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راهبردهای تبلیغی دولتهای سیدتبار شمال ایران برای تأثیرگذاری بر
افکار عمومی از سدۀ هشتم تا دهم هجری
علیرضا کریمی ،1احد مهرباننژاد

کِالگری2

(دريافت 1399/03/24 :پذيرش)1399/06/11 :

چکیده
در میانۀ سدة هشتم هجری ،شمال ايران شاهد پیدايش سه حکومت علویتبار بود .سادات
عمادی ،مرعشي و کیايي به ترتیب در هزارجريب ،مازندران خاوری و گیالن شرقي دولتهای
شیعي تشکیل دادند .پیدايش اين حکومتها با وجود آن بود که دودمانهای بومي ـ محلي
نیرومندی نظیر :چالويان ،ناصروندان ،والشیان ،روزافزونیه و پادوسبانان همواره حیات آنها را
به چالش ميکشیدند .هرچند تکیه بر تشیع يکي از داليل ماندگاری اين دودمانها بود ،ولي
چنین مينمايد رشتهای از تبلیغات فرهنگي پردامنه بهمنظور مهندسي افکار عمومي ،از سوی
دولتهای هاشميتبار بستر کسب مشروعیت برای اين حکومتها فراهم ميساخت .تکیه بر
نسب هاشمي ،تبلیغات ،استفاده از باور مردم ،تکیه بر نیروهای سرسپرده ،استفاده از مفهوم
شهادت ،تقديس فرمانروايان ،مظلومنمايي و تخريب چهرة مخالفان از شاخصترين
راهبردهايي بود که حکومتهای سیدتبار شمال کشور طي سدههای هشتم تا دهم هجری
بهمنظور شکلدهي افکار عمومي از آنها بهره بردند و توانستند ضمن تأسیس حکومت به
ماندگاری آن ياری رسانند.
واژههای کلیدی:حکومتهای سیدتبار ،افکار عمومي ،شمال ايران.

ali_karimi@tabrizu.ac.ir
 . 2دانشجوی دکتری تاريخ ايران بعد از اسالم دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
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مقدمه
سادات از میانۀ سدة هشتم در شمال ايران سه دولت همزمان تشکیل دادند و در
تحوالت سیاسي و مذهبي اين خطه مستقیم ًا و بهصورت غیرمستقیم در سرنوشت کل
ايران نقش بنیادين ايفا کردند؛ مرعشیان و سادات هزارجريب در مازندران و سادات آل
کیا در گیالن شرقي.
گرچه مرعشیان خیلي زود توسط تیمور برافتادند ،ولي چندی از مرگ وی نگذشت
که دگربار به سرير شاهي مازندران بازگشتند .کیايیان گیالن و سادات هزارجريب نیز با
رقبای منطقهای نیرومندی دستبهگريبان بودند و توانستند از اين رويارويي کامیاب
خارج شوند .گمان مي رود اين موفقیتها مديون رشتهای از تبلیغات با هدف
شکل دهي افکار عمومي باشد .حال پرسش اين است چه عواملي در ماندگاری
حکومتهای سیدتبار شمال کشور نقش داشت؟ دولتهای علویتبار برای کسب
مشروعیت چه راهکاری داشتند؟ و از چه روشهايي برای شکلدهي به افکار عمومي
بهره گرفتند؟
افکار عمومي به مجموعه افکار هر ملت به حالت خفته و خاموش يا بیدار و
پرخروش ،موقتي يا زودگذر يا پايدار و بیدار گفته ميشود که روانشناسي آن ملت را
تشکیل ميدهد و در پس آن ارزشهای فرهنگي ريشهداری قرار دارد که پايه و اساس
آن را ميريزد ( الزار ،1398 ،ص .)22 .توجه به افکار عمومي پديدهای جديد و مربوط
به عصر روشنگری است ،ولي نفس افکار عمومي به عامۀ مردم بازگشت پیدا ميکند و
همیشه در جامعۀ ايران حضور داشته است (کريمي و همکاران ،1398 ،ص.)184 .
هارولد السول بر اين باور بود که میان افکار عمومي و سیاستگذاری عمومي رابطهای
متقابل وجود دارد و افکار عمومي ماهیت ًا جدای از سیاستگذاریهای عمومي نیست
(غفوری و کمالي ،1389 ،ص .)175 .افکار عمومي به مفهوم انديشهای که در سیاست
توجه طبقۀ حاکم بوده است .از همین رو ،دولتها ميکوشیدند تا با مديريت افکار
عمومي به خلق «مشروعیت» و ماندگاری خود مدد رسانند (دادور و الهامي،1395 ،
ص.)70 .درگذشته حیات حکومت هاتنها وابسته به اعمال زور نبود ،بلکه حکومتگران
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و اجتماع ايفای نقش ميکند در حفظ و استمرار حیات سیاسي هر دولت همواره مورد
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در کنشي متقابل با مردم قرار داشتنتد.ميدانیم که مردم نخستین عامل تکوين افکار
عمومي اند ،اما در اين میان نقش برخي همچون سیاستمداران ،کارگزاران مذهبي و
اديبان برجستهتر است(غفوری و کمالي ،1389 ،ص .)175 .سادات شمال ايران ،همواره
خاندانهای بومي را بهعنوان رقبای خود در میدان سیاست ميديدند ،لذا آنان کوشیدند
تا سیاست های فرهنگي خاصي را دنبال کنند تا بر افکار عمومي تأثیر بگذارند .اين
راهبردی بود که جهت جلب مشروعیت بهکار ميرفت .در ادامه برآنیم تا نشان دهیم
چگونه سادات از ابزار اقناع افکار عمومي برای کنترل جامعه و حفظ قدرت استفاده
کردند .به همین منظور روش پژوهش جاری تبییني ـ توصیفي بر مبنای گردآوری
دادههای کتابخانهای است.
پیشینۀ پژوهش
نويسندگان مقالۀ «مشروعیت ايراني در حکومتهای محلي ايران در قرن هشتم»
(عباسي و راضي )1393 ،به موضوع مشروعیت برخي از دولتهای محلي ايران
پرداختهاند ،اما کوچکترين نظری به خاندانهای شمال ايران نکردند« .حکومتهای
محلي ايران در قرن هشتم هجری و مسئلۀ مشروعیت» (اللهیاری و همکاران،1398 ،
صص1 .ـ )24پژوهشي است که مباني مشروعیت دولتهای محلي سدة هشتم را از
چهار منظر بررسي ميکند .در اين مقاله مؤلفان نگاهي گذرا به تأثیرپذيری حکومت
مرعشیان از نهضت سربداران مياندازند.
