
 

 

  هاي متقارن در شرق ايران گيري حكومت شكل

  )در قرون اوليه اسالمي(
  1فياض زاهددكتر

  2يونس صادقي

  

  :چكيده

آغازين   از داستان ها و رموز شيرين تاريخ قرون هاي متقارن در شرق ايران شكل گيري حكومت

حمالت . ايران اسالمي است، امري كه فهم و درك آن علت اصلي نگارش اين مقاله شده است

گسترده اعراب غازي و ماجراجو، زمينه هاي برتري سياسي خلفاي اسالم بر امپراطوري باستاني 

ايران كه خود پايه گذار بزرگترين فارغ از چگونگي اين رويداد، . ايران را فراهم آورد

اين امرسبب . امپراطوريهاي باستاني بوده، به تحت سلطه و انقياد خالفت بزرگ اسالمي در آمد

در قرون نخستين . ساز ارتباط، دادو ستد و تعامالت گسترده ميان ايران و جهان اسالم شد

عده مستثني نبود، زيرا ايران نيز ازاين قا. شاهد گسترش روبه تزايد خالفت جديد هستيم

اما گسترش امپراطوري با . مشترك در سرنوشتي شد كه تاريخ و يا تقدير براي آن رقم زده بود

هرچه از عمر حكومت . افزايش تعارضات و ايجاد فضاي تنفس براي ملل مفتوحه همراه بود

تبيين اسالمي و گستره آن مي گذشت، حكومتهاي محلي ايراني فرصتي براي ابراز وجود و 

يكي از مهم ترين مراكز و حوزه هاي تجلي اين . دوباره فرهنگ و هويت خويش مي يافتند

پژوهش كنوني در پي آن است كه به . انديشه استقرار حكومتهاي متقارن در شرق ايران است

هاي متقارن عموماً در شرق ايران شكل گرفتند؟  چرا اين حكومت: اين پرسش پاسخ دهد كه

ذكور مشخص نمود كه شكل گيري حوزه شرق به دليل مهاجرت نخبگان به انجام تحقيق م

  . شرق ايران و دور بودن موقعيت جغرافيايي آن از مركز خالفت اسالمي بوده است

  .ها هاي متقارن، خالفت اسالمي، عرب شرق ايران، حكومت :واژگان كليدي
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  :مقدمه

سر آمدن حكومت امويان و به قدرت رسيدن عباسيان، بسياري از مناسبات  جهان  
ايران كه در دوره اموي مجالي براي چالش با قدرت مستقر پيدا نكرده . اسالم را تغييرداد

اين شكاف  كه اي از ستيز دروني با خلفا را تجربه كرد؛ بود، در دوره عباسي تجربه تازه
هجري قمري  206چنانكه در سال . اسبات سياسي بروز دادآهسته خود را در شكل من

هاي حكومتي به نام طاهريان را  طاهر سنتي دويست ساله را شكست و در خراسان پايه
. كه در نوع خود شروعي نوين در روابط سياسي ايرانيان با حكومت مركزي بود بنا نهاد

هجري قمري  247سال  سنتي كه پس از طاهريان، صفاريان نيز در منطقه سيستان به
سامانيان را نيز مي بايد تداوم بخش سنت . به دست يعقوب ليث آنرا تداوم بخشيدند

  ستان،يس، ماوراءالنهرمنطقه  يكوتاه مدت آنها در. سياسي دولتهاي سلف دانست
نه تنها  ،يساماناميران  ،دوره نيادر . ضافه كردندقدرت خود ا ي طهيحخراسان را به و

حامالن خردمند علم و ادب، شعر و  بلكهشدند، سرزمين مادري  ياسيسوحدت موجب 
حكومتهاي ياد شده پرچمدار سنت مستقل فرهنگي ديار ايراني  .هنر وفرهنگ گشتند

اما دولتهاي متقارن با تند باد وزيده . شدند كه چندان در تالقي تعلق خاطر خلفا نبود
شرق موجبات رونق حكومت جديد در آن شده از شرق فروافتادند و غزنويان با طلوع از 

اما تحليل و چرايي دشوار دولتهاي جديد در شرق و رونق سياسي و . خطه شدند
 .فرهنگي آن سامان مبحث كليدي و پرسش اساسي در اين تحقيق مختصر است

