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چکیده

در آغاز قرن سوم هجری باا ووففتات فتفات سیاساا سااوانیان بار

نوفحا ورزی شار وااارف فلنهر وساط شادند ا با تادری بار دفونا

قدرت ا قطمرای فود ففزادند تا فینک هم ناوفحا شارقا قطمارای

فستوا رف فز جیال تا راد طرفز ب ودت دا قرن زیر ساطه ررف ناد.

در فین دارۀ طاوننا رافبا آنهاا باا فتفات سیاساا تحات تایریر

سوفول وخ طف قرفر دفشت؛ چنانک رااها رافبا آنهاا داسا ان ا
راها ضمن حفظ ظاهر دچار تیررا واشد ا راها نیاز با رافبا

فصمان وی نا بر تتابل ا تضاد تغییر واکرد .دفدههای تاریخا نشاان
وااادهن اد ک ا فیاان تهااور تح ات تاایریر دا دس ا فز سوفواال شااکل
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واررفت .برفا سوفول همچون فش رفک وذهیا تخاصم صافاریان
ا سطویان طیرسا ان حضاور شایعیان در قطمارای سااوانا ا رقابات

فاطمیان با آلسیاس باسث افا ا همگرفیا بین سااوانیان ا فتفات

سیاسا واشد .سوفوطا دیگار همچاون تغییار در ساافت سیاساا در

قطمرای ساوانا فف تفاات فاانوفدرا در فانادفن سااوانا رقابات

فشرفف فرفسان با فویارفن سااوانا ساطه دیطمیاان بار جیاال ا غطیا

آلبوی بر بغدفد ووجب تیررا رافب ساوانیان ا فتفات سیاساا ا

تتابل آنها با یکدیگر واشد .فین وتال درپا آن فست کا باا را

تییینا -تحطیطا رافب باین فویارفن سااوانا باا فتفات سیاساا رف باا
تیکید بر سوفول فرررذفر بر آن تییین کند.

افژههای کطیدی :ساوانیان فتفت سیاسا واارف فلنهر دیطمیان.
 .1مقدمه

حکووت ساوانا ب سنوفن نخس ین حکووات نیما وسا تل فشارفف فیرفناا در دارفن بعاد فز
فستم در نخس ین سالهای قرن سوم پا ب سرص اجود رذفشت ک تا فاففر قرن چهاارم با
ودت قریب ب دا قرن حیات دفشت .در طول قران سوم ا چهارم تعدفد بیش ری فز فین ناو
حکووتهای فیرفنا زیر نظر فتفت سیاسا با اجاود آودناد ا هرکادفم رافبا فاصاا باا
فتفت سیاسا دفش ند .در فین ویان سطسط ساوانا هام با لحاا وادت زواان حاکمیات فز
دیگر فقرفن و مایز بود ا هم ورزهای وهم شر قطمرای فستوا در وجاارت با فیتت ترک
رف در فف یااار دفشاات .بنااابرفین نااو رافبا آن بااا فطیفا سیاسااا باایا فز دیگاار سطسااط هااا
واتوفنست بر وتدرفت جاوع فستوا ا فتفت سیاسا فرررذفر باشد.
وهالع ونابع تاریخا نشان وادهد ک فین فاندفن بیش رین رافبا سیاساا رف باا فتفات
سیاسا دفش ند؛ فوا بدیها فست ک فین رافب همیش یکسان نیوده ا در وتاطع روناارون در
حال تغییر بوده فست .زوانا رافب داس ان ا صطحططیان وی نا بر افا ا همگرفیاا دفشا ند
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ک در آن ستاهبر فبرفز داس ا ا تیادل سفیر ب فرسال هدفیا ب درباار سیاساا ا حمایات فز
فطیف در برفبر وخالفان فا واپردفف ند ا زوانا دیگر فین رافب

س یزهجویان بوده فست ک

در آن ستاهبر بافس نایا ب دس گاه فتفت فز ضرب سک ا قرفئات فهیا با ناام فطیفا
اقت سیاسا فوددفری واکردند ا ح ا با فسهای فلتاب وهنهن ب فاود ا ففارفد زیردسات
ب نوسا رقابت با فتفات دسات واازدناد .فیان تهاور فز سوفوال ا شارفی و عاددی تایریر
واپذیرفت ا فین وتال درپا آن فست تا ضمن تییین چگونگا فین رافب

سوفوال واررر بار

تهور رافب ووجود بین آنها ا فتفت رف جستاجو کناد ا واورد بررساا قارفر دهاد .با
سیارت راشنتر هدف وتال حاضر آن فسات کا پاساخ راشانا با فیان سارفل بدهاد کا
وناسیات ساوانیان با دس گاه فتفت سیاسا چگون بوده ا تحت تیریر چ سوفوطا قرفر دفش
فست.
وحتتان سموواً در حاشی وهالع دربارۀ تااریخ سیاساا فج مااسا ا فرهنگاا قطمارای
ساوانا ب رافب فین فاندفن با سیاسیان هم فشارفتا رذرف دفش ا با کطارویا رافبا آنهاا
رف وسالمتآویز تطتا کردهفند (وحی طیاطیایا 17 :1367؛ روفقب 14۰-134 :1378؛ فارفی
123 :1372؛ ناجا  .)3۰-29 :1378فت س وتال وس تل ب تییین فین رافب پردفف فسات:

وتال فال تحت سنوفنِ «ساوانیان ا نظام فتفت سیاسا» 1ک تکرفر نظرفت وحتتان قیطا باوده

فست ا هیچ نک جدیدی دربارۀ رافب سااوانیان ا فتفات سیاساا نادفرد ا ح اا باا یا
افپسررفیا نسیا قضی ررفیا فویرنصر با فساماسیطی رف باا دیادۀ تردیاد واانگارد (هماان

 .)13۵وتال ا دام بااا سنااوفن «فق اادفر ساااوانیان دربرفباار فطفااای سیاسااا» 2بروین اای دفدههااای
سک شناسا رافب ووجود بین آنها رف در نیم دام قارن چهاارم با فاوبا تییاین کارده فسات؛ فواا
دربارۀ رافب آنها در طول قرن سوم ا نیما فال قارن چهاارم هایچ وهطیاا نادفرد .وتالا ساوم باا
 .1روفقب جهانیخا (« .)1378ساوانیان ا نظام فتفت سیاسا» .ناو آلساوان (وجموسا وتاانت وجماع سطماا تمادن

تاریخ ا فرهنگ ساوانیان) .ب کوشا سطافصغر شعرداست ا قهروان سطیمانا .وجماع سطماا تمادن تااریخ ا فرهناگ
ساوانیان .صص.146-134

 .2قوچانا سیدفهلل (« .)1378فق دفر ساوانیان دربرفبر فطفاای سیاساا» .ناوا آلسااوان (وجموسا وتاانت وجماع سطماا
تمدن تاریخ ا فرهنگ ساوانیان» .ب کوشا سطافصغر شعرداسات ا قهرواان ساطیمانا .وجماع سطماا تمادن تااریخ ا

فرهنگ ساوانیان .صص.218-2۰1
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سنوفن «بررسا وناسیات ساوانیان ا فتفت سیاسیان» 1فررچ ب نظرفت وحتتان قیل فز فود
با دیدۀ تردید نگریس ا واهیت رافب فطیف ا ساوانیان در قرن چهارم رف فز قرن ساوم جادف
کرده فست و یسفان فز تشریح ا توضیح وهالب بازوانده ا کاار فا فز طار دیادراه جدیاد
فرفتر نرف فست؛ بدین وعنا ک فین وتال برفی نخس ین بار ب دارهبندی وناسیات ویاان سااوانیان ا
سیاسیان پردفف ا وناسیات ووجود بین آن دا رف ب فها ب چهاار داره و ماایز تتسایم کارده فسات:
دارۀ فال رف شاول قرا ن دام ا سوم فز تکاوین حکووات سااوانا تاا آغااز قارن چهاارم هجاری
دفنس ا فز فیجاد تنا در وناسایات باین سااوانیان باا فطیفا سیاساا در سهاد فویرفحمادبن فساماسیل
(ح  ) 3۰1-29۵ .ب طور کاول غفطات ارزیاده فسات .دارۀ دامِ وناسایات رف با سهاد فویرنصار
(ح  ) 331-3۰1 .ونحصار وااکناد ا فررچا بارفی نخسا ین باار واهیات رافبا فطیفا ا
ساوانیان در سهد حکووت فین فویر رف فز قرن سوم جدف واکند در و ن فت شار وااجرفی
ررفیا فویرنصر ب فسماسیطی رف آارده ا فز بحث دربارۀ وناسیات بین آنها فوددفری کرده
فست؛ چنانک فت ی

رافیت فز فبنفضتن ا وسعودی رف ب صورت نتل وس تیم در فریاات

حسن بودن وناسیت آنها آارده ا تصریح کرده فست ک «وناابع با وناسایات قارن چهاارم
هیچ فشارهفی ندفرند» (هرای  .)378 :1378فرر درنظر بگیریم ک فویرنصر سا سال (-3۰1
 ) 331سطهنت کرده ا فت در فاففر حکووت فود (بعد فز  ) 326ب فساماسیطی ررفییاده
فست آنگاه وعطوم واشود ک فیشان بخا فسظم فین داره یعناا  2۵ساال فال حکووات فا
رف وسکوت رذفش فست .دارۀ سوم رف فز وار

فویرنصار تاا پایاان فتفات فلهاائع (-331

 ) 381دفنس ا ودسا شده فست ک «در طا فین پنجاه سال ساوانیان هرچند تت

نمودند

فرتیاط فود رف با فتفت سیاسیان تحکیم بیش ری بخشیده ا فز سیاسایان بابات تیاری جسا ن
نصر دام دلجویا نمایند فوا ویسر نشد» (همان  .)38۰سپس فدفو وهطاب رف با شار غطیا
بویهیان بر فطفای سیاسا ا رافب بین آن دا فف صاص دفده ا فت در ی

جمطا رفجاع با

وناسیات صحیت کرده ا در آن جمط نیز با فس ناد ب رف جمال ترفبا ودسا شده فست کا
 .1هرای جوفد (« .)1378بررسا وناسیات ساوانیان ا فتفت سیاسیان» .ناو آلساوان (وجموس وتاانت وجماع سطماا
تمدن تاریخ ا فرهنگ ساوانیان» .ب کوشا سطافصغر شعرداسات ا قهرواان ساطیمانا .وجماع سطماا تمادن تااریخ ا

فرهنگ ساوانیان .صص.384-368
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«در وسکوکات ساوانا نام فطفا فلهائع باهلل بر رای سک ها ضرب شده فست» (هماان )381
ا سپس با ن یج ریری سجییا ب جمعبندی فین داره پردفف فست؛ بادین صاورت کا «در
دارۀ سوم فز وناسیات ساوانیان با دسا گاه فتفات سیاسایان شااهد تجدیاد سهاد در تیعیات
ساوانیان فز سیاسیان وااباشایم» (هماانجاا)؛ درحاالاکا هایچ ساند ا وادرک تااریخا یاا
سک شناف ا برفی فین فدسا فرفئ نمادهد ا چنانک فورازه وادفنیم هم رف ا هاای فیشاان
دربارۀ فین داره فها بوده فست ا باا رازفر هاای ووجاود تعاار

دفرد .دارۀ چهاارم فز

آغاز فتفت فلتادر تا پایان دارۀ ساوانیان ( ) 39۵-381با سناوفن وناسایات پایاانا آارده
شده فست .فلی

فت ضعف سیاسا دارۀ ساوانا شر دفده شده ا با فینکا ناام فلتاادر در

سک ها نیاوده فک فا شده فست .در فین بخا نویسنده ضمنفینک هیچ توضایحا رفجاع با
وناسیات ندفده ح ا ی

ویفذ هم برفی رف های فود نیاارده فسات؛ درحاالاکا فواراز

راشن شده فست ک ب لحا واهیت رافب
ندفرد ا تفکی

بین فین داره ا دارۀ قیطا هایچ تفاااتا اجاود

فین داره فز دارۀ قیطا فتف حتایق تاریخا فست .بنابرفین فین وتالا نیاز

برفی تییین وناسایات باین سیاسایان ا سااوانیان با هایچاجا قابالفسا فاده نیسات ا تااکنون
نوش فی دیده نشده فست ک چگونگا ا تهور رافب ساوانیان ا سیاسیان رف فز فب دف تاا فن هاا
ب صورت وس ند وورد بررساا قارفر دفده ا یاا بارفی تییاین ا دسا بنادی ونساجم سوفوال ا
شرفیها ک فین تهور رف رقم زده فست تتشا کرده باشد.
 .۲دورهبندی روابط سامانیان و خالفت عباسی

