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  نقدي بر كتاب
  مغول ةحمل تا اسالمي دوران آغاز از ايران

  *پور حميد كرمي

  چكيده
در ده فصل مغول را  ةتاريخ ايران از ورود اسالم تا حمل ،اكبر واليتي علي ،لف اين كتابؤم

شود، اين اثر تاريخ سياسي  عناوين فصول كتاب مشخص مي كه از ده است. چنانكربررسي 
مورداشاره را كانون توجه خود قرار داده و مسائل اقتصادي و اجتمـاعي در   ةايران در دور

هـاي   كتـاب درخـالل فصـل    ةصورت پراكنده موردبحث قرار گرفته است. نويسـند  هآن ب
گيري  مختلف عاليق ديني و ارزشي خود را حتي در توصيف رويدادها نشان داده و با بهره

 ةرويكرد خاص خود را دنبال كرده است. نكت از متون تاريخي، در بحث از علل رويدادها
كـه تشـيع و    اي گونـه  به ،كند كه نگاه ايدئولوژيك بر تمام فصول كتاب سنگيني مي مهم اين
در  .هاي تاريخي تبديل شده است دوره ةهاي آن به گفتمان اصلي مردم ايران در هم آموزه

ازنظـر روش و چـه    تا معلوم گردد نويسنده چـه  شدهنقد و بررسي اين پژوهش كوشش 
  بند بوده است. اندازه به اصول پژوهشي علم تاريخ پاي تا چه امحتو

  هيان، تشيع.ارزمشابويه، سلجوقيان، خو  صفاريان، سامانيان، آل :ها كليدواژه
  

  . مقدمه1
هاي نظري و نيـز   بر غناي بحث ،هاي ديگر بررسي و نقد كتب تاريخي، مانند نقد آثار رشته

در نقد آثار تاريخي، بررسـي   .پژوهشي در اين رشته خواهد افزود ـ علمي ارتقاي معيارهاي
مـل  أنويسي حاصل ت تاريخ ةاي دارد، زيرا پديد فكري او جايگاه ويژه ةذهنيت مورخ و تجرب
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مـورخ و واقعـه ماننـد     ةرابطـ  ،ديگر عبارت ). به169 :1378(كار  ذهن مورخ و حادثه است
بلكه اين پيوند از جـنس ديگـري اسـت و از ماهيـت     معمار و يك ساختمان نيست،  ةرابط

ت در تـاريخ  يـ معنـاي عـدم عين   چه گفته شد بـه  تري برخوردار است. البته آن عميق و جدي
سان معنـي و مفهـوم عينيـت در     نيست، بلكه منظور آن است كه مفهوم عينيت در تاريخ هم

  طبيعت و علوم تجربي نيست.
به ذهنيت مورخ  ستهبوا كشف واقعيت تاريخي صرفاًچه آمد، نبايد پنداشت كه  اما از آن

است، بلكه مقصود آن است كه زبان و تفكر بخشي از بينش و ادراك تاريخي مـا را شـكل   
خـود را بـا عينيـت تـاريخي      ةنگاري فاصـل  تاريخ ةكه در پروس دهند. اما مورخ براي اين مي

تاريخ وفـادار بمانـد و از   ها و قواعد علمي و پژوهشي علم  الزم است به روش كندنزديك 
. در نقد اين اثر كوشـش بـر   كندهاي غيرعلمي و شعاري خودداري  در دامن تحليليدن تغل

  د.شوبستگي مورخ به اصول يادشده ارزيابي  اين است تا ميزان دل
  

  . روش و بينش در پژوهش2
را برعهده ساختن دروني و بيروني متن  روشن ةگفتار در هر اثر پژوهشي وظيف مقدمه يا پيش
اين  ةمقدم ةدهد. با مطالع اي در هر تحقيق به خود اختصاص مي جايگاه ويژه ،دارد؛ بنابراين
 نويسنده از نوشـتن آن  ةآمده است، هدف و انگيز» مجموعه ةدربار«عنوان  باچه  كتاب و آن

تيزبين اين موضوع نيز مهـم اسـت كـه منطـق      ةاما براي خوانند .گردد ) معلوم مي8(همان: 
بر چه اساسـي اسـتوار   » مغول ةايران از آغاز دوران اسالمي تا حمل«گذاري اين اثر يعني  امن

انـد   آثاري كه تاريخ عمـومي ايـران را در كـانون تحقيـق خـود قـرار داده       ةهم است. تقريباً
اي خاص در تاريخ ايران  اند را دوره هاي متقارن معروف شده هاي محلي كه به سلسله سلسله
هـا وجـود دارد، از وجـوه مشـتركي      كه جدا از نكات متمايزي كه در بررسـي آن اند  دانسته

تـري نيازمنـد اسـت،     . اما روزگار سلجوقيان خود به تحقيق مفصـل و گسـترده  ندبرخوردار
هـاي   راه خوارزمشـاهيان در يـك مجموعـه دركنـار سلسـله      هـم  قرارگرفتن آن بـه  ،بنابراين

  كند. را طلب مياصطالح متقارن، توضيح و تفسير علمي  هب
هـاي   هاي پيشين از تاريخ ايـران را بـا يافتـه    بندي گري تقسيم حال اگر محقق و پژوهش

گيري يك رويكرد جديد به  داليل تاريخي امكان شكل ةتحقيقي خود ناهماهنگ بيابد، با ارائ
باره  د، اما در اين قسمت توضيح و تفسيري دراينكرموردبحث را فراهم خواهد  ةتاريخ دور

  رائه نشده است.ا
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 بلكـه  نيسـت،  منحصر يختار ةبه مورخان و متخصصان رشت يرانا يختار ةدربار پژوهش
فرهنگ را كـانون توجـه    ةحوز كه كساني حتي و اجتماعي علوم مختلف هايرشته محققان
و بـه   يسـته نگر يـت اهم ةديـد  به ايران تاريخ به خود موضوع اقتضاي به اند،داده قرار خود
بلكه در  يست،ن يداخل ةمحدود به حوز مذكورو توجه  ياق. اشتپردازنديآن م دربارة يقتحق
  موضوع صادق است. ينا غيرايراني و ايراني گرانپژوهش درميان نيز مرزها سويآن