  :موقعيت جغرافيايي خراسان، سيستان و ماوراءالنهر

در شرق ايران، توجه به موقعيت هاي متقارن  براي بررسي داليل شكل گيري حكومت
جغرافيايي منطقه و اهميت آن به لحاظ جايگاه استراتژيك منطقه در خالفت عباسي، از 

تواند تا  به همين دليل شناخت جغرافياي منطقه مي. اهميت بااليي برخوردار است
جغرافياي تاريخي «صاحب كتاب . حدودي روشن كننده پرسش مقاله حاضر شود

  :درباره جغرافياي خراسان چنين مي نويسد» الفت شرقيهاي خ سرزمين
گويا  )408:1364لسترنج،(»زمين است معني خاور خراسان در زبان قديم فارسي به«

اين اسم در اوائل قرون دوره . براي خراسان حدود مرزي خارجي نيز ذكر شده است
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هاي هند  تا كوهطور كلي بر تمام اياالت اسالمي كه در سمت شرق كوير لوت  اسالمي به
اين ترتيب تمام سرزمينهاي ماوراءالنهر را درشمال  به. گرديده است واقع بودند اطالق مي

). 408:1364همان،(گردد شرقي به استثناي سيستان و قهستان در جنوب  را شامل مي
به گونه اي كه لسترنج حدود خارجي خراسان را آسياي ميانه، بيابان چين، و پامير و از 

تر  تر و هم كوچك كش مي داند ولي بعدها اين حدود هم دقيق د جبال هندوسمت هن
توان گفت خراسان كه يكي از اياالت ايران در دوره اسالمي بود از  گرديد تا آنجا كه مي

شد ولي همچنان تمام  طرف را شامل نمي سمت شمال شرقي از رود جيحون به آن
. ل باختري افغانستان است در بر داشتارتفاعات ماوراي هرات را كه اكنون قسمت شما

ها يعني در  اياالت خراسان در دوره عرب« :ولي همانطور كه محقق مذكور تاكيد مي كند
گرديد و هر ربعي بنام يكي از چهار شهر بزرگي  دوره اسالمي به چهار قسمت تقسيم مي

و عبارت هاي مختلف كرسي آن ربع يا كرسي تمام اياالت واقع گرديدند  كه در زمان
همين نويسنده در مورد  )همان(» .شد بودند از نيشابور و مرو و هرات و بلخ خوانده مي

سيستان كه مراجع «: منطقه سيستان نيز كه صفاريان از آن برخواسته اند نوشته است
سگستان مأخوذ گرديده نام جلگه  »اند و از كلمه فارسي را سجستان ناميده قديم آن

ه زره و خاور آن درياچه كه شامل دلتاي رود هيرمند و ايست در اطراف درياچ
ارتفاعات واليت قندهار كه در . شود ريزند مي هاي ديگر كه به درياچه زره مي رودخانه

فارسي نيمروز هم  سيستان به. امتداد هيرمند عليا واقع اند معروف بود به زابلستان
جنوب خراسان واقع است به  شد كه به معني سرزمين جنوبي است و چون در ناميده مي

جانب » مسالك و ممالك«اسطخري نيز در كتاب ) 358همان،( اين اسم ناميده شده
داند و مرزشرقي سيستان را تا سند وتا بخش غربي خراسان  شرقي سيستان را مكران مي

 داند و از طرفي تا قسمت شمالي هندوستان واز جنوب به كرمان مي
نطقه ماوراءالنهر كه حكومت سامانيان از آن ظهور در مورد م )1368،222اسطخري،(

حد غربي آن حدود خوارزم « معتقد است كه» تقويم البلدان«اند نويسنده كتاب  كرده
» پيوندد است و حد جنوبي آن از رود جيحون تا بدخشان است كه به حدود خوارزم مي

   ).1349،556ابوالفداء،(
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كه چگونه اقوام گوناگون در طول تاريخ در  اين موقعيت جغرافياي به ما نشان مي دهد 
در واقع از سويي محل كشمكش ايرانيان با تركان . يكديگر امتزاج و استقرار يافته اند

هاي مسلمان با ايرانيان و  از سويي ديگر محل برخوردهاي نظامي و فكري عرب بوده و
خورشيد شرقي لذا بديهي است كه درخموشي مناطق غربي و شمالي، . تركان بوده است