عمادی و رمضاني تنها رويدادهای سیاسي سادات هزارجريب را از نظر گذرانده و
از بررسي راهبردهای اين سلسله جهت نگهداشت قدرت سخني به میان نیاوردند
(عمادی و رمضاني .) 1394 ،مصطفي مجد نگاهي تحلیلي به جنبش مرعشیان دارد ،اما
تحت تأثیر منابع همسوی آنها به ويژه میرظهیرالدين است و همکاری میان میرقوام و
ص )76 .ميد اند .وی به شکلي کوتاه به زمینۀ توسعۀ تشیع در مازندران مي پردازد و
در تحلیل نهايي خود تمام مازندران را رویکرده به حرکت مرعشیان دانست ،درصورتي
که بايد میان مازندران خاوری ــ محل استقرار حکومت مرعشي ــ با مازندران غربي
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کیاافراسیاب چالوی را نه فرصتطلبي سیاسي بلکه «رفتاری کريمانه» (مجد،1380 ،
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ــ يا رستمدار بهمنزلۀ قلمرو گاوبارگان ــ تفاوت مينهاد .حسین اسالمي متأثر از منابع
همسو با مرعشیان به آنان نگاه انداخته و حرکتشان را «انقالب» و مخالفانشان را «ضد
انقالبي» ميخواند (اسالمي ،1390 ،ج /2 .صص .)733 ،723 .اين نويسندگان با پیروی
از ادبیات چپگرايانۀ سدة بیستم ،به دنبال الگوسازی در تاريخ ايران بوده و اشرافیت
کهن را نماد فئودالیسم و حرکتهای مخالف را تالش توده برای دستیابي به عدالت و
مساوات (همان ،صص81 ،78 .؛ الهیاری و همکاران ،1389 ،صص23 ،14 .؛ ستوده،
بيتا ،ص11 .؛ نبئي ،1375 ،ص )170 .قلمداد ميکنند ،درحالي که سادات ساختار پیش
از خود را در زمینۀ زمین داری نگهداشتند .بنابراين هیچ تحولي در مناسبات ارضي
منطقه روی نداد جز جابهجايي مالکان سیدتبار بهجای فرمانروايان بومي .پس نميتوان
اين گونه شعارها را چندان جدی انگاشت .درمجموع منبعي تاکنون به مؤلفههای مورد
استفادة حکومتهای سیدتبار جهت مهندسي افکار عمومي و مشروعیتآفريني
نپرداخته ،لذا در ادامه برآنیم تا ضمن نگاهي بدين عوامل ،چگونگي شکلدهي به افکار
عمومي و تأثیر آن در پیشبرد اهداف سیاسي را تبیین کنیم.
تکیه بر تشیع؛ پیشزمینۀ تاریخی
هرچند تشیع پیشینهای دراز در شمال ايران داشت (مرعشي ،1345 ،ص ،)127 .ولي
جز دوران کوتاه علويان ،بهعنوان يک بازيگر اصلي در عرصۀ سیاست نقش ايفا
نميکرد .پس از تشکیل دولت ايلخاني ،وجود رواداری مذهبي (راوندی ،1382 ،ج.
/8ص) 52 .به تشیع مجال مناسبي جهت رشد داد ،اما در شمال ايران زمینههای تقويت
تشیع از دو سده پیشتر و با اقدامات باوندها فراهم شده بود .سیاستي در واکنش به
اقدامات سلجوقیان سنيمذهب .قزويني که در میانۀ سدة ششم ميزيست دربارة
سختگیری شاه تبرستان نسبتبه مجبره و مناصبیان (قزويني ،1358 ،صص)623 ،42 .
گاه سختگیریهايي نسبتبه آنان اعمال ميشد (صفا ،1378 ،ج/2 .ص.)193 .
از سال های پاياني سدة هفتم ،شاهان مازندران و رستمدار اقداماتي به سود
تشکیالت مذهبي و مدارس (ابن اسفنديار ،1366 ،ج /2 .ص91.؛ خواندمیر ،1380 ،ج.
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خبر ميدهد .هرچند در مازندران آن روزگار فضا برای فعالیت مناقبیان هموار بود ،اما
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 /3ص336 .؛ آملي ،1348 ،ص ) 168 .ديني انجام دادند .در مازندران خاوری يزدگرد
بن شهريار ( 675ـ 698ق) و در رويان ،محمد بن کیخسرو (717 -712ق) با ساخت
مدارس ،مساجد ،خانقاه و بقعههای متبرکه تسهیالتي برای نهادهای مذهبي فراهم کردند
(آملي ،1348 ،صص168،170 .؛ خواندمیر ،1380 ،ج /3 .ص .)332 .پیش از آن،
ناماور بن شهرآگیم ( 671ـ 701ق) ،شاه رويان ،با فرماني تمامي کسب و کارهای محلي
را به منظور شرکت مردم در نماز جمعه تعطیل و حتي دولت موظف شد تا تسهیالت
الزم برای حضور «جمعي از ضعفا صناع و محترفه» (خواندمیر ،1380 ،ج/3 .ص)331 .
فراهم کند .با توجه به آن که تصوف جرياني رو به گسترش بود لذا ،دولت خود زمینۀ
رشد آن را فراهم ساخت .در فرايند نهايي ،اين روند به سود درويشان و سادات تمام
شد .حضور شیخ خلیفه (تتوی ،1382 ،ج/7 .ص4486 .؛ اقبال ،1384 ،ص467 .؛
قدياني ،1378 ،ج/2 .ص )537 .گواهي است بر گسترش خانقاهنشیني در مازندران.
از منظر سیاسي ،در آغاز سدة هشتم قدرت باونديان استحکام داشت و تشکیالت
صوفیه از توان الزم برای درافتادن با آن برخوردار نبود .درنتیجه ،شیخ خلیفه به خراسان
مهاجرت ميکند (حافظ ابرو ،1380 ،ج /1 .ص )78 .پس از مرگش (736ق) نزديک به
دو دهه زمان الزم بود که انديشههای شیخ خلیفه و شاگردش حسن جوری توسط
میرقوام در مازندران گسترده شود .از مرگ واپسین فرمانروای باوند در 750ق تا به
قدرت رسیدن مرعشیان در 762ق ،مازندران سیزده سال آشفتگي را پشت سر نهاد؛
زماني مناسب برای به قدرت رسیدن سادات.
تکیه بر نسب هاشمی
سادات همیشه به نسب هاشمي خود مي بالیدند .بر اساس قانوني نانوشته و اغلب مورد
توافق ،مسلمانان (خنجي ،1382 ،ص )299 .جايگاه رفیعي برای خاندان پیامبر قائل
/1ص691 .؛ مرعشي ،1364 ،ص60 .؛ همداني ،1940 ،ص 1.)190 .گاه در شرايط
دشوار از سادات بهعنوان واسطۀ صلح بهره ميگرفتند (خواندمیر ،1380 ،ج/4 .ص92.؛
مرعشي ،1364 ،ص336 .؛ همان ،1345 ،ص230 .؛ الهیجي ،1352 ،ص )267 .به امید
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بودند (مرعشي ،1364 ،ص39 .؛ هاشم میرزا سلطان ،1397 ،ص26 .؛ يزدی ،1378 ،ج.