 در بايـد  محتـوا،  در هـم  و روش در هـم  حـوزه،  ايـن  بـه  مربوط هايپژوهش ةهم اما
 ينـد، افر يـن خود بپردازند. در ا ةيبه اثبات مدعا و فرض تاريخ علم تحقيق روش چهارچوب

خـود   يبـرا  ينـي د يهـدف و رسـالت   يخدر كار پرداختن به تـار  گريپژوهش و محقق اگر
ـ  ةوظيف انجام در بايد دهد، قرار آن اثبات درخدمت را خود تحقيق و دكن يفتعر  يشخود ب
 ينةو زم مسير زمينه اين در ايراد و نقص گونههر يراز ؛ينديشدكار خود ب يفيتبه ك يگراناز د
  .ساخت خواهد هموارتر را ديگر هاييهفرض يرشپذ

هايي كه تكاپوي نيروهاي مذهبي در تاريخ ايران را موضوع بررسي خـود قـرار    پژوهش
دهند، ضمن استفاده از منابع عمومي و مشهور تـاريخي، موظـف بـه اسـتفاده از آثـار و       مي

جاكـه   . ازآناسـت مـوردنظر   ةديني فرق مختلف مـذهبي در دور هاي علما و بزرگان  نوشته
ها جدلي است و هريك درصدد اثبات عقايد خود و بطالن باورهاي مقابل  ماهيت اين نوشته

هـاي مهمـي از تـاريخ فكـري و دينـي را روشـن        ها جنبه گيري از آن ، بهرهاستو مخالف 
هـاي   ها آشنايي با مفاهيم و بحـث  از آنسازد. البته از اسباب و شرايط الزم براي استفاده  مي

نظر  ديگري كه در اين زمينه اشاره به آن ضروري به ة. نكتاستفقهي و كالمي و از اين قبيل 
گر در روند  پژوهش مثالً .استهاي اين دوره  رسد نگاه اقتصادي و دقيق به آثار و نوشته مي

سياسي و دينـي مورخـان ايـن    پژوهش خود بايد در تحليل رويدادها از تمايالت و عاليق 
  استفاده قرار دهد.پرتو منابع ديگر مورد ها را در آندوره از آشنايي دقيق برخوردار باشد و 

هاي فرهنگي و سياسي حاصـل   ها و انبساط چنين نقش تحوالت اقتصادي و انقباض هم
  .كندها را در تحليل خود وارد  از آن

هاي  وم اجتماعي، در تبيين و تحليل پديدههاي عل مورخان تاريخي همانند محققان رشته
خوبي به  زيرا به ؛دهند كاري شديدي از خود نشان مي خود، دقت و گاه محافظه ةموردمطالع

هاي زياد  خصوص رويدادهاي مهم، به بررسي هكه اثبات علل وقايع، ب اند اين واقعيت واقف
مل و احتيـاط روا  أهاي علمي خود، ت در انتشار نتايج فعاليت ،رو و عميق نيازمند است. ازاين

ـ  دارند و در انتخاب واژه مي خصـوص اظهارنظرهـا نيـز جانـب احتيـاط را       هها و مفاهيم و ب
  نند.ك   هميشه حفظ مي
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هـا معيارهـاي    هـاي تـاريخي و انسـجام آن    آوري داده پژوهش حاضر در تدوين و جمع
، يستي خالي از نقص و ايراد نجاكه هر پژوهش علمي را موردتوجه قرار داده است، اما ازآن

ص يجانب با درنظرگرفتن برخي اصول پژوهشـي و اجتنـاب از نقـا    اين كتاب نيز ازنظر اين
  خود را انجام دهد. ةچه هست وظيف وانست بهتر از آنت  مي

هرگونـه   كـه  گر علوم اجتماعي و ازجمله تاريخ ضروري اسـت  براي محقق و پژوهش
اين كتـاب چنـين    ةمستندات موثق و دقيق ارائه دهد. در مقدم ةدقت و با ارائ اظهارنظر را با

اي كه درطي حكومت پهلوي معمول بـوده،   ستيزانه اسالم ةنويسي مغرضان تاريخ«آمده است: 
پهلـوي اول و دوم،   ة). در دور13: 1390(واليتي  »ورت رونويسي ادامه داردص  و كماكان به

ابعـاد مختلـف تـاريخ ايـران باسـتان       ةالعـ اي براي مط ازسوي محافل رسمي تالش گسترده
چنين برخي مورخان و محققان وابسته به دربار رويكردي غيرمـذهبي و   صورت گرفت، هم

نويسي در اين دوره محدود  تاريخ ةنويسي در پيش گرفتند، اما حوز گاه ضدمذهبي در تاريخ
زيرا مورخان و محققان فراوان ديگري نيز بودند كـه حتـي بـا     ،و منحصر به اين گروه نبود

هـا در راسـتاي    آن يامحتـو رسانيدند كه  استفاده از امكانات دولتي آثار خود را به چاپ مي
و دينـي   ،بسياري از آثار ادبي، تـاريخي، فلسـفي   گسترش ميراث تمدن اسالمي بود. اصوالً

ها عمق و غناي تمـدن اسـالمي    و با انتشار آنبار در اين دوره به چاپ رسيد  براي نخستين
  ازپيش عيان گرديد. اسالمي بيش ةبراي جامع

رو ضـروري اسـت كـه آثـاري      گـويي ازآن  اهميت اظهارنظرهاي دقيق و اجتناب از كلي
اي چون واليتـي اسـت كـه در     لف آن شخصيت وارسته و فرهيختهؤازقبيل اين كتاب كه م

اهـل   ياند، مورد اعتنا خدمات گوناگوني بوده أمنش هاي مختلف كشور طي چند دهه عرصه
 ةاهل فـن در رشـت   ،كه معلوم است خصوص مجامع دانشگاهي خواهد بود و چنان هتاريخ ب

مطالـب ايـن كتـاب     ةدقت خواهند نگريست و دربار ةتاريخ به هر واژه و عبارت آن با ديد
هاي ديگـري از   شان و گفتهاي ةضروري بود اين گفت ،رو داوري دقيقي خواهند داشت. ازاين