وناسیات ساوانیان با دربار سیاسا دفرفی حال ا غیریکنوففت بود ا فیان فوار وعطاول سطال ا

سوفوطا و عدد بود ک در فدفو وتال وورد بررسا قرفر واریارد .وهالعا ا تحتیاق در تهاور
فین رافب ا وناسیات چند داره یا وتهع زوانا کاوتً و مایز رف نشان وادهاد کا برفسااس
آن واتوفن فین وناسیات رف ب س دارۀ کطا تتسیم کارد کا سیاارتفناد فز :دارۀ افاا ا
همگرفیا دارۀ تنا ا تیررا رافب

ا دارۀ تضاد ا تتابل.
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 .1-۲دوره وفاق و همگرایی

نخسا ین ورحطا فز ورفحاال رافبا ویااان ساااوانیان ا سیاسایان ورحطا رافبا داسا ان بااین

آنهاست ک حداد ی

قرن فز سال  2۰1تا پایان حکووت فویرفسماسیل در سال 29۵

فدفو دفرد .در فین داره فرزندفن ساوانفدفه ب پاس فادواتا کا در فاتما دفدن با قیاام
رففعبن لیث فز فود نشان دفدند ب حکووت شر واارف فلنهر ونصوب شادند؛ فواا آنهاا در
تابعیت حکمرفن فرفساان قارفر ررف ا بودناد ا فز هماین را باا فطیفا با صاورت وسا تیم
فرتیاطا ندفش ند .با شرفیها ک در سال  261در فرفسان پیا آود فطیف سیاسا با فرسال
وس تیم ونشور حکووت واارف فلنهر ب صورت وس تل فز فرفسان برفی نصربن فحمد (حا
فوارت فس کفا درآارد .پس فز وار

 ) 279-2۵۰فین حکووت رف ب سنوفن ی

.

فویرنصار

با فرسال ونشور حکووت واارف فلنهر برفی فویارفساماسیل فیان راناد تادفام یافات (طیاری
2۰ /8 : 13۵7؛ حمزه فصفهانا 148 : 134۰؛ نرشخا .)118 :13۵1
فز جزئیات رافب ووجود بین آنها در فین داره فطتسا در دست نیست .فت وادفنایم
فویرفن ساوانا در فزفی دریافت ونشور نام فطیف سیاسا رف در فهی ا سک ذکر واکردناد.
با غطی فویرفسماسیل بر سمرالیث ا سپس فس یتی ای بر فرفساان فطیفا ونشاور حکووات
فرفسان رف بعتاۀ واارف فلنهر برفی ای فرس اد ا حکووت ساوانا با «فواارت فسا یت» فرتتاا
یافت .فز فین پس نیز رفبه حسن فویر با فتفت سیاسا فدفو یافت .در فین زوان فز پردففات
فرفج ب دربار بغدفد فطتسا در دست نیست ا رویا فا فت هدفیایا رف بارفی فطیفا فرساال
واکرد؛ فوا رافب بین آنها کاوتً حسن بود؛ چنانک ب رف ا وورفاان «فا باا فطفاا طریاق
وهااست سپردی ا فطفا جانب فا سزیز دفش ندی» (شایانکارهفی  )23 :1363ا یاا «پیوسا
فطیف رف فطاست نمودی ا در سمر فویا ی

ساست بر فطیف ساصا نشدی ا فرواان فا رف

ب غایت فس وفر دفش ا» (نرشخا .)127 :13۵1
 .۲-۲دورۀ تنش و تیرگی روابط

فین ورحط فز آغاز حکووات فویرفحمادبن فساماسیل (حا

سالهای آغازین حکووت فویرنو (ح

 ) 3۰1-29۵ .آغااز شاده ا تاا

 ) 343-331 .فدفو وایابد .در فین ورحط رافب
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آنها را ب تیررا رذفشت ا درن یج فویرفن ساوانا ضمن حفاظ رافبا ظااهری فاود باا
فطیف سیاسا در قرفئت فهی ا ضرب سک ب نام فطیف کوشیدند تا با تیدیل فوارت ساوانا
ب ی

نظام سیاسا پادشاها فود رف فز دس گاه فتفت سیاسا وس تل کنند.
فین ورحط باآنک فز حساسترین ا وهمترین فدافر رافب بین آنهاسات تااکنون واورد

وهالع ا بررسا سمیق قرفر نگرف فست .بعد فز دررذشت فویرفسماسیل فررچا فطیفا نخسات
با فرسااال ونشااور ا لااوفی حکوواات باارفی فویاار ساااوانا فقاادفم کاارد (ر.ک .قرطیااا 2۵ :1977؛
ووسوی  81فلف) سعا نمود فز رس ر دفون فق دفر ای جطوریری کند.
پناه دفدن فطیف ب بارس غتمِ فویرِ ساوانا نخس ین نشان براز فیان تانا باوده فسات ا فهمیات

درفورتوجها دفرد (ر.ک .فبنحوقل  1.)2۰۰ :134۵دروتابل فویار سااوانا ضامن پنااه دفدن با
رریخ گااانِ فز فطیف ا (ر.ک .هماادفنا 194 :1977؛ رعااالیا  )123 /4 : 137۵بااا حمط ا باا

سیس ان ا ونااطق وجااارِ آن در ساال  298ا دسا گیری وخالفاان فطیفا ا فسازفم آنهاا با بغادفد

(تاریخ سیس ان 296-29۰ :1318؛ ونهاج سارفج  )2۰7 /1 :1363ساتاهبار توساع قطمارای

فود درصدد فل یام رافب فاود باا فطیفا برآواد .فا همچناین وتاادیر وع ناابها هادفیا با درباار
فتفاات فرسااال کاارد (فباانجااوزی 98 /۵ : 136۰-13۵7؛ ذهیااا  .)47 /1۵ : 14۰3بعااد فز
دررذشت فویرفحمد فطیف ووضعریری داران فود دربرفبر ساوانیان رف فدفوا دفد؛ فز یا

ساو باا

فرسال ونشور حکووات فرفساان ا وااارف فلنهر با تتویات فویرنصار (حا  ) 331-3۰1 .دربرفبار
رقییان و عدد ای ک فز فطیف ونشور وافوفس ند پردففت (ر.ک .فبنوساکوی )33 /1 : 1334
ا فز طرف دیگر ونشور حکووت سیس ان رف ب بدرفلکییر حکمرفن پاارس ا کرواان افراذفر کارد

ا با فین سمل بخشا فز قطمارای سااوانا رف تصااحب نماود (تااریخ سیسا ان .)3۰9-3۰1 :1318

همچنین حکووت بخشا دیگر فز قطمرای ساوانا یعناا ری ا ناوفحا پیرفواون آن رف با وحمادبن
سطا صعطوک سپرد (قرطیا  .)۵۰ :1977ودتا بعد نیز با فسهای ونشور حکووت فرفساان با
فحمدبن سهل سپهسانر ساواناِ آن فیالت فین راند رف تدفام بخشاید (ویرفوفناد .)41 /4 :1339
فلی فویر ساوانا پس فز غطی بر فحمدبن سهل در رجب سال  3۰7در پاسخ ب درفوفسات فطیفا
 .1فشپولر ( )144 :1364تنها پژاهشگری فست ک و وج فهمیت فین قضی شده ا ب صورت فیطا وخ صر با آن فشااره
کرده فست .زرینکوب ( )19۰ :1371نیز در فین باره بیانا و ناقض با رافیت وورد فس ناد دفرد.
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با فرسال فسیرفن ب بغدفد سعا در ترویم رافب دفشت (فبنندیم  .)6۵۰ :1381درپاا آن فطیفا باا
ودففط در فوور بطغارهای نووسطمان ک فطاساترونا فی نسایت با فویار سااوانا دفشا ند (بارتولاد
 )83 :1376در تضعیف قدرت فویر ساوانا کوشید .فررچ شخص فویرنصر افکانا آشاکاری با
فین فور نشان ندفد فویرفن تحت فروان فا فز فس رف

ب فیان فقادفم فاوددفری نکردناد (فبانفضاتن

.) 64 :134۵
فناادکا بعااد شاایعیان فرفسااان سیدفبوفلحسااین وحماادبن فحمااد فز سااادفت حسااینا بیهااق رف با
فتفت بررزیدند ا با لتب «فلعاضدباهلل» با ای بیعت کردند .ب دس ور فویار فبانزبااره دسا گیر ا با
بخارف فسزفم شد؛ فوا برفتف فطیف سیاسا ن تنها فا رف وجازفت نکرد بطک باا فح ارفم با اطان فاود
سودت دفد ا فز فزفن نیاز بارفی فا وسا مری تعیاین کارد (ر.ک .بیهتاا  49۵ /2 :1371ا ۵1۵؛
فبنسنی  .)347 : 138۰فطیف نیز در سال  318فبرفهیمبن فحمد برفدر شورشاا فویار سااوانا رف
نزد فود پنااه دفد (فبان فریار  .)212 /8 : 1399فویرنصار نیاز ضامن پیوسا ن با فساماسیطی در ساال
 32۵در وحافل رسما فاود رف «وطا

بغادفد» فوفناد (رادکاا 8۰ :1374؛ رعاالیا :1376

 .)۵۰8فین همان فرفیندی فست ک فبووهیع بطخا فز آن ب تغطب فویر فرفسان بر فطیفا یااد وااکناد
(بطخا

 3فلف 3-ب).

فز اضع فهی در فین زوان فطتسا در دست نیست؛ فوا سک ها همچنان با ناام فطفاای سیاساا
ضرب واشد ا فین نشان واادهاد کا قصاد فویرنصار فز همرفهاا باا فساماسیطیان تتفاا فقادفوات
فصووتآویاز فطیفا باود (ترفباا ۵-2 /2 :13۵۰؛ Lane Poole Stanley, 1881-1889: 2/

 .)97-103, 9/ 183بااا فیاان فقاادفم فتفاات سیاسااا بیمناااک شااد ا بااا فرسااال ونشااور حکوواات
(رردیزی  )336 :1363ا فرس ادن ففیار وربوط ب فسدفم فلعزفقاری (یااقوت حماوی /1 :1993
 )1۰8درصدد ترویم رافب برآواد .بااتاوجها فویار سااوانا با فتفات در فیان وتهاع فطیفا رف
فشمگین کرد ا فا نیز تصمیم ررفت باا فرساال ناوا ا زنخادفن ا فسا خوفن پهطاوی آدواا ا پیطاا
فویرنصر رف بیم دهد ک «آن کسان ک دندفن ا پهطوشان چنین بود فدفی سزاجل فیشاان رف هاتک
کرد ا قوت سود ندفشت .بدفن ک چون قضای فدفیتعالا دررسد فوفس ا لشکر ا قاوت فصاتً
سود ندفرد» ( بطخا

 3فلف 3 -ب).
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فز افکنا فویر ب فین پیغام فطت ندفریم؛ فوا شیوۀ سمطاا وسااسدتری رف درقیاال فطیفا درپایا
ررفت ا پس فز غطی بر دیطمیان زیاری ا ق ل واکان در سال  329سر فا رف ب درباار بغادفد فرسا اد
(فبنوسکوی  .)14 /2 : 1334فوا پیا فز اصول سافیر فطیفا فلرفضاا دررذشات ا در زواان
فطیف جدید فلم تا با فین سفیر برفوردهای ناشایست پیا آود ا ح ا قصد ق ل فا کردناد ا بعاد
فز ودتا با ای بر سر لهاف آودناد ا فا رف فطعات دفدناد (صاولا  227 : 13۵4ا  .)232فقادفم
فویرنو سطی فسماسیطیان فطیف سیاسا رف فویدافر کرد تا با فرسال ونشور ا لوفی حکووات فرفساان ا
واارف فلنهر برفی ای ا برقرفری وناسیات جدید با دالت ساوانا طرحا نو درفندفزد (ونهاج سارفج
 )2۰9 /1 :1363ک و ضمن بتای سطه فطیفا بار قطمارای شارقا جهاان فساتم باشاد؛ فواا ظهاور
دالت بویها وانع فز فین فور شد.
 .۳-۲دورۀ تضاد و تقابل

آفرین ورحط رفبه باین فتفات سیاساا ا سااوانیان دارۀ تتابال آنهاسات .فیان داره فز
فافس حکووت فویرنو بن نصر (حداد  ) 33۵آغاز شد ا تا فنترف

در سال 39۵

کاول سطسط سااوانا

یعنا بیا فز نیم قرن فدفو دفشت .فررچ وتدوات فین راند ب ورحط قیال

بروارردد ب افقع واتوفن آن رف ورحط فی تازه در رافب بین آنها دفنست .غطیا بویهیاان بار

بغدفد در سال  334ب شدت بر رافب ساوانیان ا فتفت سیاسا تایریر رذفشات1؛ زیارف بویهیاان فز
قدرت فطیف در ونازسات فود با سااوانا سو فسا فاده وااکردناد .نخسات فطیفا با درفوفسات
فبوسطا چغانا در سال  334ونشور حکووت فرفسان ا واارف فلنهر رف با فبارفهیمبان فحماد ساپرد
(همدفنا  .)364 :1977فین فور افکنا تند فویار سااوانا رف درپاا دفشات .همچناین بعاد فز غطیا

بویهیان بر بغدفد فا نمافوفست دس ور فطیفا دساتنشاانده رف فطاسات کناد ا فز طارف دیگار باا
توج ب فهمیت وعنوی ونشور فطیف (بیهتا  )942 :1374حذف نام فطیف فز فهی ا ساک ومکان

 .1شیانکارهفی رافی ا شاذ دربارۀ رافب نو بن نصر با فطفاای سیاساا نوشا فسات کا باا ساخن جمهاور وورفاان ا

فطتسات سک شناسا تیاین دفرد .فا روید« :فا [نو ] طاست فطفا دفشت ا هدفیای بسیار ب دفرفلختف فرس اد ا فطفاا فز

ای فشنود بودندی [ )24 :1363( »]...ک درصورت پذیر
ک در رفع غایط قروهیان فنجام دفد وربوط دفنست.

