثانیًا به طور ناخواس��ته فضای بس��یار مساعدی را برای رشد و نضج شیعه فراهم کردند. این 
اتفاق آخر گام بلندی در تأس��یس دولت تمام عیار  ایرانی در عصر صفویان را میس��ر ساخت. به قول 
اش��پولر، اینک ایلخانان خود را شاه  ایران زمین می دانستند و بر مناطقی فرمانروایی می کردند، که در 

دوره های قبل و بعد از عصر ایلخانان جزو قلمرو دولت  ایران بود.41
پس از حکومت ایلخانان برای مدتی کش��ور عرصۀ حکومت های متعدد ش��د و چندین حکومت 
مانند س��لغریان، آل اینجو، آل مظفر، آل چوپان، آل جالیر، آل کرت، مرعش��یان، س��ربداران و... در 
گوش��ه و کنار کش��ور بر س��ر کار آمدند تا آنکه دوباره یورش تیمور از س��مرقند تا سواحل مدیترانه 
دوره ای دیگر از ایلغار و ویرانی را در پی داشت و از آن پس حکومت های ترکمان مانند قراقوینلو و 

آق قوینلو به نسبت حکومت تیموریان ضعیف و مقدمۀ تشکیل سلسلۀ صفویه بودند.
با مروری دوباره به امواج گوناگون تهاجم بیگانگان به سرزمین  ایران می توان به این نتیجۀ مهم 
دس��ت یافت که در پی فروپاشی نظم سیاس��ی کهن، الگوی تهاجم بیگانه، بروز بی نظمی سیاسی، 
سرکوب مدعیان قدرت، تاسیس دولت جدید، برقراری کوتاه مدِت نظم سیاسی، تهاجم جدید بیگانه 
و غیره در سراس��ر دورۀ میانه دائمًا تکرار ش��ده است. بیش و پیش از هر چیز نیروی ناشی از تهاجم 
م��داوم بیگانگان انرژی الزم برای تکرار این س��یکل معیوب را فراه��م آورد. در نتیجۀ این وضعیِت 
بادوام، امکان ش��کل گیری نظم سیاس��ی استوار متعذر گشت و پراکندگی قدرت به پدیده ای شایع و 

فراگیر مبدل شد. 

معضلۀ تغییر دین و منازعات پایدار مذهبی ـ فرقه ای
اقوام  ایرانی که در اوایل هزارۀ اول قبل از میالدی به سوی فالت  ایران مهاجرت کرده بودند، سرانجام 
دینی را که زرتش��ت آن را پایه گذاری کرده بود، پذیرفتند. دین زرتش��تی با حمایت شاهنشاهی های  
ایران زمین، به س��رعت در میان قاطبۀ طبقات اجتماعی و نواحی تحت س��لطه حکومت های  ایرانی 
گس��ترش یافت. این امر به خصوص در دوره شاهنش��اهی ساسانی و با دستیاری شاهان آن به نحو 
قابل مالحظه ای پیش رفت. البته باید در نظر داش��ت که در همین زمان گروه هایی از مس��یحیان، 
یهودی��ان، مندائیان، مانویان، گنوس��تیک ها و بودایی ها در پ��اره ای از این مناطق  ایران زمین زندگی 

41. برتولد اشپولر، تاریخ مغول در  ایران، ترجمه محمود میرآفتاب )تهران: علمی و فرهنگی، 1384(، ص 63.



60 /  تاریخ ایران

می کردند.
ظهور پیامبر اس��الم )ص( در میان اعراب ش��به جزیرۀ عربس��تان، وق��وع مجموعه رویدادهای 
اثرگذار را در بسیاری از جوامع شرق قدیم و از جمله  ایران باستان در پی داشت. پیروان دین جدید، 
به گسترش دامنۀ دعوت به بیرون از قلمرو شبه جزیره همت گماشتند و در مدت نه چندان درازی، 
مناطق وس��یعی را به زیر پرچم اس��الم درآوردند.  ایران زمین از جمله سرزمین های شرقی بود که در 
نخس��تین موج هجوم های اعراب فروپاش��ید و به تصرف آنان درآمد. اما چند قرن طول کش��ید تا از 
جامعه ای زرتش��تی به جامعه ای اس��المی تبدیل ش��ود و اس��الم به عنوان دین رسمی اکثر ساکنان  

سرزمین ایران در آید. 
گروش  ایرانیان به اسالم به دالیل مختلف و در زمانی نسبتًا طوالنی صورت پذیرفت.42 به تعبیر 
چوکسی مبنای تغییر دین در میان  ایرانیان نخستین سده های اسالمی، لزومًا بر پذیرش تعالیم دین 
جدید قرار نداش��ت، بلکه این امر به واکنش فردی و جمعی زرتشتیان نسبت به بحران های سیاسی، 
اجتماعی، فردی و هواخواهانه مربوط بود.43 مثاًل در عراق، جبال، فارس و کرمان زرتشتیان ثروتمند 
ب��رای حف��ظ دارایی و موقعی��ت اجتماعی خود به دین جدید پیوس��تند. در حالی ک��ه گرویدن اهالی 
خراسان، سیستان، آذربایجان و خوزستان به اسالم اغلب به صورت داوطلبانه و عاری از تحمیل بود. 
در مقابل، قبول دین جدید در مناطقی مانند شهرهای ماوراء النهر با مقاومت روبرو شد و مسلمانان 

عرب کوشیدند اسالم را بر اهالی این منطقه تحمیل کنند.44 
در س��ایۀ دی��ن جدید، اف��راد تکالیف و حقوقی تازه پیدا کردند که پیش��تر نداش��تند و به لحاظ 
اجتماع��ی نیز به جای نظام طبقاتی که��ن و امتیازات خاندانی، وضعیت اجتماعی دیگری جایگزین 
ش��د. قبول دین جدید به منزله دس��ت کش��یدن از بخش مهمی از عادت ه��ا و روش های زندگی 
اجتماعی بود، که با آن مس��لک مطابقت نداش��ت. به عنوان مثال، قوانین فقه زردش��تی )هر آنچه 
مرب��وط به دیه، قصاص، زنا، س��رقت و ازدواج و طالق، تعدد زوجات و غی��ره بود( جای خود را به 
قواعد فقه اس��المی س��پرد. به گفتۀ یکی از مورخان معاصر، دین جدید به بهش��ت و دوزخ  ایرانیان 
رن��گ و روی��ی متفاوت با روایت ارداویراف نامه، بندهش��ن و دیگر متون زرتش��تی داد. در آئین نو، 

42. برای اطالع بیشتر دربارۀ روند تاریخی اسالم پذیری  ایرانیان نک: بالذری؛ ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج2، ترجمه 
محمد ابراهیم  آیتی )تهران: علمی و فرهنگی، 1363(.

43. جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش: زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعۀ ایران نخستین سدۀ اسالمی، ترجمه 
نادر میرسعیدی )تهران: ققنوس، 1381(، ص 97.