 ةسفانه كـم نيسـت، مسـتظهر بـه مسـتندات موثـق باشـد و همـ        أكه در اين اثر مت ،اين قبيل
  يك پديده را موردقضاوت قرار دهد. هاي بهجن

  
  . ورود اسالم به ايران3

بايسـت موضـوعاتي ازقبيـل     طـور طبيعـي مـي    فصل دوم آغاز واقعي اين كتاب است و بـه 
پذيري ايرانيان و مقاومت يـا تسـليم آنـان     ايرانيان از اعراب، روند اسالمچگونگي شكست 
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گيري دولت  هاي اول و دوم هجري، شكل خراسان در سده ةاميه، وضعيت پيچيد دربرابر بني
مستقل در شرق قلمـرو خالفـت عباسـي و از ايـن قبيـل       ةعنوان نخستين سلسل طاهريان به

يك موضوع بررسي قـرار نگرفتـه اسـت و     ين مهم هيچموردبررسي قرار بگيرد. اما اين عناو
گيـري دولـت    يعني شـكل  ،سوم هجري ةمناسب براي بحث از سد ةكتاب بدون ايجاد زمين

  .)43(همان:  رددگ   آغاز مي ،صفاري
هاي نويسنده از وقايع مهم تاريخ ايران برگرفته از تحقيقات گذشته است  برخي برداشت
در ابتـداي فصـل چنـين آمـده اسـت:       رخان نيست، مـثالً هاي جديد مو و ناظر بر پژوهش

ايرانياني چـون ابومسـلم خراسـاني     ةگيري از نيرو و انديش حكومت خلفاي عباسي با بهره«
هـاي   ولي براي مورخي كه متخصـص تـاريخ عباسـيان و نيـز سـده      ،)43(همان:  »گرفت  پا

هـاي   رانـي در دوره هـاي محققـان ناسيوناليسـت اي    نخستين است، اين سخن يادآور نوشـته 
اول و دوم هجـري   ةدهد كه خراسـانيان در سـد   هاي جديد نشان مي گذشته است. پژوهش

به ايـن منطقـه مهـاجرت كردنـد.      العرب ةجزيرايرانيان و قبايل عربي بودند كه از  ةمجموع
به ناخشنودي از امويان، دسـت   كه شامل ايرانيان و اعراب بودند، باتوجه ،بنابراين خراسانيان

  1گر اموي را برچيدند. ياري به عباسيان دادند و بساط دودمان ستم
چنين در بررسي تاريخ ايران در اين دوره نبايـد قيـام اعـراب خراسـان بـه رهبـري        هم
كـه   ضـمن آن  ،قيام ابومسلم را ناديـده گرفـت   ةبن سريج و علي بن جديع در آستان  حارث

  2سان از اعراب بودند.دهان ابومسلم و عباسيان در خرا بسياري از فرمان
هاي نخست هجري در شمال ايـران علويـان طبرسـتان     هاي مهم در سده يكي از سلسله

و  ،هـا بـا طاهريـان، سـامانيان     گيري و هم ازلحـاظ رويـارويي آن   كه هم ازنظر شكل هستند
 ةآيند. در اين پـژوهش دربـار   حساب مي صفاريان يكي از مقاطع مهم تاريخ اين سرزمين به

الي چند فصل، مطلب يـا مطالـب خاصـي ديـده      هها جز چند سطر پراكنده در الب دولت آن
تـر   رسد آن است كه طبرستان بيش نظر مي هتر ب خصوص مهم هها ب آن ةچه دربار شود. آن نمي

هنگـام پـذيرش اسـالم     اعراب ايستادگي كرد و حتي بـه  ةهاي ديگر دربرابر حمل از سرزمين
آن مذهب شيعه را برگزيدند تا تمايز خود را از دولـت   برعكس تمايل دولت عباسي، مردم

ديگر درمورد علويان طبرستان آن اسـت كـه بسـياري از سـرداران      ةعباسي نشان دهند. نكت
هـا   دند، ازجملـه مالزمـان و سـرداران آن   شـ گذار چند دولـت مهـم    كه بعدها بنيان ،ديلمي

ها در  المه، اختصاص مطالبي به آنترشدن تاريخ دي براي روشن ،رو آمدند، ازاين حساب مي به
  رشدن تاريخ گيالن ضروري بود.ت   روشن
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كـه ازسـوي    داردكه گفته شد، اظهارنظرهاي تاريخي زماني ارزش و اعتبار علمـي   چنان
ها اجماع و اتفاق نظر حاصل آيـد. امـا    تا درمورد صحت آنشود ييد أمنابع متعدد و موثق ت

ـ  يان بهعباسيان از ايران«مطالبي ازقبيل:  يـابي بـه قـدرت اسـتفاده      ابـزاري بـراي دسـت    ةمثاب
با منطق حوادث و تاريخ ايـن دوره سـازگار نيسـت و بـا اغـراق و       .)43(همان:  »كردند مي

راه است. اگرچه در اين دوره شاهد قتل ابومسلم و خاندان برامكه و جمعي ديگر  بدبيني هم
واقعيـت   انكاري داشـتند،  خاندان نقش غيرقابلرسيدن اين  قدرت كه در به هستيم از ايرانيان

عباسيان نيز گرفتار خشم  ةاين است كه بسياري از اعراب و ازجمله برخي از اعضاي خانواد
فرهنـگ   ةاتفاق از غلبه و سيطر منابع اين دوره به ،حال و ظلم خلفاي عباسي گرديدند. بااين

  3نند.ك   هاي متعدد نقل مي زارشعباسيان گ ةخصوص درميان خانواد هايراني در بغداد و ب
هـاي منـابع تـاريخي، فرهنـگ و      هنگام نقد و تحليـل گـزارش   كه به مهم ديگر اين ةنكت
هـا را   هـاي امـروزي آن   هاي حاكم بر روزگار موردبحث را بايد درك كرد و با ارزش ارزش