واتوفن آن رف فت ب دا سال فال حکووت ای ا فقادفوا
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نیود .فز همین را فویر سااوانا تنهاا رفه چااره رف در جادف کاردن حسااب فطفاای سیاساا فز فطفاای
ونصوب بویها دفنسات؛ بادین وعناا کا فز پاذیر فطیفا ونصاوب بویهیاان فاوددفری کردناد ا
همچنان فهی ا سک رف ب نام فطیفا قیطاا فدفوا دفدناد (قوچاانا  .)2۰4-2۰2 :1378فزآنجاکا
فطیف وخطو ِ ساکن در بغدفد یا فطیف و وفا جز فسم ا تشریفات هیچ نتشاا ندفشات سماتً زوینا
فس تتل سمل فویر ساوانا فرفهم شد تا ب وفند دان سنوفن فتفات کناد .فویار سااوانا با جاای آنکا
همچااون بویهیااان فز فطیفاا سیاسااا درفوفساات لتااب ا سنااوفن کنااد فااود رف «وریااد» ناویااد
( )Lane Poole Stanley, 1881-1889: 2/ 97-103, 9/ 183ا جانشاینان ای نیاز فاود رف
«فلموفق» «فلمنصور» ا «فلمظفر» ناویدناد .نظار با آنکا تیییاد توفیاق نصار ا ظفار فتا فز جاناب
فدفست واتوفن فین فلتاب رف کوتاهشدۀ فلمرید باهلل (ون فهلل) فلموفق باهلل فلمنصاور بااهلل ا فلمظفار
باهلل دفنست ک وهنهنتر ا با شکوه تر فز فلتااب فطفاای باویها وعاصار یعناا فلمهیاع هلل ا فلهاائع هلل
فساات .آنهااا همچنااین کاااررزفرفن فااود رف وااال فطفااای سیاسااا بااا فلتااابا نظیاار «سمادفلدال ا »
«سنانفلدال » «وعینفلدال » ا «سیففلدالا » فهااب وااکردناد (فبوریحاان بیراناا 134 :1923؛
رعااالیا  )47 :1977ا در وتاااطعا ح ااا پااا رف فرفتاار هاام وااارذفشا ند ا لتااب «ناصاارفلدین» ا یااا
«فویرفنورف فلمرید ون فلسما » ب آنها فسها واکردند (جرفادقانا  87 :13۵4ا .)1۰8
فویرنو ک وی کر چنین طرحا بود ب سی

فطفا فرزندفن و عدد فود رف ب ترتیب با حکووات

رماشت ا برفی آنها فز وردم بیعت ررفت تا پاس فز وار

ناو با ترتیاب یکاا پاس فز دیگاری

حکووت کنند (رردیزی  .)349 :1363بنابرفین واتوفن رفت پنجمین دس گاه فتفات فساتوا
بدان آنک نام فتفت بر فود بگذفرد پا ب سرص اجود نهاد ا با فرفزافراد فرفافن تاا نایم قارن با
حیات فود فدفو دفد .طیق وتحظات سیاسا راهگاها با فویارفن باویها ا فطفاای ونصاوب آنهاا
صطح برقرفر واشد؛ فوا فس تتل آنها فز فتفت سیاسا حفظ شده بود ا ح ا در آفارین رازهاای
حیات فود نیز حاضر ب فطاست فز سیاسیان نیودند .در فیان زواان باا تیطیات ا تارای ففکاار قدسایان
هال فی فز قدفست پیرفوون فطیف ساوانا ا دربار فا فیجااد شاد کا وهامتارین ساوال حفاظ قادرت
ساوانیان بود (وتدسا 264 : 14۰8؛ جرفادقانا  .)98 :13۵4فجاازۀ ترجما ک ااب آسامانا ا
تفاسیر وربوط ب آن با جطب نظر دینیارفن نشان وادهد ک فویرفن ساوانا همچون فطفاا بارفی حال
وشکتت وذهیا قطمرای فود نیز دستب کار شدند (طیری .)6-۵ /1 :13۵6
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فررچا آشاف گا در نظاام دیااوفنا ا فدفری فویرسیادفلمط بان ناو (حا  ) 3۵۰-343 .رف
وجیور کرد در سال  34۵ب فطاست فز فطیف سیاسا رردن نهد (فبنوساکوی 161 /2 : 1334؛
 )Lane Poole Stanley, 1881-1889: 2/ 103-105جانشین ای فویرونصوربن ناو (حا .
 ) 36۵-3۵۰داباااره در وتاباال فن صاااب فطیف ا جدیااد سیاسااا در سااال ( 363فب انوسااکوی
 )327 /2 : 1334وتااوتکرد ا ب قرفئت فهی ا ضرب سک ب نام فطیف وخطاو سیاساا فدفوا
دفد (قوچانا  .)2۰۵ :1378جانشین ای فویرنو بن ونصاور (حا  ) 387-36۵ .نیاز در آغااز
حکووت ب تتطید فز پدر فز پذیر سیادت فطیفا فلهاائع سیاساا سار بااز زد ا فاود رف «فلمنصاور»
ناوید؛ فوا پس فز ودتا ناچار ب صطح شد (س یا 92 : 1286؛ فبنفوطا  .)۵49 /۵ :1374هماین
فویر بار دیگر با فن صاب فلتادرباهلل در سال  381وجددفً فز پذیر فطیف جدیاد فاوددفری کارد ا
تا پایان فتفت آلساوان نام فطیف فلتادر در فهی ا سک فرفسان ا واارف فلنهر ذکر نشاد (صاابا
372 :19۰4؛ راذرفاری .)332 : 1334
 .۳عوامل مؤثر بر مناسبات سامانیان و عباسیان

تهور وناسیات ساوانیان با سیاسیان تحت تیریر سوفول ا شارفی فاصاا قارفر دفشات کا با

فشکال وخ طف بر رافب ووجود بین آن دا فرر وارذفشت .با توج با ناو تایریر آنهاا بار
فین رافب

واتوفن فین سوفوال رف در دا دسا کطاا شااول سوفوال افاا یاا همگرفیاا ا

سوفول افررفیا تتابل ا تنا در وناسیات فیمابین تتسیمبندی ا وعرفا کرد.
 .1-۳عوامل وفاق یا همگرایی

دس فال سوفوطا فست ک هردا طرف رف ب توففق با یکدیگر افدفر وااکارد؛ بادین وعناا

ک اجود فین سوفول برفی هردا طرف هم فطیف سیاساا ا هام فویار سااوانا فیجااد فهار
واکرد ا هردا رف برفی نابودی آن سوفول با فتحااد ا همساویا باا یکادیگر افواادفشات.
بدیها فست کا ویازفن فحسااس فهار فز فیان سوفوال نازد هاردا طارف یکساان نیاود؛ فواا
ب هرحال هردا طرف فز اجود فین سوفول نافشنود بودناد کا در ذیال با وعرفاا ا تییاین
چگونگا فرررذفری آنها پردفف واشود:
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 .1-1-۳موقعیت جغرافیایی قلمروی سامانی

ووقعیت جغرففیایا قطمرای ساوانا فزجمط سوفوطا بود ک ب دا صورت و ناقض بر رافب

فیمابین فرر دفشت؛ یعنا فز یکسو آنها رف ب احدت ا فتحاد سو وادفد ا فز ساوی دیگار
زوین های تعار

ا فف تف باین آنهاا رف فارفهم وااکارد .ورکاز قادرت سااوانیان ونهتا

واارف فلنهر بود ک بین دا راد جیحون ا سایحون قارفر دفشات ا درافقاع شارقاتارین فیالات
قطمرای فستوا وحسوب واشد ک فز شمال ا وشر باا بیاباانهاای اسایع ترکسا ان وجااار باود.
برفا جغرففیانویسان وسطمان ب رغم اسعت ا آبادفنا آن فیان ونهتا رف فزنظار جغرففیاایا ا فدفری
جز فرفسان وحسوب کردهفند (ر.ک .وتدسا .)212 : 14۰8
فز نظر سیاسا نیز فین ونهت همیش جزئا فز فیرفن بوده فست ا حکمرفنان آن ک در ساای بافات
جغرففیایا آن دفرفی نوسا فس تتل دففطا بودند فیرفنا یا ونصوب با شااهان فیارفن بودناد .بعاد فز
غطیا فساارفب وسااطمان آن ناحیا ضاامیم فرفسااان شااد (دنیاال  .)1۰-9 :1367رسا ر قطماارای
فستوا در فین ونهت ب آغاز ونازسات دفیما غازیان وسطمان باا فیاتت بیاباانرارد شامال ا شار
سیحون ونجر شد ک در سای آن وااارف فلنهار با سناوفن یا

رغار فساتوا ا وحال تجماع غازیاان

وساطمان با دیگاار نتااط قطماارای فساتوا پیوسات (فصااهخری  .)229 :1368نهضات سیاسااا ا
فف تف دففطا ویان فسرفب فرص ا ب اجود آارد ک درن یج آن فشرففیت فیرفنا سااکن در ونهتا
فحیا شد .وجاارت واارف فلنهر با فیتت غیروسطمان فز یکساو ا داری فز دسا رس دسا گاه فتفات
ا درن یج پناه ررف ن وخالفان فطیف در آن فز ساوی دیگار وشاکتتا رف در فدفرۀ آن ونهتا فیجااد
واکرد (ر.ک .یعتوبا 168-167 /3 : 13۵8؛ رعالیا .)192 /4 : 137۵
در فین راند واارف فلنهر ووقعی ا ایژه پیدف کرد .حضور وخالفان فطیف در فیان ونهتا ا فسا فاده
فز نیرای غازیان بارفی وتابطا باا فطیفا در طاول قارن دام با ایاژه در قیاام رففاعبان لیاث (ر.ک.
رحم ا  )88-86 :1391زنگ فهر رف برفی دس گاه فتفت ب صدف درآارد .همچنین فتحااد فیان
وخالفان با فیتت غیروسطمان ا فس فاده فز نیرای نظاوا آنها فین فهر رف وضااسف وااکارد .نک ا
دیگر ووقعیت ژئوپطی یکا واارف فلنهر فست ک ب نظر وارسد بیش رین تیریر رف بر نحوۀ شاکلریاری
ا تدفام رفبه ساوانیان با فتفت سیاسا دفش فست .در قران نخسا ین فساتوا فیان ونهتا ورکاز
تجاری بزر

بین فرفسان هند چین ترکسا ان ا دشات قیچاا ا فز آن طریاق تاا شار فراپاا ا
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سوفحل دریای بال ی