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

اينکه حرمت سیادت موجب نرمش دشمن شود (مرعشي ،1345 ،ص .)225 .اين
احترام در تبرستان دوچندان بود (ابن اسفنديار ،1366 ،ج /2 .صص173 ،143 ، 91 .؛
مرعشي ،1345 ،ص .)127 .نگهداشت حرمت سیادت در دوران بعدی بهعنوان اصلي
مسلم پذيرش همگاني يافت (همان ،ص .)221 .سادات با آگاهي از اين نگاه عمومي،
از آن به سود خود استفاده مي کردند (همان ،1364 ،ص.)61 .
همین حرمت سیادت را ميتوان در همکاریهای سیاسي میان دولتهايي که
سادات بعدها تشکیل دادند،ديد .روابط میان سادات مرعشي و هزارجريبي همیشه
دوستانه بود .از سويي ديگر ،سیدعلي کیا بنیانگذار حکومت کیايي که در زی يک
صوفي از کنج مدرسهای در روستای مالط (سمرقندی ،1383 ،ج/1 .ص326.؛ مرعشي،
 ،1364ص ) 36 .کارش را آغاز کرد ،در ابتدای حرکتش به آمل رفت؛ جايي که مقدمش
را گرامي و به ياریاش پرداختند (همان ،ص .)17 .مرعشیان در تجهیز کیايیان و
هوادارن آنها اهتمام ورزيدند (همان ،ص )202 .و سپاه مرعشي تا تسخیر اِشکِوَر در
خدمت کیايیان بود (همان ،1364 ،صص .)57 ،37 ،31 ، 30 .توسل به سیادت همیشه
يکي از راههای کسب نظر موافق رقیبان در نبردهای داخلي بهشمار ميرفت (میرتیمور،
 ،1364ص.)80 .
استفاده از عباراتي چون «حمیت هاشمي»« ،مروت هاشمي» و «فتوت هاشمي»
(مرعشي ،1345 ،صص285 ،282 .؛ میرتیمور ،1364 ،ص )78 .تأکیدی هستند بر
تخصیص صفاتي مثبت به هرکه دارای نسب هاشمي است .انگارههايي از اين دست
بعدها به صفويه انتقال و با مهارت توسط آنان بهکار رفت .برای نمونه شاه طهماسب،
کشته شدن میر شاهي بر دست روزافزونیه را بهانۀ لشکرکشي به مازندران قرار داد...« .
آقامحمد روزافزون ...،به غدر و مکر آن سیّد بزرگوار را به درجۀ شهادت رسانیده
حضرت شاه خالفت پناه  ،...عرق سیادت به حرکت درآمد» (خورشاه بن قباد،1372 ،
آقامحمد روزافزون فرونشست ،اما همین دستاويز نشاني است بر اهمیت استفاده ابزاری
از مسئلۀ سیادت.
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راهبردهای تبلیغي دولتهای سیدتبار شمال ايران ...ـــــــــــــــــــــــــ علیرضا کريمي و همکار

مظلومنمایی
بررسي منابع بیانگر آن است که سادات تالش داشتند با توسل به دستاويز سیادت بر
احساسات مذهبي مردم به نفع خود تأثیر بگذارند .آنها داليل مهاجرت خود به شمال
ايران را ستم حکومتهای اموی و عباسي عنوان کردند (همان ،ص .)84 .تبلیغ اينکه در
درازنای تاريخ ظلم مضاعفي بر آل رسول رفته احساسات توده را برميانگیخت .برآيند
چنین تبلیغي برای مبلغان آن بود که در کشمکش سیاسي خود را در سمت ستمديدگان
و رقیبان را به جناح ستمگران ميفرستادند.
« ...آقا رستم نیز به تبع شاهي بیک خان ،آن سید نجیب حسیب را که ولي نعمت او
و آباء و اجداد او بودند ،از خدا و رسول نترسیده ،به قتل رسانید و احیاء سنت يزيد
نمود» (میرتیمور ،1364 ،ص.)76 .
خوانش تاريخ به سود خود بسیار هوشمندانه انجام مييافت .رقیبان با بدنامان تاريخ
اسالم همسنگ و وجاهت اجتماعي آنها تخريب ميشد .پس از اين همانندسازی و
انتساب رقبا به يزيد و ديگر ظالمان به اهل بیت ،در گام بعدی ميشد نزاع خود را
کشمکش میان حق و باطل و هدف را نه کسب قدرت بلکه گسترش شريعت و عدالت
بازنمود (مرعشي ،1364 ،ص45 .؛ میرتیمور ،1364 ،ص .)305 .در نامۀ میرکمالالدين
مرعشي به تیمور زاويه اين نگاه بسیار آشکار است (مرعشي ،1345 ،ص.)225 .
تخریب چهرۀ مخالفان
دستگاه تبلیغاتي سادات ،از تخريب چهرة مخالفان غفلت نميکرد .مهمترين نمونه که
امروزه پذيرش همگاني يافتهدرباب چالويان است .تقريب ًا همۀمورخان روايتي را
پذيرفته اند که از سويمنابع همسو با مرعشیان نقل شده است(نک :اعتمادالسلطنه،1393 ،
ص178 .؛ مهجوری ،1345 ،ج/2 .ص15 .؛ خواندمیر ،1380 ،ج/2 .ص ،401 .ج/3 .
بن قباد ،1372 ،ص26 .؛ تتوی ،1382 ،ج /8 .ص .)5482 .در اين میان تنها منابع
روزگار تیموری که معاصر با اسکندر چالوی فرزند افراسیاب بودند از او وخاندانش با
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صص ،337 ،330 .ج /4 .ص476 .؛ عالمآرای شاه اسماعیل ،1384 ،ص116 .؛ خورشاه
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ادبیاتي دستکم احترامآمیز ياد ميکنند (يزدی ،1378 ،ج/2 .ص1245 .؛ ابن عربشاه،
 ،2008ص.)54 .
سادات تالش کردند تا هدف خود را نه تصاحب قدرت ،بلکه گسترش شريعت و
تقوا و زدودن فسق و فجور ــ که اغلب دودمانهای محلي را متهم بدان ميکردند ــ و
بيايماني از جامعه معرفي کنند (مرعشي ،1345 ،صص225 ،211 ،194 ،172 ،58 .؛
همان ،1364 ،صص .)306 ،135 ،45 ،38 ،16 .از همان آغاز دولتهای سیدتبار سپاه
خود را لشکر اسالم (همان ،ص )81 .و رسالتشان را برپايي شعائر ديني معرفي کردند.