 لف بـر ايـن بـاور اسـت كـه     ؤموردمداقه قرار ندهيم. درمورد نسب يعقوب ليث صفاري، م
ار خوانده اسـت، غيرمنصـفانه و   هاي فرودست و عي يعقوب را از گروه كه ،گرديزي روايت
  .)45(همان:  تر است كه او را قهرمان خوانده به صواب نزديك سيستان تاريخروايت 

محلـي يعقـوب بـوده و     چون هـم  ستانيس خيتارلف نامعلوم ؤواقعيت آن است كه م
بـه شـهرت رسـانيد، او را چـون يـك قهرمـان        يعقوب نيز سيستان را با اقدامات خـود 

) و البته در اين توصيف مالحظاتي را كه گفتـه شـد   24: 1345 ستانيس خيتار( ستايد مي
(اسـفندياري كاتـب    معني فردي مجهول توصيف يعقوب به ،بايد درنظر گرفت. درضمن

اران عي) بخشي از واقعيت زندگي 1551، 15 ج :1351اثير  (ابن گر ) يا غارت335: 1356
  .شمردن اقدامات او نيست اهميت خصوص يعقوب است و نشان كم هو ب

ها استفاده نشده است  اين فصل از آن مند كه در تاريخ صفاريان دو پژوهش ارزش ةدربار
كه هريك با  ،اثر باستاني پاريزي ثلي يعقوباثر باسورث و نيز  سيستان تاريخند از: ا عبارت
گيـري قـدرت صـفاريان را     سياسـي و اجتمـاعي شـكل    ةهم زمينگيري از منابع متقدم  بهره

ــي  ــردبررس ــط د   هك ــبات و رواب ــم مناس ــد و ه ــه   ان ــايگانش را ب ــوب و همس ــت يعق ول
  اند. گذاشته  بحث
  

  . رويكرد سامانيان به خالفت عباسي4
خـود   ةكه در اواخر قرن سه و چهار هجري مـاوراءالنهر را تحـت سـيطر    ،سامانيان ةسلسل

نامي نيك  ،خصوص در حمايت از زبان و ادب پارسي هب ،ر خدمات فرهنگيخاط هداشتند، ب
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اند. اين فصل كتاب نيـز   و هميشه موردتمجيد مورخان قرار گرفته هاز خود به يادگار گذاشت
ايـن اميـران،    درمـورد گـذاري   اما در ارج ،گران اين دولت را مورد تكريم قرار داده حكومت
هاي تاريخي  كار گرفته شده كه با بسياري از گزارش به ها و عباراتي در اين قسمت توصيف

گاه ظلـم و سـتم    اي كه هيچ عنوان سلسله در ابتداي فصل از سامانيان به سازگار نيست، مثالً
) ياد شده است و عدم پرداخت خـراج ازسـوي   99(همان:  خلفاي عباسي را گردن ننهادند

  (همان) ذكر كرده است. ها به خليفه را از داليل مدعاي خود اميران آن
لف محترم، حتي پـيش از امـارت، از نزديكـان و محـارم     ؤسامانيان برعكس تصور م

رحمـي   گـر و بـي   عبداهللا قسري حاكم اموي خراسان بودند. اين فرد خوي ستم بن اسد
خـداه نـام    سـاماه  سببهاي فرودست ماوراءالنهر بود. به همين  داشت و موردنفرت گروه

گذاشت، تا مراتب دوستي خود را به سـردار عـرب امـوي نشـان دهـد.      پسر خود را اسد 
روي نشانه و دليلي محكم براي شماتت اين سلسـله   هيچ كه گفته شد، اين موضوع به چنان

هاي اشرافي ايراني در اين زمان با اعـراب همكـاري نزديـك و     تر خاندان نيست، زيرا بيش
پسـرانش بـه پـاس همكـاري و هميـاري بـا       مون نيز اسـد و  أم ةمستمري داشتند. در دور

). 119: 1363 (فـراي  عباسيان به حكومت نواحي مختلف ماوراءالنهر منصـوب گرديدنـد  
كردند، بخشـي   عباسي ارسال مي ةامراي ساماني هميشه از غنائم بخشي را به دربار خليف

بسيار  از غنائم باارزش فوق كنيزان و غالمان ترك بودند كه در اين زمان ارزش و قيمت
  بااليي داشتند.
دليـل تـالش درجهـت جلـب      خاطر رعايت جانب خلفاي عباسي و نيـز بـه   سامانيان به

مند به دسـتگاه خالفـت مـورد سـتايش قـرار       هها، هميشه ازسوي مورخان عالق رضايت آن
و جنـگ عليـه تركـان نامسـلمان و صـيانت از قلمـرو       » غـزو «ها در  اند و حضور آن گرفته
  ها نزد مورخان اين دوره است. نامي آن ر و خراسان يكي از علل خوشالنه      ماوراء
هاي موردبحث خراج يا ماليات ثابت و مشخصي بـه   يك از سلسله كه هيچ ديگر آن ةنكت

شد همان  ها به بغداد ارسال مي چه ازسوي آن كردند، بلكه آن عباسي ارسال نمي ةدربار خليف
اوضـاع و احـوال، زمـاني بـيش و زمـان ديگـر       هايي بود كـه بـه اقتضـاي     هدايا و بخشش

  د.ش   مي  كم
كه در زير اسامي  ،چنين از چند پژوهش مهم تاريخي درمورد سامانيان هم ،در اين فصل

اثـر   وسـطي  قـرون  ميـراث  بخـارا ند از: ا شود، استفاده نشده است كه عبارت ها آورده مي آن
  فروزاني. سامانيان تاريخچنين  و هم ،كمبريج ايران چهارمجلد ،ريچارد فراي
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  . تكاپوي شيعيان5
بويـه را   آل يلف اقدامات امـرا ؤم .ه استشدبويه بررسي  در فصل چهارم، تاريخ سياسي آل

هاي تشيع مورد تمجيد فراوان قرار داده اسـت و از كوشـش    خاطر تالش در رواج آموزه هب
  كرده است.  ) ياد47(همان:  خواهانه نبش آزاديعنوان ج گرفتن امارت به دست ها براي به آن