طلوعي درخشان داشته و برخورد مدنيتهاي عربي، ترك و ايراني موجب استقرار تمدني 
  .نوين، زاينده و جوان شده باشد

  :مهاجرت اقوام عرب به شرق ايران

فارغ از آنكه داليل و چرايي مهاجرتهاي گسترده اقوام عرب به شرق ايران را تحليل 
رق براي اين تازه از راه رسيدگان جاذبه اي نماييم، اين حقيقتي مسلم است كه ش

به ظاهر تصرف شرق ايران و خراسان بنابر گزارش بالذري در . درخشان داشته است
 هجري به وسيله عبداهللا بن عامر صورت گرفت 29 يا 28 فتوح البلدان در سال

واز اين زمان به بعد شاهد مهاجرت اقوام عرب به شرق ايران ) 1364،160بالذري،(
گويا تشابه اقليمي و سرزميني مناطق ياد شده با باديه هاي عرب، شرق ايران را . ستيمه

آن چنانكه . به مكاني مناسب والهام بخش براي اعراب مهاجم و مهاجر بدل نموده بود
نياز به مهاجرت دسته جمعي ) هجري 41-132( در دوره امويان«: نويسد مفتخري مي

بيش از هر زمان ديگري احساس شد، اگر ) شرق ايران( قبايل عرب به مناطق مفتوحه
مفتخري، (».چه به ظاهر انگيزه نظامي داشت، اما در اصل داراي ريشه اقتصادي نيز بود

ها پس از فتح  چنانكه عرب) 25 ص ،1379تا  ،7 ماهنامه تاريخ و جغرافيا، سال سوم، ش
ن و نيز به لحاظ اقتصادي و استقرار درثغور را به لحاظ نظامي و دارالحرب بود: ايران

ها در خراسان و  شايد از اين روي بود كه حضور عرب. رونق تجارت ترجيح دادند
پس با توجه به عواملي كه ) 25:1379 همان. (تر از ساير نقاط بوده است سيستان جدي

آمد  ها به حساب مي توان گفت شرق ايران محيطي بالقوه براي پذيرش عرب ياد شد مي
ها به  نياز بوميان محلي نواحي مرزي به كمك عرب« :دهد ويسنده ادامه ميچنانكه ن

اي از نقاط ايران با طبايع  منظور مقابله با اقوام ترك به اضافه سنخيت آب و هوايي پاره
ها و شرايط  ها در برخي نقاط فتح شده با ويژگي ها، از ديگر عوامل استقرار عرب عرب
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توان به اين نتيجه رسيد كه اين همساني  ميپس ) 25:1379 همان(» مطلوبشان بوده
به اين  ها اي از عرب كه باعث مهاجرت عده محيطي بين شرق ايران و محيط اعراب

منطقه شد و تلفيق وهمزيستي سوداهاي اقتصادي و اميد براي دست يابي به روياهايي 
د بودن شيرين در كنار ميل به جهاد و غزوه و گسترش دين حنيف به همراه مساع

ها با ايرانيان به لحاظ فرهنگي و نژادي شد، چنانكه در  شرايط اقليمي موجبات ادغام آن
پس هر حركت و جنبش تاريخي و مذهبي، عامل اقتصاد و سوداهاي مبتني بر مكنت و 

هاي سياسي و فرهنگي در دوره  عوامل مذكور زمينه را براي فعاليت. ثروت بيراهه نيست
 مسلم شروع و در نهايت با روي كار ابتدا با قيام ابو كرد كه درخلفاي عباسي فراهم 

  .هاي متقارن به سر انجام رسيد آمدن حكومت
ها در اين منطقه  و شكل گيري حكومت از ديگر عوامل تأثير گذار بر رشد شرق ايران 

چرا كه مذهب و همگرايي فرقه اي در استقرار ثبات . توان به مسأله مذهب اشاره كرد مي
هاي سني مذهب موازي با خلفاي  ر شرق موثر بود و زمينه به وجود آوردن حكومتد

در شرق اسالمي مذهب سني غلبه «: كند كه متز اشاره مي چنان. عباسي را فراهم آورد
پس اعراب مهاجر و ايرانيان ساكن به همراه تركان مترصد ) 77:1388متز،(» داشت

