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چكیده
اوضاع نابسامان و آشفته خالفت عباسویان در میانوه سوده سودم هجوری ،سوتمگری و
بی عدالتی عامالن عباسی در طبرسوتان و دوری مسوافت طبرسوتان توا مرکو خالفوت
عباسی ،بستر مظاسبی جهت تشکیل حکدمت محلوی علدیوان فوراها سواخت .علدیوان
طبرستان با داعیه تأسیس حکدمت شیعی مستقل و نفی سیادت عباسیان ،زمام حکدمت
را به دست گرفتظد .با تدجه به نقش مشروعیت در بقوا و دوام هور حکدموت و ایون کوه
تحکیا پایه های هر نرام سیاسی و ثبات و پایداری آن بسته بوه میو ان مشوروعیت آن
نرام است؛ این پژوهش با روش تدصیفی-تحلیلی ،از طریق تحلیل دادههوای تواریخی،
عدامل اقتدار و مشروعیت علدیان طبرستان را بررسی خداهد کرد .ایون پوژوهش نشوان
می دهد که علدیان طبرستان بر خالف دیگر حکدمت های ها زموان خودد ،مشوروعیت
خدی ش را از خلیفه عباسی دریافت نکردند بلکه با استظاد به انتساب خدد به پیامبر-صلی
اهلل علیه و آله -و وجاهت مردمی و عدالتطلبی و با تدسل به مذهب شویعه ،پایوههوای
اقتدار و مشروعیت خدیش را استحکام بخشیدند و بیش از نیاقرن دوام آوردند.
واژگان کلیدی :بظی عباس ،تشیع ،علدیان طبرستان ،مشروعیت.

مقدمه
حکومت محلی علویان طبرستان ،در میان حکومتههای نیمههمسهتقل معالهر خهود،
بویژه به لحاظ اعتقادی ،متمایز و دارای ویژگیهای منحصر به فهرد بهود .داعیهان علهوی
در طبرستان از یک سو سیادت عباسیان را نفی و آنها را غالهب خالفهت مهیدانسهتند و
از سوی دیگهر بهر خهال

برخهی از گهروه ههای شهیعی ،قائهل بهه تقیهه نبودنهد و قیهام

مسلحانه (قیام بالسیف) امام را در برابر ظلم و بهیعهدالتی ،واجهب مهیدانسهتند .از ایهن
رو بر خهال

دیگهر حکومهتههای ههم زمهان خهویش ،منشهور حکومهت را از خلیفهه

عباسی دریافت نکردند ،بلکه به دعوت مردم ،زمهام حکومهت را بهه دسهت گرفتنهد .بهه
عالوه دستیابی به منصهب و مقهام داعهی نهه بهر اسها

وراثهت بلکهه بسهته بهه کسهب

عدالتخواهانه و تکیه بر نیروی مردمی ،در برابهر سهتمگری و انحهرا خلفهای عباسهی
ایستادند و با استفاده از بستر مناسب سیاسی ،فرهنگهی و اجتمهاعی طبرسهتان کهه نتیجهه
نفوذ سادات علوی مهاجر به این منطقهه بهود ،نخسهتین حکومهت مسهتقل شهیعی را در
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سال  250هجری ،ایجاد کردند .موقعیت ج رافیایی طبرسهتان و بافتهار اجتمهاعی آن نیهز
در قدرت گیری و مشروعیت بخشی به علویهان ،سههم زیهادی داشهت .اههالی طبرسهتان
به اقتضای موقعیت ج رافیایی سهرزمین خهویش ،توانسهتند در برابهر دشهمنان مقاومهت
کنند و از موقعیهت راهبهردی طبرسهتان بهرای دسهتیابی بهه اههدا خهود بههره گیرنهد.
ازاین رو ،در بررسی عوامهل اقتهدار و مشهروعیت علویهان طبرسهتان ،عهالوه بهر عوامهل
سیاسی ،اجتمهاعی ،اعتقهادی و فر هنگهی ،شهناخت نقهش عامهل ج رافیها نیهز ضهروری

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-07

شایسههتگیهههای دینههی و سیاسههی بههود .علویههان طبرسههتان بهها سههردادن شههعارهای

است .در این مقاله با طرح این سؤال که مبنای مشروعیت علویهان طبرسهتان چهه بهود و
آنها مشروعیت حکومت خود را از کجا دریافهت کردنهد ضهمن اشهاره بهه زمینههههای
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مشهروعیت بخهشِ حکومهت علویههان طبرسهتان پرداختهه خواهههد شهد .تبیهین و تفسههیر
مطالههب بهها رویکههرد تولههیفی -تحلیلههی انجههام شههده و کوشههش شههده اسههت ،مطالههب
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مشههروعیت حکومههتهههای محلههی در عصههر دوم عباسههی ،بههه عوامههل و منههابع متمههایز

نظاممندی درباره این موضو ارائه شود.

عالوه بر منابع متقهدم چهون تفاریخ طبرسفتان نوشفت ابهن اسهفندیار ،تفاریخ رویفان و
مازنففدران نوشههته ظهیرالههدین مرعشههی و تففاریخ رویففان اثههر اولیههاء آملههی کههه مطالههب
ارزشمندی در باره حکومهت علویهان طبرسهتان دارنهد ،در پهژوهشههای جدیهد چهون
علویان طبرستان اثر ابوالفتح حکیمیان و تاریخ ایفران کمبفریج نیهز بهه مطالعهه و پهژوهش
درباره این حکومت ،توجه شده است .با این حال در ههیچ یهک از ایهن پهژوهشهها بهه
مسههئله مشههروعیت و مبههانی اقتههدار علویههان طبرسههتان ،توجههه چنههدانی نشههده اسههت.
سلسل های اسالمی در ایران و مسفلل مشفروعیت اثهر علیرضها شهجاعی زنهد نیهز کهه بهه
مسههئله مشههروعیت قههدرت در ایههران پرداختههه اسههت ،بههه حکومههت علویههان طبرسههتان،
اشارهای ندارد.

مشهروعیت 1،زیربنها و دوام بخهش همهه حاکمیهتهها اسهت .تعهاریف گونهاگونی از
شده است .سیسرو این واژه را برای بیهان «قهانونی بهودن» قهدرت بهه کهار مهیبهرد ،در
اروپای سدههای میانه نیز ،مشروعیت چنین معنهایی داشهته اسهت (نقهل از عهالم.)105 ،
ابوالحمد ( )244مفهوم «برحق بودن» و «حقانیت» را متهراد مشهروعیت دانسهته اسهت.
از نظر وی ،نظام سیاسیای میتواند پایدار باشد که از پشهتیبانی انبهوه مهردم و حکومهت
شوندگان بهره مند باشد و با مخالفتهها و اعتهرا

هها و دشهواریههای سهخت روبهرو

نباشد .درباره مفهوم مشروعیت سیاسهی ،دو دیهدگاه فلسهفی و جامعهه شناسهانه ،وجهود
دارد .فیلسوفان سیاسی معیارهای گوناگونی برای مشروعیت دولهتهها عرضهه کهردهانهد
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سوی فیلسوفان ،نظریه پردازان علوم سیاسی و جامعهه شناسهان دربهاره مشهروعیت ارائهه