عباسـي   ةخليفـ  درمـورد بويه  آل يرويكرد امرا ةتحليل جديدي دربار ،در اين فصل
بويـه و   محترم تحليل محكـم و قابـل قبـولي از مناسـبات آل     ةارائه نشده است. نويسند

 ها را ناچار از كنارآمدن بـا عباسـيان دانسـته    گاهي آن و خالفت عباسي به عمل نياورده
) و در جايي ديگر مماشات با اين خالفـت را يكـي از عالئـم استيصـال و     495 (همان:

چنـين علـل رويـارويي     هم .)505(همان:  حساب آورده است بويه به درنهايت ضعف آل
 ةهاي شيعي حمدانيان و فاطميان و نيز داليـل دشـمني ايـن سـه سلسـل      بويه با دولت آل

بويـه   گـر نكـات مهـم علـل انفعـال آل     ديگر توضيح داده نشده است. از دي شيعي با يك
دربرابر حمالت مكرر امپراتوري رم به قلمرو اسالمي موردبحـث قـرار نگرفتـه اسـت.     

  4است.نشده اي مهم استفاده ه برخي پژوهشاز چنين در تدوين اين قسمت  هم
  

  . غزنويان6
قسمت ترين  كه به تاريخ غزنويان اختصاص يافته است، به داليل متعدد ضعيف ،فصل پنجم
 ةاسـتفاد  اين قسمت را بايد در منابع آن جسـت؛ مـثالً   ةآيد. اولين نقيص حساب مي كتاب به
و ارجاع فـراوان   ،شاهعليفتح دوران انگليسي ديپلماتسرجان ملكوم،  ايران تاريخمكرر از 

اين موارد است. تـاريخ غزنويـان، از    ةازجمل 5اهللا همداني رشيدالدين فضل التواريخ جامعبه 
تمـامي   در مقايسـه بـا  انـد،   كردههاي مختلف آن را توصيف و تحليل  حيث منابعي كه جنبه

سف در اين اثر از بسـياري از  أ، اما با كمال تداردتري  اين دوره وضعيت مناسب هاي هلسلس
  اي به عمل نيامده است. ها استفاده منابع اصلي مربوط به آن

و  ،گـران افغـاني، هنـدي    ن ايرانـي، پـژوهش  اگذشته از مورخـ  ،تاريخ غزنويان درمورد
هـا حتـي يـادي نشـده      اند كه البته در اين تحقيـق از آن  اي ارائه داده پاكستاني نيز آثار ارزنده

فروزاني در  ةو نيز پژوهش ارزند غزنويان تاريخچنين اثر دوجلدي باسورث با نام  هم .است
، 210(همـان:   از منـابع تـاريخ   هكنند هاي طوالني و خسته قول اين زمينه قابل ذكر است. نقل

) و نقل رويدادهاي تكراري و نيز درج داسـتان حسـنك   223، 222، 216، 215، 214، 212
  ص اين قسمت است.يوزير از ديگر نقا
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خـواري،   ندوزي، شـراب ا لف عبارت است از: ثروتؤعلل فروپاشي غزنويان از نگاه م
مشـترك   ) كه البته ويژگي274 - 266(همان:  و از اين قبيل ،آوردن به كارگزاران نااليق روي
يعنـي   ،هاي ايراني بوده است. امـا ضـعف اساسـي دولـت غزنـوي      ها و سلسله دولت ةهم

چنين توجه بيش از حـد سـلطان    حتي مورداشاره قرار نگرفته است. هم ،ماهيت نظامي آن
 .ها را از توجه به خراسان بازداشت و سلطان مسعود به هند و غارت خزائن آن آنمحمود 
 درخصوص علما و اشراف وقتي متوجه سياست غلط غزنويـان    هرو، اهالي خراسان ب ازاين

ي ا   ند، به آل سلجوق، كه البته مسلمانان متعصبي نيز بودند، روي گشـاده شدسرزمين خود 
  نشان دادند.

  
  تركان غز به خراسان. ورود 7

ارچوب فصل ششم آمده است، شرحي از رويدادهاي سياسـي  هكه در چ ،تاريخ سلجوقيان
هاي پيشـين ازنظـر تـدوين و سـاختار از وضـعيت       فصل در مقايسه بااين سلسله است كه 

هنگام اتحاد با  خاستگاه نخستين اين سلسله به ةهمه دربار تري برخوردار است. بااين مناسب
كه نخستين منابع مربوط به  ،اورخون ةترك مطالبي ذكر نشد، حتي از كتيبـ  امپراتوري گوك

چنين مناسبات  شرحي داده نشده است. هم ،)23: 1366آيد (باسورث  حساب مي اين قوم به
تر علـل   مهم ةنكت .خليفه و سلطان در اين زمان موردتحليل دقيق و علمي قرار نگرفته است

مسـيحيان بـه    ةتوجهي سالطين آن به حمل هاي صليبي و بي سله به جنگعدم توجه اين سل
  هم موردغفلت قرار گرفته است. ،خصوص اورشليم هب ،بالد اسالمي

  
  . تحكيم مذهب سنت8

دارد، زيـرا از انسـجام    بـر  ديگر فصول بهترين بخش كتـاب را در  در مقايسه بافصل هفت 
تري دارد. اگر نويسنده نهاد اتابكي  غناي بيشتري برخوردار است و مطالب آن عمق و  بيش

تـر موردتوجـه و    ها با ساختار دروني امپراتوري سلجوقي را بـيش  و نهاد اقطاع و ارتباط آن
محترم بـه ايـن    ةچنين نويسند د. همش تر ارائه مي داد، مطالب اين فصل كامل بررسي قرار مي

هب تسنن تا اين زمان است و نيـز  تثبيت مذ ةترين دور موضوع مهم كه دوران سالجقه مهم
سـيس  أچنين نقـش ايـن دولـت در ت    اي درخور نياورده است. هم علل و عوامل آن نيز نكته
نيز از نكـاتي اسـت    ،معاصر به حيات خود ادامه دادند ةكه تا دور ،نهادهاي ديني و فرهنگي

تعصب و نيز كه در اين نوشته موردتوجه نبوده است. مدارس نظاميه در پرورش روحانيون م
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اي داشتند كه  ساختن جامعه در راستاي اهداف مذهبي آل سلجوق فعاليت گسترده دست يك
  البته در اين پژوهش نيز جاي بررسي آن خالي است.

