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Abs tract:
Choosing a name for children is one of the mos t important cultural symbols in any 
society, which indicates the common cultural s tructures and patterns of that society. 
The arrival of Islam in Iran left countless cultural influences and developments 
and changed the daily and cultural life of Iranians. Before Islam, Iranian names 
were common in Iranian culture among various masses of people, but after the 
Islamization of Iran, people gradually passed on Islamic and Arabic names to their 
newborn children. This process of Islamic naming continued until at leas t the end 
of the third century in Iran. However, in the fourth century, a small number of 
local Iranian rulers abandoned the Islamic names and used the pre-Islamic Iranian 
names for their children. This development, which is mos tly observed among the 
Iranian rulers of local dynas ties, can be considered as a symbol of the cultural 
turn that occurred during the fourth and fifth centuries, which is reflected in the 
change in the naming process. Therefore, research on the turning away of Iranian 
rulers from Islamic names during the third to fifth centuries AH, can help us 
to unders tand this period of Iranian his tory, which in turn has had a significant 
impact on the later period. The present s tudy in the 4th and 5th centuries seeks to 
show the main reasons for the prevalence of these names by using the method of 
quantitative analysis and examining the s tatis tical population including the mos t 
frequent Iranian names.
In this s tudy, it was found that during the third to fifth centuries AH, with the 
weakening of the Abbasid caliphate and the loss of central power in Baghdad, the 
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emergence of independent and semi-independent local dynas ties in Iran followed. 
The firs t independent Iranian dynas ties after Islam, which included the Taherians, 
Saffarians, and Samanids, did not use Islamic names in the naming of their children, 
and were more concerned with lineage in order to bring their lineage to one of the 
Sassanid kings, thus gaining legitimacy and to revive Iranian culture and identity. 
Among the dynas ties that have used Iranian names, such as AlZiar and Albuyeh, 
one can see traces of opposition to the Abbasid regime, but it seems that the main 
reason for changing the names of these families is the revival of Sassanid Iran and 
gaining legitimacy through descent. Among small and local governments such as 
Bavandians, Paduspanians, Jas tanians and Salarians, the main reason for naming 
children in Iranian and indigenous names was to pay attention to traditions and 
cus toms and act in accordance with their native culture and identity; Finally, the 
reason for the use of Iranian names in the Turkic dynas ties and among the Al 
Qavards was more to gain legitimacy by attaching themselves to the his torical 
pas t of the people who ruled them, and mos t of these names are in government 
families. Relatively no examples of ordinary people being recorded were found in 
his torical sources. In a book like the his tory of Neishabour, mos t of the names of 
famous people and urban scholars such as Neishabour in the fourth century AH are 
Arabic. This can be an important sign of the governmental nature of the names to 
the Iranian names between the dynas ties during the 3rd to 5th centuries AH.

Keywords: Iranian names, Naming, His tory of Iran, Ancient culture of Iran, 
Emergence of Islam in Iran
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چکیده
گزینش نام برای فرزندان از مهم ترین نمادهای فرهنگی هر جامعه ای است که بر ساختارها و الگوهای 
رایج فرهنگی آن داللت می کند. ورود اسالم به ایران، به تغییرات فرهنگی پر شماری در این کشور 
ایرانی در فرهنگ  ایرانیان را دگرگون کرد. نام های  انجامید و زندگی روزانه و زیست فرهنگی رایج 
از مسلمان شدن  اما پس  بود،  رایج  روزگار  آن  مردم  گوناگون  توده های  میان  اسالم  از  پیش  ایرانی 
ایرانیان، مردم آرام آرام نام های اسالمی و عربی را برای نوزادان خود برگزیدند. این روند نام گذاری 
اسالمی دست کم تا پایان سده سوم در ایران ماند، اما حاکمان محلی ایرانی، از سده چهارم به تدریج 
نام های اسالمی را کنار گذاردند و نام های ایرانی پیشین را برای فرزندانشان برگزیدند. این تغییر بیش تر 
فرهنگی  چرخش  نماد  می توان  را  آن  و  است  مشاهده پذیر  محلی  سلسله های  ایرانی  حاکمان  میان 
سده های چهارم و پنجم دانست که در تغییر روند نام گذاری فرزندان، نمایان شد. این پژوهش بر پایه 
روش تحلیل کمی و بررسی جامعه آماری پربسامدترین نام های ایرانی بازه یاد شده، در پی کشف علل 

و دالیل رواج این نام ها در آن زمان است.

کلیدواژگان
نام های ایرانی، نام گذاری، تاریخ ایران، فرهنگ باستانی ایران، ورود اسالم به ایران
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مقدمه
نام گزینـی بـرای فرزنـدان از مهم تریـن نمادهـای فرهنگـی هـر جامعـه بـه شـمار مـی رود کـه بـر 
سـاختارها و الگوهـای رایـج فرهنگـی آن جامعـه داللـت می کنـد. ورود اسـالم بـه ایـران، تغییـرات 
فرهنگـی پر شـماری از خـود بـر جـای گذاشـت و زندگـی روزانه و زیسـت فرهنگـی رایـج ایرانیان را 
دگرگـون کـرد. نام هـای رایج فرهنـگ ایرانی، میـان توده های گوناگـون ایرانیان پیش از اسـالم رایج 
بـود، امـا پـس از مسـلمان شـدن ایرانیان، مـردم بر اثـر عواملی همچون ایمـان به دیـن جدید، ترس 
از آسـیب فاتحـان یا کسـب منافـع و مقام، نام های اسـالمی و عربـی را بر نوزادان خویـش می نهادند. 
ایـن رونـد نام گـذاری اسـالمی دسـت کم تا پایان سـده سـوم در ایران مانـد، امـا ایرانیان مسـلمان از 
سـده چهـارم آرام آرام نام هـای اسـالمی را کنـار گذاردنـد و فرزنـدان خـود را بـا نام هـای ایرانی رایج 
پیـش از اسـالم می خواندنـد. ایـن تغییـر را می تـوان نمـاد چرخـش فرهنگی ایـن بازه زمانی برشـمرد 