اين گونه نزد جامعه و افکار عمومي وانمود کردند که گويا تا پیش از آن نشاني از اسالم
در قلمرو متصرفي آنها نبود .نیک پیداست که برآيند اين تبلیغات اهتمام حکومتهای
جديد به اجرای شعائر ديني است .برگماشتن شماری با مأموريت «ترويج امور شرعیه»
و «اعالم دين حنیف» در راستای همین سیاست بود (همان ،ص 33 .؛  ،1345صص.
.)195 ،180
در هر رويارويي از مخالفان با عنوان «مفسد» ياد ميشد (همان ،ص ،)129 .لذا
چنین القا ميشد که تأسیس حکومت را منظوری جز «دفع و رفع فتنه و ظلم و تعدى»
نیست (بنافتي ،1384 ،ص38 .؛ الهیجي ،1352 ،ص .)309 .فتنه و ظلمي که محصول
حکومت غیرسادات و نااهالن بود (مرعشي ،1364 ،ص .)33 .دقت در سخنان میرقوام
نشان ميدهد که در نزد او «الملک و الدين توأمان» انگاشته و راهکار برچیدن مشکالت
دنیوی اهتمام در اجرای بهینۀ شريعت و «قلع و قمع مخالفان دين ،مهماً اَمکن» است
(همان ،1345 ،ص.)183 .
بهرهگیری از مفهوم شهادت
شهادت مفهومي کلیدی در ايجاد هیجان اجتماعي و بسیج مردم است.در منابع اغلب
ص307.؛ همو ،1345 ،ص .)306 .مورد ديگر ،را نیز ميتوان در منابع آن دوره نشان
داد .يک نمونه کشته شدن شاه يا فرمانروايي به ناروا و از روی نیرنگ بود (ابن
اسفنديار ،1366 ،ج/2 .ص174 .؛ خورشاه بن قباد ،1372 ،ص152 .؛ مرعشي،1345 ،
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لفظ شهید برای کساني کاربرد داشت که در راه دفاع از خاک کشته شدند (همان،
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صص121 ،118 .؛ الهیجي ،1352 ،ص ،)311 .يعني اگر حاکمي ناجوانمردانه و بدون
اقدام به جنگ(هاشم میرزا سلطان ،1379 ،ص )35 .کشته ميشد شايستگي اين را
مييافت که « شهید» خوانده شود .ولي جالبترين نمونه که از ابداعات حکومت
سادات است اطالق عنوان «شهید» به کشتگان دارای تبار هاشمي است (خورشاه بن
قباد ،1372 ،ص152 .؛ هاشم میرزاسلطان ،1379 ،صص 37 ،36 ،31 .؛ مرعشي،1345 ،
صص307 ،239 .؛ همان ،1364 ،ص .)81 .جالب اينکه حتي اگر اين افراد در جبهۀ
مخالف و به فرمان حاکم سیدتبار وقت به قتل ميرسیدند باز هم به آنان عنوان «شهید»
دادهو از آن پس ،بهعنوان يک امامزاده از آنان ياد ميشد (الهیجي،1352 ،ص.)295 .
اين مسئله تأکیدی بر جايگاه مجزای سادات و تمايز میان آنها با تودة مردم بود .از
سويي ديگر ،اين اقدام شاهدی استکه حکومت آگاهانه باور به تفاوت میان سید و
رَشنِق 2را به خورد جامعه با هدف ايجاد تقدس ميداد.
استفاده از مفهوم مرگ قدیسان و تقدیس فرمانروایان درگذشته
ساخت زيارتگاه در شمال کشور و تا پیش از تشکیل حکومت مرعشیان بيسابقه نبود
(مرعشي ،1345 ،صص137 ،129 .؛ ملکونوف ،1363 ،ص ،)150.حتي برای فرماندهان
دستگاه خالفت با اين پندار که افرادی از خاندان رسول هستند ،بقعههايي ساختند (ابن
اسفنديار ،1366 ،ص158 .؛ آملي ،1348 ،ص170 .؛ مرعشي ،1345 ،ص125 .؛ گیالني،
 ،1352ص.)35 .
پس از تشکیل دولتهای هاشميتبار ،آنان آگاهانه مفهوم قداست را بهکار بستند که
برآيند آن استفاده از مرگ افراد در راستای اهداف سیاسي و اينجهاني بود ،چراکه وقتي
هالهای از قداست پیرامون شخصي شکل ميگرفت ديگر تودة مردم به خود اجازة چون
و چرا دربارة مفاهیم مقدس نداده و حاکم مقدس وقت از گزند انتقادها مصون ميماند.
ص )223 .حتي اگر سیدی از دودمان حاکم ميمرد و فرزندی نداشت حکومت اين
وظیفه را برعهده ميگرفت (همان ،ص .)269 .نخستین اقدام ساخت بقعه برای
بنیانگذار حکومت مرعشیان بود .میرظهیر دربارة رفتار مراعشه و پیروان آنان به منظور
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از سدة هشتم که ساخت امامزاده برای متوفیان سیدتبار رايج شد (مرعشي،1364 ،
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ايجاد تقدس مينويسد« :و از بارفروش ده تا به آمل نعش او را هرجا که به زمین
گذاردند .همان موض ع را در حیطۀ محافظت درآوردند و آن مقام را زيارت مىکنند و
زيارت میروزان مىنامند» (همان ،1345 ،ص)216 .؛ اقدامي آگاهانه در راستای ايجاد
تقدس دربارة شخص متوفي.
تقريباً تمامي فرمانروايان دودمانهای سیدتبار دارای بارگاه هستند که امروزه
«امامزاده» خوانده ميشود .در آن روزگار بر بیشتر اين اماکن «مشهد» اطالق ميشد
(همان ،صص323 ،315 ،308 ،155 ،132 ، 54 .؛ همان ،1364 ،صص،185 ،141 .
 ،)296 ،223حال چه فرد به مرگ طبیعي ميمرد يا در يک کارزار .قطعاً چنین کاری را
نبايد حرکتي نمايشي بهشمار آورد ،بلکه در پس آن ،اغراض ديگری نهفته بود .تقديس
فرمانروای مرده اين پیام را به مخاطب القا ميکند که شخص درگذشته نهتنها از
دسترس خارج نیست ،بلکه اينک واسطهای است میان انسانهای فرودست با درگاه
الهي؛ جايگاه يک قديس.
رويهای همانند در قلمرو سادات کیايي هم رايج شد .گذشته از بنای بارگاه ،وقفیاتي
به آستانهها اختصاص يافت (همان ،1364 ،صص .)277 ،223 ،142 .اکنون دولت بود
که بر اماکن مقدس نظارت و به منظور ادارة امور امامزادگان متولیاني برميگماشت
(همان ،ص .)297 .همچنین ،بازسازی آستانههای پیشین در دستور کار حکومت قرار
گرفت (همان ،1345 ،ص .)155 .پیداست اين توجه نميتوانست بيدلیل باشد .اگر
پیشتر باونديان به ساخت مدارس و کتابخانه توجه داشتند (ابن اسفنديار ،1366 ،ج.