بود .ب دلیل ووقعیات فرتیااطا وناساب تعادفد زیاادی فز سااکنان آن ونهتا

ب رغم دفش ن فوکانات فاوب بارفی کشااارزی با تجاارت وشاغول بودناد ا بارفی دفداسا د در
فطرفف ون شر شده بودند (حداد فلعالم ون فلمشر فلاا فلمغارب  .)1۰7-1۰۵ :1362ساتاهبارفین
بازررانان فرفافنا فز نتاط وخ طف ب فین ونهت رفتاآود واکردناد؛ چناانکا در شاهر کوچا

شطجا در فطرفف طرفز در شار سایحون فتا دههازفر تااجر فساپهانا حضاور دفشا ند (وتدساا
 .)22۰ : 14۰8چنانک پیدفست فین اضعیت واارف فلنهر رف ب شدت با فرفسان ترکسا ان ا دشات
قیچا پیوند دفده بود ا برفی سکن آن افجد ونافع باشمار فق صادی بود.
بنابرفین در آغاز قرن سوم درحالاک داری وااارف فلنهر فز ورکاز فتفات فسماال نظاارت ا
کن رل فطیف رف کمرنگ واکرد لزام نیرد یا فیتت غیروساطمان ا تحکایم رغاور فساتوا فز یا
سو ا ومانعت فز تمرکز وخالفان فطیفا ا تشاکیل هسا هاای ضادفتفت در فیان ناحیا فز ساوی
دیگر فیجاد ی

حکووت وس تل افادفر ب فطیف رف ضرارت وابخشید .فین فهمیت در ساالهاای

بعد با توج ب ناآرفواهای فرفساان ا جیاال همچناان تادفام یافات ا زوینا هاای تادفام حکووات
ساوانا بر آن ناحی رف فرفهم کرد .فز طرفا هماین ووقعیات جغرففیاایا فویارفن سااوانا رف با ساوی
فس تتل سمل فز فتفت سیاساا ساو واادفد ا فوکاان هررونا فقادفم سطیا سااوانیان رف فز فطیفا
سیاسا سطب واکرد.
 .۲-1-۳اشتراک مذهبی سامانیان و خلفای عباسی

ساول دیگری ک ساوانیان ا سیاسیان رف ب همگرفیاا افواادفشات فس تااد هاردا طارف با

وذهب حنفا فست .با توج ب ضعف ا ناتوفنا فطفا در فوور دینا فز فافسا سهاد فواوی فز یا
سو زوین برفی فعالیت فتیهان ا سالمان وذهیا باز شد ا فز سوی دیگار تفااات در تفاسایر واذهیا
فتیهان ب فنشتا ا فرق بنادی در دیان فساتم ا باین وساطمانان ونجار رشات .باا رای کاار آوادن
سیاسیان در فافیل قرن دام هجری با توج ب ناتوفنا سیاسیان در سرپرس ا فوور وذهیا بر
فین فنشتا وذهیا در جهان فستم ففزاده شد؛ زیرف با فرفئ تفاسیر واذهیا و فااات فز ساوی
فتها در فطرفف ا فکناف قطمرای فستوا فرق های جدیدتری ب اجود آودند.
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فتفت سیاسا ب دنیل فاص فود ب همرفها با وذهب حنفا پردففت .باآنکا تکاوین
فین فرق در نیم قرن دام صورت ررفت ب سرست در واارف فلنهر رس ر یافت .فیان فوار ورهاون
سوفوطا فست ک سیارتفند فز .1 :پذیر ا حمایت فتفات  .2دنیاارریزی ا رارفیا با زهاد ا
سادرا ا تناساب آن باا وحای صاوفیان وااارف فلنهر (صافافلادین بطخاا  131 :13۵۰ا 199؛
جهشیاری 2۵9 : 13۵7؛ سمعانا 447 /۵ 396 /3 129 /2 : 14۰9؛ قرشا /1 : 1398
 221-22۰ا 114 /3؛ ساااایکا 226 /2 : 1388-1383؛ ذهیااااا 31۵ /3 :1961؛ حاااااکم
نیشاابوری 1۵4 :1337؛ بغادفدی  .3 )1۵7 : 1367را سا یهندرا نهف ا در فرقا حنفاا ا
تناسب آن باا را سطحشاوری ا آزفدونشاا ففارفد غاازی ا نووساطمان شار فیارفن (صافافلادین
بطخا  189-184 :13۵۰ا  .4 )146-14۵تساوح ا تساهطا ک فرق حنفا نسیت ب ساایر فار
فستوا با فهلذو ک در وااارف فلنهر تعدفدشاان هام کام نیاود نشاان واادفد (بغادفدی : 1367
 .)21۵-214همین تساوح ا تساهل در آووز دین ب نوکیشان بدای کا ستایاد ا ففکاار فطسافا
پیچیده رف و وج نماشدند تیریر رذفشت ا سادهرویا ویانا دین فس فاده فز زباان ساویانا ا وعااف
دفش ن فز تکالیف سخت شرسا زوین وناسیا برفی ووفتیت تیطیغات فستوا در شر فیجاد کرد.
بنابرفین فکاریت فهاالا وااارف فلنهر ا فانادفن سااوانا نیاز فز هماین فرقا پیارای وااکردناد؛
ضمنآنک نزد هم فر فهلسنت حکمرفنان جاوع فستوا وصادف فالاوفنور بودناد ا فطاسات فز
آنان افجب ا فطاست نکردن فز آنان ب وعنا فراج یا بغاا باود ا ونشاور فطیفا نشاان وشاراسیت
ب شمار وارفت .با توج ب رقابت وذهیا ویان فر رونارون فین احدت وذهیا باساث همکااری
بیش ر بین فاندفن ساوانا ا دربار بغدفد واشد.
 .۳-1-۳حضور و فعالیت شیعیان در قلمروی سامانی

تشیع فز وهمترین فرق های فستوا بود ک با توج ب نگاه و فاات ب فتفات واورد تعتیاب فطفاای
فووی ا سیاسا قرفر دفشت .بنابرفین هوفدفرفن تشیع یعناا ساادفت سطاوی ا شایعیان بارفی رهاایا فز
جور ا فطفا ب نوفحا شارقا قطمارای فساتوا رف ناد ا در ونااطق وخ طاف فرفساان ا وااارف فلنهر
پایگاها وس حکم یاف ند .قیام یحیابن زید ا فنعکاس آن در فرفساان (وساعودی )196 /2 :199۰
ب فوبا واتوفند فز رس ردرا تفکر شیعا ا فس حکام واذهب شایع در فاففار حکووات فواوی در
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فرفسان پرده بردفرد ا نیرنگ دفسیان آلسیاس ا فرفئ شعار وایهم «فلرضاا وان آل وحماد» با ونظاور
فس فاده فز نیرای شیعیان سطوی برفی برفندفف ن فوویان نیز ورید دیگاری بار نیارای وت ادر تشایع در
فرفسان ا واارف فلنهر فست (دنیل  .)۵6-43 :1367فسمال سرکوبگرفن فطفاای سیاساا فز ونصاور
(ح  )136-1۵9 .ب بعد تعدفد بیشا ری فز ساادفت رف رافنا وااارف فلنهر کارد (بطعماا /2 :1366
 11۰ا 11۵2؛ شهرس انا .)2۵6-2۵4 /1 : 1368
فن خاب فوامرضا ب انیت سهدی ا فن تال فا ب وارا در فاففار قارن ساوم نیاز ووقعیات تشایع در
فرفسان ا واارف فلنهر رف ب شدت تحکیم کرد .با تشدید وهااجرت شایعیان (فبانبیاع  )27 :1337ا
سادفت ب ونهت درفرر سخ گیریهای فطفای سیاساا چناان نهضات شایعا در وااارف فلنهر فرفریار
شد ک با فس خدفم فس ادفن شیع برفی شااهزفدران سااوانا فسضاای فانادفن سااوانا نیاز در
آس ان ررفیا ب فیان واذهب قارفر ررف ناد (نسافا 66 :1378؛ ذهیاا -1۵4 /۵ : 14۰3
 .)1۵۵ستاهبر ووقعیت سظیم ا ورتی بطندی ک سادفت سطوی نزد فویرفن فالی ساوانا کساب کارده
بودند (وتدسا  )2۵2 : 14۰8تعدفد زیاد دفنشمندفن ا فتیهاان شایعاواذهب کا در وااارف فلنهر
پرار یاف ند (ر.ک .فبنندیم 361 :1381؛ طوسا  3۰9 12۰ 78 73 :13۵1ا 317؛ هماان
 1۰-1 17-14 :1348ا 24؛ نجاشا  147 /1 : 14۰8ا  247 /2 3۰1ا 282؛ دافنا :1377
 467-443 /2 22۰-2۰9 /1ا 46۵-464؛ فباانبابوی ا  )3-2 /1 : 14۰1فااود وریااد فق اادفر
شیعیان در فافیل قرن چهارم فست.
فین زوین قوی شایعا ا فعالیات ویطغاان آن هماوفره فهار تکاوین حکاوو ا شایعا در ناوفحا
داردست وارزی رف بارفی فتفات سیاساا با همارفه دفشات ا حضاور سااوانیان افاادفر با فطیفا
واتوفنست وانعا برفی فین قضی باشد .بنایرفین فطیف برفی فناا کردن فعالیتهاای شایعیان ناچاار
بود ک با حکووت ساوانا همرفها کند تا فز پیوس ن آنها ب شیعیان ا فجاازۀ تشاکیل حکووات در
رغر شرقا جهان فستم جطوریری کند.
 .۴-1-۳دشمنی صفاریان با خلیفه و سامانیان

ساول دیگری ک فتفت سیاسا ا ساوانیان رف ب فتحاد ا همسویا با یکدیگر افوادفشات پیادفیا
حکووت صفاریان بود .فق دفر دا جریاان «فاوفرج» ا «وهوسا » در سیسا ان در فافیال قارن ساوم با

 / 80مناسبات سیاسی سامانیان با خالفت عباسی و عوامل مؤثر بر آن

کمال رسید ا سطه فتفت رف بر آن انیت ضعیف کارد (تااریخ سیسا ان  169-164 :1318ا
 169ب بعد؛ وف خری  12۰ :1379ب بعد ) .فین فور رفه رف برفی قدرتیابا «سیارفن» هموفر کارد.

یعتوبلیث رئیس سیارفن هردا جریان باان رف زیار فرواان ررفات ا ساپس باا تصارف فرفساان
«فوارت فس یت» رف در سالم فستم ب اجود آارد .حمایت فطیف فز طاهریاان کا ریاسات شارط فا رف

سهدهدفر بودند (تاریخ سیس ان  )22۵ :1318ا تیفیر در فرس ادن ونشور حکووات فرفساان بارفی
یعتوب ب جدفل آن دا ونجر شد .فز طرف دیگر فشرففس یزی یعتوب ا جانشاینا سادۀ زیاادی

فز فشرفف فرفسان رف ناچار کرد ب واارف فلنهر وهاجرت کنند 1ا درساینحاال فانادفن سااوانا نیاز
ب سنوفن ی

فاندفن فشرففاِ تابعِ فویرفنِ فرفسان فز تعادیهاای بعادی آن حکووات در فواان نیاود.