کـه دوره ای را دارای ویژگـی برتـری فرهنـگ ایرانـی بـر فرهنگ عربـیـ  اسـالمی پدید آورد. 
پیدایی سلسله های ایرانی همچون صفاریان، زیاریان، سامانیان و آل بویه در این دو سده و گرایش 
این حاکمان به زیست بوم نخست خود و کوشش برای انتساب به شاهان ایران پیش از اسالم، موجب 
شد موج تازه ای از ایران گرایی در ایران پدید آید که نمود آن در تغییر روند نام گذاری ایرانیان می توان 
دید. این پژوهش به روش تحلیل کمی و بررسی جامعه آماری، به دنبال کشف مهم ترین عوامل همین 
تغییر است. اهمیت تأثیر تربیتی و تعلیمی نام افراد در شکل گیری شخصیت و هویت آنان بر کسی 
دوره کمک  آن  بهتر  به شناخت  زمانی خاص  دوره های  در  نام  تغییر  دیگر،  از سوی  نیست.  پوشیده 
می کند. تغییر نام، کاری است که گروه های خاصی از مردم جامعه در اوضاع و احوال خاصی به آن 
تعریف شده در جامعه  پارادایم حاکم و هنجارهای  برابر  را گونه ای شورش در  این کار  می پردازند و 
می توان برشمرد. هر اندازه فضای سیاسی جامعه بسته تر و ظهور اعتراض سیاسی در جامعه ناممکن تر 
باشد، شاید تغییر نام در آن رایج تر شود؛ زیرا تغییر نام نخستین و ساده ترین راه مبارزه با پارادایم حاکم 
و جدا شدن از آن برای تعریف هویتی تازه برای خود فرد است. بنابراین، پژوهش درباره روی گردانی 
حاکمان ایرانی از نام های اسالمی در سده های سوم تا پنجم قمری، پژوهش گر را در شناخت این دوره 

تأثیرگذار تاریخ ایران یاری می رساند.
دربـاره رواج نام هـای اسـالمی، علـل و فراینـد آن پژوهش هـای متعـدد سـامان یافته انـد. ریچارد 
بولـت در گـروش بـه اسـالم در قرون میانه )ترجمه محمدحسـین وقـار(، به تجزیـه و تحلیل الگوهای 
نام گـذاری اسـالمی در کتاب هـای تراجـم پرداختـه و بـا اسـتفاده از روش هـای تحلیل کمـی در علوم 
اجتماعـی، ایـن گـرِوش را در هشـت قلمرو جغرافیایی عربسـتان، عـراق، ایران، سـوریه، مصر، مغرب، 
اندلـس و روم بررسـیده اسـت. نمودارهـای بولـت دربـاره الگوهـای نام گـذاری در ایـران، بـا تاریـخ 
اجتماعـی و سیاسـی منطبَقنـد. او در ایـن زمینـه مدعـی نیسـت، بلکه به جـای اثبات ادعـا، بیش تر بر 

روش تـازه ای در بررسـی تاریخ اسـالم تأکیـد می کند. 
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مقاله مهم »جامعه شناسی نام های تاریخ اسالم« نوشته استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی نیز 
به همین موضوع ناظر است. دکتر کدکنی با بررسی تاریخ ذهبی و آمارگیری از نام های موجود در این 
کتاب، به نتایج درخشانی می رسد و پیش نهاد می کند با استفاده از روش تحلیل کمی و بررسی الگوهای 

نام گذاری پژوهش های تاریخی با همین روش نو به سرانجام برسند. 
ترجمه  اسالمی«،  »نام های  عنوان  با  پایان نامه اش  در  اصالن آبادی  مجید  هم چنین 
«Islamic Names: An Introduction» نوشته آنه ماری شیمل1 به این موضوع پرداخته و محمدحسن 

بهادری در پایان نامه ای با عنوان »بررسی روند رواج اسامی اسالمی از 1۲ تا 4۰۰ قمری«، و در مقاله ای 
مشترک با عباس احمدوند و شهرام یوسفی فر با عنوان »علل و انگیزه های رواج نام های اسالمی در قلمرو 
شرقی خالفت اسالمی« )تحقیقات تاریخ اجتماعی، پاِییز و زمستان 1۳۹4(، زمینه ها و علل رواج نام های 

اسالمی را در ایراِن چهار سده نخست هجری، کاویده است.
هیچ یک از این پژوهش ها به نام گذاری ایرانیان باستان ناظر نیستند. تنها دایاکونوف۲ در تاریخ ماد 
بحثی درباره زبان از منظر منبع تاریخی عرضه و به نام و شیوه های نام گذاری مادها اشاره می کند. کتاب 
ارزش مند ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستنسن۳ نیز از اشاره های بسیار دقیق به کارکرد نام و 
لقب و آیین های نام گذاری در روزگار شاهان ساسانی، تهی نیست. هم چنین اشارات ارزنده زبان شناختی 
آثار را هفده زبان شناس به  ایرانی می توان یافت. این  ایرانی، در راه نما های زبان های  درباره نام های 

سرپرستی رودیگر اشمیت4 نوشته اند.
باری، به رغم ارزش مندی همه این پژوهش ها درباره نام های ایرانی و رواج اسامی اسالمی، تا کنون 
تحقیقی مستقلی درباره علل، زمینه و فرآیند حرکت مقابل اسالمی سازی نام ها در ایران؛ یعنی رواج 

دوباره نام های ایرانی در ایران اسالمی، صورت نگرفته است.

نام گذاری در ایران پس از اسالم تا اواخر سده دوم قمری
شیوه نام گذاری ایرانیان، از ورود اسالم و فرهنگ عربی به ایران تأثیر پذیرفت و دو شیوه نام گذاری 
پس از ورود اسالم رواج یافت که گزارشی در این باره هم راه با عوامل تغییر نام ایرانیان بدین شرح 

عرضه می شود:

1. شیوه ایرانی
سنت های ساسانی و زرتشتی در نخستین سده ها پس از ظهور اسالم، میان ایرانیان رایج بود و بنابراین، 
آنان در نام گذاری فرزندان خود بیش تر کسره نسبت فرزندی را پس از نام او می آوردند و به دنبالش 
»ان« را به آخر نام پدرش می افزودند و به این شیوه نسبت او را روشن می کردند؛ مانند آذر باد ایمیدیان. 
آرام آرام »ان« نسبت از آخر نام پدر افتاد و تنها کسره نسبت فرزندی ماند؛ مانند ناصِر خسرو؛ یعنی 