  
  . رويارويي خوارزمشاهيان و مغوالن9

آوري  جمـع  شاهيان نيسـت و صـرفاً  مخوارز ةاي دربار تازه ةمطالب فصل هشتم حاوي نكت
لـف محتـرم حـداقل بـا     ؤرفت در ايـن فصـل، م   هاي ديگر است. انتظار مي مطالب پژوهش

 ،گرداني مردم از پادشاهان اين سلسله هاي پيشين علل روي استفاده از دستاوردهاي پژوهش
آيد، را مورد اشـاره قـرار    حساب مي ها دربرابر مغوالن به ترين عامل عدم مقاومت آن كه مهم

آيـد   نظر مي چنين به هم ،اين قسمت ةنيز هستيم. با مطالع سفانه شاهد اين نقصأداد كه مت مي
عباسـي   ةدربـار خليفـ   ةمغوالن معطوف بـه توطئـ   ةكيد نويسنده درمورد حملأكه توجه و ت

كه البته متكي بر چند مقالـه در ايـن    ،لف كتاب بر اين عاملؤكيد مأ. تاست اهللا لديناناصرلا
قتصـادي چنگيزخـان از توجـه بـه خراسـان و      هاي ا گرفتن انگيزه زمينه است، باعث ناديده
  ماوراءالنهر گرديده است.

  
  . ايرانيان و تشيع10

بررسي روند پذيرش تشيع ازسوي ايرانيان و مراحل گسـترش آن اگـر بـا تكيـه بـر روش      
د، كوششي سترگ و اساسـي در شـناخت ماهيـت    شوتاريخي و استناد به منابع موثق انجام 

دانـش و بيـنش افـراد جامعـه، هـر       يبـه ارتقـا   د بود. باتوجهديني و فرهنگي ايرانيان خواه
 ةچه در زمين ،گيرد بايد معيارهاي علمي و پژوهشي را پژوهشي كه در اين زمينه صورت مي

اسـت كـه آن دسـته از     دليـل خود قرار دهد. بـه همـين    ةسرلوح ،روش و چه ازنظر محتوا
 خرأهـاي متـ   را محـدود بـه دوره  هاي تاريخي كه روند گرايش مردم ايران به تشـيع   بررسي

انـد، از   هاي نخستين هجري را انـدك دانسـته   (صفويه) دانسته و پيروان اين مذهب در سده
هـايي كـه    پـژوهش  ،ديگـر  انـد. ازسـوي   اقناع محافل علمي و دانشگاهي ناتوان مانـده  ةعهد

صورت  ا بهحساب آورده و گزارش منابع تاريخي ر برعكس تمام ايرانيان را از ابتدا شيعي به
اند و همانند گروه اول، به هـدف و   نيز راه به جايي نبرده كنند گزينشي انتخاب و تحليل مي

ني اآن دسته از محقق شود كه يادآوريمهم است اند. در اين زمينه  ل نيامدهئمقصود خاصي نا
ـ  كه اين موضوع را در دستور پژوهش خود قرار داده ه اند و در آثار خود شيفتگي و عالقه ب

اند، اگـر در اثبـات مـدعاي خـود بـه       (ع) را موضوعي بديهي و ساده فرض كرده اهل بيت
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بستگي نشان ندهند، ناخواسته، مسير ادعاهاي واهـي   اصول پژوهشي و علمي وفاداري و دل
  گروه نخست را هموار خواهند كرد.
كيـد  أخاطر ت هشناسان غيرايراني را ب پژوهان ايران و ايران محقق در آغاز فصل نهم، تاريخ

ساختن ايرانيان و عدم توجه به ميراث شيعي ايرانيان  بيش از اندازه بر نقش صفويه در شيعي
محترم يك يا چند اثـر  ة اگر نويسند .)285(همان:  گيرد هاي نخست به باد انتقاد مي در سده

علمـي  ص يد و به اين وسيله معايب و نقـا كر مهم در اين زمينه را انتخاب و نقد تاريخي مي
  افزود. ساخت، بر اعتبار مدعاي خود مي ها را روشن مي آن

(ع) به  خصوص حضرت علي هبراي اثبات تعلق خاطر ايرانيان به ائمه و ب ،در اين فصل
بـر اهـل تـاريخ و حتـي      .)486(همـان:   استناد شده است االنوار بحارروايت و گزارشي از 

صـفوي بـراي اثبـات     ةخوانندگان معمولي پوشيده نيست كه ارجاع به اين اثر پرارزش دور
نخست هجري ازديدگاه روش پژوهش محل ايراد است. در اين زمينه بهتر  ةاي در سد واقعه

هـاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم متعـددي درمـورد ارادت       بود به منابع متقدم فراواني كه اشـاره 
  شد. اند، اشاره مي اهل بيت ارائه داده ةرانيان به خانواداي

دليـل   هـا و اصـطالحات بـه    هـاي تـاريخي برخـي از واژه    كه گفته شد، در بررسي چنان
هـا بـدون    دارنـد و كـاربرد آن  نيـاز  برخورداري از معاني مختلف به توضيح و گـاه تفسـير   

هـا   د افزود. يكي از ايـن واژه هاي مختلف تاريخي بر ابهام پژوهش خواه درنظرداشتن دوره
كه ازسوي برخي از نويسندگان متعصب اهل تسنن و نيـز ماشـين تبليغـاتي     است» رافضي«

كار گرفته شده است. بايد به يـاد   خصوص علما به هخالفت اموي و عباسي عليه شيعيان و ب
ـ       خصـوص   هداشت كه اين واژه هم عليه شيعيان اماميه و هـم عليـه فـرق ديگـر شـيعه و ب

غزنويان  ةشود. اما هم در دور كار گرفته مي طور موسع به اسماعيليه، ازسوي منابع تاريخي به
 خصـوص در مصـر   هبه افزايش قدرت شيعيان اسماعيلي ب و هم در عصر سلجوقيان، باتوجه