/2ص91 .؛ آملي ،1348 ،ص168 .؛ صفا ،1378 ،ج/2 .ص .)242 .اينک توجه به اماکن
متبرکه اين پیام را به جامعه ميداد که نگاه حکومت متوجه کدام بخش از فرهنگ است.
اسکندر چالوی بهمنظور جلوگیری از ترويج همین قداست ساختگي دستور ويراني
بقعۀ میرقوام را صادر کرد (مرعشي ،1345 ،ص ،)237 .اما سیاست مقدسسازی چنان
ص.)237 .
سیاست های فرهنگي حکومت سادات تأثیر بسزايي در اذهان مردم نهاد .بيگمان،
رواج سنت زيارت قبور (همان ،صص476 ،426 ،323 .؛ میرتیمور ،1364 ،ص )58 .در
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شمال ايران را بايد مرتبط با اين سیاست دانست .تدابیری بهمنظور تقويت سرسپردگي
بیشتر مردم (مرعشي ،1345 ،ص .)238 .نگاه به گزارشهای جهانگردان بعدی بیانگر
نفوذ افکار خرافي زيادی در میان مردم دربارة اين آستانهها و نسبت دادن خرق عادات
به سادات مدفون در آنجاست (رابینو ،1374 ،ص.)30 .
تبلیغات
تبلیغات حکومتي در مازندران توسط حکومت اشاعه مييافت و از سوی شاعران و
هنرمندان در مدح دالوری و جهانداری شاهان محلي صورت ميگرفت (آملي،1348 ،
ص156 .؛ میرتیمور ،1364 ،ص .)55 .علويان از آغاز ورود خود به تبرستان مروج اين
طرز فکر بودند که عدالت جز در سايۀ حکومت آنان میسر نیست و آنها دارای
صالحیت هدايت خلق هستند .گزينۀ «هدايت و ارشاد» (مرعشي،1345 ،
صص58،129.؛ همان ،1364 ،صص )45 ،38 .شعاری بود که با تبلیغ آن ميشد نظر
مردم را جلب کرد .میرعماد بنیانگذار حکومت سادات هزارجريب تبلیغات خود را با
همین شعار آغاز کرد (خورشاه بن قباد ،1372 ،ص .)248 .دفع ظلم با ازمیان برداشتن
حکومت متغلبان و برپايي عدالت (مرعشي ،1345 ،صص225 ،222 .؛ همان،1364 ،
صص ،) 38 ،33 .ترويج امر به معروف و نهي از منکر (همان ،ص55 .؛ همان،1345 ،
ص )195 .و اظهار مذهب حق (همان ،1345 ،ص172 .؛ میرتیمور ،1364 ،ص)5 .
مهمترين مدعای همۀ حکومتهای سیدتبار بودند.
اغلب هنگامي که اصل نظام حاکم فرو ميپاشد سوگیری سیاسي به سمت فاتح
تغییر مي کند .چنین رويدادی در مازندران سدة هشتم نیز رخ داد ،اما به موازات همین
واقعه دستگاه تبلیغاتي حکومتهای جديد تالش کردند تا با خوانشي مذهبي اين
حوادث را نشاني از رويگرداني مردم از نظامهای فاسد پیشین و استقبال آنان از نظام
 .)189 ،178هم زمان تمامي توفیقات نظامي به عنايت خداوند محسوب (همان،1364 ،
ص ) 36.و تأيیدی بود بر مدعای سادات در نبرد با ديگران و نشانۀ گام برداشتن در
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شريعتمدار نوين بازنمايند (مرعشي ،1364 ،صص33 ،30 .؛ همان ،1345 ،صص،29 .
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مسیر حق .گذشته از آن هرگونه نقصاني به دخالت نیروهای غیبي از «شیاطین االنس و
الجن» (میرتیمور ،1364 ،ص )28 .نسبت داده ميشد.
بهرهگیری از باور مردم
نخستین نسل سادات که بنیانگذاران دولتهای سیدتبار شمال ايران بودند؛ همچون
میرعماد ،میرقوام و سیدعلي کیا هرسه نزد عامه به زهد و دنیاگريزی و اظهار
کراماتنامبردار بودند (مرعشي ،1345 ،صص176 ،58 .؛ همو ،1364 ،ص28 .؛ خورشاه
بن قباد ،1372 ،ص .)248 .آنها بعدها در راه کسب قدرت ،ناگزير برخي از الزامات
نیکخويي را کنار نهادند (بنافتي ،1384 ،ص43 .؛ مرعشي ،1345 ،ص121 .؛ همو،
 ،1364ص ،)29 .ولي کمابیش تا پايان زندگي خود به حیات زاهدانه پایبند ماندند.
روش و منش اين افراد در جلب نظر توده تأثیر بسزايي داشت (مرعشي ،1345 ،صص.
 .)321 ،180البته قابل انکار نیست که در سالهای نخست اين عالقه در میان بخش
زيادی از مردم وجود داشت (همان ،ص246 .؛ بنافتي ،1384 ،ص .)38 .با وجود تمام
کاستي های موجود عملکرد دستگاه تبلیغاتي سادات موجب ايجاد مقبولیت آنان نزد
تودة مردم شد (مرعشي ،1345 ،ص.)322 .
یاری گرفتنن از سرسپردگان عقیدتی
دراويش به منزلۀ ارادتمندان واقعي میرقوام ،او را هدايتگر معنوی و «شیخ» طريقت خود
ميشناختند .با نگرش به همین رابطۀ دوسويه ،و شخصیت کاريزماتیک سید قوام،
سادات مرعشي از آغاز کوشیدند تا در نبردهای سرنوشتساز خود ،از حضور «شیخ»
بهره ببرند (مرعشي ،1364 ،صص .)208 ،202 ،198 .پس از روی کار آمدن مرعشیان
در مازندران شرقي ،حکومت پادوسبانان در مازندران غربي با آگاهي از خطری که
در اين زمینه صورت داد (مرعشي ،1345 ،ص .)205 .گذشته از رستمداريان ،سادات
کیايي هم به صوفیه و تبلیغات درويشان چندان روی خوشي نشان نميداد (مرعشي،
 ،1364ص ،)454 .چراکه درويشان هواداران ،سادات مرعشي محسوب ميشدند.
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وجودش را تهديد ميکرد ،کوشید از رونق کار درويشان در خاکش بکاهد و اقداماتي را
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هرچند حکومت مرعشي شکلي موروثي داشت ،اما در نگاه درويشان هرکس از
سوی حاکم پیشین به حکومت منسوب شد نظر ًا ازسوی «جدّ و پدر هدايت و ارشاد
يافته» (هاشم میرزا سلطان ،1379 ،ص ) 35 .و حاکمي بود برحق و شايستۀ متابعت.