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-07

مشروعیت حکومت و جایگاه آن در اسالم

که از آن جمله می توان به عهدالت و فضهیلت اشهاره کهرد .در ایهن رویکهرد ،عهدالت و

1. Legitimacy
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فضیلت ،عنالر ذاتی و درونی حکومت به شمار میرونهد (بشهیریه)43 ،؛ امها از دیهدگاه

جامعه شناسانه ،هر جامعه ای نیازمند عقاید مشهترکی اسهت کهه بهه تنظیمهات اجتمهاعی
مشههروعیت بخشههد .وبههر ( )313-312نظریهههپههرداز مشههروعیت سیاسههی ،مشههروعیت
حکومههتههها را بههه سههه طریههق )1 ،مشههروعیت سههنتی  )2مشههروعیت کاریزمههایی و )3
مشههروعیت عقالنههی متجلههی در قههوانین عرفههی ،طههرح و تبیههین مههیکنههد .مشههروعیت
کاریزمایی متعلق به پیامبران ،قهرمانان و رهبران فرزانه اسهت و ریشهه و جهانمایهه خهود
را از شخصیتهای فرهمند دینی و عقاید و ارزشها و احکهام دیکتهه شهده از سهوی آن
به دست میآورد .مشروعیت کاریزمایی مهیتوانهد در درک ماهیهت و میهزان مشهروعیت
برخههی از حکومههتهههای اسههالمی ،کههاربرد مشههخ

تههری داشههته باشههد (در خصههو

رهیافههتهههای دیگههر دربههاره جایگههاه و ماهیههت مشههروعیت نههک :شههجاعی زنههد51 ،؛
حجاریهان93-78 ،؛ رحمهت الهههی1۶۶-1۶0 ،؛ الریجهانی20-10 ،؛ کاکههایی1۶2-1۶1 ،؛
بیشتر مسهلمانان دربهاره ضهرورت تشهکیل حکومهت ،ههمنظرنهد ،ههر چنهد دربهاره
ماهیت حکومت اختال

دارند .شیعیان و اههل سهنت ،منبهع ذاتهی مشهروعیت و اعتبهار
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حکومت را از آن خداوند میدانند 1،اما در پرتو مالحظهات تهاریخی و کالمهی خهویش،
درباره چگونگی تحقق حکومت ،اختال

دارند .در نزد اههل سهنت ،عوامهل مشهروعیت

در پرتو فهم نظریه خلیفگی ،سهنت شهورا ،تصهمیمگیهری امنهای قهوم و نظریهه اسهتیال،
قابلفهم است .سه نظریه «اهل حل و عقد»« ،اسهتخال » و «شهورا» توجیههکننهده انعقهاد
خالفت برای خلفای اول تا سهوم و نظریهه «اسهتیال» بیهانگر شهیوه دسهتیابی معاویهه بهه
حکومت است (قادری .)2۶-23 ،ماوردی ( )32-21راههای رسیدن بهه قهدرت مشهرو
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روزبه39 ،؛ حاتمی.)۶7-41 ،

را در سه گونۀ والیتعهدی ،اختیار و انتخاب توسهط اههل حهل و عقهد و امهارت اسهتیال
دانسته است .اما شیعیان ،قائل بهه نظریهه امامهت هسهتند کهه مبنهای آن ولهیت پیهامبر-
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 .1آیه  189سوره آل عمران به این امر اشاره دارد که یگانه محور ثابت و الیت یهر عهالم وجهود پروردگهار عالمیهان
است که خالق کل موجودات است و مالک زمین و آسمانهاست (برای مطالعه بیشتر نک :اژهای.)51 ،
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للی اهلل علیه و آله-در غدیر خم ،مبنی جانشینی علی-علیهه السهالم -اسهت .بهه عقیهده

اهههل سههنت ،خلیفههه تنههها حههاکمی مههردمدار نیسههت بلکههه مقبولیههت وی در گههرو
بیعت کنندگان است و تا زمانی که بیعت و استقرار بهر منصهب خالفهت لهورت نگیهرد،
حکومت وی مشرو نیست .اما از نظر شیعیان ،امام چه بهه قهدرت سیاسهی دسهت یابهد
و چه از آن محروم شهود ،مشهروعیت دارد و مهردم در انتخهاب امهام ،دارای حهق اولیهه
نیستند .ازاین رو ،اقبال یا ادبار مردم به امام تنها در فعلیت یها عهدم فعلیهت حکومهت وی
مؤثر است (قادری.)2۶-23 ،

مشروعیت حکومت در اندیشه زیدیه
اندیشههه امامههت در نههزد زیدیههه ،بهها آمههوزه سیاسههی شههیعیان امامیههه ،هماننههدیههها و
تفاوت هایی دارد .همانند امامیه ،امهام زیهدیان ،نسهب فهاطمی دارد .در سلسهله «امامهت»
بر عدالت امام تیکید بسیار دارنهد و امامیهه نیهز امامهت را از الهول اعتقهادی بهه شهمار
می آورند .مفهوم عدالت از نظر زیدیه ،چندان روشن نیست امها بعیهد بهه نظهر مهیرسهد
نظر امامیه ،عدالت امام از وجه باطنی و معرفت حقیقی وی بهه معهار

عمیهقتهر دینهی

ناشی میشود و چون داعی ،برای وجهه بهاطنی و حقهایق بنیهادیتهر در جهایی بایهد بهه
محک لدس زده شود ،از ن

و انتخاب الهی و سهپس معرفهی از سهوی پیهامبر و امهام

پیشین سخن به میان مهی آیهد .ایهن امهام از ویژگهی عصهمت ههم برخهوردار اسهت .در
حالی که امام زیدی عادل است چون بهه کهار دیهن خبیهر اسهت ،امها ایهن آگهاهی تیییهد
منصو

الهی را در پی ندارد (قادری.)53 ،

رحمتی ( )39دیدگاه متفاوت زید بن علی در مسئله ن

خفی در مقابهل نه
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که اسا

طرح و توجیه عدالت نزد آنها ،همانی باشد کهه امامیهه بهدان معتقهد اسهت .از
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نیز تا امام چهارم یعنی امام سجاد-علیه السالم -امامان زیهدی و امهامی مشهترکند .زیدیهه

جلهی

امامیه می داند .امهام در نظرگهاه شهیعیان امامیهه از مشهروعیت برخهوردار اسهت هرچنهد
قدرت ظاهری نداشته باشد و حتی آشکارا و بهطور گسهترده مهردم را بههسهوی خهویش
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و اعتقاد او به وجوب قیام بالسیف را از مهمترین موارد اخهتال برانگیهز میهان زیدیهه و

دعوت نکند ،اما «امامت» امام زیهدی در گهرو رفتهار سیاسهی وی بهرای کسهب قهدرت
است .امام زیدی مردم را به خویش دعهوت مهیکنهد و آمهاده اسهت از دعهوت خهود از
طریق قیام با شمشیر حمایت کند؛ بنابراین ،مشروعیت امهام زیهدی بهه افعهال سیاسهی و
نظامی او وابسته اسهت؛ امهام زیهدی قهائم بالسهیف اسهت ایهن نهو «امامهت» و نظریهه
پشتیبان آن را میتوان بها تسهامح نقطهه مقابهل نظریهه «اسهتیال» اههل سهنت دانسهت .در
نظریه «استیال» غلبه ،تعیینکننهده اسهت؛ درحهالیکهه در نظریهه زیدیهه ،غلبهه و قیهام بها
اسلحه برای حق لورت میگیرد و هد

مستقیم آن در اختیهار گهرفتن قهدرت نیسهت.