اي به خالفت بهره مند بودند كه اين خود از قدرت، از وابستگي و همگرايي مذهبي و وف
  .عوامل بهروزي شرق و ساكنانش بوده است

  .هاي متقارن در شرق ايران عوامل سياسي ظهور حكومت

هاي متقارن در شرق ايران در قرون دو تا  براي ريشه يابي مسئله شكل گيري حكومت
نخستين امير . اشاره كردچهار اسالمي بايد به يكسري عوامل سياسي موثر در اين زمينه 

نشين ايراني كه در قلب حكومت خلفاي عباسي تشكيل شد حكومت طاهريان در 
اين نورستيگان خود را از فرزندان رزيق مي دانستند كه جز موالي طلحه  .خراسان بود

سس  طاهر مو) 1335نفيسي،(در زمان حكومت امويان بودند) عامل سيستان(خزاعي 
ايراني اين سلسله يكي از سرداران مامون خليفه بود كه او را درنيل به خالفت بغداد 

گويا طاهريان به فراست دريافته بودند، تنها عقبه و اصالت خانداني . ياري داده بود
هرچند ايراني . دل به خالفت داشته و شمشير در خدمت ايشان بود. كارگشا نخواهد بود
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تي زحمت سخن گفتن به زبان مادري نيز به خود نمي دادند، بودند، اما در گويش ح
خليفه هم حق شناس اين خدمات بود كه خراسان را به او و فرزندانش اعطا كرد و 

خاورشناسان (هجري اين امارت را حفظ نمودند260تا199فرزندان وي را تا چهار نسل از
حسين سرداري سپاه در ايام حكومت مامون در خراسان، طاهربن )249:1337فرانسوي،

را بر عهده داشت و چندين پيروزي را براي آنها به ارمغان آورده 
عبداهللا . طاهرسرداري اليق و فرماندهي شجاع و صديق بود) 1349،330مسعودي،(بود

بن طاهر نيز همين روند را ادامه داد او در گسترش قلمرو خود در آسياي مركزي و 
حكومتش در خراسان  مركز قلمروش نيشابور از افغانستان بسيار كوشيد و در زمان 

به همين دليل خليفه واثق، . عظمت و شكوفايي و رشد چشمگيري برخوردار بود
اين طاهريان چنانكه  )1347گرديزي،.(حكومت عبداهللا در خراسان را مورد تاييد قرار داد

ول به حكومت اما قبل از وص.ايراني و از مردم پوشنگ هرات بودند زرين كوب اشاره كرده
نيز خود را از راه مواالت، به اعراب بسته بودند با اين همه از وقتي كه به خراسان آمدند، 

خواستند با دربار بغداد ارتباط خود را قطع كنند، الزم دانستند كه پيوند خود را  چون مي
پس سعي كردند از قلوب مردم براي استقرار دولت خويش .با ايرانيان استوار نمايند

آيين  ها، هرچند، از دولت بغداد جدا شده بود، اما از دولت آن. ايگاه محكمي بسازندپ
از اين رو، برخالف مازيار و بابك، از پشتيباني و حمايت ايرانيان . مسلماني جدا نشده بود

مسلمان بي نصيب نماندند و به همين سبب بود كه توانستند آرزوي استقالل و سلطنت 
توان دليل موفقيت طاهريان در  پس مي) 65:1383زرين كوب،(خويش را تحقق بخشند 

ها در مواجهه با حكومت مركزي جستجو كرد و  برابر خلفاي عباسي را در نوع تعامل آن
اين پيوند بين اسالميت عربي و ايرانيت برگرفته شده از زادگاهشان زمينه استقرار و 

سامانيان با نوعي ديگر از رويكرد  از سويي ديگر حكومت. ها را به وجود آورد موفقيت آن
در باب اينكه سامان كه بود و در كجا زندگي . شوند ديني موفق به تسخير ماوراءالنهر مي

دهقاني بود كه در شهري به  «نرشخي معتقد است كه. كرد سخنان بسيار رفته است مي
اقبال بدو كرده و پس از آنكه اسالم آورد  در نزديكي ترمذزندگي مي) سامان(همين نام