ناصر پسر خسرو یا یعقوِب لیث؛ یعنی یعقوب پسر لیث )تفضلی، 1۳78: 1۳۰(.
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2. شیوه عربی ـ اسالمی
نظـرگاه برتری جویانـه اعـراب مسـلمان بـه ایرانیـان در نخسـتین سـال های فتـح ایـران موجـب 
شـده بـود کـه ایرانیـان در قالـب عقد »والء«، به یکـی از قبایل اعراب وابسـته شـوند. »والء« در 
آغـاز دربـاره کسـانی بـه کار می رفـت کـه مسـلمان می شـدند؛ سـپس به سـرزمین های اسـالمی 
می رفتنـد و قیومیـت قبیلـه ای را می پذیرفتنـد. معـروف اسـت کـه اسـاوره )سـربازان ایرانی( پس 
از فتـح اهـواز و فـارس اسـالم آوردنـد و بـا بنی سـعد از قبیلـه تمیـم پیمـان بسـتند و در بصـره 
سـاکن شـدند. اسـاوره از قبیلـه تمیـم شـمرده می شـدند؛ چنان کـه در جنگ هـا آنـان را هم راهـی 
می کردنـد )طبـری، 1۳87: 4، ۹۰؛ بـالذری، 1۹88: ۳74(. فیـروز حَصین پس از لشکرکشـی های 
سـپاه علـی بن ابی طالـب بـه سیسـتان اسـالم آورد و پـس از عقـد والء بـا حصیـن بن عنبـری 
تمیمـی بـه او منسـوب شـد و از ایـن رو، او را فیـروز حصیـن تمیمـی می نامیدنـد )ابن اثیر، 1۳88: 
۳، ۲64(. بعدهـا آرام آرام تازه مسـلمانانی را کـه در سـرزمین های خودشـان می ماننـد نیـز والء 
می خواندنـد. پـس از هجـرت قبایلـی چـون اشـعری )قمـی، 1۳61: 16( و ازد )طبـری، 1۳87: ۳، 
145؛ بـالذری، 1۹88: 4۰۰(، بـه انتقـال موالـی بـه بصـره و کوفه نیازی نبـود و بنابرایـن، موالی 

فراوانـی سـاکن ایـران شـدند و نـام قبیلـه به نـام ایرانیـان افزوده می شـد.
تغییـر نام هـای ایرانـی بـه نام هـای عربـی ـ اسـالمی عوامـل متنوعـی داشـت. بـرای نمونه، 
از ایرانیـان همچـون هرمـزان، سـردار ایرانـی بـر اثر ترس از اسـارت تغییـر نـام را پذیرفت. او در 
اهـواز دربرابـر سـپاه مسـلمان تسـلیم شـد )17 ق( و هنگامـی کـه او را بـه مدینه فرسـتادند، عمر 
بن خطـاب او را عرفطـه نامیـد و تـا پایـان کار خلیفـه، مشـاورش مانـد )بـالذری، 1۹88: ۲۹6(. 
برخـی از افـراد بـر اثـر عالقـه و حّب به اسـالم، نامشـان را تغییـر می دادنـد. برای نمونـه، عبداهلل 
بن مقفـع بـا نـام ایرانـی روزبه، کاتـب خاندان علـی بن عبداهلل عباسـی، نام اسـالمی عبـداهلل را بر 
خـودش نهـاد )بـالذری، 1417: 4، ۲18(. ازدواج هـم از دیگـر علت هـای تغییر نام بـود؛ چنان که 
یکـی از دختـران اسـپهبد خورشـید را پـس از حملـه مهـدی عباسـی بـه مناطـق شـمالی ایـران، 
بـه عبـاس بن محمـد هاشـمی دادنـد و او را بـه »أمـه الرحمـن« نامیدنـد )ابن اسـفندیار، 1۳66: 
1، 177(. مهیـار بن مرزویـه دیلمـی از کسـانی بـود کـه بـر پایـه ایمـان قلبـی و بر اثـر دین داری 
فرزنـدش را حسـن نامیـد و خـودش بـه »ابوالحسـن« ُمکّنـا شـد )ابن خلّـکان، 1۹7۲: 5، ۳5۹(. 

نام هـای ایرانـی منابـع تاریـخ اسـالم را می تـوان بـه سـه دسـته تقسـیم کرد:
1. نام هـای ایرانـی شـاهان پیـش از اسـالم؛ ۲. نام هـای ایرانـی نخسـتین سـده های تاریـخ 
اسـالم )تازه مسـلمانان اسـامی اسـالمی بـر فرزندانشـان می نهادنـد(؛ ۳. نام هـای ایرانـی دوران 

اسـالم. حضور گسـترده 
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نمودار یکم نسبت فراوانی نام های ایرانی را از سده های سوم تا هفتم قمری نشان می دهد. شمار آن نام ها در این بازه 
زمانی بنابر تفکیک قرون، به ترتیب چنین است: قرن سوم: ۲7 نفر؛ قرن چهارم: 44 نفر؛ قرن پنجم: ۲۲ نفر. 

اوج خود  به  میان شاهان سلسه های محلی سده چهارم  ایرانی  نام گذاری  افزایش  گمان می رود 
رسیده؛ سپس فروکش کرده باشد. به رغم اینکه صفاریان از عوامل پیدایی نوع خاصی از فرهنگ و 
احساس ایرانی ـ اسالمی و سامانیان نخستین سلسله ای بودند که زبان دیوان را از عربی به فارسی 
نام های  ، 1۳6۳: 4، 118 و 1۲8(، نخستین سلسله محلی که  ایران کمبریج  )تاریخ  دگرگون کردند 
ایرانی در آن دیده می شود، زیاریان یا آل زیار گرگان بودند؛ چنان که بیش تر حاکمان آنان از مردوایچ 
بن زیار )۳16-۲۳۲ ق( )ابن مسکویه، 1۳7۹: ۲۳۲( تا گیالن شاه بن کیکاوس )46۲-471 ق(، نام های 
ایرانی داشتند )عتبی، 1۳74: ۲5۳-۲85(. اکوئیان یا آل کاکویه سلسله محلی بعدی است که نام بیش تر 
حاکمانش ایرانی بود. آل کاکویه سلسله ای از امیران دیلمی نژاد بودند که از اوایل سده پنجم قمری بر 
اصفهان و یزد و همدان حکم می راندند. کاکوئیان بر پایه سکه های رسیده از آن روزگار، به دشمنزیار 