امام زیدی بهشخصه از ویژگیهای مثبت بسیاری چون عهدالت و علهم برخهوردار اسهت
ولی فرد غالب در نظریه «اسهتیال» لزو مهی نهدارد کهه بهه چنهین لهفاتی آراسهته باشهد.
حکومت و کوشش برای به دست گرفتن قدرت ،در نظریهه زیهدیان بهر شایسهتگی فهرد
پذیرش حکومت غالب ،به سبب نگرانی از ههرجومهرج و آشهفتگی کارهها ،در لهورت
نبود حکومت است .در این حالت ،برقراری نظهم و اداره جامعهه ،از خصهای

حهاکم و
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نحوه اداره عادالنه یا غیرعادالنه جامعه مهمتر است .با توجهه بهه آمهوزه سیاسهی زیدیهه
در باب «امامت» و حکومت می توان به راحتی نتیجهه گرفهت کهه زیدیهه بها امهام مکتهوم
غایب موافق نیست .چراکهه کارآمهدی «امامهت» در کهارایی سیاسهی ه اجتمهاعی آشهکار
وی نهفته است (قهادری .)54-53 ،از دیهدگاه زیدیهه هرگهاه امهامی از تبهار حسهن
حسین
پیامبر

و

قیهام کنهد ،شمشهیر برگیهرد و بهر مرکهب نشهیند و بهه کتهاب خهدا و سهنت
فرابخواند و امر به معرو

و نهی از منکر کنهد ،بهر امهت واجهب اسهت از او

فرمان برند ،در مقابل اگر کسی کهه در خانهه نشسهته و پهردهنشهین شهده اسهت دعهوی
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متکی و در جهت اعهاده و حفه خیهر عمهومی اسهت ،درحهالیکهه در نظریهه «اسهتیال»

امامههت کنههد پیههروی از او روا نیسههت و او را نتههوان امههام دانسههت (لههابری87 ،؛ بههرای
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زمینههای اقتدار و مشروعیت حکومتهای محلی در ایران
مشهروعیت هههر نظهام سیاسههی بسهتگی بههه پاسهخهههای متفهاوتی دارد کههه از دیههدگاه

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.23.2.4

مطالعه بیشتر نک :حکیمیان.)148-125 ،

فلسفی ،سیاسی و نظام ارزشی متفاوت ،ارائه میشود .مسئله این است کهه اعضهای یهک
نظام سیاسی معین ،چگونه بر اسا

معیار هنجارهها و ارزشههای خهود بهه مشهروعیت

آن نظام مینگرند (کوزر .) 154 ،بنهابراین ،طبیعهی اسهت کهه عوامهل مشهروعیت بخهش
حکومتهای مخت لف بها متفهاوت باشهد .از ایهن حیهن اگهر حکومهتههای مسهتقل یها
نیمه مستقل محلی در ایهران را از نظهر نهو مناسهبات بها خالفهت عباسهی بهه دو گونهه
حکومتهایی که خالفت را به رسهمیت شهناختند و حکومهتههایی کهه خلیفهه را زیهر
سؤال بردنهد و علهم مخالفهت در برابهر دسهتگاه خالفهت برافراشهتند ،تقسهیم کنهیم ،بها
لر نظر از زمینه های مشهروعیتی خها

ههر حکومهت ،عنالهر کارآمهد موجهد و یها

تثبیت کننده مشروعیت حکومت های محلهی در ایهران قهرون سهوم و چههارم هجهری را
میتوان چنین برشمرد:

از عنالههر مشههروعیت بخههش حاکمههان ایرانههی منشههی خههانوادگی و نسههب و حسههب
سرداران آنها می رساندند و همین نسب سازی میتوانست راه را بهرای تثبیهت حکومهت
یا اعمال حاکمیت ایشان هموار کند.
 -2وراثت و بهره گیری از مشروعیت خاندانی و قبیلهای

وراثت یکی از سنتهای همیشهگی در تهاریخ بشهر و از جملهه ایهران اسهت کهه بهه
نحوی دربارۀ همه حکومتهای محلی همعصر علویهان طبرسهتان لهادس اسهت .میهزان
مشروعیت بخشی این عامل به حدی است که در مهواردی در لهورت فقهدان جانشهین
ذکور( ،همانند اواخر عهد ساسانی یا عهد ایلخانان) ،زنان نیز حق حاکمیت داشتند.

عوامل اقتدار و مشروعیت حکومت علویان طبرستان

دودمانی آنها بود .برخی امیران و فرمانروایان ،نسب خهود را بهه پادشهاهان ساسهانی یها
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 -1نسب و حسب

 -3بهرهگیری از سنت ازدواج

دختر الپتکین) ،یکی از راه های کسب مشروعیت یها تقویهت آن بهود کهه بها هنجارههای
سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی همخوانی تمام داشت.
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ازدواج با دختران خاندان حهاکم یها سهرداران (هماننهد ازدواج سهبکتگین غزنهوی بها

 -4همنوایی با مذهب و نحلههای فكری غالب

جانب داری از مذهب غالب یها طریقهت ههای لهوفیه ،عنصهر دیگهری بهرای کسهب
مشروعیت حکومتها بود .بیگمان حاکمان محلهی بهر اهمیهت و کهارکرد نههاد مهذهب
در تحکیم قدرت واقف بودند.
 -5ایجاد امنیت و رعایت عدل و انصاف

عدل و امنیت ازجمله مهمترین نمودهای اندیشه ایرانشههری اسهت کهه اهتمهام بهدان
از دو وجههه نظههری و عملههی ،در تههیمین مشههروعیت حکومههتههها سهههم جههدی داشههت.
بیتردید در عصر تکوین حکومتهای مستقل و نیمهمسهتقل ایرانهی ،برقهراری امنیهت و
عدالت محوری ،سهم بنیادینی در همهواری مناسهبات جامعهه و حکومهت و مشهروعیت
قدرتها داشت.

فههراهم کههردن زمینههههههای رونههق اقتصههادی و گسههترش رفههاه و معیشههت رعایهها ،بههه
حکومت رسمیت میبخشد و میزان مشروعیت آن را باال میبرد.
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

 -7سنت استیال

از عوامل دیگر مشروعیت غلبه و استیال است .نظریه «اسهتیال» بهر وضهعی اضهطراری
داللت دارد که برای مسلمانان ایجهاد شهده اسهت؛ در چنهین اوضهاعی عمهوم فقههای و
علمای اهل سنت «استیال» را همچون یک واقعیت پذیرفتهاند.
 -8دریافت منشور از خلیفه

از دیگر عنالر مشروعیت بخش حکومت های محلی گهرفتن عههد و لهوا از خالفهت
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 -6تأمین معیشت و رفاه مردم و اهتمام به رونق اقتصادی

عباسی بود.
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اسالم از سده سوم هجری به بعد در طبرستان کهه مهدتهها در برابهر هجهوم اعهراب
مقاومت کرده بود ،گسترش یافت و این بیتیثیر از مهاجرت علویهان بهه طبرسهتان نبهود؛