44. ابوبکر نرشخی، تاریخ بخارا، تصحیح مدرس رضوی )تهران: توس، 1363(، ص 43- 42.
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جن جای دیو را گرفت و اندیش��ۀ مهدویت جای اندیش��ۀ ظهور سوشیانت را پر کرد. دیگر کیومرث 
نخستین انسان شمرده نمی شد و جایش را به آدم داده بود.45 البته این مهم را نیز نباید از نظر دور 
داش��ت که در فرآیند تغییر آئین و گروش به اس��الم، این فقط اسالم نبود که جای آئین زرتشتی و 
دیگر آئین های رایج در عصر ساسانی را می گرفت، بلکه در این رفت و آمدها، گفتگوهایی نیز میان 
اس��الم و دیگر ادیان صورت گرفت که تا حدود زیادی ماهیتی دو س��ویه پی��دا کرد. این امر بدان 
معناس��ت که  ایرانیان اس��الم را در افق تاریخی خویش ادراک کردند و تفس��یری متفاوت از اسالم 
اعراب بادیه نش��ین شبه جزیره به دس��ت دادند. به هر روی، اسالم با آهنگی تدریجی و طی مدت 
چندین قرن به آئین رس��می ساکنان  ایران زمین تبدیل شد و موضوع تغییر دین  ایرانیان از زرتشتی 

به اسالم صورت قطعی به خود گرفت.
اس��الِم یگانۀ عصر آغازین، با طی کردن پروسۀ بسط تاریخی، جغرافیایی و جمعیتی، به ده ها 
و بلکه صدها شاخه و شعبه انشقاق یافت. شهرستانی، که مهمترین گزارش از دسته های فرقه ای 
را در ق��رن پنجم هجری تدوین کرد، به هنگام گزارش پیدایش مذاهب و فرقه های اس��المی به 
حدیثی از پیامبر اس��تناد می جوید که خود گویای این امر اس��ت. وی می نویس��د: »در خبر است از 
پیغمبر )ص( که زود باشد که فرقه فرقه شود و از هم جدا گردد امت من به هفتاد و سه گروه.«46 
ظهور فرقه های مذهبی در میان امت اس��الم ریش��ه ها و دالیل تاریخ��ی خاصی دارد که در این 
مختصر مجال پرداختن به آن نیس��ت. با این حال، به اشاره می توان گفت که مسأله قدرت و حق 
حاکمیت سیاسی از یکسو، و رسوخ اندیشه های سازمان یافته در قبال اندیشه های ادیان مختلف و 
آراء فلس��فی اندیشه گران یونانی از دیگر سو، مهمترین نقش را در ظهور دسته های متعدد فرقه ای 

بر عهده داشتند.
اولین شکاف در صفوف مسلمانان با وفات پیامبر )ص( و بر سر جانشینی ایشان رخ داد. نخست 
گروهی از انصار در سقیفۀ بنی ساعده جمع شدند و بر این عقیده همداستان شدند که سعد بن عباده 
را جانش��ین پیامبر کنند. ابوبکر و گروهی از مهاجران نی��ز با ادعای خالفت قریش به مقابلۀ با آنان 
برخاس��تند. س��رانجام گروه انصار و مهاجرانی که در آن محل گرد آمده بودند با ابوبکر بیعت کردند. 
البته بنی هاش��م و شیعیان علی بن ابی طالب )ع( از رأی اجتماع گران سقیفۀ بنی ساعده سر بر تافتند 

45. عبدالحسین زرین کوب، تاریخ  ایران بعد از اسالم )تهران: امیرکبیر، 1362(، ص 375. 
46. ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، با تصحیح و ترجمه سید محمدرضا جاللی نائینی )تهران: اقبال، 

1363(، ص 27.
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و بر عقیدۀ خود مبنی بر وصیت پیامبر و حق جانش��ینی علی )ع( پای فش��ردند.47 این وقایع موجب 
بروز نخس��تین و مهمترین و در عین حال پایدارترین دس��ته بندی فرقه ای میان مس��لمانان شد. در 
دورۀ خالفت عثمان اختالف دیگری رخ داد که با قتل عثمان به پایان رسید، ولی در دل خود فرقه 
عثمانیان را پدید آورد. روند گسترش فرقه ای در دوران خالفت علی )ع( نیز ادامه یافت و سه دسته 
به مخالفت با او برخاس��تند که در آن میان »خوارج« به فرقه ای تمام عیار تبدیل ش��دند. خوارج، در 
ابتدا، به جمعیتی از مس��لمانان گفته می ش��د که با علی )ع(، خلیفه مسلمانان بر سر پذیرش حکمیت 
در جری��ان جنگ صفین، اخت��الف پیدا کردند و لذا از صفوف یاران او فاصله گرفتند و در نهایت نیز 
جنگ نهروان را به او تحمیل کردند. این حرکت سیاس��ی، در عمل، پایه گذار تبدیل ش��دن آنها به 
فرقه ای مذهبی، به حس��اب می آید. شایان ذکر اس��ت که خوارج نیز نتوانستند وحدت فرقه ای خود 
را حفظ کنند و به ناچار به هفت فرقه منقس��م ش��دند که بعضی از این فرق نیز رابطۀ تعارض آمیزی 
با یکدیگر داش��تند.48 پس از ش��هادت علی )ع( و انتقال قدرت به امویان، دولت اموی برای مقابله با  
اندیشه های شیعی و خوارج، نیازمند سامانۀ فکری تازه ای بود. از جانب دیگر، عامۀ مردم، به خصوص، 
طبقات پیش��ه وران، تجار و زارعان نیاز به برقراری فوری ثبات و امنیت داشتند، چیزی که در نتیجۀ 
جنگ ها و ش��ورش های متعدد فرقه ای، به مخاطرۀ جدی افتاده بود. این دو نیاز دست در دست هم 
زمینه را برای ش��کل گیری فرقه جدیدی به نام »مرجئه« در برابر ش��یعه و خوارج پدید آورد. فرقه 
جدید براساس این عقیده شکل گرفت که به جز خداوند کسی از عقیدۀ باطنی مردم باخبر نیست و 
امکان تش��خیص مؤمن و کافر و فاس��ق از یکدیگر میسر نمی باشد. از این رو، همۀ کسانی را که به 
ظاهر اظهار مس��لمانی می کنند، باید مس��لمان خواند و ثواب و عقاب آنان را برعهدۀ خداوند در روز 
قیامت گذاش��ت.49 آنان همچنین معتقد بودند که اگر کس��ی به اجماع مسلمانان به جانشینی رسول 
خدا انتخاب ش��ود، باید از فرمان او اطاعت کرد و عصمت برای او ش��رط نیس��ت.50 مرجئه نیز مانند 
شیعه و سایر فرق اسالمی، خود نیز دچار اختالفات درونی شد و به ناچار به شاخه های فرعی منقسم 

عبدالکریم  نک:  )ع(  علی  طرفداران  و  سنت  اهل  دعوی  و  مسلمانان  فرقه ای  منازعات  نخستین  از  بیشتر  آگاهی  برای   .47
الفرق  الفرق بین  النحل، تحقیق محمد سید گیالنی )قم: منشورات رضی، بی تا(؛ عبدالقاهر بن طاهر بغدادي،  الملل و  شهرستانی، 
)بیروت: دارالکتب العلمیه، 2005(؛ محمد بن علی ابن بابویه قمی، صفات الشیعه و فضائل الشیعه )تهران: علمی، بی تا(؛ محسن بن 

موسي نوبختي، فرق الشیعه، ترجمه محمد جواد مشکور )تهران: بنیاد فرهنگ  ایران، 1353(.
48. شهرستانی، ص 15- 14.