پسر مرزبان نسب می رسانند و تا اوایل سده ششم قمری ماندگار بودند )ابن اثیر، 1۳88: ۹، 4۹5(. 
َکیوسیه،  شاخه های  به  خود  حکومت  سده  هفت  در  که  هم  ق(   75۰-45( طبرستان  باوندیان 
اِسپهبدیه و کین خوازّیه تقسیم شدند، نام های ایرانی فراوانی داشتند. نام همه حاکمان این سلسله، از 
میانه دوره کیوسیه تا اوایل دوره اسپهبدیه )سده سوم تا پنجم قمری( ایرانی بود؛ چنان که نام های رستم، 
شروین و شهریار از نام های فراگیر در اعضای این سلسله به شمار می روند )گردیزی، 1۳6۳: 156(. 
هم چنین نام بیش تر حاکمان سلسله پادوسبانیان )تا سده دهم قمری( ایرانی بود )حموی، 1۹۹5: 4، 
1۳( و تنها دو نام عربی عبداهلل بن ونداد امیر )۲۰7-۲41 ق( و استندار ابوالفضل پسر محمد )۳54-۳4۰ 
ق( از سده سوم تا پنجم قمری در این سلسله دیده می شود )سجادی، 1۳۹5: ۲7۲(. جستانیان که بر 
اثر ایستادگی شان در برابر حاکمان عرب و عرب گرا )نزدیک به سه قرن( آوازه ای یافتند، در سده های 
دوم تا پنجم قمری بر بخش های رودبار الموت، طالقان و سواحل شاهرود فرمان می راندند. نام بیش تر 
حاکمان آنان نیز از جستان ملک الدیلم )ح 176-18۹؟ ق( تا مرزبان پسر حسن )ح 4۲۰ ق( )ابن اثیر، 

1۳88: ۲۲، 87.( ایرانی بود. 
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نام های ایرانی گاهی در سلسله های ترک تبار )از سده ششم قمری( هم دیده می شود. شاید بهرام 
القصص، بی تا: 4۰5( نهمین حاکم سلجوقیان  التواریخ و  شاه بن طغرل شاه )565-57۰ ق( )مجمل 
سلسله های  میان  که  باشد  بوده  نخستین کسی   ،)4۲۹  :1۳64 مستوفی،  )حمداهلل  آل قاورد  و  کرمان 
ایرانی میان سلجوقیان روم )47۰-7۰7 ق( هم رایج بود؛ مانند  نام های  ایرانی داشت.  نام  ترک تبار، 
عزالدین کیکاووس )اول( بن کیخسرو )اول( )6۰7-616 ق( تا عالءالدین کیقباد )سوم( )7۰۰-7۰۲ ق( 

)جوزجانی، 1۳6۳: ۲، ۳۲1(.

نهضت شعوبیه
اعراب با شعارهای عدالت طلبانه خود موجب گرایش ایرانیان به اسالم شدند، اما با تحقیر فرهنگ و 
تمدن باستانی ایران در درازنای چند سال، در عمل زمینه های دفاع ایرانیان را از داشته های فرهنگی 
خود فراهم کردند که شعوبی گری به انگیزه حفظ و حراست از همین داشته ها در برابر اعراب، از همین 
واکنش های دفاعی بود؛ زیرا اعراب خود را از دیگران برتر می دانستند. این نهضت اواخر سده نخست 
اوج  به  ایران  با تشکیل حکومت های مستقل محلی در  اوایل سده سوم ماند و  تا  آغاز شد و  قمری 
شکوفایی اش رسید. اگر نهضت شعوبیه و مقابله با برتری جویی های اعراب در نخستین سده قمری 
نمی بود، شاید حاکمان ایرانی سده سوم تا پنجم نمی توانستند از نام های ایرانی استفاده کنند؛ چنان که 
نام گذاری  برای  نداشتند(  )رخصت  نمی توانستند  بنی امیه،  حاکمان  و  راشدین  خلفای  معاصر  ایرانیان 
شعوبیه  نهضت   .)۲1۲  :1۳74 )حقوقی،  کنند  استفاده  خود  باستانی  و  فارسی  نام های  از  فرزندانشان 
حاصل افکار عمومی آن دوران بود که فشار تحقیر و توهین اعراب را تاب می آورد. این نهضت نخست 
با شعار برابری عجم و عرب کارش را آغاز کرد و کوشید با استناد به آیات و احادیث، موضوع برابری 
را اثبات کند )امین، 1۳58: ۹۲(، اما از آغاز سده سوم، کارش به تخفیف و تحقیر متقابل کشید؛ یعنی 
این بار عجم خود را از عرب برتر می شمرد. شعوبی گری مهم ترین کارزار میان عجم و عرب بود که 
در زمینه های سیاسی و فرهنگی بسی تأثیر گذارد و حرکتی جمعی برای بازیابی هویت از دست رفته 
ایرانی و مقابله با فرهنگ غالب عربی بود. شعوبیان با استفاده از حربه عرب که شعر و حفظ نَسب را مهم 
می شمرد، با سرودن اشعار در بردارنده باورهایشان، کار خود را آغاز کردند؛ چنان که »حماسیات« تازی 
شاعران شعوبی ایران، از زیباترین آثار فکری ایرانی و نماینده حساسیت »وطن پرستانه« آنان بود )صفا، 
1۳7۳: 14۳(. البته کاربرد تعبیر »وطن پرستی« درباره کار و بار فعاالن این نهضت، بی مسامحه نیست. 
نام گذاری حاکمان ایرانی از اواخر سده دوم به بعد از رسوخ همین خصلت روانی میان فرمان روایان 
سرچشمه می گیرد. هر یک از آنان در این باره از عاملی متأثر بود؛ مانند مخالفت با دستگاه خالفت، 
مقابله با فرهنگ عربی ـ اسالمی و نسب سازی. نام گذاری فرزندان به نام های ایران باستان، آشکارترین 

نمود این تغییر فرهنگی بود که پس از ایستادگی ها و تاب آوردن سختی های بسیار، فراچنگ آمد.
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مخالفت با دستگاه خالفت و فرهنگ عربی ـ اسالمی
فزونی  کمابیش  قمری  سوم  سده  نخست  دهه های  در  عباسی  خالفت  برابر  در  جنبش هایی  ظهور 
گرفت. دو تن از رهبران این جنبش ها؛ یعنی بابک خرمدین و مازیار بن قارن، نام ایرانی داشتند. شورش 
بابک خرمدین و حامیان آن، نمود دینی داشت و با هدف سیاسی صورت گرفت و خالفت عباسی را 
چند سال به خودش سرگرم کرد. بابکیه طایفه ای از خرمّیه بودند )پیروان بابک( و همچون خود او با 
سلطه سیاسی عرب و اسالم مخالف بودند )طبری، 1۳87: 8، 556؛ صفدی، 1411: ۳، ۳5۲(. بابک 
ارزیابی  متضاد  اسالم  اصول  با  اندیشه هایش  به همین سبب  و  داشت  باور  رجعت  و  تناسخ  اصل  به 
می شد )مقدسی، 1411: 4، ۳۰(. او را سرانجام به دار آویختند )۲۲۳ ق(. مازیار بن قارن نیز در گرگان 
گرایش های استقالل طلبانه داشت و در پی رهایی از تسلط حکومت عباسی بود. او به دربار مأمون رفت 
و به اسالم گروی و مأمون او را با لقب »اسپهبد« خواند )یعقوبی، 1۳71: ۲، 4۳7(، اما گمان می رود او 
به مذهب خرمّیه می گراییده باشد؛ مذهبی که نمایان گر شورش اعتراضی ایرانی در برابر قدرت خالفت 
دار  به  نیز  را  او  چنان که  بود؛  بابک  فرجام  شبیه  مازیار  )دوری، 1۹88: 188(. سرنوشت  بود  عباسی 
آویختند )۲۲4 ق(. شاید نام گذاری ایرانی در این نمونه ها بر اثر خروج آنان از تسلط خالفت عباسی و 
ارتباط اندک آنان با فرهنگ عربی ـ اسالمی صورت گرفته باشد که در جایگاه فرهنگ بیگانه تهدیدی 

برای فرهنگ محلی و مذهب نیاکان ایشان به شمار می رفت.