بدین ترتیب اجود حکووت صفاری ب سنوفن ی

دشمن وش رک ب تشاری

وسااسا ا فتحااد

ویان ساوانیان ا فتفت سیاسا برفی وتابط با صفاریان ون ها شد؛ چنانک فطیف سیاسا بارفی وتابطا

با یعتوب در سال  261ونشاور وسا تل حکووات وااارف فلنهر رف با فویرنصار فسهاا کارد (تااریخ
سیس ان 228 :1318؛ حمزه فصفهانا .)148 : 134۰

سالها بعد نیز فررچ فطیف وجیور شد ونشور فواارت فرفساان رف با سمرالیاث بدهاد (ت اوی

 )16۵3 /3 :1382در زوان تصادم فا با سااوانیان بار سار تصارف فاوفرزم ا وااارف فلنهر باا صاح
رذفردن بر وشراسیت فوارت ساوانا بر اقو جادفل ویاان آنهاا کما
312؛ فبنجوزی 2 /6 : 136۰-13۵7؛ فبن باب

کارد (فبانفتیا :1883

 148ب؛ بیهتاا  .)118 :1968همچناین

فویرفسماسیل در وتابط با دساای سطه ططیان سمرالیث نسایت با وااارف فلنهر ا نیاز بارفی حمایات فز
 .1فزجمط رریخ گان ب دربار ساوانا سطا بن حسین وارارادی فحمادبن ساهل وارازی شارکب وحمادبن هااران رف
واتوفن نام بارد کا شار حالشاان در تااریخ سیسا ان ( )2۵1 :1318نرشاخا ( )119 :13۵1رردیازی ()332 :1363

فبنفریر ( 368 /7 : 1399ا  ) 118 /8 ۵27آوده فست .همچنین ففرفد زیادی فز فشارفف فرفساان چاون حمویا بانسطاا

فسفرفینا ک فبنبیع ( )14۰ :1337فا رف فز بناففوفل فسرا فنوشیرافن وادفند سصمتبن وحمد فلمارازی کا نرشاخا

( )11۰ :13۵1فا رف ازیر فسماسیل وا دفند بونصربن فبوبکر فلکاتاب فلمارازی کا نسافا ( )8۰ :1378فا رف فز فرزنادفن

واهوی آفرین ورزبان ساسانا ورا وا دفند ا ازیر فویرفسماسیل ا فافیل سهد فحمدبن فسماسیل ب شامار وااآارد در

دربار فالین فویر ساوانا فرفسان یعنا فسماسیلبن فحمد اجود دفش ند ک فح مانً درفرر فشار صفاریان ناچار با تارک

فرفسان ا وهاجرت ب واارف فلنهر شدهفند .ستاهبرفین فز سکونت برفا فز فرزندفن فسرافن آلساسان در افحا بخاارف

فیر وارسد (سمعانا 3۵3 /1 : 14۰9؛ یاقوت حموی )422 /1 : 14۰9؛ ح ا رففعبن هررما نیاز اق اا تحات فشاار
افقع شد فز فویرفسماسیل یاری فوفست (تاریخ سیس ان 244 :1318؛ فبنفریر .)418 /7 : 1399
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فطیف ب وتابط با صفاریان برفاسات ا قصاد حمطا با سیسا ان کارد (طیاری 2۰۵ /8 : 13۵7؛
فبنفریر )۵۰9 /7 : 1399؛ فواا وشاکتتا کا در ورزهاای شارقا حااد شاد فا رف واانع آواد؛
تافینک فویرفحمد با حمط ب سیس ان ا ونااطق وجااار آن در ساال  298ساتاهبار توساع قطمارای
فود بازواندران صفاری رف ب سنوفن وخالفان فطیف دس گیر ا ب بغدفد فسزفم کارد (ر.ک .طیاری

2۵4 /8 : 13۵7؛ تاااریخ سیسا ان  .)296-29۰ :1318بنااابرفین اجااود فیاان دشاامن وشا رک

هردا دربار بغدف ا بخارف رف ب افا ا یگانگا سو وادفد.

 .۵-1-۳تخاصم علویان طبرستان با خالفت و سامانیان

چهاروین ساوطا ک فتفت سیاساا ا سااوانیان رف با فتحااد ا همساویا باا یکادیگر افواادفشات
پیدفیا حکووت سطویان طیرس ان بود .سادفت سطوی در ساال  2۵۰ووفاق شادند ضامن غطیا بار
طیرس ان در آول دالت فود رف پایا ریازی ا باا رفنادن کااررزفرفن طااهری تات فاود رف بارفی
برفندفزی فتفت سیاسا آغاز کنند (فبنفریر  164-163 /7 : 1399ا  .)134-13۰پیادفیا فیان
دالاات سااتاهباار تضااعیف قاادرت طاهریااان ا تسااهیل کااار یعتااوبلیااث در نیما دام قاارن سااوم
ستاهبرآنک وای بیم فتفت سیاسا بود فق دفر ساوانیان در فرفسان رف نیز ب چالا کشاید ا هاردا
رف ب تعاول ا فتحاد با یکدیگر سطی سطویان سو دفد .فطیف سیاسا با ایاژه پاس فز فتحااد رففاعبان
هررم با سادفت سطوی چنان سرفسیم شد ک ناچار باا سمرالیاث سااز کارد (فبانفتیا :1883
 )312تا فز طریق فا ب وفند وانع رس ر نفوذ سطویان در فرفسان شود .زوانا کا فویرفساماسیل پاس
فز غطی بر سمرالیاث فرفساان رف زیار ساطه ررفات طییعاا باود کا فطیفا بخوفهاد فز ای بارفی
جطوریری فز قدرت سطویان طیرس ان فس فاده کند ا فز طرفا دفسا سطوی نیاز فاود رف آوااده کارده
بود تا فز آشف گاهای بعد فز سمرالیث فس فاده کند ا فرفسان رف ضی نماید .بناابرفین فساماسیل با
دس ور فطیف ا برفی وتابط با سطویان ب فسزفم سپاهیان در سال  287ب ررراان ا طیرسا ان ویاادرت
ارزید ک طا آن سطویان طیرس ان رف سرنگون کردند ا پس فز چهار ده فهیا طیرسا ان رف با ناام
فطیف سیاساا تغییار دفد (رردیازی 324 :1363؛ فباوفلفرج فصافهانا  .)۵42 : 14۰8ساپس در
تعتیب وحمدبن هاران ک سرکشا آغاز کرده ا ب سطویان دیطمیان پیوس بود (فبانشاهاب یازدی
 79فلف؛ سوفا

243؛ غفاری  )1۵2 :134۰ب ری ا فز آنجا ب قزاین لشکرکشاا کارد ا
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توفنساات سااطه فااود ا فطیفا رف در آن وناااطق تحکاایم نمایااد (غفاااری 97 :1342؛ فوفناادویر
3۵۵ /2 :1333؛ رففعا قزاینا  .)197 /2 :1376فطیف سیاسا با فشنودی فز فیان فوار بتفاصاط
ونشور حکووت طیرس ان ا جیال رف ستاهبر فرفسان ا واارف فلنهر برفی فویرفسماسیل فرس اد.
فحیای حکووت سطوی با وساسا ناصرکییر در ساال  3۰1دابااره زناگ فهار رف بارفی فطیفا
ب صدف درآارد (ناطق بالحق 88-87 :1987؛ پرراری )112-1۰3 :1378؛ با ایاژه کا دفساا
سطوی حسنبن قاسم (ح  ) 316-3۰4 .با فس فاده فز ضعف قدرت فویر در فرفساان سپهساانر
فااود لیطاااباان نعمااان (ف ) 3۰9 .رف در سااال  3۰8واایوور تصاارف آن وناااطق کاارد ا فا در
ذیفلحج سال  3۰8نیشابور رف تسخیر ا فهی ا سک رف ب ناام دفساا سطاوی کارد؛ فواا در نیارد باا
سپاه ساوانا در ربیعفنال سال  3۰9ب ق ل رسید (فبنفریر  .)12۵-124 /8 : 1399فویار سااوانا
با فرسال سر ای ب بغدفد ضمن تت برفی تارویم رافبا

درافقاع نتاا سظایم فاود رف با فطیفا

برفی وتابط با دشمنان فا روشزد کرد (صابا  .) 46 :1987با ق ل لیطا سطه فویار پاس فز سا ساال
وجددفً بر فرفسان رس رده شد ا ب دنیال آن با فسزفم ساپاها وت ادر ررراان رف نیاز فز سطویاان ون از
کرد (فبنفسفندیار  .)284 /1 :1366فوا چند سال بعد رس ر نفوذ سطویاان طیرسا ان در ونااطق
ورکزی فیرفن (وسعودی  )721 /2 :199۰فطیف رف افدفر کرد تاا حکووات آن ناوفحا رف دابااره
ب فویرنصر بازرردفند (فبنفریر  .)166 /8 : 1399فویرنصر نیز در سال  314با لشکر سظایم رافنا
آنصوب شد ا ری ا جیال رف زیر سطه ررفات (فبانفسافندیار  .)29۰ /1 :1366بادین ترتیاب
پیدفست ک فعالیت سطویان طیرس ان ضمن تعار

با فتفت سیاسا ساطه فویارفن سااوانا

رف در فرفسان ا فیرفن ورکزی ب چالا کشیده ا سایب نزدیکاا فتفات سیاساا باا درباار
بخارف شده فست.
 .۶-1-۳رقابت خالفت فاطمی با عباسیان
ساول دیگری ک سیاسیان رف ب صاورت یا

طرفا و مایال با رافبا داسا ان باا سااوانیان

واکرد تشکیل فتفت فاطما در وصر ا فعالیت دفسیاان آن در شار جهاان فساتم باود.
فتفت فاطما وصر ک در فاففر قرن سوم در شمال آفریتا پای ررفت با فس تااد با تشایع
فسماسیطا قدرت فطیف سیاسا رف ب چالا کشید .در آغاز قارن چهاارم فتفات فااطما باا
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فسزفم ویطغان ا دفسیان فود ب فقصا نتاط قطمرای فساتوا با تیطیات فندیشا هاای فساماسیطا
فود پردففت .با توج ب تتابل فتفت فاطما ا ستاید فسماسیطا با فتفت سیاسا بادیها
بود ک درصورت حضور فسماسیطیان در هر جای بایس ا فطیف سیاسا فز فسماال حاکمیات
بر آن ونهت ا ففذ والیات ا کسب درآود فز آنجا چشمپوشا ا کاررزفرفن فود رف فز آنجا
بیران واکرد .بنابرفین حضور فسماسیطیان فز فین زوان تا س قرن بعد وهمتارین فهار بارفی
فطیف بود .تناسب ووقعیت جغرففیایا وااارف فلنهار ا حضاور رسا ردۀ شایعیان در آنجاا نیاز
زوین رف برفی حضور دفسیان فاطما فرفهم کرده باود .فیان حضاور رسا رده در زواان تانا
رافب بین فویر ساوانا با فطیفا با همرفهاا فویار باا فساماسیطیان در ساال  32۵ونجار شاد.
بنابرفین در سال  326فبوسیدفهلل جیهانا کا فز نظار واذهیا باا آناان همرفهاا بیشا ری دفشات با
ازفرت رسید (فبننادیم  228 :1381ا 6۰1؛ یااقوت حماوی  274 /1 :1993ا  .)2318 /۵فز
سخن رردیزی ( )338 :1363فس نیاط واشود ک درفرر فن تال قدرت فز بطعما با جیهاانا فاضاا
کشور ب هم فورد.
با چیررا فسماسیطیان تعتیب فهلسنت آغااز شاد ا وناصاب دیناا با وع تادفن واذهب جدیاد
سپرده شاد (نسافا  .)439-438 :1378فز اضاع فهیا فطتساا در دسات نیسات؛ فواا ساک هاا
همچنان ب نام فطفای سیاسا ضرب شده فست ا فین نشانگر آن فست ک فح ماانً قصاد فویرنصار فز
همرفها باا قروهیاان تتفاا فقادفوات فطیفا باوده فسات (ترفباا ۵-2 /2:13۵۰؛ Lane Poole

)Stanley, 1881-1889: 2/ 97-103, 9/ 183؛ چنانک فطیف بعاد فز چناد ساال ناچاار شاد
برفی فرتیاط با فویر ساوانا داباره فز رفه وسالمتآویز افرد شود .یا

باار دیگار نیاز در زواان

حکووت فویرنو بن ونصور (ح  ) 387-366 .فسماسیطیان ا هوفدفرفن فطیفا فااطما بار شادت
فعالیت فود ففزادند ا فبوسطا سیمجور سپهسانر ساصا فرفساان ا وایوون فورفزوشااه با آنهاا
پیوس ند ا ووج قدرت فسماسیطی در فرفسان فرفریار شاد (بغادفدی  176-17۵ : 1367ونهااج
سرفج  213 :1363ا  .)217فین قضی باسث واشد تا فتفت سیاسا ساعا کناد فز طریاق رفاق ا
ودفرف با ساوانیان فز پیوس ن آنها ب فاطمیان جطوریری کند.
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 .۲-۳عوامل واگرایی ،تقابل و تنش در مناسبات فیمابین

دس دام سوفوطا هس ند ک باسث شدند رافب ووجود بین سااوانیان ا فتفات فز داسا ا ا فتحااد
ب تیررا ررفیا یابد ا در وتاطعا نیاز فز حاد تانا ا تیرراا بگاذرد ا سااوانیان رف با تتابال باا
فتفت سیاسا افدفرد .باا دقات ا بررساا در و اون ا وناابع تااریخا وااتاوفن برفاا فز سوفوال ا
وسائطا رف ک ب فین افررفیاا دفوان واازد شناساایا کارد .در فدفوا ضامن وعرفاا فیان سوفوال
چگونگا تیریر آنها بر وناسیات ساوانا ا سیاسا رف بررسا واکنیم.
 .1-۲-۳تغییر در ساخت سیاسی حکومت سامانی