49. همان، ص 179. 
50. برای آگاهی بیشتر دربارۀ آراء مرجئه نک: ابوالحسن علی بن اسماعیل االشعری، مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین، 

ترجمه محسن مؤیدی )تهران: امیرکبیر، 1362(، ص 80. � 69.
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گردید. به روایت شهرستانی مرجئه ابتدا به چهار شعبۀ مرجئه خوارج، مرجئه قدریه، مرجئه جبریه، و 
مرجئه خالصه تقس��یم شد. او تنها ذیل مرجئه خالصه شش فرقۀ یونسیه، عبیدیه، غسانیه، صالحیه، 

ثوبانیه و تومنیه، را معرفی کرده است.51 
بر اس��اس گزارش اش��عری شیعیان نیز پس از رحلت چهارمین امام خود � امام علی بن الحسین 
)ع( � به تدریج فرقه فرقه ش��دند. آنها به س��ه فرقۀ اصلی و چند ده فرقۀ فرعی تقس��یم شدند. فرق 
شیعه، مطابق روایت اشعری، عبارت بودند از: غالت )شامل شاخه های بیانیه، جناحیه، حربیه، مغیریه، 
منصوریه، خطابیه، معمریه، بزیغیه، عمیریه، مفضله، تناس��خیه، علی اللهی، ش��ریعیه، سبئیه(، امامیه 
)شامل شاخه های قطعیه، کیسانیه که این فرقه خود دارای یازده شاخه است، حنفیه، کربیه، حسینیه، 
محمدیه، ناوسیه، اسماعیلیه، قرامطه، مبارکیه، سمیطیه، عماریه، واقفه و اثنی عشریه( و زیدیه )شامل 

زیر شاخه های جارودیه، سلیمانیه، بتریه، نعیمیه، یعقوبیه(.52 
از جانب دیگر، گزارش های تاریخی نشان می دهد که  ایرانیان، در این دوره، تحت عنوان موالی 
وارد دسته بندی های فرقه ای شدند و پایگاهی برای گروه های متعدد شیعی و قیام های علویان بودند. 
در آغاز، مهمترین پایگاه سیاس��ی و فکری ش��یعیان در  ایران در قم شکل گرفت.53 همچنین برخی 
از مناطق همجوار آن مانند کاش��ان، کرج ابی دولف، س��اوه و ری نیز از مناطق طرفدار مذهب شیعه 
به حس��اب می آمد.54 از س��وی دیگر، وجود پایگاهی شیعی در ش��هرهایی از  ایران، شاهد دیگری بر 
این اس��ت که گروه های��ی از  ایرانیان با جانبداری از علویان، خصوصًا علویان زیدی، اثنی عش��ری و 
اس��ماعیلیه، فقط دنباله رو دس��ته بندی های فرقه ای نبودند، بلکه خود در  ایجاد و گسترش آن نقش 
مس��تقیم و مؤثر داش��تند. به طور خاص،  ایرانیان در جریان قیام علویان طبرس��تان55 و قیام نزاریان 

اسماعیلی به رهبری حسن صباح عنصر اصلی قیام را تشکیل می دادند.56
با ترجمۀ کتاب های یونانی، سریانی، پهلوی و هندی به زبان عربی که حاوی دانش های یونانی 

51. شهرستانی، ص 188- 181. 
52. اشعری، ص13 الی 42. از سوی دیگر مطابق گزارش شهرستانی شیعه به پنج فرقه اصلی به نام های کیسانیه، زیدیه، امامیه، 

غالت و اسماعیله تقسیم شدند )شهرستانی، ص 192(.
53. ابوالحسن ابراهیم اصطخری، مسالک و ممالک، به اهتمام ایرج افشار )تهران: علمی و فرهنگی، 1368(، ص 161.

54. حمداهلل مستوفی، نزهۀ القلوب، به کوشش محمد دبیر سیاقی )تهران: کتابخانۀ طهوری، 1363(، ص 59.
55. دربارۀ قیام  ایرانیان در حمایت از جنبش و دولت علویان طبرستان نک: محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، به 

تصحیح عباس اقبال آشتیانی )تهران: کالله خاور، بی تا(.
التواریخ،  جامع  همدانی،  اهلل  فضل  رشیدالدین  خواجه  نک:  ایران  نزاری   علویان  جنبش  در  ایرانیان  نقش   از  اطالع  برای   .56

اسماعیلیان و فاطمیان ، به تصحیح محمد تقی دانش پژوه و محمد مدرسی  )تهران: علمی و فرهنگی ، 1381(.



64 /  تاریخ ایران

و س��ایر ملل بود، جامعۀ اس��المی با چالش های جدیدی روبرو شد.57 این مسأله موجب ظهور دانش 
کالم، ب��ه منظور ارائه صورت عقل پس��ندی از عقاید اس��المی گردید. عل��م کالم در جریان تکامل 
طبیعی خویش، موجب شکل گیری گرایش ها و مکاتب مختلفی شد و این امر، به نوبۀ خود، مذاهب 
اس��المی را در معرض انش��قاق های جدید قرار داد. مروری بر تعدد مکاتب کالمی و بازتاب آن در 
ظهور دس��ته بندی های جدید در مذاهب مذکور به روش��نی از نقش ناخواس��تۀ علم کالم در تشدید 
افتراق های فرقه ای در جهان اس��الم پرده برمی دارد. گزارش های ملل و نحل نویس��ان گواه این امر 
اس��ت ک��ه قدیمی ترین مکاتب کالمی، قدریه )پیروان غیالن دمش��قی(، جهم��ی )پیروان جهم بن 
صفوان و جعد بن درهم(، معتزله و اشاعره بوده اند.58 گروه های کالمی نیز، مانند گروه های مذهبی، 
در جریان بسط تاریخی شان به نحله های متعددی تقسیم شدند. به طور مثال، مکتب کالمی معتزله 
به چیزی بیش از پانزده شاخه تقسیم شد که برخی از این شاخه ها عبارت بودند از: واصلیه، هذیلیه، 
نظامیه، خابطیه، حدثیه، بش��ریه، معمریه، مرداریه، ثمانیه، هشامیه، جاحظیه، خیاطیه، کعبیه، جبائیه 
و بهش��میه.59 عالوه بر این، شهرستانی از س��ه نحلۀ فرقۀ کالمی جبریه به نام های جهمیه، نجاریه 
و ضراریه یاد می کند.60 همچنین شهرس��تانی در کنار مکتب اش��عری، از مشبهه و کرامیه به عنوان 

فرقه های کالمی دیگر بحث می کند.
تصوف گرایش فرقه ای دیگری در میان مس��لمانان ب��ود که در قرن های چهارم و پنجم قمری 
در ش��رق  ایران به اوج ش��کوفایی خود رسید و به سرعت در میان مردمان این مناطق پیروان زیادی 
پیدا کرد. تصوف در  ایران، در آغاز، در خراسان و ماوراءالنهر بالیدن گرفت، ولی در مدت کوتاهی به 
غرب و جنوب نیز راه یافت و طریقت های صوفی و خانقاه های آنان در کنار نهادهای رسمی دینی، 
مانند مساجد، رونقی تمام پیدا کرد.61 مهم ترین فرقه های صوفیه  ایران عبارتند از: قادریه، نقشبندیه، 
چشتیه، کبرویه، س��هروردیه و شاه نعمت اللهیه.62 براس��اس پژوهش های موجود، فرقه های مختلف 

57. برای اطالع بیشتر در بارۀ نهضت ترجمه نک: محمد بن ابن ندیم، الفهرست، ترجمه محمد رضا تجدد )تهران: امیرکبیر، 
)تهران: دانشگاه تهران، 1349(؛  امام  الحکماء، ترجمه سید محمد کاظم  ابن جلجل، طبقات االطباء و  1366(؛ سلیمان بن حسان 

ذبیح اهلل صفا، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی، ج1 )تهران: دانشگاه تهران، 1374(.
58. محمود فاضل، معتزله )تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1362(، ص 3.