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.23.2.4

علویان طبرستان :زمینههای تاریخی کسب قدرت

چراکه بسیاری از آنها برای فرار از سهتم کهارگزاران عباسهی ،روی بهدان سهامان نهادنهد.
علویان با الگو قرار دادن حماسههای خهونین پیشهین ،در برابهر بیهدادگریههای خالفهت
عباسی ایستادگی و مجاهدت های بسهیار کردنهد و سهرانجام در جسهتجوی کهانونههای
مبارزه که درعین حال دور از تعر
خا

حکام باشد ،به طبرستان کهه بهه اقتضهای موقعیهت

ج رافیایی و اقلیمی پناهگاه مبهارزان بهه شهمار مهیرفهت ،روی آوردنهد .پیهروان

یحیی بن عبداهلل بن حسن بن حسن المجتبی  ،یحیی بن عمهر بهن یحیهی بهن حسهین
بن زید بن علی بن حسین بن علی

 ،گروهی از یهاران و وابسهتگان بهه امهام رضها

که پس از شنیدن خبر شهادت او در ری ماندند و بعضاً بهه طبرسهتان رفتنهد و درنهایهت
گروهی از علویان کهه در زمهان متوکهل عهازم ایهن منطقهه شهدند ،نمونههههایی از ایهن
علویان مهاجر به طبرستان هستند (مسعودی297 /3 ،؛ ابوالفرج الفهانی.)402 ،
قسمت هایی از طبرستان به تییید خلفای عباسی حکومهت داشهتند و نیهز جاذبهه معنهوی
علویان در این منطقه چنان فزونی یافهت کهه بومیهان طبرسهتان رو بههسهوی محمهد بهن
ابراهیم علوی نهادند و گرد او جمع شدند .وی که به زههد و دانهش شههره بهود مردمهان
را بهسوی داماد خویش حسن بن زید بن محمد بن اسهماعیل بهن حسهن بهن علهی بهن
ابیطالب که در ری می زیست رهنمهون شهد .بهدین سهبب نماینهدگانی از سهوی مهردم
طبرستان برای دیدار و گفتگو با حسن بن زید بار سفر به ری بستند .حسهن بهن زیهد بها
آنها بر کتاب خداونهد و سهنت پیهامبر و امهر بهه معهرو

و نههی از منکهر بیعهت کهرد

(مرعشی .)130 ،در اندک زمانی حسن بن زید که بهه داعهی کبیهر نهامور شهد ،توانسهت

عوامل اقتدار و مشروعیت حکومت علویان طبرستان

علویان ،سبب تقویت هر چه بیشتر پایگهاه اجتمهاعی علویهان در ایهن ناحیهه شهد .نفهوذ
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نارضههایی مههردم طبرسههتان از خانههدان ایرانههیتبههار طههاهری کههه بههر شههرس ایههران و

بر مخالفان پیروز شود ،بهگونهای کهه در سهال  250هجهری نخسهتین حکومهت مسهتقل
روانه طبرستان شوند و آنجا را زیستگاه خویش قرار دهند و نیهانههای اعتقهادی مهذهب
تشیع را در طبرستان تقویت کننهد .از سهوی دیگهر بنیهاد علمهی فقهه و آرای شهیعی بها
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شیعی علوی ،در آمل بنیان نهاده شد .حکومت علویان سبب شهد تها بسهیاری از سهادات

تیلیفات حسن بن زید و همچنین پشهتیبانی علویهان از فعالیهتههای فرهنگهی و مهذهبی
ماننهد سههاخت مدرسهه و مسههجد و کتابخانههه قهویتههر گشههت .اخبهار نهضههت علویههان،
مستعین خلیفه عباسی را به تکاپو واداشت .وی در فرمانی محمد بهن عبهداهلل بهن طهاهر
را که بر خراسان حکم می راند ،میمور سرکوب علویهان طبرسهتان کهرد؛ امها محمهد بهن
عبداهلل ناکام شد .در سهال  287هجهری و بهه هنگهامیکهه محمهد بهن زیهد بهر علویهان
حکومت می کرد امیر اسماعیل سامانی بهه طبرسهتان حملهه بهرد و بهر آن مسهلط شهد و
محمد بن زید را کشت (ابن خلدون .)170-1۶2 ،سهلطه سهامانیان بهر طبرسهتان سهیزده
سال به درازا کشید ،اما حسن بن علی نامور به نالر کبیر در سال  301هجهری دگهربهار
حکومت علویان را احیا کرد (ابن اثیر155- 135/19 ،؛ یحیهایی .)102 ،حسهن بهن علهی
که در سالهای  297تا  298هجری از حمالت رو ها در عهذاب بهود ،مسهتقر سهازد و
در همین دیلم نیز ،پس از مرگ محمد بن زیهد ،مقهیم شهد (اشهپولر .)149/1 ،حسهن در
جمههادی االخههر  301هجههری حکمههران جسههتانی و همچنههین حکمههران سههامانی را بهها
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

شکسهتی در نزدیکهی «نههوروز» (کنههار سههاحل دریهای خههزر بههه فالههله یههک روز راه از
چالو ) از این منطقه برانهد و دوبهاره حکومهت زیهدی را مسهتقر کهرد .وی بهه جههت
ذوس شعر و دانش فقه خویش ،ممتاز بود (همانجا).

عوامل اقتدار و مشروعیت حکومت علویان طبرستان
علویان طبرستان با آموزه های مذهبی خها

خهود ،در جههت مقبولیهت حکومتشهان
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اطروش علوی ملق،ب به سید نالر کبیهر توانسهت از مرکهز دیلهم خهود را در مازنهدران،

در برابر حاکمیت عباسی و دیگر حکومتهای موجود ،عالوه بر زمینههههای مشهترک بها
دیگر حکومت ها ،از عوامل مشروعیت بخش متفاوتی برخوردار بودنهد کهه از آن جملهه

3۶

 -1موقعیت استراتژیک و راهبردی طبرستان

بیتر دید ،هویت یهک ملهت و چگهونگی پیهدایش و بقهای آن ،موضهوعی در قلمهرو

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.23.2.4

میتوان به این عوامل اشاره کرد:

ژئوپلیتیک است .ازاینرو ،احسا

تعل،ق به محهیط ج رافیهایی ویهژه و نیهاز بهه شهناخته

شدن با ویژگی ها و ارکان آن محیط ج رافیایی ،در زمرۀ مسائل ههویتی یهک سهرزمین و
منطقه قلمداد می شود (مجتهد زاده .)5 ،طبرستان سهرزمینی بها موقعیهت راهبهردی بهود.
موقعیت کوهستانی و جنگلهی ،غنهای اقتصهادی ،آب و اقلهیم مناسهب ،هویهت ویهژهای
بدان می بخشید که در تحکیم پایههای اقتدار علویان سههم مهؤثر داشهت .از ایهن حیهن،
موقعیت منحصر به فرد طبرستان از چند جهت در روند قهدرت گیهری ،اقتهدار و تهداوم
حکومت علویان ،اهمیت داشت.
الف -موقعیت کوهستانی :کوههای بلند و لهعبالعبهور منطقهه ،محهیط امنهی بهرای
مخالفان دستگاه مرکزی خالفت ،پدیهد آورده بهود .بههگونهه ای کهه عربهها پهس از 250
ال بر ایهن منطقهه مسهلط شهوند .جبهال قهارن ،جانهب
سال تسلط بر ایران ،نتوانستند کام ً
به موضعی اسهت کهه طهول آن هفتهاد و شهش درجهه و عهر