حکووت ساوانا در فب دفی تیسیس فوارتا فز نو فس کفا بود ک پس فز تساط بار فرفساان
ب سنوفن فوارت فس یت درآود .بنابرفین فت ونشور فطیف بود ک فویرفن ساوانا رف بر دیگار فقارفن
فشرففاشان برتری وادفد؛ بدین وعنا ک فساس وشراسیت حاکمیت سااوانیان برپایا ونشاور فطیفا
فس وفر بود (نرشخا  114 :13۵1ا  )127کا رفاق باا رسایاا ا فهال دیان آن رف تتویات وااکارد
(ر.ک .وعینفلفترف 26-2۵ :1339؛ غفاری  .)98-97 :134۰سمطکارد غیریکنوففات فتفات
سیاسا درقیال حکمرفنان وحطا ا سردفرفن تحت فروان فاود ا توسال با سیاسات فیجااد تفرقا در
ویان فین سردفرفن فز طریق فسهای ونشور حکووت ی

ونهت ب دا یا چند تن فز آنهاا فز یکساو ا

رقابت فشرفف و عدد فرفسان با ساوانیان ا فح مال ففذ ونشور فز فطیف سیاسا ا با چاالا کشایدن
قدرت فویر ساوانا فز سوی دیگر فویر ساوانا رف ب فکر فندففت تا پای های قدرت فاود رف بار بنیاان
دیگری فس وفر کند تا فا رف در جایگاها برتر فز دیگر فشرفف بنشاند ا فطیف هام ن وفناد آن رف واورد
تهدید قرفر دهد.
فزآنجاک تحتاق چناین فوفسا فی وسا طزم فسا تتل دسا گاه حکاوو ا سااوانا فز فتفات
سیاسا بود فویرفن ساوانا نیز باا تتطیاد فز آفارین فلگاوی پادشااها وشار زواین یعناا حکووات
ساسانا کوشیدند حکووت فود رف ب نظاوا شاهنشاها تیدیل کنند تا در آن پادشااه قادرت فاود
رف فز فدف بگیارد ا فز اجاود فطیفا باانیااز باشاد .طییعاا باود کا فیان قضای یعناا فحیاای نظاام
شاهنشاها ا حذف فطیف فز زنجیرۀ قدرت افکنا فتفت سیاسا ا فقادفوات و تابال سااوانیان رف
درپا دفشت ا ب فیجاد تنا ا تیررا در رافب بین آنها کم

کرد.
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 .۲-۲-۳اختالفات داخلی و خانوادگی در بین اعضای خاندان سامانی

فاندفن ساوانا نیز همچون دیگر حکووتهای فشرففا حکووت رف چون ویرف فاانوفدرا

ب شمار واآاردند ا هری
فت ی

فز فسضا ا ففرفد آن در شهری یا فیاال ا حکووات وااکردناد ا

نفر ک سضو فرشد فاندفن (وعمونً فزنظر سنا) بود ب سنوفن فویر فن خاب وااشاد

(فرفی  .)13۰ :1372بنابرفین بعد فز ودتا ویان آنها بر سار تتسایم ویارف ففا تف پایا
آود ک درن یج آن پای دربار سیاسا در فین فف تفات باز شد ا ب تیررا رافب بین آنهاا
کرد .بعد فز ور

کم

فویرفحمدبن فسد (ح

نشست ا شا برفدر دیگر
فویرنصر در سال 279

برفدر

 ) 2۵۰-2۰1 .فرزند

نصر ب جاای فا

تابع فا بودند (فبنفریار  .)28۰ /7 : 1399پاس فز دررذشات
فسماسیل ب جای ای نشست ا دیگار فسضاای فانادفن فز

فا فطاست کردند (رردیزی )323 :1363؛ فواا فویرفساماسیل فرزناد فاود فحمادبن فساماسیل
(ح  ) 1-3۰-29۵ .رف ب سناوفن جانشاین بعاد فز فاود تعیاین کارد (حمادفهلل وسا وفا :1364
.)378
بنابرفین بعد فز دررذشت فویرفسماسیل در سال 29۵
فحمد شور

آنها با سارکردرا فساحقبان

کردند؛ فوا فویر ساوانا آنها رف سرکوب کرد (فبنفریار  7 /8 : 1399ا .)63

پااس فز آن نیااز فویرفحمااد فرزنااد فردسااال فااود نصاار رف ب ا انیااتسهاادی رماشاات
()Lane poole Stanley, 1881-1889: 2 /86-97؛ فوا جطاوس فیان الیعهاد در ساال 3۰1
فشم فسضای فاندفن ساوانا رف درپاا دفشات؛ چناانکا در فب ادفی فواارت ای وجادد ًف با
زساوت فسحقبن فحمد ک پیا فز فین ذکر فا رفات ا دا فرزناد

فلیااس ا ونصاور شاوریدند.

با توج ب شیو فین سانت سیاساا در فرغانا ا سامرقند (فبانفریار 78 /8 : 1399؛ فوفنادویر
 )3۵6 /2 :1333فین شور قدرت فویر ساوانا رف با فهر راب را کرد .هوفدفرفن فویرنصار پاس فز
نیردی سخت در سال  3۰1شورشیان رف وغطوب کردناد ا ساطه فا رف تاا فقصاا نتااط وااارف فلنهر
رساا ر دفدناااد (طیاااری 2۵6-2۵۵ /8 : 13۵7؛ فبااانجاااوزی .)127 /6 : 136۰-13۵7
همچنین برفدرفن فویرنصر در سال  318ب وخالفت باا فویار برفاسا ند؛ فواا پاس فز وادتا نااآرفوا
ساارکوب شاادند (نرشااخا 131 :13۵1؛ فساافزفری  38۵ /1 :1338فااوففا -41 /2 :1339
 .)44در پایان هم یکا فز آنها ب نام فویرفبرفهیمبن فحمد با درباار فطیفا رریخات ا فطیفا ای رف
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پناه دفد ا سالها بعد برفی تهدیاد فواارت سااوانا فز فا فسا فاده کارد .بادین ترتیاب ضامنآنکا
وخالفت فویشااندفن ا فوکان بهرهبردفری فطیف فز آنها فویرفن ساوانا رف وجیور وااکارد
تا دربرفبر فطیف ووضعریری وع دلتری دفش باشند حمایت دربار فتفت فز فین وخالفاان
دففطا واتوفنست فشم فویر ساوانا ا تیررا ا تنا رافب بین آنها رف در پا دفش باشد.
 .۳-۲-۳رقابت اشراف خراسان با سامانیان

حکووت ساوانا فاس گاه فشرففا دفشت ا واورد حمایات فشارفف زوینادفر فرفساان نیاز باود؛ فواا
تصمیم فویرفن ساوانا ب تغییر سافت سیاسا ا تیدیل حکووت فود ب پادشاها با تیرراا رافبا
آنهااا ونجاار رشاات؛ زیاارف نظ اام پادشاااها فت ا بااا تمرکااز قاادرت در دساات فویاار وحتااق شااد ا
درسین حال تحتق نظاام پادشااها ووقعیات فویارفن سااوانا رف فیطاا باانتر فز دیگار فشارفف قارفر
وادفد .بنابرفین فشارفف ساعا دفشا ند تاا فز تحتاق فیان قضای جطاوریری کنناد .فویرفساماسیل کا
نخست با فطع ید فز فشرفف وحطا بخارف قدرت فود رف وس تر کرده بود (سیدفهللیاف -49 :1378
۵۰؛ فرازفنا  )۵۵ :1381اق ا ب فوارت ساوانا رسید فین راند رف در وورد دیگر فشارفف پیااده
کر د .باا توجا با رف اار فا در ضای فواتک بخاارف فادفه (فارفی  77 :136۵ا  )179ا برچیادن
فاندفن ریش دفر دهتانا فشراسن (بارتولد  )4۵9 /1 :13۵2تصور واشاود درباارۀ دیگار دهتاناان
و عدد فرغان ا سغد ا حوض راد سیحون نیز فز فین شیوه فس فاده کارده باشاد .چناانکا در فاصاط
دا راد سیحون ا جیحون ک زوانا ومطو فز فوارتنشینهای کوچ

وس تل بود فت یا

حکام

جاری بود ا آن حکم فویر ساوانا بود .طییعا فست ک فین فور فشم دهتانان رف درپاا دفشا باشاد؛
چنانک در  23جمادیفنفر سال  3۰1فویرفحمدبن فساماسیل (حا  ) 3۰1-29۵ .رف با دسات
چند غتم ب ق ل رساندند (سمعانا 2۰1 /1 : 14۰9؛ فبانفسافندیار 271 /1 :1366؛ حمادفهلل
وس وفا 379 :1364؛ برفی آراها فز تحطیلهای وخ طف دربارۀ فیان قضای ر.ک .فشاپولر
147 /1 :1364؛ زرینکوب 193-192 :1371؛ هرای 232-228 :138۰؛ فرازفناا :1381
 .)79-78همچنین ب حسینبن سطا ورارادی در سال  3۰3یااری دفدناد تاا بار سرفسار فرفساان
وسط شود (رردیزی 332 :1363؛ ونهاج سرفج  .)2۰8 /1 :1363ودتا بعد نیز فحمدبن سهل
ک فزنظر پایگاه فشرففا سریقتر ا فصیلتر فز آلسااوان واانماود (فبوریحاان بیراناا )29 :1923
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قد برففرفشت ا ضمن فرتیاط با فطیف سیاسا فز ای ونشاور حکووات فرفساان رف ررفات تاا فزنظار
وشراسیت نزد وردم با فویر ساوانا همپای رردیاد ا هما و صارفات غرباا سااوانا در جناوب راد
آواوی رف و صاارف شااد (ویرفوفناد 41 /4 :1339؛ فوفناادویر  .)3۵8 /2 :1333بناابرفین فیاان
ساول ضمنآنک فویرفن ساوانا رف ب ودفرف با فطفای سیاسا سو واادفد با فزدیااد تانا ویاان آن
دا نیز کم

وا کرد.

 .۴-۲-۳غلبۀ دیلمیان بر جبال

دیطمیان ساکنان ناحی ساحطا در جنوبغربا دریاای وازنادرفن جناوبا ا شامال کوهسا ان
فلیرز بودند (فس خری  .)169 :1368با رفهیابا سادفت سطوی با دیطام فز فافسا قارن ساوم

زوین ررفیا آنها ب فستم فرفهم شد .سرفنجام در فاففر قرن سوم ا فافیل قارن چهاارم باا
وساسا ناصرکییر وسطمان شدند (ر.ک .حسنا 71 :1987؛ وسعودی .)723 /2 :199۰
طییعا فست ک پذیر

فستم فز دفسیان سطوی با وعناا شایعا شادن فیان قاوم فسات ا

فزآنجاک فین دفسیان فود پیرا ا یا پیشوفی یکا فز فار شایعا فوااوا یاا زیادی بودناد
بدیها فست ک دیطمیان نیز ب یکا فز فین دا فرق ررایده باشند .برفا رافیاات حااکا فز
آن فست ک فز آن پس ویطغان فساماسیطا نیاز در ویاان ریال ا دیطام با تیطیات واذهب فاود
پردفف ند ا تعدفد زیادی فز آنها رف ب وذهب فاود درآاردناد (نظاامفلمطا

-286 :134۰

287؛ وسعودی  .)72۵ /2 :199۰فشونت ذفتا فین قوم (وتدسا  )283 : 14۰8ا همچنین
ررفیا آنها ب تشیع (صرفنظر فز فرق آن) واتوفنست قدرت فطیف سیاسا رف ب شدت ب
چالا بکشد .فین قوم نخست فز سوی سطویان طیرس ان جاذب شادند؛ فواا فویار سااوانا در
وخاصم با سطویان ب جذب دیطمیان رویده فز دفسا ا فن ظام آنان در طیتات لشاکر فاود پردففات ا
با فین کار ضمنآنک وتدوات ستوط حکووت سطویان رف فرفهم کرد (فبنفریار -17۵ /8 : 1399
 176ا  19۰ب بعد؛ فبنفسفندیار  )298 /1 :1366ب فراج آنها فز ناحی کوهسا انا وحصاور
ا حضور در پهن فتت فیرفن کم

نمود.