59. برای اطالع بیشتر دربارۀ نحله های معتزلی نک: شهرستانی، ص 108- 107.
60. شهرستانی، ص 1117.

61. در بارۀ تصوف  ایرانی نک: عبدالحسین زرین کوب، جستجوی در تصوف  ایران )تهران: امیرکبیر، 1367(.
62. سعید نفیسی، سرچشمه های تصوف در  ایران )تهران: کتابفروشی فروغی، 1346(، ص 200- 197.
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صوفیان، تنها در خراسان، در آغاز سدۀ پنجم هجری، بیش از دویست خانقاه و زاویه داشته اند.63 
نکته مهم این اس��ت که به رغم ظهور دس��ته های متعدد فرقه ای، اس��الم به عنوان یک کلیت 
حفظ ش��د و حتی با فروپاشی دستگاه خالفت عباس��ی همچنان پابرجای باقی ماند. آرایش دینی و 
مس��لکی  ایرانیان در پی حمله و استقرار مغوالن دستخوش دگرگونی هایی شد. شایان ذکر است که 
چنگیزخان و اوکتای تا پایان عمرش��ان ش��منی باقی ماندند. گیوک را که نسبت به مسیحیت اظهار 
عالقه می کرد دیگر نمی توان یک شمنی راسخ اعتقاد به حساب آورد. از هنگامی که قوبیالی دین 
بودا را پذیرفت و برادرش هوالکو نس��بت به این دین تمایل فراوان نش��ان داد، دیگر آئین ش��منی 
نتوانس��ت نقش دین رس��می را ایفا کند. تکودار نخستین ایلخان مغول بود که به اسالم گروید، ولی 
اندکی بعد با شورش ارغون و دیگر امرای مغولی روبرو شد که در زیر لوای بودا و دشمنی با اسالم 
به جنگ با او برخاستند.64 جلوس ارغون بر تخت حکومت ایلخانی در حکم پیروزی جدید دین بودا 
و آغاز یک دورۀ ضد اس��المی بود.65 البته کمی بعد، و پس از مرگ ارغون، میان بایدوی بودایی و 
غازان مس��لمان جنگ درگرفت و این بار پیروان اس��الم پیروز ش��دند. غازان که در اول شعبان 694 
قمری و در محضر شیخ صدرالدین ابراهیم حموی در فیروزکوه به دین اسالم مشرف شد، رخدادی 
مه��م را در تاری��خ  ایران رقم زد. در نتیجۀ پی��روزی غازان دین بودا ریش��ه کن و معابد آن غارت و 
ویران شد، و یا به شکل مسجد درآمد.66 غازان سیاست تقویت و گسترش اسالم را در سراسر قلمرو 
ایلخانی نصب العین خود قرار داد. به فرمان او مس��اجد جدید، مدارس علوم دینی، خانقاه دراویش و 
منازل فاخر سادات احداث شد.67 البته باید توجه داشت که اسالم در  ایران به صورت واحدی نبود و 
گرایش های مذهبی و مکاتب فقهی آن را چندپاره کرده بود. به طور مثال، الجایتو، برادر و جانشین 
غازان که نخس��ت مس��یحی بود و مدتی نیز به آئین بودایی درآمده بود و سرانجام به اسالم گروید، 
در س��ال 707 قمری تحت تاثیر خواجه رش��یدالدین فضل اهلل از فقه حنفی روی برگرداند و پیرو فقه 
شافعی شد. اما پس از مشاهدۀ اختالفات شدید این دو مکتب فقهی، اساسًا از اهل سنت رویگردان 
ش��د و به راهنمایی تاج الدین آوجی و جمال الدین مطهر حلی به مذهب شعیان اثنی عشری درآمد.68 

63. ایلیا پاولویچ پتروشفسکی، اسالم در  ایران، ترجمه کریم کشاورز )تهران: پیام، 1353(، ص 345. 
 64. همدانی، ص 801- 783.

65. همان، ص826- 805.
66. همان، ص904- 900 و 984- 978.

67. همان، ص1000- 993.
68. ابوالقاسم محمد القاشانی، تاریخ الجایتو، به اهتمام مهین همبلی )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348(، ص 108- 95؛ 

حافظ ابرو، ذیل جامع التواریخ رشیدی، به اهتمام خان بابا بیانی )تهران: انحمن آثار ملی،1350(، ص 104- 101.
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نکته مهم از نظر سیاست مذهبی مغوالن اینکه آنان در قبال فرقه های مذهبی سیاستی مداراجویانه 
را دنبال کردند و این امر زمینه را برای آزاد شدن نیروی مذهبی شیعۀ امامیه هموار کرد. اتفاقی مهم 

که در آینده  ایران بسیار نقش آفرینی کرد.
در جمع بن��دی نهایی، چنانچه به مجموعۀ دس��ته بندی های مذهب��ی، کالمی، فقهی و تصوف، 
فعالیت ادیان دیگر مانند زرتش��تی، مسیحی، یهودی، صابئین، بودایی، مانوی و مزدکی را نیز اضافه 
کنیم، فهرس��ت بلند باالیی از پراکندگی فرقه های دینی و مذهبی به دس��ت خواهد آمد. به عالوه، 
م��روری دوباره ب��ه پراکندگی فرق��ه ای، گویای این امر اس��ت که هر چند اس��الم در ابتدا موجب 
شکل گیری امت یکپارچه اسالمی شد، ولی پیدایش فرق مختلف، در عمل آن تمامیت آغازین را به 

مجموعۀ متنوعی از موزائیک های فرقه ای و مسلکی تبدیل کرد.