افزايش قدرت در اويش موجب شد که در پايان سدة نهم ،حکومت ناچار شود با کاربرد
خشونت از قدرت آنها بکاهد (همان ،صص .)35 ،21 .بیشتر درويشان دورههای بعد،
با استفاده از باورهای خرافي مردم برای خود بازاری ترتیب دادند و توده هم به اظهار
کرامات آنان باور داشتند (ملکونوف ،1363 ،صص)151 ،150 ،99 .؛ نشاني ازتأثیر
مهندسي افکار عمومي.
در کنار دراويش ،از گروهي با عنوان «کاکلتراشان» يا «نوکران سیاه پوش»
(میرتیمور ،1364 ،ص41 .؛ گیالني ،1352 ،ص )91 .ياد شده است؛ فدايیاني که
نیروهای ويژة حذف مخالفان بهشمار ميرفتند .مرعشیان برای ازمیان برداشتن افرادی
که حکومت تصمیم بر حذف آنان ميگرفت ،از اينها بهره ميبرد.
به موازات مرعشیان ،در گیالن خاوری بودند؛کساني که به جهت عقیدتي پیرامون
کیايیان گرد آمدند« .تائبان» (مرعشي ،1364 ،ص .)16 .واژة تائب (معین ،1382 ،ص.
 )260به معنای پشیمان و توبهکار ،به هواداران دوآتشۀ سادات کیايي گفته ميشد.
خواصي که به باورهای زيدی کیايیان سر سپردند (مرعشي ،1364 ،ص .)17 .آنها در
عملیات جنگي علیه اشرافیت بومي به سود سادات وارد شدند .سرسپردگي نسبت به
سادات میل جانسپاری را در آنان برانگیخت (همان ،ص ،)151 .ولي همچون
نمونه های مشابه ،پس از استحکام قدرت ،برخي از تائبان با قهر فرمانروای وقت کشته
شدند (همان ،صص ،)104 ، 81 .حتي پیش از قتل عام درويشان توسط مرعشیان ،اين
سیدرضي کیا بود که درسال 813ق به کشتار ديلمیاني پرداخت که در وفاداریشان
ترديد داشت (همان ،ص)127 .؛ نشاني از ارجحیت حفظ قدرت بر هرگونه پیوند
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برآیند جستار
در اين گفتار تالش شد تا راهبردهای بنیادين سادات جهت تأثیرگذاری بر افکار
عمومي مورد واکاوی قرار گیرد .درمجموع ،بايد گفت تبلیغات سادات در مازندران
خاوری که از تازش اردوهای ترک و مغول آسیب ديده بود اثربخشي بیشتری در میان
توده داشت و با رويکرد آنان مواجه شد (بنافتي ،1384 ،ص .)39 .منوچهر ستوده برآن
بود که تبلیغات دراويش پیرو میرقوام در میان عامۀ مردم امید به کسب سهمي عادالنه از
اموال را افزايش داده و موجب گرايش آنها به او شد .ازسويي ديگر ،اينگونه تبلیغات
نار ضايتي طبقۀ حکومتگر آن روز را درپي داشت (ستوده ،بيتا ،ص .)11.بايد گفت
سادات توانستند با مهندسي افکار عمومي چند سده در جدال سیاسي با رقبای بومي
دست باال را داشته باشند .حکومتهای سیدتبار شمال ايران با تکیه بر افکار عمومي
خود را در رقابتهای سیاسي با رقبا حفظ کردند .در يک نگاه کلي راهبردهای فرهنگي
که حکومت های سیدتبار جهت تأثیرگذاری بر افکار عمومي برگزيدند توانست تا اندازة
زيادی به سود آنان تمام شود.
از منظر سیاسي باونديان به مدت هفتصد سال در مازندران شرقي حکومت داشتند و
درنگاه عمومي حاکمان مشروع به شمار ميرفتند (آملي ،1348 ،ص117 .؛ مرعشي،
 ،1345ص .)163 .تنها يک نیروی همعرض ميتوانست وجود اين مشروعیت را به
چالش بکشد؛ نکتهای که به تصديق خود مرعشیان هم ميرسید(همان ،ص ،)225 .ولي
پس از ترور شاه باوند ،تبلیغات سادات موجب شد تا بازگشت باونديان به قدرت میسر
نبا شد و عالقۀ عمومي از آنان سلب شود .اين میرقوام و مريدان او بودند که با قرار
گرفتن درکنار کیاافراسیاب مانع بازگشت دوبارة باوندها به قدرت شدند (آملي،1348 ،
ص .) 203 .آنان بعدها با کنار زدن چالويان ،با تکیه بر نسب هاشمي،خود را همسنگ و
حتي باالتر از ملوک موروث مازندران درشمار آوردند و دارای حق مشروع حکومت
ال پس از
ميتوان در نمونههايي از شواهد تاريخيايديد که منابع عرضه ميکنند .مث ً
برافتادن مرعشیان و تبعید سران آنان توسط تیمور ،باوجود حضور خاندانهای محلي
نیرومند ،حرکتي عمومي برای بازگرداندن سادات به قدرت شکل ميگیرد .هنگامي که
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معرفي کردند؛ مدعايي که با اقبال عمومي نیز مواجه شد .اين رويکرد همگاني را
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حاکم استرآباد سادات آزادشده توسط شاهرخ را بازداشت کرد ،مردم ساری و آمل در
جنبشي خودجوش جهت آزادسازی آنان اقدام کردند (مرعشي ،1345 ،ص .)246 .در
نمونهای ديگر ،طي نبرد سادات کیايي با شاه رويان کیومرث ،بندگان سادات کیايي
آشکارا ارزش هر سید را برابر دو ملک ذکر ميکنند که اين مدعا بیانگر تغییر انديشۀ
کهن قداست شاه به سمت قداست جديد سادات در مقام حاکم سیاسي است (همان،
 ،1364ص .)150 .در هزارجريب هم پیوستن بزرگان و مردم منطقه به سید عماد
هرچند رنگ بیگانه ستیزی دارد ،ولي شاهدی است بر وجاهت عمومي سادات (بنافتي،
 ،1384ص.)39 .
از منظر مذهبي نیز روی کار آمدن سادات مصادف بود با پايان حیات ديگر فرقههای
مذهبي نظیر اهل سنت در شمال ايران (مرعشي ،1364 ،صص .)296 ،45 .مذهب سنت
ال
که تا سدة هشتم هجری در نقاط مختلف شمال ايران حضور داشت از اين پس کام ً
جای خود را به تشیع ميسپارد و اين امر را بايد به تبلیغات دولتهای شیعي مرتبط
دانست .با توجه به اينکه در منابع شاهدی از آزار و تعقیب اهل سنت ارائه نميشود،
اين تغییر مذهب را بايد به ايجاد جو شیعيگری توسط حکومتهای سیدتبار مربوط
ساخت .حتي ملوک گاوباره نیز در سدة نهم هجری از مذهب جماعت جدا شدند و به
تشیع گرويدند (همان ،ص.)45 .