1. آل زیار
بنیادگذار این سلسله مرداویج فرزند زیار بن وردان شاه گیلی بود و به همین سبب به آل زیار یا زیاریان 
معروف شدند. مرداویج، نخست فرمان ِده لشکر اسفار بن شیرویه بود و به زودی اسفار را کشت )۳16 ق( 
و با سپاهی نیرومند همدان، اصفهان و اهواز را گرفت. مرداویج به گذشته خودش، بسی دل بسته و از 
خلفای عباسی بیزار بود، اما می بایست از خلیفه درباره حکومت خودش تأییدی بگیرد تا رسمیت بیابد. 
قتل عام مردم همدان موجب شد که جماعتی از همدان و اصفهان و دینور متظلمانه به بغداد بروند 
)مسعودی، 14۰۹: ۲، 74۹(. شاید مرداویج نمی توانست و نمی خواست در برابر خلیفه عباسی به کاری 
دست بزند، بلکه با هر کسی که به تحقق اهدافش کمک می کرد، با توجه به منافع خودش هم کاری 
و حتی ایرانیان را در این باره قربانی می کرد )مجمع التواریخ و القصص، بی تا: ۳76(. همین تندروی ها 
موجب شد که جانشینان مرداویج از توانایی الزم برای استقالل برخوردار نباشند، بلکه تابع خلیفه و 

آل بویه و بعدها غزنویان بمانند.

2. آل بویه
آل بویه )۳۲۰-44۰ ق( سلسله ای حاکم بر قلمرو گسترده شرق ایران تا عراق و مرزهای شمالی شام 
بود. خالفت عباسی از میانه سده سوم قمری با جنبش های استقالل طلبی در قلمرو خود درگیر شد که 
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هر روز خلفا را ضعیف تر می کردند. ایرانیان در این میان منتظر فرصتی برای رهایی از بند عباسیان 
بودند و در قالب سلسله های صفاریان، سامانیان و زیاریان از این فرصت بهره بردند و بعدها از طریق 
حاکمان بویهی در عمل دستگاه خالفت عباسی را اداره می کردند؛ چنان که تأثیر خلیفه در سطح نامی 
کاهش یافت. قدرت خلفای عباسی پیش از سیطره آل بویه بر اثر کارهای ترکان، کاهش یافته بود و 
می توان گفت بویهیان عامل مستقیم این تغییر نبودند، بلکه تنها وارث وضع پیش از دوران خودشان 
بودند )ابن اثیر، 1۳88: 6،  ۳15(. بویه پسر فّناخسرو در دیلم گم نام و تنگ دست می زیست و از راه صید 
ماهی روزگار می گذراند. او سه پسر داشت: علی، حسن و احمد )نام های اسالمی( و نام های ایرانی میان 
فرزندان نسل ابوالحسن )۳۲۰-۳۳8 ق( هم دیده می شود. بنابراین، نام گذاری های ایرانی این سلسله را 
برآمده از مخالفت با دستگاه عباسی نمی توان برشمرد، بلکه اصلی ترین علت انتخاب نام های ایرانی در 

این سلسله، توجه به سنت های قدیم ایرانی و تبارسازی بود.

توجه به سنن و آداب و احیای ایران باستان
1. آل زیار

مرداویج درباره احیای ایران باستان ادعا می کرد و می کوشید دست کم در ظاهر به شیوه شاهان ساسانی 
تاج بر سر بگذارد و در کاخ های عظیم بر تخت شاهی بنشیند؛ تختی زرین و پوشیده به انواع جواهر. 
او تاج پادشاهی انوشیروان پسر قباد را برای خود برگزیده )مسعودی، 14۰۹: ۲، 75۰( و ابن وهبان را 
گمارده بود که ایوان کسری را برایش آماده کند )ابن مسکویه، 1۳7۹: 5، 4۲۰(. مرداویج می خواست 
آداب و سنن دوره ساسانی را حس کند، اما فقط در برپایی ظواهر حکومت ساسانی موفق بود. به گفته 
مسعودی، مرداویج تخت جواهرنشانی از زر بر پا کرد و ُجبه و تاجی از زر برایش آماده کردند و در این 
کار اقسام جواهر را به کار بردند. او درباره تاج ایرانیان و شکل آن پرسید که آن را برایش توصیف کردند 
تا اینکه تاج انوشیروان پسر قباد را برگزید )مسعودی، 14۰۹: 4، ۳8۲(. دیگران امیران زیاری )قابوس، 
منوچهر و کیکاووس بن اسکندر بن قابوس، عنصر المعالی( نیز همه مردانی ادیب و دانش دوست بودند 
و در رونق بازار ادب و فرهنگ می کوشیدند. قابوس نامه عنصر المعالی کیکاووس در این میان معروف 
است. این کتاب نصایحی به پسرش گیالن شاه در بردارد و بسیاری از حاکمان پسین، از آن استفاده و 
به آن استناد می کرده اند )ترکمنی آذر ، 1۳۹5: 61(. نام های ایرانی این سلسله موید توجه توجه اعضای 

آن به عناصری از ایران باستان و پیوستن به دوره های پادشاهی پیش از اسالم است.