سهی و شهش درجهه و

درجه؛ و کوهی است بزرگ میان طبرستان و ری پیوسته تها میهان بسهطام و دام هان و آن
کوه را جبهال قهارن خواننهد» (حهاف ابهرو .)193/1 ،یعقهوبی ( )53دربهاره ایهن منطقهه
گوید« :طبرستان سرزمینی است دارای دژهای بسیار و با رودخانههههای اسهتوار و مهردم
آن اشرا

عجم و شاهزادگانشان انهد و خوشهکلترین مهردم هسهتند .گوینهد کهه خسهرو

یزدجههرد کنیههزان خههود را آنجهها گذاشههت و از ناحیههه همههان کنیزههها بههود کههه مههردم آن
خوشکل شدند چه مردم طبرستان فرزندان همان کنیزاننهد و خهراج ایهن سهرزمین چههار
میلیون درهم است و آنجا فرش و پوشهاک طبهری سهاخته مهیشود...طبرسهتان سهرزمین

عوامل اقتدار و مشروعیت حکومت علویان طبرستان

شرقی آن به موضعی که طهول آن هشهتاد و هشهت درجهه اسهت و عهر

سهی و پهن
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شرقی و جنوبی بحر خزر را پوشش میداد .به نوشته حاف ابهرو «غربهی کهوه طبرسهتان

مسههتقلی اسههت کههه آن را مملکت هی اسههت باشههکوه و پیوسههته شههاهش «سههپهبد» نامیههده
ب -موقعیت ویژه اقتصادی :ایجاد رونق و رفاه اقتصادی یا افهزایش قهدرت دولهت،
عامل مهمی در مشروعیت نظام سیاسهی اسهت (کهوزر .)157 ،طبرسهتان دارای موقعیهت
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میشود» (همان.)52 ،

اقتصادی و تجاری مناسبی بود (حفدود العفالم .)144 ،ایهن موقعیهت ضهمن اینکهه طمهع
قدرت های بزرگ عصر را برای تسلط بر آن برمهیانگیخهت در دوام اقتهدار علویهان نیهز
سهم مؤثری داشت.
ج -وجود جنگل و درختان انبوه :جنگل از لحهاظ نظهامی جههت اسهتتار و کمهین و
به لحاظ اقتصادی در تیمین چوب و محصهوالت غهذایی و دامهی جایگهاه مناسهبی دارد.
در تاریخ طبرستان نقش جنگل و درختهان انبهوه در پیهروزی طبهریهها در طهول تهاریخ
غیر قابل انکار است .مؤلهف بهه نوشهته قزوینهی (« )474مملکتهی اسهت معهرو و بهه
فارسی او را مازندران گویند .این والیت واقهع اسهت میهان ری و دام هان و بحهر خهزر.
زمیهنش جنگلسهتان و آب بسههیار دارد و ههوایش بههد اسهت .»...همههین ویژگهی خهها

،

موجب شد که در دوره خالفت عباسهی ،طبرسهتان بهه مههمتهرین نقطهه بهرای گریهز از
لشکرکشههی و تصههر آن از سههوی لشههکریان خلفهها بههه سهههولت امکههانپههذیر نباشههد و
علویان فرلت مناسبی برای پایهگذاری ،تثبیت و تحکیم ارکان قدرت خود بیابند.
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

 -2انتساب به پیامبر و فرهمندی معنوی

امامان زیهدی طبرسهتان ،مهدعی فرهمنهدی از سهنخی کهه وبهر مطهرح کهرده اسهت،
نبودند 1.منتهی انتسهاب زیهدیان بهه پیهامبر

وجاههت خالهی بهه آنهها مهیبخشهید.

انتساب علویان به پیهامبر یکهی از عوامهل مشهروعیت دولهت آنهها بهه شهمار میرفهت و
وجاهت کاریزماتیک برای آنها به وجود آورده بهود .ایهن عامهل کهه ادعهایی مسهبوس بهه
سابقه بود و در نامه محمد بن عبداهلل نفس زکیه به ابوجعفر منصهور بههلهراحت بهر آن
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چنگههال مههیموران حکومههت تبههدیل شههود .ایههن ویژگههی باعههن مههیشههد وقههو جن ه ،

تیکید شده است (آیینه وند و الهی زاده ،)18-1 ،مهمترین عامل مقبولیت آنهها بهه شهمار
می رفت و در دستیابی آنها به قدرت و دوام حکومت ایشان بسهیار مهؤثر بهود .چنهانکهه
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.23.2.4
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 .1کاریزما برای خصولیت ویژه شخصیت یک فرد کهه بهه سهبب همهین ویژگهی از افهراد عهادی جهدا انگاشهته
میشود و به عنوان کسی که لاحب توانایی ها و خصولیات فوس طبیعی و انسانی یها حهداقل اسهتثنایی اسهت
به کار میرود (وبر544 – 454 :؛ نیز نک :بشیریه۶2 – ۶1 ،؛ هیوز.)257 ،

به گزارش ابن اسفندیار (« )248/1تا مردم دارفهو و لپهرا از ظلهم و نهاجوانمردی محمهد
بهن او

سههتوه شههدند و بهههر وقههت سههاداتی را کههه بههه نههواحی ایشههان نشسههته بودنههد

می دیدند و زهد و ور ایشان را اعتقاد کردند ،گفتنهد آنچهه سهیرت مسهلمانی اسهت بها
سادات است ،اهل دیگر رستاس ها را که بدیشان متصل بودنهد یهار گرفتنهد پهیش محمهد
بهن ابهراهیم بهن علهی بهن عبهدالرحمن بههن القسهم بهن الحسهن بهن زیهد بهن الحسههن
امیرالمؤمنین علی

شد و او در قصبه رویان بود از او درخواست کردند کهه مها بهر تهو

بیعت کنیم مگر ببرکات تو این ظلم خدای از مها بهردارد» .مرعشهی ( )130-128نیهز در
شرح چگونگی قدرت یابی علویان بر انتساب ایشان به پیامبر

تیکید ویژه دارد.