روي نمود، واوالدش بعد از آنكه در فتنه رافع بن ليث خليفه مامون را ياري كردند 
در مورد اصل ونصب وجايگاه ) 1351،263نرشخي،(»هريك به مقام مهمي رسيدند
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و . نژاد خالص ايراني داشتند «:سامانيان نويسنده كتاب تمدن ايرني خاطر نشان كرده
اعقاب شاهنشاهان  هاي ايران بودند و خود را از خاندانمتعلق به يكي از مشهورترين 

هجري خليفه مامون، ماوراءالنهر را با بخارا و 202و درحدود.گفتند قديم ساساني مي
چون خلفاي بغداد نسبت به ايران شرقي . سمرقند به صورت تيول به آنان واگذار كرد

در حوزه امارت خود در  ورزيدند امراي ساماني به زودي خود را بيش از پيش غفلت مي
ماوراءالنهر نيز در ) 250:1337خاورشناسان فرانسوي( ».ماوراءالنهر مستقل يافتند

گرفت اما با ورود سامانيان اين  اي قرار داشت كه همواره مورد تهاجم قرار مي ناحيه
منطقه به جايگاه امني براي مردم تبديل و باعث پيوند مردم با حكومت شد پس 

تكيه بر سنت ايرانيت زمينه استقالل خود را به وجود آوردند كه در نهايت  سامانيان با
سامانيان روح زمانه را درك و نياز .منجر به شكل گيري حكومتشان در ماوراءالنهر شد

آنها در . خلفا را فهميده و براي خاستگاه خود و تمايل خالفت دارويي شفا بخش داشتند
. مي داده و در زمين به تاريخ ساساني لقب زده بودندآسمان پيوند خود را به خلفاي اسال

مزيت ديگر، دوري ماوراءالنهر از خالفت عباسي بود، چرا كه سامانيان بدون تزاحم خلفا 
هاي  و عمالشان زمينه رشد واعتالي فرهنگشان را به وجود آورند وبه جاي كشمكش

اي موجه از حكومت  ه چهرهسياسي، با بهاء دادن به شاعران و نويسندگان و هنرمندان ب
در بخارا بود كه پيشقدمان فردوسي، نخستين  اين دورهدر. داري در ماوراءالنهر رسيدند

بعالوه ماوراءالنهر . هاي منظومه حماسي ايران، كتاب شاهان يا شاهنامه را ريختند طرح
كه  چنانكه ابن سينا. در زمان سامانيان يك مركز قابل مالحظه مطالعات فلسفي گرديد

هجري در بخارا به دنيا آمد و مطالعات ارسطويي را در مشرق زمين ازسر 370در سال 
پس رسيدن به ) 250:1337همان،( گرفت، در اين مناطق آراء خود را به ثمر نشاند

اين  چنين سطحي از رشد فرهنگ بدون داشتن بستري مناسب امكان پذير نيست و
بغداد باشد كه با مهاجرت نخبگان جامعه به آنجا و تواند دور بودن ماورءالنهر از  بستر مي

هاي سياسي زمينه مطالعات فكري، فلسفي و فرهنگي را به وجود  دور بودن از جدال
در مورد صفاريان نيز . آورد و همين مسئله در روحيه اميران ساماني نيز انعكاس يافت

) صفاري(شغل رويگرييعقوب ليث صفار از جواني به . مي توان الگويي ديگررا رصد كرد
هجري در سيستان بر ضد خوارج به جنگ پرداخت و 237گذراند، و از سال روزگار مي
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گرد آورده ) افراطيان خوارج(براي جنگ با شُراه) به نام مطوعه(سپاهياني را
او توانسته بود با شكست خوارج براي خود جايگاهي رفيع فراهم ) 1342،75يعقوبي،.(بود

وازه سازد و كيست كه نداند نام بزرگ با خود نان و موهبت به همراه آورد و نامش را پرآ
خليفه عباسي يعني موفق هم رسماً حكومت طخارستان، سيستان و سند را به . دارد

از سويي صفاريان مناسبات مطلوبي با دهقانان ) 1906،1841طبري،.(يعقوب واگذار كرد
ا به عنوان مدافع طبقه دهقان در سيستاني داشتند كه يعقوب ليث صفار توانست خود ر