در زمینۀ فرهنگي حتي احترام به سادات بسي فراتر از سلطۀ سیاسي آنان بسط و
گسترش مييابد .انديشۀ ارجحیت نهادن «سید» بر «رشنق» در زمینۀ امور مختلف نظیر
ازدواج يا حتي رأیگیری در میان عوام تا به امروز قابل مشاهده است و اين خود
گواهي است بر موفقیت آنان در تبلیغات فرهنگي.
از نظر اجتماعي هم سادات در تغییر سبک زندگي و نوع پوشش مردم شمال ايران
تأثیرات خود را گذاشتند .ميدانیم که آداب آرايش و سبک پوشش در میان جوامع
مي دهد آرايش چهرة مردم شمال ايران تا سدة هشتم همچنان همانند روزگار ساسانیان
بود ، 3اما اين رويه به تأسي از سبک زندگي سادات دگرگون ميشود ...« :.و در
طبرستا ن جملۀ حکام و ملوک و مردم واليت را غیر از علما و سادات و زهاد و عباد،
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عادت چنان بود که موى فروگذاشتندى .بعضى مردم کاللک داشتندى و بعضى موى
بافتندى و  ...غیر از زهاد ،مردم توبه کرده سر نتراشیدندى و عادت نبودى» (آملي،
.)1348
که دأب مردم اسفاهى مازندران چنان بودى که بر سر ،مو بگذاشتندى ،و آن مو را
کاللک مىخواندند و خود را کاللکدار مىگفتندى ،و بدان تفاخر مىنمودندى ،و
کاله درويشانه بر سر او نهاد ،و او را به مريدى قبول نمود .چون مردم مازندران
آنچنان ديدند که رئیس ايشان دست ارادت به دامن سعادت حضرت سید هدايت
قباب زده است و سیّد را مقتداى خود دانسته  ...مردم جوق به جوق و فوج فوج و
گروه گروه نزد سید مىرفتند و توبه مىکردند و از فسق و فجور باز مىآمدند و
سیادت پناهى را پیر و مقتداى خود مىدانستند (مرعشي ،1345 ،ص.)174 .

در گیالن خاوری نیز سلطان میرزا علي در 883ق با صدور حکمي آنچه را رسوم
جاهلي ميدانست و درواقع سنتهای پیشااسالمي گیالن بود به کنار نهاد (همان،
 ،1364ص .)415 .همچنین در زمینۀ تشريفات سبکهای جديدی که مخصوص شاهان
عراق و خراسان بود رايج شد (همان ،ص.)270 .
شايد بتوان گفت از نظر اقتصادی حکومت سادات دستاوردی برای منطقه نداشت و
حتي شرايط برآمده از نوع حکومتداری آنان سیهروزی اقتصادی را برای مردم درپي
آورد .خالف مدعای نويسندگان جديد که ميکوشند حرکتهای شیعي اين زمان در
شمال کشور را به نوعي جدال میان مستضعفان و مستکبران معرفي کنند ،اما بايد گفت
که حکومتهای سیدتبار هیچگونه دگرگوني بنیاديني در زمینۀ زمینداری ايجاد نکردند
و تنها خود را به منزلۀ مالکان و اربابان جديد قرار دادند .رعیت هماني که بود ماند و از
اين پس به دلیل تقسیم درون خانداني اراضي و نزاع دائم میان شاخههای متعدد سادات
امنیت نسبي روزگار باونديان را نیز از دست داد و تیرهروزی و بدبختي حاصل سیاست
داخلي سادات بود .اينگونه بود که در آستانۀ برآمدن صفويه دوباره بخشي از جامعه

نتیجه
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اکنون ميتوان گفت که سادات در میانۀ سدة هشتم از آشفتگيهای داخلي حکومتهای
محلي شمال کشور بهره گرفته و خود را به رأس هرم قدرت رساندند .هرچند نميتوان
مسئلۀ ايمان قلبي مردم منطقه را در اين قدرتيابي بيتأثیر دانست ،اما ماندگاری
حکومتهای هاشميتبار تنها به اين عامل بستگي نداشت .بلکه اين حکومتها از نظر
سیاست داخلي و فعالیت فرهنگي جهت شکلدهي به افکار عمومي در راستای نیل به
اهداف خود منفعل نبودند و سیاستي فعال را دنبال ميکردند .اين سیاستگذاریهای
فرهنگي که با هدف تأثیر بر افکار عمومي شکل ميگرفت نخست بر شیعهگری تکیه
داشت .با نگرش به اينکه تأثیرگذاری بر افکار عمومي بستر مناسب خود را مي طلبید،
سیاستگذاریهای حکومت های سیدتبار بر اکثريت جمعیت شیعي منطقه متمرکز بود و
بدين ترتیب سادات موفق شدند تا جمعیت شیعيمذهب شمال کشور را به دنبال خود
بکشانند .آنان اهداف خود از کسب قدرت را زدودن ظلم و ستم از جامعه معرفي
ميکردند که نمونۀ آن در فرمانروايان وقت تبلور مييافت .بدين ترتیب با تخريب چهرة
مخالفان تا جايي که امکان داشت کوشیدند هدف خود را نه کسب قدرت بلکه «هدايت
و ارشاد» خلق جلوه دهند .همچنین ،با بهرهگیری از باور سرسپردگان خود و فداکاری
آنان هرگونه صدای مخالف را خاموش ساختند.
در زمینۀ فعالیت فرهنگي ،تقديس خاندان حاکم در دستور کار بود .در همین راستا
دو حوزة «شهادت و بهرهگیری از مظلومیت نهفتهشده در پس اين معنا» و «ساخت بقعه
و بارگاه بهمنظور قداستبخشي به تمامي اعضای درگذشتۀ دودمان» مهمترين بخش از
فعالیتهای فرهنگي بهشمار ميرفت .بدين ترتیب با ايجاد هالهای از قداست گرداگرد
خاندان حاکم اجازة هرگونه مخالفتي از سوی متابعان سلب ميشد .به اين ترتیب
سیاستگذاریهای فرهنگي سادات بستری را برای آنها مهیا ساخت تا بتوانند در
رقابت با خاندان های ريشه دار محلي از حمايت بخش وسیعي از جامعه بهره ببرند.
موفق بود.
پینوشتها
 .1صدور فرمان غازان خان به منظورايجاد دارالسیادهها و تعیین مقرری جهت سادات.