2. آل بویه
پس از پیدایی آل بویه در دیلم، توجه به سنن باستانی و کوشش برای احیای فرهنگ و هویت ایرانی 
)یعنی ساسانی( فزونی گرفت. این کار در قالب های گوناگونی همچون رساندن نسب خود به ساسانیان، 
استفاده از لقب پادشاهان ساسانی، نام گذاری فرزندان با نام های فارسی و ایرانی، ضرب سکه با عالئم 



5۳
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم )جدید(  | شــــــــامره  چهارم  | زمستان  1399

و تصاویر دوره ایران باستان و استمرار آداب و رسوم دوره ساسانی، نمایان می شد. استفاده از لقب هایی 
پناه خسرو، شجاع،  ایرانی همچون  بزرگان  یا  پادشاهان  ایرانی  اسامی  و  فلک  سلطان،  تاج،  همچون 
رستم، شیردل و فیروز، بر توجه آنان به بازسازی فرهنگ و هویت ایرانی داللت می کند. عضدالدوله در 
بصره سکه ای ضرب کرده است )۳7۲ ق( که نوشته روی آن به نیکی عالقه او را به استفاده از القاب 

و نام های ایرانی نشان می دهد )تصویر یکم(. 

شکل 1- مضمون روی سکه: »الملک العادل شاهنشاه عضدالدوله و تاج المله، ابوشجاع«
عضدالدوله، دینار، ضرب بصره )۳7۲ ق( )به نقل از سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیه، 1۹8(

حاکمان بویهی در این دوره با ضرب سکه های منقش به تصاویر تاج بر سر مشابه شاهان ساسانی 
و استفاده از خط پهلوی و جمالتی یادآور دوران شاهنشاهی ساسانی، در پی احیای شاهنشاهی ساسانی 
نوشت:  آن  روی  پهلوی  با خط  )۳51 ق(  کرد  رکن الدوله سکه ای ضرب   .)8۳ )کرمر، 1۳75:  بودند 

»شکوه شاهنشاه افزون باد« )تصویر دوم(.

شکل ۲- رکن الدوله، مدال سیمین، ضرب ری، ۳51 ق )به نقل از سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیه، ۲۰1(
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او هم چنین سکه ای تشریفاتی با تصویری از پادشاهان ساسانی و نوشته هایی پهلوی در ری ضرب 
کرد )۳51 ق( )تصویر سوم(.

شکل ۳- رکن الدوله، دینار، ضرب المحمدیه )۳51 ق( )به نقل از تاریخ کمبریج، 4(

عّزالدوله نیز سکه های تشریفاتی منقش به حیوانات قدرت مند چون شیر و عقاب ضرب کرد )تصویر 
چهارم و پنجم(.

شکل 4- عزالدوله، سکه تشریفاتی روی سکه: تصویر شیری که به گوزنی حمله کرده است )به نقل از تاریخ کمبریج، 4(

شکل 5 -عزالدوله، سکه تشریفاتی روی سکه: عقابی که اردکی را در چنگال گرفته است و روی دیگرش: عقابی در حال 
دریدن آهو )به نقل از تاریخ کمبریج، 4( 
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هالل صابی نیز در رسوم دار الخالفه از برگزاری آیینی به شیوه آیین های ایرانیان باستان و استفاده 
از وسایل مجلل درباری شبیه وسائل رایج در دوره ساسانی و فرش های عضدی و پرده های پرنیان دربار 
عضد الدوله یاد کرده است )صابی، 1۳64: 11(. این نمونه ها عالقه فرمان روایان این سلسله را به احیای 
شکوه دوران ساسانی و توجه به سنن و آداب باستانی نشان می دهند؛ عالقه ای که نام گذاری فرزندان 

به نام های ایرانی هم از آن متأثر بود.

مشروعیت بخشی از طریق تبارسازی
1. آل زیار

ابوریحان بیرونی در اآلثار الباقیه، نسب و تبار آل زیار را به ساسانیان رسانده است و این شجره نامه را 
در این باره ذکر کرده است: »دایی شمس المعالی، رستم بن شروین بن رستم ... بن باو بن شاپور بن کیوس 
بن قباد که پدر انوشیروان بود« )بیرونی، 1۹۲۳: 61(. بعدها عنصر المعالی کیکاووس این تبار را تأیید 
کرد و برای پسرش گیالن شاه چنین نوشت: »جده تو، مادرم دختر ملک زاده مرزبان بن رستم بن شروین 
بود ...، سیزدهم پدرش کابوس بن قباد بود« )عنصر المعالی، 1۳8۳: 4(. البته همچون دیگر تبارسازی ها 

در سده های میانی تاریخ ایران، شکوکی به تبار آل زیار راه یافته است.
باری، ساختن گذشته و کسب هویت از آن، بخشی از سیاست های این سلسله ها بود تا راه را بر 
اعتراض های محتَمل ببندند و بحران های مشروعیتی خود را رفع کنند؛ چنان که نام بیش تر حاکمان 
زیاری ایرانی بود؛ مانند قابوس یا کاووس، منوچهر، انوشیروان و کیکاوس. انگیزه این نام گذاری ها را 
تبارسازی می توان گمان زد؛ زیرا مشابهت نام ها اینان با نام آن پادشاهان ساسانی، موِهم »این همانی« 

بود و تداعی هایی خاصی به دنبال می آورد و کارکردی تبارسازانه داشت.

2. آل بویه
عضدالدوله )ح ۳۳8-۳7۲ ق( نخستین حاکم آل بویه بود که به جعل نسب پرداخت )زرین کوب، 1۳71: 
418(. خود بویه و پسرانش چنان ادعایی نداشتند و دعوی آل بویه درباره انتساب به عصر ساسانی و 
چهره های برجسته آن روزگار، پنجاه سال پس از تأسیس این سلسله نمایان شد )بیرونی، 1۹۲۳: 61(. 
ابواسحاق صابی را به  الدوله،  الدوله نخستین امیر بویهی مدعی سلطنت بود، اما پسرش عضد  رکن 
آنان را به بهرام گور  از او خواست نسب  الّتاجی واداشت )کمابیش ۳6۹ یا ۳7۰ ق( و  نوشتن کتاب 
فرمان روای ساسانی برساند. این کار در دوره ای صورت پذیرفت که حفظ نسب برای چنین قبایلی رایج 
نبود و پیش از انتقال سلطنت به آنان، چنین نسبی برای ایشان شنیده نشده است )همان: ۳7(. ابوریحان 
بیرونی و ابن ماکوال همین مطلب را از الّتاجی نقل کرده اند )همان: ۲8(. مقریزی نیز بهرام گور را جد 
اعالی آل بویه دانسته، اما َقلقشندی نسب بویهیان را به یزدگرد رسانده است )قلقشندی، 1۳8۳: 4، 
417(. گویی استفاده از نقش »شیر« در سکه های این دوره به انگیزه برجسته کردن نام بهرام گور و 
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تأکید بر همان نسب ساختگی صورت گرفت )کرمر، 1۳75: 8۳(. به هر روی، امیران بویهی نیز برای 
کسب مشروعیت یا پنهان کردن حس تحقیر شدن نیاکان ناشناخته خود، به تبارسازی دست زدند و با 

استفاده از نام و نشان های ساسانی، خود را به آنان منتسب کردند.