تر ناظر بر اين  (اسماعيليان نزاري) اين واژه پيش (حمدانيان) و ايران (فاطميان) و در الجزيره
هـاي وسـيع    محـور تـوده   بوده است. چون اسماعيليان نيز با طـرح شـعارهاي عـدالت   فرقه 

موجبات نگراني  و )65 - 45: 1369(لوئيس  دكردن روستايي و كشاورز را به خود جذب مي
ها و اصطالحات، درصـدد   رو، با كاربرد اين واژه ساختند. ازاين و وحشت علما را فراهم مي

  آمدند. گرداني مردم از اعتقادات اسماعيليه برمي يساختن تبليغات آنان و رو خنثي
كه  ساني نداشتند، درحالي يك ياماميه آرا ةشيع درمورداهل سنت در ارزيابي و قضاوت 

طور  كه به ،ها شافعيان و حتي حنفي .شيعيان داشتند ةحنابله اشتياق وافري به رويارويي با هم
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اي با پيروان شيعي داشتند.  اين زمان روابط حسنهدر  ،زيستند النهر مي عمده در ايران و ماوراء
  گيرد.  نن نكات فوق بايد موردتوجه قراردر بررسي روابط دنياي تشيع و تس ،بنابراين

 النقض سلجوقيان كتاب ةيكي از منابع مهم و اساسي براي بررسي جغرافياي مذهبي دور
هايي كـه   پژوهش ةبود. هممذهب  لف آن شيعيؤاثر نصيرالدين ابوالرشيد قزويني است كه م

مسائل فرهنگي و ديني سلجوقيان صورت گرفته خود را ناچار از استفاده از اين اثر  ةدر زمين
اي  صورت غيرمستقيم و ازطريـق مقالـه   لف محترم بهؤم ،اند. اما در اين فصل مند يافته ارزش

 لب آن دقيق نيستاستنباط وي از مطا سببچندان معتبر از آن بهره برده است و به همين  نه
زيرا با آوردن جمالتي گزينشي از اين اثر چنين نتيجه گرفته كه گويا مطابق با  ؛)487(همان: 

كه متن دقيـق مطالـب    مردم ايران در اين زمان شيعي بودند. درحاليتر  بيشگزارش قزويني 
  اين نويسنده چنين است:
...  اند زيديان ةبالد مغرب هم (گيالن) و جبال و ديلمان و در بعضي از اكثر بالد جيالن

و حـدود بـالد تركسـتان و غـزنين و      ،از بالد خراسان از نيشابور تا اوزكنـد، سـمرقند  
مذهب باشند. بالد آذربايجان تا بدرروم، همدان، اصفهان، سـاوه،   النهر همه حنفي ماوراء

 گـرد  رهو هـ  ،(گلپايگـان)  ... لرستان، خوزستان، گرپايگـان  اند مذهب قزوين همه شافعي
... قـم، كاشـان، سـبزوار، گرگـان، اسـترآباد،       انـد  (بروجرد) و نهاوند مشبهه و مجسـمه 

بالد مازندران و بعضي از ديار طبرستان و بسياري از نواحي  ةدهستان، جربايقان، و هم
 ري و بعضي از نواحي قـزوين و بعضـي از خرقـان همـه شـيعي اصـل امـامي باشـند        

  .)493: 1331  (قزويني
در منـابع پايـاني، نـام و     ،از اين اثـر اسـتفاده نشـده اسـت     اًاين فصل مستقيم اگرچه در

هـاي معتبـر    مشخصات آن ذكر شده است. البته در منابع اسامي بسياري از كتب و پـژوهش 
  اند. هاي كتاب مورداستفاده قرار نگرفته ذكر شده كه در فصل

هاي ايران با  فعاليت سلسله ةكارنام دربارةلف ؤهاي م يبها و ارزيا چنين برخي داوري هم
بويه را  فكري آل ةسلجوقيان ثمر: «است در جايي چنين آمده ديگر هماهنگ نيست، مثالً يك

چه خود طي چند سال حكومت شيعيان در  تنها نتوانست از آن از بين بردند و جهان اسالم نه
امـا   .)526: 1390تي (والي »بغداد كسب كرده بود، استفاده كند، راه انحطاط و نابودي پيمود

درمورد سلجوقيان به شرح زير ارائـه   ،چه آمد خالف آن ،چند صفحه بعد اظهارنظر ديگري
ليفات و شـكوفايي  أهاي وسيع علوم مذهبي و كثرت ت در عهد سلجوقيان پيشرفت«دهد:  مي

اي پيش ه   دانشمندان متعهد و متخصص دوره ةعلوم دقيقه در ايران كه حاصل تالش گسترد
  .)553(همان:  »بود، ادامه يافت
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شود  موردبحث آشكارتر مي ةلف به تاريخ دورؤدر فصل نهم، رويكرد ديني و مذهبي م
تيزبين انتظار دارد كه اين بخش، با استفاده از حداقل منابع معتبر شيعي، وظيفه و  ةو خوانند

زودي و  اما بـه  ده است تحقق بخشد.كررسالتي را كه نويسنده در اثبات مدعاي خود اعالم 
هايي كـه فاقـد    ها و نوشته رسد، زيرا ارجاع مكرر به مقاله سرعت، اين انتظار به نتيجه نمي به

و عــدم اســتفاده از منــابع معتبــري چــون  هســتندجايگــاه رفيــع و مهمــي در ايــن عرصــه 
بر اعتبـار بحـث خدشـه     مسعودي تاريخ و ،النحل و الملل، الشيعه فرق تاريخ، العوام  ةتبصر
ارچوب داليل كتاب در صفحات پيشين بيان گرديـد  هرد ساخته است. بخشي از داليل چوا

  گيرد. و اينك موارد ديگري مورداشاره قرار مي
) اين موضوع را از قرن سوم و با غيبت امـام  488(همان:  نويسنده در بحث از مهدويت

هـاي   روايتكند و از  دنبال مي ،)488(همان:  دوازدهم، حضرت حجت ابن حسن عسگري
آورد. اين سكوت و عدم اعتنا بـه   گوناگون و گاه متناقض منابع نخستين ذكري به ميان نمي