ظهور دیطمیان فصل نوینا در تاریخ فیرفن رشاود ا فسا ترفر ا فسا یتی آنهاا بار ناحیا جیاال
یعنا وناطق ورکزی ا غربا فیرفن وزفحمتهایا جدی برفی سااوانیان در غارب قطمراشاان یعناا
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ری ا بسهام ا ررران فیجاد کارد کا قریاب با نایم قارن با طاول فنجاویاد ا نیارای سااوانیان رف
ب شدت تحطیل برد (جرفادقانا  )12۰ :13۵4ا فز طرف دیگر دس گاه فتفت رف نیاز باا وشاکتت
زیادی ووفج کرد .با فس ترفر دیطمیان در فین ونهت ورز وش رک سااوانیان ا سیاسایان فز ویاان رفات
ا فویر ساوانا ظاهرفً بدان قصد حمط با سیاسایان در ساال  333بارفی رفنادن دیطمیاان ساپاها با
ونهت جیال فسزفم کرد ک نوفحا آن ونهت رف تا حداد حطوفن زیر فروان ررف ند (فبانفریار : 1399
 .)444 /8پیشرای فین سپاه ب وناطق همدفن ا دینور کا هماوفره زیار نفاوذ فتفات باود در بغادفد
سمتً نوسا ویارزهططیا با فطیف تطتا شاد ا در پاساخ با آن فبارفهیمبان فحماد شااهزفده رریخ ا
ساوانا رف فز ووصل فرففوفندند ا در سال  334با فسهای ونشور حکووت فرفساان ا وااارف فلنهر
فا رف ب وتابط با فویر ساوانا فرس ادند (فبنفریر  .)4۵9 /8 : 1399فزآنجاک فیان شااهزفده باا ساپاهیان
شورشا ساوانا ب سرکردرا فبوسطا چغانا همرفه شاد ا تاا ربیاعفنال ساال  33۵توفنسا ند فویار
ساوانا رف فز بخارف هم برفنند ا بر قطمرای فا وسط شوند (رردیزی  )342 :1363آشکار فسات کا
فین فقدفم فطیف فستن رسما جنگ با ساوانیان بوده فست.
بنابرفین غطی دیطمیان بر ورکز ا غرب فیرفن ورز وش رک بین قطمارای سااوانیان ا سیاسایان رف فز
بین بارد ا درن یجا تات سااوانیان بارفی کناار زدن دیطمیاان رفه بارفی تضااد ا تتابال سااوانیان ا
فتفت سیاسا هموفر شد .بر فین فساس واتوفن رفت حضور دیطمیان در جیال ب شادت بار رافبا
ویان سیاسیان ا ساوانیان فرر رذفش فست.
 .۵-۲-۳غلبه بویهیان بر بغداد

دالت بویها ک در سال  321در پارس پای ریزی شد با رفندن زیاریان فز شار جیاال فز

زوان فویرنو ب بعد رقاب ا دیرپا رف با حکووات سااوانا بار سار تصارف جیاال آغااز کارد
(حمزه فصفهانا 1۵4 : 134۰؛ فبنوسکوی  2۵۵ 293 277 /1 : 1334ا  .)8-4 /2غطیا
بویهیان بر بغدفد در  334ا دفالت تحکمآویاز آنهاا در سازل ا نصاب فطفاا (وساعودی
 )346 : 13۵7رفبه فتفت سیاساا باا سااوانیان رف با شادت تحات تایریر قارفر دفد؛ زیارف
بویهیان حنفاوذهب فز پذیر

فطفای زیر نفوذ بویهیان فوددفری کردند ا قرفئت فهیا ا

ضرب سک رف ب نام فطفای وخطو ا و وفا فدفو دفدند .بنابرفین با غطی بویهیاان بار بغادفد
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سمتً رفبه ساوانیان با فتفت تحتفلشعا رافب فصمان ساوانیان ا بویهیان قرفر ررفات ا
ب رفبه فی فصاووتآویاز ویادل شاد؛ زیارف بویهیاان در ونازساات فاود باا سااوانیان ساعا
واکردند فز نفوذ ا فسم فطیف برفی ضرب زدن ب ساوانیان فس فاده کنند؛ چنانکا باا فسماال
ب فاود ونشاور حکووات فرفساان رف بارفی سپهساانرفن سااوانا در
فشار بر فطیف ونصاو ِ
فرفسان صادر واکردند تا آنها رف دروتابل فویر ساوانا قرفر دهند .ی

بار در ساال 337

فز فطیف ونصوب فود ونشور حکووت فرفسان رف ب نام رکنفلدال فباوسطاحسانبان بویا
(ح

 ) 366-323 .ررف ند (فبنوسکوی )119-117 /2 : 1334؛ فوا فویار سااوانا ضامن

ب رسمیت نشناف ن دس ور فطیف ا وتابط با فین فور در سال  339ساربازفن فاود رف وایوور
ف ح جیال کرد (فبنفطکان 118 /2 :1987؛ همدفنا .)367 :1977
حمایت بویهیان فز دهتانان شورشا فرفسان (ر.ک .فبانفریار 48۰ 471-47۰ /8 : 1399
۵33 ۵۰۵؛ ورسشااا  )77 :134۵فررچا وای ا دلوشااغولا فویاار ساااوانا بااود در کوتاااهواادت
ن وفنست بر فق دفر فا ضرب افرد کند .بار دیگر در ساال  343بویهیاان باا فسهاای ونشاور حکووات
فرفسان با فباوسطا چغاانا قادرت فویار سااوانا رف با چاالا کشایدند (همادفنا 378 :1977؛
سیوطا  .)4۵6 : 14۰6سپس سپهسانر ساوانا بکربن وال

فرغانا رف نیز با فسهاای ونشاور ا

لوفی حکووت فرفسان تهمیع کردند تاا بادین طریاق بار پیکارۀ قادرت فویار سااوانا ضارب بزنناد
(فبنفریر ۵12 /8 : 1399؛ ونهاج سرفج 21۰ /1 :1363؛ قس .رعاالیا  .)171 :199۰فررچا
غتوان سیدفلمط

ووفق ب ق ل ا رفع فهر فا شدند آشف گافی کا در نظاام دیاوفنا ا فدفری ر

دفد ن تنها فا رف فز تتفا فین فقادفوات بازدفشات بطکا فا رف وجیاور کارد در ساال  34۵فز فدساای
فود دست بردفرد ا با فرسال سفیر ا درفوفست ونشاور وهیاع فطیفا سیاساا شاود (فبانوساکوی
161 /2 : 1334؛  .)Lane Poole Stanley, 1881-1889: 2/ 103, 105باادین ترتیااب
پیدفست ک در فرر فس یتی بویهیان شیعاوذهب بر فتفت سیاسا فق دفر فطفا فبزفری بارفی پیشایرد
سیاساتهااای بویهیااان شااد؛ فز فیان را ساااوانیان هاام دروتاباال آن فیسا ادند ا با تتاباال بااا فتفاات
پردفف ند.

 .۴نتیجه
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در فب دفی قرن سوم هجری با فن صاب فرزندفن فسدبن ساوان فدفه ب حکووت نوفحا شرقا
واارف فلنهر فوارت ساوانا آغاز شد ک با فسهای فس تتل سیاساا با آنهاا در ساال 261
با سنااوفن یا

فوااارت فسا کفا درآوااد .فلی ا تیساایس افقعااا سطسااط ورهااون تاات هااای

فویرفسماسیل ساوانا بود ک توفنست با غطی بر فرفسان ا طیرسا ان ونشاور حکووات بار آن
نوفحا رف ب دسات آارد ا آن فواارت رف با فواارت فسا یت ویادل کناد .بناابرفین حکووات
ساوانا ب سنوفن ی

نهااد فواارتا پیونادهای تنگاتناگ ا رسا ردهفی باا دسا گاه فتفات

دفشت؛ فوا درن یج برفا سوفول فین رافب فز حالت یکسان ا یکنوفف ا برفوردفر نیود.
با وهالع و ون ا ونابع تاریخا واتوفن وناسایات باین سااوانیان ا فتفات سیاساا رف با سا
دارۀ و مایز تتسیم کرد ک هری

فز فین فدافر ایژرااهاای فااص فاود رف دفشات :دارۀ

فال فز سال  2۰1تا ( 29۵دارۀ افا ا همگرفیا) دارۀ دام فز سال  29۵تاا ( 33۵دارۀ
تنا ا تیررا رافب ) ا دارۀ سوم فز  33۵تا ( 39۰دارۀ تتابل ا تخاصم).
فین تهور در رفبه ا وناسیات بین ساوانیان ا فتفت سیاسا تحت تیریر سوفوال وخ طاف با
چنین صورتا درآوده بود ک با وهالع و ون واتاوفن فیان سوفوال رف نیاز در دا دسا کطاا
سوفول همگرفیا ا افررفیا وورد وهالعا قارفر دفد .دسا فال ساوفوطا فسات کا فز طریاق
تهدید ونافع یکا فز طرفین یا هردا آنها رف ب تشری

وساسا بیش ر درقیال رقیای سیاساا

فود افدفر واکرد؛ فز فین را واتوفن آنها رف سوفول افاا ا همگرفیاا دفنسات .فزجمطا
فین سوفول باید ب ووقعیت جغرففیایا واارف فلنهر فش رفک وذهیا باین سااوانیان ا سیاسایان
در پیرای فز وذهب حنفا ظهور ا اجود دا دالت صفاری ا سطویان طیرسا ان حضاور ا
فعالیت رس ردۀ شیعیان در قطمرای سااوانا ا همچناین ظهاور فتفات فااطما در وصار ا
تهدید ونافع فطیف فز طریق فسازفم دفسیاان ا ویطغاان و عادد با قطمارای سیاساا بارفی تیطیات
دسوتشان فشاره کارد کا فتفات رف با حفاظ افاا ا همگرفیاا باا فویارفن سااوانا افدفر
واکردند.
سوفوطا همچون تغییر در سافت سیاسا حکووت سااوانا فف تفاات فاانوفدرا در دران
فاندفن ساوانا ا رقابت فشرفف سن ا فرفسان با ساوانیان حضور رس ردۀ دیطمیان در بخا
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ورکزی فیرفن ا غطی بویهیان بر بغدفد ا ودففط در سازل ا نصاب فطفاا نیاز فزجمطا سوفوال
افررفیا ا تنا هس ند ک ب تیررا رافب آن دا با هم دفون وازد.
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 بیهتا سطابن زید ( .)1371لبا االنسا  .تحتیق وهدی فلرجاایا .قام :وک یا آیا فهلل فلعظماا
فلنجفا فلمرسشا.

 .)1968( _______ تاری بیهق .تصحیح قاری کطیمفهلل حسینا .حیدرآباد[ :بانا].
 بیهتا وحمدبن حسین ( .)1374تاری بیهقی .تصحیح سطافکیر فیا  .تهرفن :نشر سطم.
 پرراری صالح (« .)1378رافب ساوانیان ا سطویان طیرس ان» .نامۀ آلسامان (وجموس

وتانت وجمع سطما تمدن تاریخ ا فرهنگ ساوانیان» .ب کوشا سطافصغر شعرداست ا

قهروان سطیمانا .وجمع سطما تمدن تاریخ ا فرهنگ ساوانیان .صص.112-1۰3
 تاری سیستان ( .)1318تصحیح وط فلشعرف بهار .تهرفن :کتل فاار.

 ترفبا جمال ( .)13۵۰سکههای شاهان اسالمی ایران .ج .2تیریز :ووزۀ آذربایجان.
 رعالیا سیدفلمط بن وحمد ( .) 137۵یتیمۀ الادهر فای محاسان اهال العصار .تحتیاق
وحمد وحافلدین سیدفلحمید .ج .4قاهره :وهیع سیسا فلیابا فلحطیا.

 .)1977( _______ تحفااهالااواراا .تحتیااق حییااب سطااا فلاارفای ا فلاادک وره فب سااام
ورهون فلصفار .بغدفد :وهیع فلعانا.

 .)199۰( _______ آدا الملوک .تحتیق جطیل فلعهی  .بیرات :دفرفلغرب فنستوا.
 .)1376( _______ ثمار القلو فای المضااف و المنساو  .ترجما رضاا فنزفبااناژفد.
وشهد :دفنشگاه فرداسا.

 روفقب جهانیخا (« .)1378ساوانیان ا نظام فتفت سیاسا» .نامۀ آلسامان (وجموسا

وتانت وجمع سطما تمدن تاریخ ا فرهنگ ساوانیان) .ب کوشا سطافصغر شعرداسات
ا قهروان سطیمانا .وجمع سطما تمدن تاریخ ا فرهنگ ساوانیان .صص.146-134

 جرفادقانا ناصح بن ظفر ( .)13۵4ترجمۀ تاری یمینی .تصحیح جعفار شاعار .تهارفن :بنگااه
ترجم ا نشر ک اب.