برابر اشرافيت عرب جا بزند و از طرف ديگر شاهد هستيم كه صفاريان فقط به صورت 
ولي عمال در تالش براي استقالل خود ) 7،60ابن اثير،ج(اسمي، اطاعت خلفا را پذيرفتند

ان هاي خاص مذهبي در سيست جداي از موارد ذكر شده، رقابت. از حكومت مركزي بودند
هاي داخلي و  رقابت«:كند كه نيز  از عوامل ظهور صفاريان بود باسورث هم اشاره مي

اي بر  ها در سيستان، و شقاق ميان اهل سنت و خوارج تاثير بازدارنده اي عرب قبيله
و همين زمينه را براي خروج ) 83:1377باسورث،(» .توسعه طلبي بالقوه عرب داشت

  .يري حكومت صفاريان فراهم كرديعقوب ليث در سيستان و شكل گ
به شرق ايران، اينك به بررسي   پس از بررسي كلي عوامل سياسي و مهاجرت اعراب

يكسري عوامل جزيي تر از درون همين عوامل خواهيم پرداخت تا بتوانيم به جواب 
از نكات جالب توجه در اين دوره پي بردن خلفاي . پرسش در مقاله نزديكتر شويم

هاي محلي در اين  يگاه منحصر به فرد شرق ايران در شكل گيري حكومتعباسي به جا
عزيمت مامون از ايران راه برقراري سازمان  «:چنانكه اشپولر روايت كرده. نواحي است

هاي متعدد مذهبي در اين  و شكست قيام.سياسي مستقلي را، الاقل در خراسان، باز كرد
اي  ل اين ناحيه تنها به دست طبقات عاليهمنطقه، به صاحب نظران نشان داد كه استقال

حتي . ممكن است كه داراي وضع اجتماعي ثابت و تربيت سياسي صحيحي  باشند
هارون الرشيد با دستورتقسيم كشور به دو ناحيه شرق و غرب، نظر خود را در باره اين 

و مامون نيز توان از طرف بغداد اداره كرد، عمال اظهار كرد  مسئله، كه ديگر ايران را نمي
به نوبه خود تا آن اندازه در خراسان توقف كرده بود كه بتواند صحت اين نظر را تاييد 

اي، سد  هاي تازه نمايد و نيز آنقدر عاقل و آگاه بود كه بداند، او نبايد با توسعه پيشرفت
ري راهي براي خود ايجاد كند، بلكه بايد بكوشد تا اوضاع را به صورتي نگاه دارد كه همكا
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بغداد و خراسان را در آينده نيز امكان پذير كند و وحدت و پيوند خالفت را القل به 
اين مسئله اهميت جايگاه استراتژيك ). 1ج100:1379اشپولر،(».حسب ظاهر حفظ نمايد

از طرفي ديگر روحيه برتري نژادي عرب در دوره امويان و . كند منطقه را معلوم مي
توانست دليل خوبي براي مبارزه با حكومت در خراسان  ميگردآوري غنايم از مال مردم 

هاي شرقي، همواره درصدد افزايش ماليات  زيرا كه خلفا به جاي توجه به سرزمين. باشد
همچنين وظايفي مانند اجراي قوانين حقوقي، تعيين . و اعمال قدرت بيشتر بودند

روشن كرد كه اداره  حقوق، طبقه بندي افراد،افزايش و گردآوري ماليات و ضرب سكه
سرزمين وسيعي مانند خراسان آن هم از طريق بين النهرين امكان 

موضوع مورد بحث ديگر در مورد خراسان و سيستان اين است ) 1372،76ورهرام،.(ندارد
اي در محاق غفلت افتاده بود وبه  معني دقيق كلمه در آغاز تا اندازه كه چون خراسان به

شد  آمدند پر مي چ نشيناني كه از بصره و كوفه ميها و كو تدريج با پادگان
از طرفي سيستان در حاشيه جهان اسالم قرار داشت و هم اينكه  )78:1377باسورث،(

در نتيجه محيط نظامي ) 255:1377همان ،.(اي جدا افتادگي جغرافيايي نيز داشت پاره
ياسي و حكومتي هاي مذهبي، س مناسبي را فراهم آورده بود كه بتواند سبب ساز قيام