معضلۀ شکاف های فعال اجتماعی و تشدید وضعیت موزائیکی جامعه
برخالف دیدگاه هایی که جامعه را صرفاً از زاویه توافق اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهند، جامعه در 
عین متکی بودن بر توافقات جمعی، با ش��کاف های69 درونی نیز مواجه بوده است. به عبارت روشن تر، 
میان گروه های مختلف اجتماع از نظر عالئق و منافع ش��کاف های روش��نی وجود دارد و این امر بروز 
پاره ای از تعارضات را در میان گروه های اجتماعی ممکن می س��ازد. جامعه عصر میانه ایران نیز از این 
قاعدۀ عمومی برکنار نبود و شکاف های اجتماعی خاص خود را داشت. در بررسی شکاف های اجتماعی 
ب��ه تنوع جغرافیایی و تاریخی باید توجه داش��ت. زیرا نوع و تنوع صورت بندی ش��کاف های اجتماعی 
برحسب عوامل گوناگون از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر تغییر می کند. شکاف های 
اجتماعی را می توان به شکاف های فعال یا غیرفعال تقسیم کرد. شکاف اجتماعی وقتی فعال می شود 
که بر پایۀ آن گروه بندی، عمل و آگاهی اجتماعی ش��کل گیرد.70 بر این اس��اس، از س��ه شکاف فعال 

اجتماعی عمده در دوره میانه می توان یاد کرد: فرقه ای، طبقاتی و قومی. 

الف( شکاف فرقه ای
واقعیت این اس��ت که تاریخ فرقه های اس��المی مشحون از منازعات خونبار است. این امر در جریان 

69. نیروها و گروه های اجتماعی به صورت تصادفی پیدا نمی شوند، بلکه مبتنی بر عالئق گوناگونی در درون جامعه هستند. 
چنین عالئقی معمواًل در حول شکاف های اجتماعی شکل می گیرند. شکاف اجتماعی عماًل موجب تقسیم و تجزیه جمعیت و تکوین 

گروه بندی هایی می شود. برای اطالع بیشتر نک: حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی )تهران: نشر نی، 1376(، ص 99.
70. بشیریه، ص 99 و 100.
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قت��ل عثمان رخ نمود و در دوران خالفت علی )ع( ابعاد جدی تری به خود گرفت. مس��لمانان که تا 
دیروز برادر دینی هم قلمداد می ش��دند، پیوند اخوتش��ان گسسته شد و کارشان به جنگ و رویارویی 
نظامی نیز کش��ید. در دورۀ خالفت علی )ع( سه گروه علیه او شوریدند و جنگ های خونباری به راه 
انداختند.71 خوارج اولیه معتقد بودند که علی )ع( مرتکب گناه کبیره شده است و اهل گناهان کبیره 
کافر است، یا باید توبه کند و یا به دلیل ارتکاب گناه کبیره باید کشته شود.72 آنها همچنین ازدواج با 
زنان و دختران فرقه هایی که از آنها دوری می گزینند را نیز جایز نمی دانستند. آن ها در زمان خالفت 
امویان جنگ های فراوانی را علیه دستگاه خالفت به راه انداختند و آن زمان که دامنه فعالیت خود را 
به  ایران کشانیدند، گروه هایی از  ایرانیان نیز به آنان پیوستند و در قیام هایشان علیه دستگاه خالفت 
اموی فعاالنه ش��رکت کردند. به عنوان مثال می توان به حمایت بخش��ی از  ایرانیان شرقی، خصوصًا 

جماعتی از سیستانیان، از قیام های خوارج اشاره کرد.73
بروز منازعات بین فرقه ای در جماعت ش��یعیان و اهل سنت یکی از خونبارترین درگیری های 
فرقه ای در تاریخ اسالم است. داستان منازعات این دو گروه با قیام امام حسین )ع( و پایان خونین 
آن توس��ط دس��تگاه خالفت اموی شروع شد و پس از آن زنجیره ای از قیام های خونین علویان در 
دورۀ اموی و عباسی به وقوع پیوست.74 با روی کار آمدن ترکان و ترکمانان، خصوصًا سلجوقیان، 
تعصبات مذهبی تش��دید شد و دوره ای از سرکوب شدید شیعیان آغاز گردید. گزارش خواجه نظام 
الملک به خوبی این اوضاع را توضیح می دهد: »در روزگار محمود و مسعود و طغرل و الب ارسالن 
هیچ گبری و ترسایی و رافضی را زهره آن نبودی که بر صحرا آمدندی و پا پیش ترکی شدندی، 
و کدخدایان ترکان همه متصرف پیش��گاه خراس��ان بودند. و دبیران خراس��انی، حنفی مذهب و یا 
ش��افعی مذهب پاکیزه باشند.«75 از نظر دولت های غزنوی و س��لجوقی، فرقه های مختلف شیعه، 
بیرون ش��دگانی از دین بودند که دش��من اس��الم به حس��اب می آمدند. بر این اس��اس، بخشی از 
س��تیزه های سلسله های ترک تبار و  ایرانیان را در چارچوب همین دسته بندی های فرقه ای می توان 

71. ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، التنبیه و االشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده )تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1365(، 
ص271 به بعد؛ مسعودی، مروج الذهب، ج1، ص 735 به بعد.

72. اشعری، ص 49.
)تهران: موسسه خاور،  بهار  الشعراء  به تصحیح ملک  تاریخ سیستان،  در جنبش خوارج نک:  اهالی سیستان  نقش  دربارۀ   .73

1341(، ص 136 به بعد.
74. در مورد قیام های علویان نک: ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، تحقیق سید احمد صقر )بیروت: دارالمعرفه، بی تا(؛ محمد 

کاظم پوران، قیام های شیعی در عصر عباسی، )تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد، 1381(.
75. خواجه نظام الملک طوسی، ص 193.
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توضیح داد. 
از جانب دیگر، بروز مناقش��ات سخت و برخوردهای خونبار درون مذهبی نیز از دیگر پدیده های 
رایج تاریخ دینی و مذهبی عصر میانه تا حمله مغوالن به  ایران قلمداد می شود. به عنوان نمونه، در 
میان اهل س��نت، پیروان شافعی خراسان که عمدتًا مشرب کالمی اشعری داشتند، پیروان ماتریدی 
و حتی اش��اعره را در زمرۀ اهل سنت و جماعت نمی دانستند و ابوشکور بلخی )از علمای حنفی پیرو 
مش��رب ماتریدی( پاره ای از معتقدات اشعری را صریحًا کفرآمیز می دانست.76 برابر گزارش دیگری، 
پیروان فقه حنفی در زمان وزارت عمیدالملک کندری که حنفی بس��یار متعصبی بود، پیروان شافعی 
و اشعری را مورد آزار و اذیت قرار می دادند. به دستور عمیدالملک بر سر منابر در خراسان شیعیان و 
اشعریان را لعن کردند، به طوری که امام موفق نیشابوری، امام الحرمین جوینی و ابوالقاسم قشیری 
آنچنان دچار تعب و عسرت شده که ناچار به ترک این والیت گردیدند.77 این وضع با روی کار آمدن 
خواجه نظام الملک ش��افعی و اش��عری مسلک کاماًل معکوس ش��د. راوندی دربارۀ منازعات خونین 
فرقه ای نیش��ابور، پس از حملۀ غزان، می نویس��د: »هر شب فرقتی از محلتی حشر می کردند و آتش 
در محلت مخالفان میزدند....«78 در دورۀ س��لطان محمد، جانشین ملکشاه، در اصفهان و همدان نیز 
جمعی از پیروان شافعی در منازعات فرقه ای کشته شدند و جامع و خطبه را نیز به رقبای حنفی شان 