-3ظلمستیزی و باور به عدالت ورزی

ظلمستیزی و عدالت ورزی و برپایی حکومت عادالنه بود .الهل عهدالت در کنهار الهل
توحید یکهی از دو الهل بنیهادین اندیشهه زیهدی بهه شهمار مهیرود (لهابری .)82 ،بها
یافت .هنگامی که محمد بن او

امیری کهه از جانهب طاهریهان بهر طبرسهتان حکومهت

میکرد ،روستاییان را با مالیات و خراج زیاد زیر فشهار گذاشهت ،مهردم بهه سهادات پنهاه
بردنهد و نههزد آنههها تظلههم طلبیدنههد« :چههون ظلههم محمههد بههن او

در طبرسههتان از حهدّ

گذشت ،مردم پناه به عدل سادات میجستند و بر ایشان بیعهت مهیکردنهد ...چهون ظلهم
محمد او

در رویهان ب ایهت رسهیده بهود ،مهردم آن دیهار دسهت تظل،هم بهرآورده نهزد

سادات میرفتند و فریاد می کردنهد ،کهه مها را از دسهت ایهن ظهالم خهال

کنیهد ...مها

میخواهیم که سید عالی را از آل محمد بر خود حاکم گردانیم تا در بهین مها بهه عهدالت

عوامل اقتدار و مشروعیت حکومت علویان طبرستان

واکاوی منابع مرتبط با علویهان طبرسهتان مهیتهوان بهه شهواهدی در ایهن زمینهه دسهت

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-07

از دیگر عنالر مشروعیت بخهش حکومهت علویهان طبرسهتان ادعهای آنهها مبنهی بهر

سلوک نمایهد( »...مرعشهی .)128 -130 ،طبهری ( )۶137-۶135/14بهه تفصهیل دربهاره
بود اطروش که دیلم بر دست او اسالم آورد .او حسن بن علهی بهن الحسهن -بهن علهی
بن عمر [بن الحسین] مردی فاضل بود و نیکروش و دادگهر» .ابهن اثیهر ( )138/19نیهز
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این موضو سخن گفته است .ابن خلهدون ( )1۶2دربهاره اطهروش گویهد« :و از ایشهان

دربارۀ دادگری و عدالت حسن بن علی گوید« :حسهن بهن علهی نیهکرفتهار و دادگهر و
مهربان و حقپرست بود».
-4مشروعیت دینی

بی تردید موجودیت سیاسی و بخهش مهمهی از عوامهل مشهروعیت بخهش حکومهت
علویان ،مرهون اسالم خواهی و پایگهاه اعتقهادی و دینهی ایشهان بهود .بها لهر نظهر از
انتساب به پیامبر و سیادت ایشان ،تالش بهرای برقهراری حکهومتی مبتنهی بهر دیهن و در
لوای امامت و شریعت ،در ماهیت قدرت علویهان سههم مهؤثری داشهت .مشهروعیت بهر
تعهد ،دلسپردگی و پذیرش مبتنی است کهه در ورای توانهاییههای تهن و ذههن ،حکهم
روایی میکند؛ به واسطه همین ویژگیهاست که انسهان بهه منبهع و معیهار خهرد متوسّهل
میشود و درمییابد که برای کدام هد

زندگی باید وفاداری کند .آنچهه فراتهر از خهرد

است؛ بنابراین ،دیهن مبنهای مشهروعیت قهرار مهیگیهرد و بخهش عظهیم تهاریخ جوامهع
بشری گویای این واقعیت است .برخی بهر ایهن باورنهد کهه در بیشهتر فرهنه هها و در
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

بخش اعظم تاریخ انسهانی ،میهان دیهن بهه مثابهه عامهل تهیمین و تضهمین مشهروعیت و
سیاست به عنوان نگهبهان اقتهدار دنیهوی ،ارتبهاط مشهخ

وجهود داشهته اسهت (نهک:

فصیحی .)115 ،داعیان علوی توجه ویژه ای به رعایهت مراتهب شهریعت اسهالمی بهویژه
امور حسبیه و امر به معرو

و نههی از منکهر داشهتند .نههاد حسهبه یکهی از تشهکیالت

اداری ،مذهبی مسلمانان در دوره خالفت اسهالمی بهود کهه وظیفهه آن نظهارت بهر اداره
امور شهری و رفتهار شههروندان بهر پایهه احکهام دینهی و عرفهی جامعهه اسهالمی بهود.
سازمان حسبه پیش از آنکه ههویتی اداری داشهته باشهد ،سهازمانی دینهی بهود و بنها بهر
دیدگاه اندیشمندان مسلمان نزدیکترین پیوند را بها فریضهه امهر بهه معهرو

و نههی از

حسبه به نگارش درآمده و اکنون در دسهتر

اسهت نمایهان اسهت .کتهاب «االحتسفاب»

حسن اطروش (م  304هه .س) حهاکم علهوی و زیهدی مسهلک طبرسهتان و نیهز «احکفام
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منکر داشت .این نکته در اولین رسالههایی کهه در شهرس و غهرب عهالم اسهالمی دربهاره
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و زور در ذهن انسان حکم روایی مهیکنهد و تعههد انسهانهها را برمهیانگیزانهد «دیهن»

السوق» یحیی بن عمر اندلسهی (م  289ههه .س) بهتهرین گهواه ایهن مدعاسهت (بادکوبهه
هزاوه.)12۶ ،
 -5دعوت مردمی و وجاهت اجتماعی

از دیگر عوامهل مشهروعیت دولهت علویهان منزلهت و وجاههت اجتمهاعی آنهاسهت.
القابی همچون داعی کبیر ،نالر کبیر و داعهی له یر داللهت بهر جایگهاه واال و مکانهت
رفیع آنهها در میهان مهردم دارد و اقتهدار امهام را القها مهیکنهد .بهه عهالوه فعالیهتههای
سازمان یافتهه مهذهبی و توجهه بهه اقهدامات اجتمهاعی و فرهنگهی نیهز بهر منزلهت آنهها
میافزود .چنان که حسن بهن علهی (نالهر کبیهر) اولهین کسهی بهود کهه در منطقهه آمهل
مدرسهای برای آموزش علوم دینی و غیر دینی بنیهاد نههاد و در کنهار آن کتابخانههای بنها
کرد و موقوفات زیادی برای آن قهرار داد .همچنهان کهه اقهدامات شایسهتهای نیهز بهرای
وی خود در شمار فقیهان ،محدثان و متکلمان زیدی بود .بهه نوشهته ابهن اثیهر (-19135
سیصد و یک بود و از ری بهه ب هداد رفهت .دیلمیهان کهه از سهفیدرود تها آمهل سهکنی
داشتند به واسطه او اسهالم آوردنهد .مهذهب اطهروش زیهدی و خهود اطهروش ادیهب و
شاعر و دا نشمند و ظریهف و امهام شهیعه و عالمهه و در فقهه و دیهن عهالم و نهادره گهو
بود» .گزارش مسعودی ( )۶91/2نیز از مقام و منزلهت واالی اطهروش در میهان دیلمیهان
حکایت دارد وی گوید« :بسال سیصد و یکهم نیهز اطهروش حسهن بهن علهی در والیهت
طبرستان و دیلم قیام کرد و سیاه پوشهان را ازآنجها بهرونرانهد .وی مهردی فههیم و عهالم
بود و از عقاید و مذاهب مطلع بود و مهروموم ها میهان مهردم دیلهم کهه کهافر و بهر دیهن
مجو

و بعضی پیرو رسوم جاهلیهت بودنهد و همچنهین مهردم گیهل کهه مسهلمانان در

عوامل اقتدار و مشروعیت حکومت علویان طبرستان

« )155اطروش بر طبرستان غلبه یافت و لعلوک بهه شههر «ری» پنهاه بهرد و آن در سهنه

عزوجل خوا نهد کهه پذیرفتنهد و اسهالم آوردنهد و در دیلهم مسهجدها بسهاخت» .منهابع
تاریخی از پهاکسهیرتی ،رفتارههای عامههپسهند و خهدمات اجتمهاعی حسهن بهن قاسهم
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قبال آنان دربندهایی چون قزوین و غیره داشهتند اقامهت داشهت و آنهها را سهوی خهدا
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بازسازی و توسعه آرامگاه امامان شیعه بویژه علهی

و امهام حسهین

بهه عمهل آورد.