حکومت های محلی
1. باوندیان )45-۷5۰ ق(

باوندیان نزدیک هفتصد سال بر طبرستان فرمان راندند. آل باوند در هفت قرن حکومت خود به سه 
شاخه تقسیم شد: َکیوسیه، اِسپهبدیه و کین خوازّیه. دو شاخه نخست در بازه زمانی موضوع این پژوهش 
می گنجند. نفوذ اسالم و قوم عرب به طبرستان و حاشیه دریای خزر، بر اثر وضع دشوار جغرافیایی آن 
بخش از ایران، کمابیش در درازنای دویست سال صورت پذیرفت. مردم این مناطق در سراسر این مدت 
در برابر لشکرکشی ها تاب آوردند و بنابراین، رواج نام های ایرانی در سلسله های محلِی حاشیه دریای 
خزر شگفتی آور نیست. شاید نام های ایرانی میان اعضای این سلسله بر اثر نفوذ نکردن عناصر فرهنگی 
عرب به آن منطقه و توجه بومیان آن جا به سنن و آداب محلی، رایج شده باشد. برخی از امیران این 
سلسله »شهریار« نامیده می شدند که گمان می رود از نام ارتفاعات  »شهریارکوه« واقع در شرق سلسله 
کوه های طبرستان و مقر نخستین امیران این سلسله، گرفته شده باشد. نسب اینان به باوند پسر شاپور 
می رسید )ابن اسفندیار، 1۳66: 15۲( و به شکل سنتی بر آن مناطق حاکم بودند و از این رو، خود را از 
تبارسازی بی نیاز می دیدند. کتاب ویژه ای درباره تاریخ این خاندان های محلی در دست نیست و نام آنان 
تنها در تاریخچه برخوردهای آنان با حاکمان زیاری یا بویهی به میان آمده است. تاریخ این سلسله 
ابهام های فراوان دارد، اما می توان رواج نام های ایرانی را در این سلسله، گواهی بر گسترش هویت و 

فرهنگ ایرانی در این منطقه برشمرد.

2. پادوسپانیان )4۰- اواخر سده دهم قمری(
ایـن سلسـله بـر رسـتمدار و رویـان و نـور و کجـور؛ یعنی نواحـی میان گیـالن و آمل حکـم می راندند 
و بـه گیـل گاوبـاره فرمـان روای گیـالن و بخشـی از طبرسـتان در بـازه پایانی دوره ساسـانی، نسـب 
می بردنـد. پادوسـپانیان در عصـر اسـالمی بـه واقـع مسـتقل نبودند و گاهـی از امیرای عـرب و زمانی 
از علویـان و امیـرای خراسـان و دیگـر امیـران فرمـان می پذیرفتنـد )مرعشـی، 1۳45: بیسـت و پنج(. 
پادوسـپان، عنـوان و منصـب بـوده اسـت و منابـع تاریخـی بیش تـر فرمان روایـان ایـن سلسـله را بـا 
عنـوان »پادوسـپان« یـاد کرده انـد و اطالعـی از نـام واقعـی آنـان در دسـت نیسـت. نام هـای ایرانی 
در ایـن سلسـله نیـز هماننـد سلسـله باوندیـان، از انگیزه حفـظ هویت تاریخـی و التزام به سـنت های 

محلـی و خانوادگـی متأثر بوده اسـت.
2. جستانیان )1۷6- پس از 42۰ ق(
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دیلم  می زیستند. سرزمین  مستقالنه  الموت  رودبار  در  که  بودند  دیلم  قدیم  خاندان های  از  جستانیان 
بر اثر کوهستانی بودن و صعب العبور بودنش، محل امنی برای پناهندگی و ایستادگی و درگیری با 
خلفای عباسی به شمار می رفت. حکومت دیلم پس از آغاز نهضت حسن بن زید در طبرستان، در دست 
وهسودان بن جستان بن مرزبان بود. او مذهب زیدیه را پذیرفته بود و بی پرده با خلیفه عباسی مخالفت 
می کرد )ابن اسفندیار، 1۳66: ۲۳5(. حاکمان جستانی همچون علی بن وهسودان )۲۹6-۳۰7 ق( گاهی 
به اطاعت از خلیفه عباسی گردن می نهادند، اما جستان بن وهسودان )۲5۰ یا ۲5۹-۳۰7 ق( به رغم 
شکست خوردن در جنگ با سامانیان، از اقدامات نظامی در برابر عباسیان دست نشست )همان، ۲6۰(. 
جستانیان در این مرحله ضعیف شدند؛ چنان که محمد بن مسافر از خاندان های محلی آل جستان، علی 
بن وهسودان را کشت و در طارم دیلم حکومت مستقلی معروف به »ساالریان« بنیاد گذارد. بنابراین، 
رواج نام های ایرانی و محلی در این خاندان سببی برای مخالفت با سلطه خلفای عباسی و التزام به 

سنت های محلی می تواند تعبیر شود.

۳. ساالریان )۳۰6-4۸۳ ق(
از آل جستان شمرده می شدند.  بود که شاخه ای  دیلمیان  یا ساالریان حکومت محلی دیگر  آل مسافر 
محمد بن مسافر )۳۰6-۳41 ق( دختر جستان بن وهسودان را به همسری گرفت. او مرگ جستان را 
زیاده طلبی علی بن وهسودان می شمرد و از همین روی، به خون خواهی پدرزن برخاست. شاید علت 
اصلی مخالفت محمد بن مسافر با علی بن وهسودان، پیروی علی بن وهسودان از خلیفه عباسی بوده 
نام  بنیاد نهاد.  را  اینکه محمد بن مسافر علی بن وهسودان را کشت، حکومت آل مسافر  از  باشد. پس 
اصلی محمد، ساالر بود و به همین سبب، پیروانش را ساالریان می خواندند. خاندان ساالری از خلفای 
عباسی پیروی نمی کردند. سکه ای از وهسودان بن محمد )۳41-۳56 ق( بر جای مانده که نام خلیفه 
بر آن حک نشده، بلکه عبارت »سیف آل محمد« و نام های امامان اسماعیلی به جای آن، بر این سکه 
نقش بسته است )تاریخ ایران کمبریج ، 1۳6۳: ۳۲4(. بنابراین، شاید خاستگاه نام های ایرانی اعضای 
این سلسله همچون بیش تر خاندان های محلی، حفظ سنت های خانوادگی و محلی و مخالفت با خلفای 
عباسی بوده باشد وگرنه، ایشان نه به دنبال احیای پادشاهی ساسانی بودند، نه به تبارسازی نیاز داشتند.