سپردند.79 
 عالوه بر این، تصوف که واکنشی به ظهور فرقه های مختلف و منازعات میان آنها بود، در عمل 
با توفیق چندانی همراه نبود. زیرا از یکس��و موجب ظهور تعارض جدیدی میان فرقه های اس��المی 
ش��د، تعارضی که در تاریخ اس��الم از آن تحت عنوان تضاد ش��ریعت و طریقت یاد می شود. این امر 
وقتی تأثیر خود را بر روند واگرایی گروه های مس��لمان بیش از پیش آش��کار می کند که بدانیم غالب 
مکاتب فقهی و متش��رعان، صوفیان را در زمرۀ مس��لمانان راستین به حساب نمی آوردند و برخی از 
این فرق فقهی نیز حتی حکم به کفر صوفیه داده بودند. به طور مثال، ابوس��عید ابوالخیر که قول و 
س��ماع و غزل را میان صوفیان خراس��ان راوج داد، مورد بغض و لعن پیروان فقه حنفی، کرامیان و 
حتی ش��یعیان نیشابور واقع شد.80 در طرف مقابل، فرق صوفیه هم اسالم فقهی را به ظاهرگرایی و 

76. ویلفرد مادلونگ، مکتبها و فرقه های اسالمی در سده میانه، ترجمه جواد قاسمی )مشهد: آستان قدس رضوی، 1375(، ص 45.
77. عزالدین علی ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج6، ترجمه ابوالقاسم حالت )تهران: کتابخانه خاور، 1320(، ص 225.

78. راوندی، 182.
79. دربارۀ منازعات خونبار فرقه ای میان حنفیان و شافعیان نک: راوندی، ص 182 به بعد.

80. باسورث، ج1، ص191-193.
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صورت پرس��تی متهم می کردند و آنها را با گوهر و حقیقت دین بیگانه می پنداش��تند. از سوی دیگر، 
طریقت صوفیانه در جریان بس��ط تاریخی اش به س��رعت گرفتار دس��ته بندی های داخلی شد و خود 
به فرق مختلفی انقس��ام یافت و در نتیجه، به س��هم خود، موجب تش��دید فرقه گرایی ش��د. مروری 
ب��ر صورت بندی منازع��ات فرقه ای در دورۀ میان��ه به خوبی از نقش ویژۀ صوفی��ان پرده برمی دارد. 
درباره این منازعات و س��هم آنان در تشدید فرقه گرایی و واگرایی گروه های مسلمان در ادامۀ بحث 

توضیحات بیشتری داده خواهد شد. 

ب( شکاف شیوه های معیشت 
منظور از ش��یوۀ معیشت، ترکیبی از عادات و فنون گوناگون است که جماعتی از طریق آنها خود را 
با امکانات طبیعی محیط زیس��ت خویش تطبیق می دهند و زندگی اجتماعی شان را تأمین می کنند. 
از این رو، نوع معیشت شامل دو عنصر بنیادی است: یکی محیط طبیعی و امکانات داده شدۀ آن و 
دیگری الگوی کلی فعالیت بشری برای بهره برداری از منابع محیط طبیعی که از گردآوری خوراک 
و صید و شکار تا دامداری و کشاورزی را در جوامع ماقبل صنعتی دربر می گیرد. عناصری که از آن 
تحت عنوان عناصر س��ازندۀ مفهوم سنتی نوع معیش��ت نام برده می شود عبارتند از: عناصر ابزاری 
)مانن��د خیش، گاوآهن، ت��ور ماهیگیری، تیر و کمان، نیزه(؛ عناصر مرب��وط به عرف محلی )مانند 
ش��یوۀ خزانه کردن و نش��اء، چراندن گله و نحوۀ آماده س��ازی زمین برای کشت و زرع(؛ نهادهای 
اجتماع��ی برای تعاون و همکاری در امر تولید )مانند مال، بنه، حرائه، صحرا( و نهادهای معنوی و 
روحانی برای عزائم گیری و نیایش )مانند نماز باران، استفاده از ساعات سعد و نحس در تعیین روز 

حرکت(.
ابن خلدون با اش��اره به اینکه عشایر گروهی از انسان ها هستند که برای به دست آوردن معاش 
طبیعی به کشاورزی و پرورش چارپایان می پردازند، دربارۀ نحوۀ سکونت ایشان، به ساختن خانه هایی 
از موی و پش��م حیوانات، یا از ش��اخۀ درختان و یا از گل و س��نگ های طبیعی، توجه خاصی نشان 
می دهد. وی عالوه بر اعراب بادیه نش��ین از بربرها، ترکان، کردها، ترکمانان و اس��الوها به عنوان 
جماعاتی که در گروه ایالت و عش��ایر جای می گیرند، نیز یاد می کند. او س��پس به بیان خصوصیات 
اجتماعی جامعۀ ایلی � عشیره ای می پردازد و این ویژگی ها را وجه تمییز آن از جوامع شهری قلمداد 
می کند. از نظر او بادیه نشینان به سبب جدایی از اجتماعات بزرگ و تنها به سر بردن در نواحی دور 
افت��اده و دور بودن از محافظ و نگهبان و نداش��تن باره ها و دروازه ه��ا به هیچکس اعتماد ندارند، از 
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این روس��ت پیوسته مسلح و مجهز می باش��ند.81 ابن فضالن در گزارش دیگری دربارۀ قبایل ترک 
آن س��وی جیحون می گوید »به قبیله ای از ترک ها به نام غزها رس��یدیم. آنان مردمی صحرانشین 
هس��تند و خانۀ مویی یا چادر سیاه دارند، و همیش��ه در حرکتند. به رسم صحرانشینان یک دسته از 
ای��ن چادرها در یکجا و دس��تۀ دیگر در جای دیگر گردهم جمع می باش��ند.«82 همچنین نظام ایلی 
� عش��یره ای دارای دو عنصر اساس��ی اس��ت: گله داری و دامپروری؛ و استفاده از مراتع طبیعی برای 
نگهداری و پرورش دام که خود مس��تلزم حرکت و جابجایی در جس��ت و جوی آب و علف است. از 
این توضیح چنین فهمیده می شود که ایالت و عشایر، در برابر روستائیان و شهرنشینان، دارای شیوۀ 
معیش��تی خاص هستند. عناصر اصلی این ش��یوه عبارتند از: 1( دامدارای به عنوان فعالیت اصلی 2( 
غیریکجانش��ینی و جابجایی در مکان، به عنوان تابعی از فعالیت اصلی اقتصادی. داش��تن رابطه ای 
خاص با اجتماعات کشاورز، یا پرداختن به فعالیت های کشاورزی به عنوان فعالیتی ثانوی، این شیوه 
معاش را تکمیل می کند. فعالیت دامداری، در تعریف اش��میت، دقیقًا همان نوع فعالیتی است که در 
زبان فارسی به آن »شبانکاره ای« یا »زندگی شبانی« گفته می شود. جیهانی در گزارشی از وضعیت 
مردم س��اکن در فارس به گروه های ایالتی نیز اش��اراتی دارد. وی درب��ارۀ »زموم« یا همان ایالت 
فارس و یا مس��کن آن گروه های شبان پیش��ه می گوید »جای هاست منس��وب به زم. بزرگتر زم، زم 
جیلویه اس��ت. و معروف به زم رمیجان.« وی در ادامه به ش��رح وضعیت قبایل این منطقه می پردازد 
و در قس��متی از آن می نویس��د: »در جمله فارس پانصد هزار س��یاه چادر باشد که در صحرانشینند، 
و زمس��تان و تابس��تان به چراگاه ها می گردند، به رس��م عرب. و از هر خانه خداوند خانه و متعلقان 
او و ش��بانان و خدم ده کس بیرون آیند.«83 از س��وی دیگر، منظور از ش��یوۀ تولید مجموعه ای سه 
وجهی است که شالودۀ اقتصادی )نیروی تولید و مناسبات تولیدی(؛ روساخت اقتصادی؛ و روساخت 