ها و جريان هاي سياسي از اين منطقه منشاء  شود و به همين دليل بسياري از قيام
  .گرفت و به كل جامعه ايران و خالفت اسالمي سرايت كرد

ها چون يك مواجهه چند وجهي در ابعاد نظامي، ديني و  پس مواجهه ايرانيان با عرب
نظرمولف كتاب تاريخ تمدن اسالم و از اين م. فرهنگي بود شبيه خود را سبب مي شد

ايرانيان عوض اينكه مثل مصريان تمام اجزاء تمدن اسالم را «:عرب معتقد است كه
هاي مهم اجزاء تمدن قديم خود را كامال محفوظ  اختيار نمايند بعد از اسالم هم قسمت

هايي  ها را در شكل حكومت پس بخشي از اين واكنش) 224:1380لوبون،(».نگهداشتند
چنانكه بروكلمان روايت كرده . قرار دادند كه داراي هويتي ايراني باشند مثل سامانيان

ها اصالت و ارج زبان مادري خود را مورد توجه  در اين نواحي شرقي بود كه ايراني«:است
قرار دادند چه، دهقانان يا اشراف كشاورز ايران هيچ گاه از اشاعه كامل يادگارهاي پر 

اي سالطين و پادشاهان خويش خودداري نكردند و توده مردم نيز افتخار وافسانه ه
ها را از ياد نبردند و استفاده از اين ميراث معنوي به عهده  خواندن و سراييدن اين افسانه
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و اين چنين ايرانيان دست به يك جدال ) 164:1383بروكلمان،(»سامانيان گذاشته شد
پس . رگ از آن متعلق به شرق ايران بوددروني با خالفت عباسي زده بودندكه سهمي بز

اين منطقه در واقع شكل دهنده بخشي از هويت ايراني اسالمي در برابر فرهنگ عربي 
اين چنين اين جدال دروني جامعه ايراني وخالفت عباسي . اسالمي خالفت عباسي بود

  .ها شد براي چندين قرن سبب ساز ظهور و سقوط خيلي از حكومت

  :نتيجه گيري

هاي متقارن در شرق ايران در قرون اوليه اسالم به خصوص در  شكل گيري حكومت
هاي طاهريان، صفاريان،سامانيان وغزنويان  هاي دوم تا چهارم جايي كه حكومت قرن

در بررسي هاي ياد شده . ظهور و استقرار يافتند، محور اصلي مقاله كوتاه حاضر بود
ها به شرق، دور بودن  منطقه ، مهاجرت عربعوامل چندي از جمله موقعيت جغرافيايي 

هاي متقارن، مهاجرت نخبگان به شرق، ذهنيت  از خالفت، نوع باور و تعامل حكومت
خلفاي عباسي به شرق ايران،مسائل اقتصادي مانند ماليات و مسئله تشابه مذهبي از 

دليل  موضوعاتي بود كه به طور اندك بدانها پرداخته شد كه بعضي از اين داليل به
هاي مسلمان شكل  ماهيتي كه دارند در پي فرايند تعامل و تقابل بين ايرانيان و عرب

هاي  گرفته است موضوعاتي مانند مهاجرت اعراب به شرق، نوع باور و تعامل حكومت
متقارن ، مهاجرت نخبگان به شرق و ذهنيت خلفاي عباسي به شرق ايران وتشابه 

به دليل جايگاه خاص دو سرزمين شكل گرفته مثل  اما يكسري ديگر از داليل. مذهبي
پس دسته اي . موقعيت جغرافيايي منطقه و دور بودن از خالفت مورد توجه واقع شدند

از اين عوامل به خاستگاه و جايگاه فكري و فرهنگي جامعه ايران وخالفت عباسي و 
كه به شكل دسته اي ديگر از اين عوامل حاصل نوع خاص جغرافياي دو سرزمين بوده 

البته به طور قطع عوامل . هاي متقارن در شرق ايران كمك كرده است گيري حكومت
مخصوصا . توانستند در اين فهرست جا بگيرند اند كه مي تأثير گذار ديگري هم بوده

هاي متقارن در شرق ايران  يكسري عوامل جزئي كه تاثير گذار در شكل گيري حكومت
توان پي به ابعاد ديگري از اين عوامل  وهش وسيع تر ميهستند كه با يك مطالعه و پژ

  .  برد
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