(داعی ل یر) نیز سخن گفتهه انهد .بهه گفتهه مرعشهی و ابهن اسهفندیار ،ایهن فرمهانروای
علوی افهزون بهر تهدریس و قضهاوت ،شخصهاً خواسهتهههای سهتمدیدگان را رسهیدگی
می کرد و زمانی را برای تجلیهل از دانشهمندان و فرهیختگهان و رسهیدگی بهه بیمهاران و
زندانیان اختصا

می داد و اقدامات درخوری نیز بهرای بهبهود وضهع محرومهان جامعهه

انجام میداد « .داعی به آمل بهه عهدل و علهم و ترفیهه خالیهق مشه ول بهود و انهد پهاره
مدرسه و خانقاه فرمهو ده و روزههای ایهام سهبع قسهمت کهرده بهر مصهالح دیهن و دنیها
یک روز به مناظره و علم و فقه و نظر بنشسهتی و یهک روز بهه احکهام و مظهالم و یهک
روز تدبیر ملک و اقطاعات و روز آدینهه عهر

محبوسهان و قضها اههل جهرائم و البتهه

حوالت هیچ مهم از مهمات شرعی و دیهوانی بهه کسهی نکهردی و همهه بهه نظهر و ر ی
خویش فرمودی و اهل علم و بیوتهات را در احتهرام و تهوفیر مبال هت الزم دانسهتی و از
شعرا و متکلم و مذکر و فقیه بهه حضهرت او جمهع بودنهدی و در حهق همهه احسهان و
مروت فرمودی و هیچکس نگذاشتی که بر ضعیف بهه انهدک و بسهیار تسهلط کنهد و در
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

عهد او آمل آسوده بهود (ابهن اسهفندیار309/1 ،؛ نیهز نهک :مرعشهی151 ،؛ طبهری/14 ،
.)۶135- ۶137

بحران مشروعیت و تزلزل در پایههای اقتدار علویان
اوضا آشفته و نابسامانی که در اواخر دوره علویان بهر جامعهه طبرسهتان حهاکم شهد
پایههای اقتدار آنها را سهخت متزلهزل سهاخت و مشهروعیت آنهها را بها بحرانهی عظهیم
روبرو کرد .این آشفتگی ناشهی از چنهدین عامهل بهود .بهزرگتهرین عامهل اختالفهات و
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هیچ هنرمند که ارباب امالک بودند خراج نفرمهودی گرفهت و از عهرب و عجهم بل ها و

کشمکش های داخلی داعیان بهر سهر جانشهینی بهود .نهزا بهر سهر قهدرت از وجاههت
اجتماعی آنها بهشدت کاست و طرفداران و هواداران آنهها را پراکنهده سهاخت .از دیگهر
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مالیات روا میداشهتند .ایهن سهتمگریهها ،خصیصهه مشهروعیت بخهش دولهت علویهان
طبرستان را که همان عدالت و دادگری است ،دچار خدشهه و زوال کهرد .گفتهه شهد کهه
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عوامل آشفتگی نارضایی هواداران از داعیان به سهبب ظلهم و سهتمی بهود کهه درگهرفتن

از عنالههر مشههروعیت بخههش علویههان ،شخصههیت کاریزماتیههک داعیههان بههود .رهبههر
ال آگاهانهه از ثهروت نقهدی و درآمهد پهولی ابهراز انزجهار
کاریزمایی اغلب به طهور کهام ً
میکنهد( .وبهر .) 492 ،بهرای اینکهه گهروه کاریزمهایی و مریهدان و پیهروان وی از عههده
رسههالت خههویش برآینههد بایههد فههرا از قیههود ایههن دنیهها و مبههرا از اشههت االت روزمههره و
مسئولیتهای خانوادگی باشند (همان .)493 ،نزا نوادگهان علهوی بهر سهر دسهتیابی بهه
قدرت دنیوی و ظلم و ستم به مردم بها گهرفتن مالیهاتههای سهنگین ،از وجاههت آنهها
کاست ،به گونهای که پیروان زیدی از بیعت با آنها لر

نظر کردنهد .ابهن اسهفندیار بهه

چند مورد از ظلم و ستم داعیان اشاره دارد :چون ابوالقاسهم جعفهر (فرزنهد نالهر کبیهر)
به آمل رسید حسن بن قاسهم الهداعی بهه گهیالن شهد در سهنه سهت ثلثمائهه ابوالقاسهم
جعفر بن النالرالکبیر میگوید مدت هفت ماه تا جمادیاآلخهر سهنه سهبع و ثلثمائهه بهه
آمدند (ابن اسفندیار .)298/1 ،همچنین ابن اسهفندیار ( )312/1دربهاره بیهدادگری وزیهر
ابوجعفر گوید « :با ابهوجعفر بیعهت کردنهد و ابوالحسهن بهن ابهی یوسهف را بهه وزارت
و ظلم می کرد تا روزی عامه شهر غوغا کردند و بسیاری از ههر دو جانهب کشهته آمدنهد
و قائد آن فتنه کشته شد و ابوالحسن بن ابی یوسهف مهدتی لهبر فرمهود و ههیچ پدیهد
نیاورد تا بعد مرور ایام روز آدینه که خالیق به جامعه شهدند بهه جملهه دروازههها لشهکر
فرو داشت با سالحهای تمهام تها ههر کهه بیهرون مهیآمهد از جهامع مهیکشهتند» .او بهه
درگیری ههای جانشهینی بعهد از مهرگ نالهر کبیهر اشهاره کهرده و از توطئهه آنهها علیهه
یکدیگر سخن گفته است (همان.)297 /1 ،

عوامل اقتدار و مشروعیت حکومت علویان طبرستان

بنشاندند و او با مردم آمل نیکو اعتقاد نبود ،اسفاهی را تیمار نداشهت و بهر رعایها حیهف
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آمل میبود خراجها باستقصاء و ظلم بستد و قسهمتهها طلبیهد مهردم بهه عههد او بهرن

نتیجهگیری
برخال

دولتهای همعصر خویش همچون طاهریان ،سهامانیان و غزنویهان بهه حجیهت

«عهد و لوا» که خلفها بهه حکهام و سهالطین عطها مهیکردنهد ،اعتنهایی نداشهت .داعیهان
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دولت شیعیمذهب علویان طبرستان اقتدار دینی دسهتگاه خالفهت را نفهی مهیکهرد و

علوی نه تنها طالب دریافت عهد و لوای خلیفه نبودند کهه مشهروعیت خالفهت عباسهیان
را نیز نمیپذیرفتند .اندیشهه سیاسهی و مشهروعیت قهدرت در نهزد شهیعه زیدیهه حهول
محور امام عادل قائم به سیف از اهل بیهت نبهوی مهیچرخیهد .مههمتهرین وظیفهه امهام،
حف جماعت ،گسترش آن و جههاد بها کف،هار بهود .زیهدیان طبرسهتان بهر اسها

همهین

اندیشه پایه های حکومت خود را مستحکم کردند و عوامل اقتدار و مشهروعیت آنهها بهر
همین اسا

استوار بود .انتساب علویان بهه خانهدان نبهوت ،ادعهای عهدالت محهوری و

دادگسهتری ،ادعهای حمایهت از محرومهان و مظلومهان در برابهر سهتمگران و جبههارین و
قیام بالسیف در جهت برقراری عدالت ،از عوامل مشروعیت بخش حکومت آنها بود.

سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395
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منابع
ه ابن اسفندیار کاتب ،بهاءالدین محمد بن حسن ،تفاریخ طبرسفتان ،چهاپ عبها

اقبهال،

تهران :اساطیر.1389 ،

ه ابن خلدون ،عبهدالرحمن ،العبفر و دیفوان المبتفدا و الخبفر ففی ایفام العفرب و العجفم و
البربر ،ترجمه عبدالمحمد آیتهی ،تههران :مؤسسهه ی مطالعهات و تحقیقهات فرهنگهی،
.13۶3
ه ابناثیر ،علیبنمحمد ،الکامل فی التفاریخ ،ترجمهۀ ابوالقاسهم حالهت و عبها

خلیلهی،

تهران :مؤسسۀ مطبوعاتی علمی.1371 ،
ه ابوالفرج الفهانی ،مقاتل الطالبییق ،چاپ سید احمد لقر ،بیروت :دارالمعرفه ،بیتا.
ه ابوالفرج ،علی بن الحسهین الهفهانی ،فرزنفدان آ ابفیطالفب ،ترجمهه جهواد فاضهل،
تهران :کتابفروشی علیاکبر علمی.1339 ،
ه اشپولر ،بارتولد ،تفاریخ ایفران در قفرون نخسفتیق اسفالمی ،ترجمهه جهواد فالطهوری و
مریم میراحمدی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1373،
ه -قزوینی ،محمد بن محمهود ،آثفار العبفاد و اخبفار العبفاد ،چهاپ میهر هاشهم محهدص،
تهران :امیرکبیر.1373 ،
ه آیینه ونهد ،لهادس ،الههی زاده ،محمدحسهن« ،معیهار مشهروعیت خالفهت در چهالش
حسنیان (فرزندان عبداهلل مح
الزهرا،

) با دولهت عباسهی» ،فصفلنام پژوهشفی علفوم انسفانی

.1384 ،15

عوامل اقتدار و مشروعیت حکومت علویان طبرستان

ه اژهای ،مهدی ،مشروعیت دولت در نظام اسالمی ،الفهان :آرما.1392 ،
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ه ابوالحمد ،عبدالحمید ،مبانی علم سیاست ،تهران :تو .137۶ ،

ه بادکوبه هزاوه« ،اولین نشانههای نهاد حسبه در سرزمینهای اسهالمی» ،فصفلنام تفاریخ
ه بشیریه ،حسین ،آموزش دانش سیاسی ،تهران :نشر نگاه معالر.1382 ،
ه جاوید ،محمدجواد ،مشروعیت قدرت و مقبولیت در قرآن ،تهران :میزان.1388 ،
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اسالم ،ش .1380 ،7

ه حاتمی محمدرضا« ،بررسی و نقد مبانی مشروعیت حکومهت از دیهدگاه اههل سهنت»،
فصلنام دانشنام ،
ه حاف

 ،3ش .1389 ،1

ابرو ،شهاب الدین عبداهلل ،ج رافیا ،تهران :میراص مکتوب.1375 ،

ه حجاریان،سعید« ،نگاهی به مسئله مشروعیت» ،راهبرد ،ش .1373 ،3

حدود العالم مق المشرق ا ی المغرب ،بف کوشفش منفو هر سفتوده ،تهفران :انتشفارات
دانشگاه تهران.1340 ،
ه حکیمیان ،ابوالفتح ،علویان طبرستان ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1348 ،

ه رحمت الهی،حسین« ،مشروعیت حکومهت از دیهدگاه اسهالم و مهاکس وبهر» ،حقفوق
خصوصی ،ش .1382 ،5
ه روزبه ،محمدحسن ،مبانی مشفروعیت در نظفام سیاسفی اسفالم ،تههران :کهانون اندیشهه
ه شجاعی زند ،علیرضا ،مشفروعیت دینفی دولفت و اقتفدار سیاسفی دیفق ،تههران :تبیهان،
.137۶
سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 1395

ه لابری ،دکتر حسین ،تاریخ فرس اسالمی ،تهران :سمت.1383 ،
ه طبری ،محمهد بهن جریهر ،تفاریخ طبفری ،ترجمهه ابوالقاسهم پاینهده ،تههران :اسهاطیر،
.1375
ه عالم ،عبدالرحمن ،بنیادهای علم سیاست ،تهران :نشر نی.1373 ،
ه فصههیحی امههاناهلل« ،)138۶( ،دیففق و کههارکرد سیاسههی آن در جوامههع سههنتی و نههوین»،
معرفت،

 ،1۶ش ،5

.128-111 :

ه قادری ،حاتم ،اندیش های سیاسی در اسالم و ایران ،تهران :سمت.1380 ،
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جوان.1385 ،

ه کاکایی مستانه« ،مشروعیت در حکومت اسالمی» ،مجلس و راهبرد ،ش .1388 ،۶2
ه کوزر ،لهوئیس آلفهرد ،برنهارد روزنبهرگ ،نظریف هفای بنیفادی جامعف شفناختی ،ترجمهه
4۶

ه  -الریجانی ،محمد لادس« ،مبانی مشروعیت حکومهتهها» ،الهیفات و حقفوق،

،24
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فرهن

ارشاد ،تهران :نشر نی.1378 ،

ش .1381 ،3
ه ماوردی ،ابوالحسن علی بن محمد ،االحکفام السفلطانی ( ،نسهخه الکترونیکهی) ،قهاهره:
دار الحدین ،بیتا.
ه مجتهدزاده ،پیروز« ،دموکراسی و هویت ایرانهی بحثهی در ج رافیهای سیاسهی ایهران و
ایرانشناسی» ،اطالعات سیاسی اقتصادی ،ش.1384 ،222- 221
ه مرعشی ،سید ظهیرالدین بهن سهید نصهیرالدین ،تفاریخ طبرسفتان و رویفان و مازنفدران،
چاپ محمدحسین تسبیحی ،تهران :مؤسسه مطبوعاتی شرس.1345 ،
ه هیوز ،هنری استوارت ،آگاهی و جامعف  ،ترجمه عهزت اهلل فوالدونهد ،تههران :علمهی و
فرهنگی.1381 ،
ه یحیایی علی « ،تهیثیر اوضها سهرزمین دیلهم و علویهان طبرسهتان بهر ظههور آلبویهه»،
ه یعقوبی ،احمدبنابییعقوب ،البلدان ،ترجمۀ محمدابراهیم آیتهی ،تههران :بنگهاه ترجمهه
و نشر کتاب.1342 ،
تهران :علمی و فرهنگی.1374 ،
ه وبر ،ماکس ،اقتصاد و جامع  ،ترجمه عبا
عماد زاده ،تهران :سمت.1393 ،

منهوچهری ،مههرداد ترابهی نهژاد ،مصهطفی

عوامل اقتدار و مشروعیت حکومت علویان طبرستان

ه مسعودی ،علیبنالحسین ،مروجالهذهب و معهادنالجهوهر ،ترجمهۀ ابوالقاسهم پاینهده،
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تاریخ و فرهنگ ،ش .1389 ،84
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