ایدئولوژیک را شامل می شود و در نهایت عامل تعیین کننده، شالودۀ اقتصادی است.84 
بر این اساس می توان از ظهور شکاف اجتماعی خاصی مبتنی بر وجود دو شیوه متعارض معیشتی، 
در برهه هایی از عصر میانۀ ایران در قالب شیوه معیشت شبانی و شهری، سخن گفت. برای مثال، هر 

81. عبدالرحمان ابن خلدون، مقدمۀ ابن خلدون، ترجمۀ محمد پروین گنابادی )تهران: علمی و فرهنگی، 1366(، ج 290، ص 280.
82. احمد بن العباس بن راشد بن حماد )ابن فضالن(، سفرنامه، ترجمۀ ابوالفضل طباطبایي )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1345(، 

ص69
83. ابوالقاسم بن جیهانی، اشکال العالم، ترجمه علی بن عبدالسالم کاتب )تهران: آستان قدس رضوی، 1368(، ص110.

84. برای اطالع بیشتر دربارۀ شیوۀ تولید جوامع مبتنی بر تیره و طایفه، نک: امانوئل تری، جوامع مبتنی بر تیره و طایفه، ترجمه 
عباس راد )تهران: آگاه، 1362(. 
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چند واحدهای عش��یره ای اعراب مهاجر در خاک  ایران چندان وس��یع نبود، ولی استقرار تدریجی شیوه 
معیشت شبانی عرب، خواه ناخواه بروز برخی تنش های اجتماعی را با شیوه معیشت دیگر اجتناب ناپذیر 
می س��اخت. البته سیاست تبعیض آمیز حاکمان عرب در  ایران، خصوصاً در دوره حاکمیت امرای اموی، 
بروز روابط تنش آمیز میان قبایل عرب و جماعات شهری و روستایی  ایرانی را تشدید کرد. در مرحله بعد 
و به هنگام حمالت گسترده قبایل ترک و مغول نیز این دو شیوه معیشت روابط تنش آمیزتری به خود 
گرفت. به طور مثال، تخریب شبکه های آبیاری و تنزل تجارت از جمله پیامدهای اقتصادی � اجتماعی 
موج نخست حمله مغول به  ایران بود. این امر از آن جهت مهم است که  ایران مملکتی بود با کشاورزی 
واحه ای که زمین هایش با شبکۀ مصنوعی مانند شبکه های سطحی )نهرها و جویبارهای کوهستانی( و 
شبکه های زیرزمینی )چاه، قنات و کاریز( آبیاری می شد. بنابراین می توان انتظار داشت که ویرانی این 
ش��بکۀ آبیاری تا چه حد کاهش جمعیت روس��تایی را به دنبال داشته است. اگر به این عوامل، سیاست 
مالیاتی مغوالن نیز اضافه شود، عمق منازعه اجتماعی دو شیوه معیشت بیش از پیش نمایان می شوند؛ 
مغوالن مالیات های جدیدی، عالوه بر مالیات های مرسوم قبلی، در حق کشاورزان و جماعات شهری 

برقرار کردند85 که تفوق نظام ایلی را بر کشاورزی و شهری نشان می دهد. 
به عالوه، سلطۀ قبایل کوچرو مغول موجب تقویت مناسبات ایلی � عشیره ای و اقتصاد دامداری 
در  ایران ش��د. البته این روند به س��بب نفوذ قبایل صحرانش��ین عرب و قبایل ترک صحرانش��ین از 
سده ها پیش آغاز شده بود، ولی شدت این نفوذ و تأثیرات جدی آن در این زمان به اوج خود رسید. 
به هر روی، گس��ترش دامداری ایلی و تبدیل مزارع به مراتع را باید یکی از عوامل پس��رفت اقتصاد 

کشاورزی و به تبع آن کاهش جمعیت روستایی  ایران در قرون هفتم و هشتم قمری دانست. 
از نتایج دیگر اقتصادی � اجتماعی غلبۀ شیوه معیشت شبانی، سقوط و انحطاط شهرها و زندگی 
شهرنش��ینی و تقلیل اقتصاد کاالیی عادی و افزایش عمومی گرایش به سوی اقتصاد طبیعی بود.86 
از نظر اجتماعی، مس��آله مهم این بود که در نتیجۀ ایلغار مغول، موازنۀ میان عناصر یکجانش��ین و 
کوچرو به هم خورد. تنش و تش��نِج دیرپایی که میان این دو گروه بر س��ر منافع اقتصادی و س��بک 
زندگی اجتماعی پدیدار ش��د، تا چندین س��ده یک��ی از مهمترین چالش ه��ای اجتماعی و اقتصادی 

ساکنان  ایران زمین به حساب می آید.

85. ایلیا پاولویچ پتروشفسکی، کشاورزی و مناسبات ارضی در  ایران عهد مغول، ج2، ترجمه کریم کشاورز )تهران: انتشارات نیل، 
1357(، ص 753- 649.

86. همان، ص 84 و 85.. 
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ج( شکاف های قومی
ش��واهد و مدارک تاریخی گواهی می دهد که در طول دوره میانه ترکیب قومی در  ایران دس��تخوش 
تغییر شده است. ورود اعراب به  ایران، نخستین تغییر در ترکیب قومی ساکنان  ایران زمین بود. سپس 
نوبت به ترکان و ترکمانان رس��ید و در ادامه مغوالن بر تنوع قومی س��اکنان  ایران زمین افزودند. به 
این ترتیب، در پایان این دوره تاریخی صورت بندی موزائیکِی قومی خاصی در این س��رزمین شکل 

گرفت که تا دوران اخیر تغییر تعیین کننده و جدی در آن رخ نداده است. 
استقرار تدریجی ترکان در نقاطی از شمال شرق، شرق و سپس شمال غرب  ایران، حضور قومی 
دوگانۀ عرب � عجم را س��ه گانه کرد. فردوسی درباره آرایش قومی، پس از آمدن اعراب و ترکان به  

ایران زمین می گوید:
از  ای�ران و از ت�رک و ز ت�ازی�ان          نژادی پدید  آید  اندر میان
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود        سخن ها بکردار بازی بود87