ابهام و آشفتگي نظـري خواهـد افـزود. برمبنـاي      ةهاي تاريخي در اين زمينه بر دامن گزارش
بناي دعـوت مخفـي عليـه     سنگ ،ها اشاره شد اي از آن كه به پاره ،گزارش اين دسته از منابع

خصوص در زمان محمد بن حنيفـه، پسـر     ه(ع) با معاويه و ب يان پس از صلح امام حسنامو
نهـاده شـد؛ پـس از     بنيـاد (س)  از همسري غير از حضـرت فاطمـه   ،(ع) علي بن ابيطالب
تري گرفت.  اقبال محمد بن حنفيه درخشش بيش ةستار طف، جنگ(ع) در  شهادت حسين

بـه ابوهاشـم شـهرت داشـت، دعـوت پـدرش را       پس از وي عبداهللا بن محمد، پسر او كه 
داران اهـل   گسترش داد. او توانست رابطه و پيوند نزديكي با مخالفان ضد امويـان و طـرف  

د. درميان كيسانيه اميد بـه ظهـور امـام بـه يـك      كنكه به شيعيان معروف بودند، برقرار  ،بيت
سياسي و زيرزميني ضرورت سياسي و ديني تبديل شد و اين موضوع اين گروه را به حزبي 

اي  اند كه ارادت ويژه ترين گروه شيعي ياد كرده عنوان منسجم تبديل كرد. منابع از كيسانيه به
نـوبختي   ةالشـيع  فـرق بغـدادي و   الفـرق  بـين  الفـرق به اين پدر و پسر داشتند. در كتـاب  

كتـاب  هايي درمورد اين موضوع ارائه شده است. اما اين رويدادها در اين بخـش از   گزارش
  اند. حتي مورد اشاره قرار نگرفته

. صـحافي و  داردآرايي كتاب وضعيت مناسبي  يم كه صفحهكنالزم است اضافه  ،در پايان
شـود. ميـزان رعايـت قـوانين      ندرت يافـت مـي   هقطع كتاب قابل قبول است. اغالط چاپي ب

شـم  چ هـاي ثقيـل و ديريـاب در ايـن اثـر بـه       نگارش و ويرايش آن مطلـوب اسـت و واژه  
  خورد، و نظم داخل فصول نيز منطقي است.  نمي
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  گيري نتيجه .11
 يگـر  مغول براي هر مـورخ و پـژوهش   ةبررسي تاريخ ايران از آغاز دوران اسالمي تا حمل

ها رويكردهاي متفـاوتي   كه بسياري از آن ،فرساست. زيرا كثرت منابع كاري سخت و طاقت
و ديني هم فرصت طوالني  ،قتصادي، اجتماعيسياسي، ا ةو اوضاع پيچيد ،ديگر دارند به يك

طلبـد و از تـوان يـك محقـق خـارج       و هم آشنايي و تسلط بر معارف و علوم گوناگون مي
كمبـريج ازسـوي مورخـان     ايـران  تـاريخ هايي ماننـد   چنين مجموعه سبب،است. به همين 
گيـرد. ايـن كتـاب جسـارت      ارچوب تخصص هر محقـق صـورت مـي   هگوناگون و در چ

تر مطالب را بـه   ايران را داشته است، اما حجم بيش ةتاريخ ميان هاي هتر دور به بيش پرداختن
تاريخ سياسي و البته بـا رويكـردي ايـدئولوژيك اختصـاص داده اسـت. مجـامع علمـي و        
دانشگاهي و مورخان تاريخ ايران، به علل گوناگون، ديگر نگارش تاريخ ايران ازسوي يـك  

ورزند. چاپ و نشر بسـياري از   تي بر اجتناب از آن اصرار مينند و حك را توصيه نمي محقق
 در مقايسه بانگاران به تاريخ ايران را  كتب چاپي و نيز تحقيقات جديد افق و رويكرد تاريخ

علـوم اجتمـاعي در    ةچنين دستاوردهاي رشت هم .روزگاران پيشين دچار تغيير ساخته است
و از اين قبيل ديگـر مجـال    ،شناسي اسي، باستانشن شناسي، فرهنگ و دين، زبان جامعه ةزمين

ها براي  آن ةهم ةگذارد، زيرا مطالع ها باقي نمي آن ةهم ةچنداني براي يك محقق براي مطالع
هاي گوناگون تاريخ ايران ضروري است و البته اين كار در تـوان   ترشدن ابعاد و جنبه روشن

ر دوره را به يك مورخ و حتي چند مورخ بهتر است تاريخ ه ،رو يك مورخ نتواند بود. ازاين
  اند. هاي گوناگون بهره برده كه از تخصص سپرد
  
  ها نوشت پي

 

 هجري دوم و اول هاي مهاجر عرب در تحوالت خراسان در سده يلاز نقش قبا يقدق براي اطالع 1.
  .1386به شعبان  بنگريد ،يبا دولت امو ها موافقت آن يا مخالفت و

 بـه  بنگريـد  ،در خراسان يوالت امو يهعل ها اتحاد آن و اعراب و ايرانيان هاي براي اطالع از قيام 2.
 .1378 يبخط

 خوبي به )1374( محمدي كتابنقش ايرانيان در نظام اداري و سياسي و حتي نظامي عباسيان در  3.
 .است شده داده توضيح

: از اسـت  عبـارت  ،اسـت  فرهنگـي  تحـوالت  بـر  نـاظر  تـر  بـيش  كـه  ،هـا  پژوهش اين از برخي .4
 .1364 متز ؛1375 كرمر ؛1365 فقيهي ؛1382  بهمنيار
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 در متأسـفانه  و كـرد  اشاره ها آن همة به توان يگسترده است و نم ياربس يغزنو دورة منابع حجم .5
 كـه  منـد  ارزش تحقيـق  دو امـا  اسـت،  نشده استفاده جديد هاي پژوهش از بسياري از كتاب اين
: از انـد  عبـارت  اسـت،  محسـوس  مـذكور  فصل در ها آن خالي جاي و گرفته انجام پيش ها سال

  .1364 باسورث ؛1391 فروزاني
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