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درنتیجه ،ميتوان گفت راهبرد آنها بهمنظور اثرگذاری بر افکار عمومي تا اندازه زيادی
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 :Rashnegh .2در زبان مردم مازندران به غیرسادات گفته ميشود.
 .3نک :معلمي و مهرباننژاد کالگری ،1393 ،ص.97 .
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اعتمادالسلطنه .م .)1393( .التدوين في احوال جبال شروين .تصحیح م .مهرآبادی .تهران :دنیای
کتاب.
اقبال ،ع .)1384( .تاريخ مغول .تهران :امیرکبیر.
اللهیاری ،ف ،.و نورايي ،م ،.و رسولي ،ع .)1389( .حکومتهای محلي ايران در قرن هشتم
هجری و مسئلۀ مشروعیت .پژوهشهای تاريخي1 ،)6(2 ،ـ.24
بنافتي ،س.ح .)1384( .شجره االمجاد في تاريخ میرعماد .تصحیح ف .يوسفي زيرابي .ساری:
شلفین.
تتوی ،ق.ا ،.و قزويني ،آ.خ .)1382( .تاريخ الفي .تهران :علمي و فرهنگي.
حافظ ابرو ،ع .)1380( .زبده التواريخ .تهران :چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي.
خنجي ،ر .)1382( .تاريخ عالمآرای امیني .تصحیح م.ا .عشیق .تهران :میراث مکتوب.
خواندمیر ،غ .)1380( .تاريخ حبیبالسیر .تهران :خیام.
خورشاه بن قباد الحسیني ( .)1372تاريخ ايلچي نظام شاه .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
دادور آالنق ،م ،.و الهامي ،ع .)1395 ( .مديديت ايدئولوژيک افکار عمومي در عصر سلجوقیان
با تأکید بر مسئلۀ مشروعیت .تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي.25 ،

رمضاني پاچي ،ع .)1398( .قیام و حکومت سادات هزارجريب میرعمادالدين .ساری :هاوژين.
سمرقندی ،ک .)1383( .مطلع سعدين و مجمع بحرين .تصحیح ع .نوائي .تهران :پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
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راوندی ،م .)1382( .تاريخ اجتماعي ايران .تهران :نگاه.
رابینو ،ی.ل .)1374 ( .واليات دارالمرز ايران؛ گیالن .رشت :طاعتي.
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ستوده ،م( .بيتا) .درويشان مازندران .نسخۀ پيدیاف بارگیریشده از پرتال جامع علوم انساني
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پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .بيجا :بينا.
صفا ،ذ .)1378( .تاريخ ادبیات در ايران .تهران :فردوس.
عالمآرای شاه اسماعیل ( .)1384تصحیح ا .منتظر صاحب .تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.
عباسي ،ج ،.و راضي ،ز .)1393( .مشروعیت ايراني در حکومتهای محلي ايران در قرن
هشتم .پژوهشنامۀ تاريخهای محلي ايران.2 ،
عمادی حائری ،م .)1394( .سادات هزارجريب .سلسلهای شیعي در شرق مازندران .قم:
کتابخانۀ تخصصي ايران و اسالم.
غفوری ،م ،.و کمالي ،ی .)1389( .افکار عمومي و سیاستگذاری عمومي (تأملي نظری).
سیاست،2 ،
قدياني ،ع .)1378( .فرهنگ جامع تاريخ ايران .تهران :آرون.
قزويني رازی ،ع .)1358( .النقض .تهران :انجمن آثار ملي.
کريمي ،ع.ر ،.صادقي ،م.ع ،.و منوچهری ،ع .)1398( .رويکرد حکومت آققويونلو نسبت به
افکار عمومي .تاريخنامۀ ايران بعد از اسالم181 ،18 ،ـ.203
گیالني ،م.ش.ع .)1352( .تاريخ مازندران .تصحیح م .ستوده .تهران :بنیاد فرهنگ ايران.
الزار ،ژ .)1398 ( .افکار عمومي .ترجمۀ م .کتبي .تهران :نشر ني.
الهیجي ،ع .)1352( .تاريخ خاني .تهران :بنیاد فرهنگ ايران.
مجد ،م .)1380( .تاريخ مرعشیان در ايران .تهران :رسانش.
مرعشي ،م.ت .)1364( .تاريخ خاندان مرعشي مازندران .تصحیح م .ستوده .بيجا .اطالعات.
مرعشي ،م .)1345( .تاريخ طبرستان و رويان و مازندران .تصحیح م.ح .تسبیحي .تهران:
مؤسسۀ مطبوعاتي شرق.
مرعشي ،م .)1364( .تاريخ گیالن و ديلمستان .تصحیح م .ستوده .تهران :اطالعات.
معین ،م .)1382( .فرهنگ فارسي معین .تهران :سرايش.
معلمي ،م ،.و مهرباننژاد کالگری ،ا .)1393( .طبرستان در دو سدة نخست هجری .ساری:
دانشگاه آزاد اسالمي.
ملکونوف ( .)1363سفرنامۀ ايران و روسیه .مصحح م .گلبن و ف .طالبي .تهران :دنیای کتاب.
مهجوری ،ا .)1345( .تاريخ مازندران .ساری :اثر.
نبئي ،ا .)1375( .اوضاع سیاسي اجتماعي ايران در قرن هشتم هجری از سقوط ايلخانان تا
تشکیل تیموريان .مشهد :دانشگاه فردوسي.
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هاشم میرزا سلطان ( .)1397زبور آل داوود .تصحیح ع .نوائي .تهران :میراث مکتوب.
همداني ،ر .)1940( .تاريخ مبارک غازاني .به کوشش ک.ی .هرتفرد ،و ا .اوستین.
يزدی ،ش .)1378( .ظفرنامه .تهران :مرکز اسناد مجلس شورای اسالمي.
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Abstract
The northern Iran was controlled by Three Alawite governments in the
middle of the eighth century AH. Emadi, Marashi and Kiai Sayyed
sinstaled Shiite governments in HezarJerib, eastern Mazandaran and
eastern Gilan. The emergence of these governments washappening the
strong local dynasties such as the Chelavids, the Nasserites, the
Wallachids, the Jalali, the Ruzafzuniyah, and the Padusbanids were
always challengingwith them. Although reliance on Shiism was one of
the reasons for the persistence of these dynasties, it seems that a series
of far-reaching cultural propaganda in order to Public opinion
engineering provided legitimacy to these governments on behalf of
Hashemite governments. Relying on Hashemid's lineage, propaganda,
using people's beliefs, relying on martyrs, using the concept of
martyrdom, sanctifying rulers, oppressing and destroying the ones of
the opposition were among the most significant strategies taken by
Hashemid's governments in the north during the eighth to tenth
centuries AH. The descend Sayyed govrnments in the north of Iran in
order to the public opinion engineering by used these methods were
able benefited them and they were able to help maintain the
government while establishing it.
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