ش��عوبیه جنبش فکری بود که بر پایۀ آگاهی قومی ش��کل گرفت و به روش��نی وجود ش��کاف 
فعال قومی میان ایرانیان و عربان  را نش��ان می دهد. مطابق این اندیش��ه گروهی از  ایرانیان در برابر 
برتری طلبی قومی جماعتی از اعراب ایدۀ تساوی قومی را مطرح کردند. البته در میان شعوبیان بودند 
کسانی که در برابر اندیشۀ سیادت عربی، تفوق جبلی  ایرانی را دنبال می کردند. به طوری که شعوبیان 
تندرو، در پاس��خ به جریان های برتری طلب عرب که آنها را علوج، عجم و موالی خطاب می کردند، 
خود را فرزندان جم و کیخسرو می نامیدند و آداب و رسوم عربی را که ارتباطی با اسالم نداشت، به 
سخره می گرفتند. اسماعیل بن یسار از آن جمله  بود که در برابر تحقیر اعراب قائل به برتری نژادی، 
به دفاع از هویت قومی خود برخاس��ت و از عظمت باستانی  ایران ستایش کرد. ابوالفرج اصفهانی در 
این باره می نویسد روزی اسماعیل بن یسار، بر هشام بن عبدالملک وارد شد و این قصیده را که در 
مفاخر نس��بی خود سروده بود و دالیل مجد و عظمت  ایران را در بر داشت، برای او خواند. مضمون 

شعر او این بود: 
»نژاد من نیکو و عظمت قوم من با مفاخر اقوام دیگر قابل مقایس��ه نیست. زبانی دارم که مانند 
تیغ زهر آگین است و با همین زبان، از عظمت ملت خود که دارای مکارم بسیار است دفاع می کنم، 
و پادش��اهانی را که همه تاجدار و کشورگشا هستند، با زبان حفظ می کنم. آنها کریم و آقا و سفیدرو 

87. ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، به کوشش ژول مل )تهران: قطره، 1376(، ص 1345.



رویکرد »معضله شناختی« به مسائل عصر میانۀ  ایران  / 73

و مرزبان و نجیب و چابک و سخی و مهمان نواز بودند.«88 همچنین آنجا که فردوسی از زبان رستم 
فرخزاد خطاب به سعد بن وقاص داد برتری قومی  ایرانیان را سر می دهد، باز هم می توان شواهدی 

بر وجود شکاف فعال قومی میان اعراب و  ایرانیان در قرون نخست اسالمی بازجست.
بی شک، عنصری، دقیقی و فردوسی نمایندگان دورۀ تاریخی بودند که عنصر  ایرانی برای صیانت 
از موجودی��ت و اعتب��ار قومی خویش در قبال حاکمانی از دیگر تباران به جنبش درآمد. در این میان 
فردوسی با خلق اثر جاودانۀ شاهنامه جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داد. او کوشش خود را برای 
احیای قومیت  ایرانی بر پایۀ گزارش تاریخی از فرهنگ و مدنیتی جهانی اس��توار ساخت که به دست  
ایرانیان فرخنده تبار آفریده شده بود. فردوسی براساس این روایت تاریخی توانست موجودیت تباری  
ایرانیان را به عنوان منبعی برای کنش تبار محور در آن روزگار ساخته و پرداخته سازد. کوشش وی 

و کسانی مانند وی را باید نشانه ای از وجود شکاف فعال قومی در این عصر قلمداد کرد.
با کم رنگ شدن حضور سیاسی و اجتماعی اعراب در  ایران، و کوتاهی زمان اقامت قبایل عرب 
در  ایران )به جز در نواحی از شرق و شمال شرق( سه گانۀ مذکور به سرعت به دوگانۀ تباری ترک و 
تاجیک تغییر یافت. در این زمان ش��کاف قومی ترکان و تاجیکان فعال بود و این امر منجر به بروز 
تعارضاتی نیز در میان این دو گروه شد. منابع تاریخی از کشمکش ها و تعارضات ترکان و تاجیکان 
خصوصًا در س��طح منازعات قدرت سیاس��ی و در درون دربار ش��اهان گزارش های فراوانی به دست 
می دهند. باید توجه داشت که در متون تاریخی از منازعه این دو گروه با عنوان تعارض اهل شمشیر 

و اهل قلم )اهل تدبیر( یاد شده است.89
پ��س از این، در قرون هفتم و هش��تم قمری، که مغول و تات��اران نیز به ترکیب قومی در  ایران 
افزوده شدند، شکاف های قومی کم و بیش فعال بود. موالنا فخرالدین علی صفی در اشاره ای به این 
موضوع، به زبان طنز، می گوید: »ترکی س��پاهی را گفتند کدام دوس��ت داری، غارت امروز یا بهشت 
فردا؟ گفت آن خواهم که امروز دس��ت به غارت و تاراج برگش��ایم و فردا با فرعون و نمرود به دوزخ 

روم.«90
بر این اس��اس می ت��وان نتیجه گرفت ک��ه با ورود عناصر ع��رب، ترکان، مغ��والن، تاتاران، و 
سیاس��ت هایی ک��ه در قبال  ایرانیان اتخاذ ش��د و همچنی��ن وجود تفاوت های زبان��ی و فرهنگی و 

88. ابوالفرج اصفهانی، االغانی، ج4 )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1358(، ص 120.
89. برای اطالع بیشتر در مورد مناسبات اهل قلم و اهل شمشیر نک: آن لمبتن، تداوم و تحول در تاریخ میانه  ایران، ترجمه 

یعقوب آژند )تهران: نشر نی، 1382(، 373 � 241.
90. موالنا فخرالدین علی صفی، لطائف الطوائف، به اهتمام احمد گلچین )تهران: اقبال، 1373(، ص 130.
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اجتماعی میان این عناصر و  ایرانیان، شکاف های اجتماعی فعالی شکل گرفت که در بخش مهمی از 
این دوره تاریخی منشاء بروز تعارضات اجتماعی نیز شد. با استحالۀ گروه های قومی و دگرگونی های 
فرهنگ��ی که متعاقب زندگی در فضای فرهنگی و مدنی جدید پدیدار ش��د، ت��ا حدود زیادی روابط 
مناقش��ه آمیز اولیه جای خود را به تعامالت اجتماعی داد و حتی در زمان طوالنی تری پیوندهای بیِن 

قومی، در هم آمیختگی تباری را موجب شد.

نتیجه گیری
دورۀ میان��ه مانند ه��ر دوره تاریخی دیگری معضله های عصری خود را آفرید و براس��اس رابطه ای 
دیالکتیکی، خود نیز در درون قواعد و فضاهای ناشی از معضله هایش خلق شد. شناخت معضله های 
چندگانه عصری در دورۀ میانه، امکان س��اختن شکل هندسی معناداری را فراهم ساخت که با تکیه 
بر آن می توان هم به وجوه تمایز تحوالت این دوره با دوره های پیش و پس از آن دست یافت و هم 
بر پیوستگی ها و همسازی های عصر میانه با دورۀ ماقبل و مابعد آن نیز آگاهی پیدا کرد. این رویکرد، 
برای مورخان امکانی را فراهم می کند که در گرد و غبار رخدادهای روزمره گم نش��وند و به گردباد 
ویران کننده تکرار بی حاصل رخدادهای بی ربط و بی معنا در رویکردهای س��رگرمی گرا تن در ندهند. 
این مطالعه به طور مقدماتی آش��کار س��اخت که در پِس پش��ت رخدادهای عصر میانه صورت بندی 
معناداری از معضله های آن عصر وجود دارد که به پیکر صورت های تاریخی جان می بخش��د و معنا 

می دهد. 
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