4. کاکوئیان )۳9۸-5۳6 ق(
کاکوئیان یا آل کاکویه سلسله ای از امیران دیلمی نژاد بودند که آغاز سده پنجم قمری زیر چتر حمایت 
نیای  گذاردند.  بنیاد  ایران  غرب  و  مرکز  در  نیمه مستقل  و  مستقل  امارت هایی  و  می زیستند  آل بویه 
کاکوئیان، رستم دشمنزیار یا دشمنزیار پسر مرزبان بود که به نمایندگی آل بویه شاخه ری، بر شهریارکوه 
فرمان می راند )ابن اثیر، 1۳88: ۹، ۲۰7(. اوضاع پریشان و ضعف روزافزون امیران آل بویه و فزونی قدرت 
غزنویان در شرق و شمال و تأسیس حکومت های محلی و نیمه مستقلی چون آل جستان و آل مسافر، 
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سبب شد پسر کاکویه، محمد بن دشمنزیار بن کاکویه )۳۹8-4۳۳ ق( نیز مدعی استقالل شود )ابن اثیر، 
1۳88: ۹، 4۹5(. آنان هرگز به معنای واقعی کلمه مستقل نبودند، بلکه همواره از خلیفه عباسی و آل بویه 
یا غزنویان فرمان می پذیرفتند و به آنان خراج می پرداختند. نام های ایرانی همچون فرامرز و گرشاسب 
میان شش فرمان َروای کاکویه دیده می شود. امیران این خاندان در اندیشه گسترش قلمرو خود بودند، 
یا  آل بویه  یا  با خلفای عباسی  علنی  و  را حرمت می گذاشتند  باالدستی خود  قدرت های  اما سرانجام 
غزنویان مخالفت نمی کردند. بنابراین، نام گذاری آنان را به نام های ایرانی نمی توان مخالفت با دستگاه 
عباسی تفسیر کرد و از این دید که برنامه ای درباره احیای ایران باستان نداشتند، این نام گذاری ها را 

می توان به معنای التزام به سنت های خانوادگی و کسب هویت از آنان دانست.

5. آل قاورد )4۳۳-5۸2 ق(
آل قاورد یا قاوردیان، شاخه ای از سلجوقیان بزرگ بودند که 15۰ سال بر کرمان حکم راندند. سلجوقیان 
روزگاری پیدا شدند که خالفت عباسی یک سره روی به سقوط داشت و حکومت های متعدد مستقلی 
بر سراسر سرزمین های اسالمی فرمان می راندند. پس از اینکه طغرل سلجوقی بر بغداد چیزه شد، با 
بزرگان قوم به تقسیم متصرفاتش پرداخت. قاورد پسر بزرگ تر جغری بیگ در این میان، فرمان روای 
نواحی کرمان شد )همان، ۹، 547(. سلجوقیان بزرگ برای اداره حکومتی، دیوان ساالری ایرانی را به 
کار گرفتند که فرهنگ ایرانی ویژگی برجسته او به شمار می رفت )تقوایی، 1۳۹۰: ۳8(. سالجقه پس 
از تثبیت قدرت به کمک کارگزاران ایرانی، به پشتیبانی از فرهنگ ایرانی ـ اسالمی پرداختند و زمینه 
درخوری برای شکوفایی فرهنگ و هنر ایرانی فراهم آوردند )الپیدوس، 1۳81: ۲1۳(. بیش تر حاکمان 
سلجوقی نام ایرانی داشتند و لقب های قاوردیان کرمان بارها با »شاه« و »سلطان« ترکیب شده است؛ 
نام گذاری های  )477-4۹۰ ق(. علت  بن قاورد  توران شاه  یا  )465-467 ق(  بن قاورد  مانند کرمان شاه 
از گذشته خود  این سلسله ترک تبار، کسب هویت  را در میان اعضای  القاب شاهانه  ایرانی و کاربرد 
برای  را  زمینه  ایرانی  نام های  به  نام گذاری  هم چنین  دانست.  می توان  ایرانی  فرهنگ  به  عالقه  و 

مشروعیت بخشی به این سلسله ها، فراهم می کرد.

نتیجه
تضعیف خالفت عباسی و از دست رفتن قدرت مرکزی بغداد در سده های سوم تا پنجم قمری، به ظهور 
سلسله های مستقل و نیمه مستقل محلی در ایران انجامید. نخستین سلسله های مستقل ایرانی پس از 
اسالم )طاهریان، صفاریان و سامانیان(، در نام گذاری فرزندانشان از نام های اسالمی استفاده نمی کردند، 
بلکه بیش تر به تبارسازی و نسب سازی سرگرم بودند؛ یعنی رساندن تبار خود به یکی از شاهان ساسانی 
تا هم مشروعیتی برای حکومت خود به دست آَورند، هم زمینه را برای احیای فرهنگ و هویت ایرانی 
فراهم کنند. رگه هایی از مخالفت با دستگاه عباسی در تاریخ سلسله های دارای نام های ایرانی )همچون 
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آل زیار و آل بویه( دیده می شود، اما گمان می رود سبب اصلی تغییر نام های این خاندان ها، احیای ایران 
ساسانی و کسب مشروعیت از طریق تبارسازی بوده باشد. سبب اصلی نام گذاری فرزندان به اسم های 
ایرانی و بومی در حکومت های محلی و کوچکی چون باوندیان، پادوسپانیان، جستانیان و ساالریان، 
استفاده  سبب  و  خودشان  بومی  هویت  و  فرهنگ  به  عملی  التزام  و  رسوم  و  آداب  و  سنن  به  توجه 
سلسله ترک تبار و آل قاورد از نام های ایرانی، بیش تر کسب مشروعیت از طریق پیوستن خودشان به 
گذشته تاریخی مردمان حاکم بر آنان بود و بیش تر این نام گذاری ها در خاندان های حکومتی صورت 
یافت نشد. کتابی همچون  تاریخی  اسامی مردم عادی در منابع  از ثبت  نِسبی  نمونه ای  می پذیرفت. 
تاریخ نیشابور نیز بیش تر نام های افراد شهیر و علمای نیشابور سده چهارم قمری، را عربی یاد کرده 
است و این خود نشانه برجسته ای از حکومتی بودن نام گذاری های ایرانی نزد سلسله ها از سده سوم تا 

سده پنجم قمری است.
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