 جهشیاری وحمدبن سیاداس (13۵7ق) الواراا و الکتا  .سناا ب صاحیح ا تحتیتا سیادفهلل
فسماسیل فلصاای .قاهره :وهیع سیدفلحمید فلحنفا.
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 حاااکم نیشااابوری وحماادبن سیاادفهلل ( .)1337تاااری نیبااابور .تطخاایص فلخطیفا فلنیشااابوری.
تصحیح بهمن کریما .تهرفن :ک ابخان فبنسینا.

 حدود العالم من المبرق الی المغر ( .)1362تصحیح ونوچهر س وده .تهرفن :طهوری.
 حسنا فحمدبن فبرفهیم ( .)1987المصابیح (ففیاار فئئما فلزیدیا ) .تحتیاق ایطفارد وادلوناگ.
بیرات :دفرفلنشر.

 حمدفهلل وس وفا حمدفهللبن فباابکار ( .)1364تااری گنیاده .تصاحیح سیدفلحساین ناوفیا.
تهرفن :فویرکییر.

 حمزه فصفهانا حمزهبن حسن ( .) 134۰تاری سنی ملوک االرض و االنبیااا .تصاحیح
جوفد فیرفنا تیریزی .برلین :وهیع کاایانا.

 فوففا فحمدبن وحمد ( .)1339مجمل فصیحی .ب کوشا وحمود فر  .ج .2وشهد :باس ان.

 فوفندویر غیا فلدینبن همامفلادین ( .)1333حبی
ک ابفراشا فیام.

السیر فی اخبار افراد ببر .ج .2تهارفن:

 دنیل فل اون .فل .)1367( .تااری سیاسای و اجتمااعی خراساان در اماان حکومات
عباسیان .ترجم وسعود رجبنیا .تهرفن .شرکت فن شارفت سطما ا فرهنگا.

 دافنااا سطااا ( .)1388-1377مفاااخر اسااال  .ج .2-1تهاارفن :ورکااز فسااناد فنتااتب فسااتوا-
فویرکییر.

 ذهیا وحمدبن فحمد ( .) 14۰3سیر اعال النبالا .تحتیق شعیب فرناواط .ج ۵ا  .1۵بیارات:
ورسس فلرسال .

 .)1961( _______ العبر فی خبر من غبر .تحتیق فرفد سید .ج .3کویت[ :بانا].
 رففعا قزاینا سیدفلکریمبن وحمد ( .)1376التدوین فای اخباار قانوین .تحتیاق سزیازفهلل
فلعهاردی .ج .2تهرفن :جمعی فلمخهوطات فنیرفنی  -نشر سهارد.

 رحم ا وحسن (« .)1391نگرشا بر قیام رففعبان لیاث» .فصالنامۀ تااری اساال و ایاران.
س .1۰1 .22صص.93-69
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 رادکا جعفربن وحمد ( .)1374دیوان اشعار .شار ا توضایح وناوچهر دفنااپاژاه .تهارفن:
توس.

 راذرفاری فبوشجا وحمدبن حسین ( .) 1334ذیال تجار االمام .تصاحیح ه.ف .فوادراز.
بغدفد :وک ی فلمانا.

 زرینکوب سیدفلحساین ( .)1371تااری مارد ایاران اا اایاان ساساانیان تاا اایاان
آلبویه .تهرفن :فویرکییر.

 سیکا سیدفلوهاببن سطا ( .) 1388-1383طبقاات الباافعیۀ الکباری .تحتیاق وحماود وحماد
فلهناحا ا سیدفلف ا وحمد فلحطو .ج .2قاهره :وهیع سیسا فلیابا فلحطیا ا شرکا بمصر.

 ساامعانا سیاادفلکریم باان وحمااد ( .) 14۰9االنسااا  .تحتیااق سیاادفهلل سماار فلیااارادی .ج.2-1
بیرات :دفرفلجنان.

 سیوطا سیدفلرحمنبن فبابکر ( .) 14۰6تاری الخلفااا .حتتا ا قادم لا وحماد فلعاماانا ا
قاسم فلشماسا فلرفاسا .بیرات :دفرفلتطم.

 شاایانکارهفی وحماادبن سطااا ( .)1363مجمااعاالنسااا  .تصااحیح ویرهاشاام وحااد  .تهاارفن:
فویرکییر.

 شهرس انا وحمدبن سیدفلکریم ( .) 1368الملل و النحل .صحح ا سطق سطیا فلشایخ فحماد
فهما وحمد .ج .1قاهره .وک ی فلحسین فل جاری  :وهیع حجازی بالتاهره.

 صابا فبوفسحق فبرفهیم ( .)1987التاجی فی اخبار الدوله الدیلمیه (ففیاار فنئما فلزیدیا ).
تصحیح ایطفرد وادلونگ .بیرات :دفرفلنشر.

 صابا فبوفلحسین هتلبن فلمحسن ( .)19۰4التاری (ضمیم تحف فنورف فا فل ااریخ فلاوزرف ).
بیرات :وهیع فنبا فلسیوسیین.

 صفافلدین بطخا سیدفهلل سمر ( .)13۵۰فضایل بل  .ترجم وحمدبن وحمدبن حساین حساینا.
تصحیح سیدفلحا حیییا .تهرفن .بنیاد فرهنگ فیرفن.

 صولا وحمدبن یحیا ( .) 13۵4اخبار الراضی باهلل و المتقی هلل .سنا بنشره ج .هیاور .
دن .قاهره :وهیع فلصاای.
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 طیری وحمدبن حریار( .) 13۵7تاری االمم و الملوک .ج .8یهطاب وان فلمک یا فلکیاری.
وهیع فنس تاو بالتاهره.

 .)1367 ( _______ تفسیر قرآن (ترجما فارساا کهان) .تصاحیح حییاب یغماایا .تهارفن:
توس.

 طوسا وحمدبن حسن ( .)1348اختیار معرفه الرجال المعروف برجال الکبی .صاحح ا
سطق سطی ا قدم ل حسن فلمصهفوی .وشهد :دفنشکدۀ فلهیات ا وعارف فستوا.

 .)13۵1( _______ الفهرست .ب کوشاا وحماود رفویاار .با ضامیم نضدفنیضاا  .وشاهد:
دفنشکدۀ فلهیات ا وعارف فستوا.

 سیدفهللیف ساعدفهلل ( .)1378امیراساماعیل ساامانی .تهارفن :وجماع سطماا تمادن تااریخ ا
فرهنگ ساوانیان.

 س یا وحمدبن سیدفلجیار ( .) 1286تاری یمینی .وصر (قاهره) :وهیع بون .
 سوفا وحمدبن وحماد .جوامعالحکایات و لواماعالروایاات .ک ابخانا دفنشاکدۀ فدبیاات
تهرفن .نسخ فها .شمارۀ 27ب.

 غفاری قاضافحمد ([ 134۰تاریخ وتدو ]) .تااری نگارساتان .تصاحیح آقاورتضاا وادرس
ریتنا .تهرفن :ک ابفراشا حافظ.

[ 1342 ( _______ تاریخ وتدو ]) .تاری جهانآرا .ب کوشا حسن نرفقا .تهرفن :حافظ.
 فرفی ریچارد نطساون ( .)136۵بخارا دستاورد قارون وساطی .ترجما وحماود وحماودی.
تهرفن :شرکت فن شارفت سطما ا فرهنگا.

( _______ رردآاری) (« .)1372سااوانیان» .در تاری ایاران اا اساال تاا ساالجقه .فز
وجموس تاریخ کمیری  .ج  .4ترجم حسن فنوش  .تهرفن :فویرکییر.

 فرازفنا فبوفلتاسم ( .)1381تاری تحوالت سیاسی ،اجتمااعی ،اقتصاادی و فرهنگای
ایران در دورۀ سامانیان .تهرفن :سمت.

 قرشا سیادفلتادربن وحماد ( .) 1398جاواهر المضای ه فای طبقاات الحنفیاه .تحتیاق
سیدفلف ا وحمد فلحطو .ج .1قاهره :وهیع سیسا فلیابا فلحطیا.
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 قرطیاا سریاابباان سااعد ( .)1977صااله التاااری الطبااری (ذیااول تاااریخ فلهیااری) .تحتیااق
وحمدفبوفلفضل فبرفهیم .ج .11قاهره :دفرفلمعارف.

 قوچاانا سیاادفهلل (« .)1378فق دفرساااوانیان دربرفباار فطفااای سیاسااا» .نامااۀ آلسااامان
(وجموس وتانت وجمع سطما تمدن تاریخ ا فرهنگ ساوانیان» .ب کوشاا سطاافصاغر

شعرداست ا قهروان سطیمانا .وجمع سطما تمدن تاریخ ا فرهناگ سااوانیان .صاص-2۰1
.218

 رردیزی سیدفلحابن ضاحاک ( .)1363تاری گردینی .تصاحیح سیادفلحا حیییاا .تهارفن:
دنیای ک اب.

 وحی طیاطیایا فحمد ( .)1367تطور حکومت در ایران بعد اا اسال  .تهرفن :بعات.
 ورسشااا ظهیرفلاادینباان نصاایرفلدین ( .)134۵تاااری طبرسااتان و رویااان و مااناادران.
ب کوشا وحمدحسین تسییحا .تهرفن :ورسس وهیوساتا شر .

 وسعودی سطاابان حساین ( .) 13۵7التنبیاه و االشاراف .سناا ب صاحیح سیادفهلل فساماسیل
فلصاای[ .باجا] .یهطب ون فلمک ی فلعصری فا بغدفد.

 .)199۰( _______ ماارو الااذه

و معااادن الجااوهر .تصاحیح وحمااد وحااافلاادین

سیدفلحمید .ج .2بیرات :فلشرک فلعالمی لطک ب.

 وعینفلفترف فحمدبن وحمد ( .)1339تاری مالااده در ذکر منارات بخارا .تصاحیح فحماد
رطچینوعانا .تهرفن :فبنسینا.

 وف خری حسین ( .)1379خوار در ایران .تهرفن :ورکز بازشناسا فستم ا فیرفن.
 وتدسا وحمدبن فحمد (  .) 14۰8احسن التقاسیم فی معرفاه االقاالیم .تحتیاق فلادک ور
وحمد وخزام .بیرات :دفر فحیا فل رف فلعربا.

 ونهاج سرفج سامانبن فحمد ( .)1363طبقات ناصری .تصحیح سیادفلحا حیییاا2 .ج .تهارفن:
دنیای ک اب.

 ووسوی وحمدبن فضلفهلل .تاری خیرات .ک ابخان دفنشکدۀ فدبیات تهرفن .نسخ فهاا .شامارۀ
61ب.

 ویرفوفند وحمدبن فااندشاه ( .)1339روضهالصفا .تهرفن :پیراز -فیام.
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 ناجا وحمدرضاا (  .)1378تاری تمدن و فرهنا
تهرفن :وجمع سطما تمدن تاریخ ا فرهنگ ساوانیان.

اساالمی در قلماروی ساامانیان.

 ناطق بالحق یحیابن حساین ( .)1987االفاده فای تااری االهماه السااده (فنفیاار فنئما
فلزیدی ) .تحتیق ایطفرد وادلونگ بیرات :دفرفلنشر.

 نجاشا فحمدبن سطا ( .) 14۰8رجالالنجاشی .تحتیق وحمدجوفد فلناائینا .ج .2-1بیارات:
دفرفنضوف .

 نرشخا وحمدبن جعفر ( .)13۵1تاری بخارا .ترجم فبونصر قیاای .تطخیص وحمادبن زفاربن
سمر .تصحیح وحمدتتا ودرس رضوی .تهرفن :بنیاد فرهنگ فیرفن.

 نسفا سمربن فحماد ( .)1378القند فی معرفاه علمااا سامرقند .تحتیاق یوساف فلهاادی.
تهرفن :ویرف وک وب.

 نظامفلمط

حسانبان سطاا ( .)134۰سایرالملوک .تصاحیح هیاوبرت دفرک .تهارفن :بنگااه

ترجم ا نشر ک اب.

 هرای جوفد (« .)1378بررسا وناسیات ساوانیان ا فتفت سیاسایان» .ناماۀ آلساامان
(وجموس وتانت وجمع سطما تمدن تاریخ ا فرهنگ ساوانیان» .ب کوشاا سطاافصاغر

شعرداست ا قهروان سطیمانا .وجمع سطما تمدن تاریخ ا فرهناگ سااوانیان .صاص-368
.384

 .)138۰( _______ تاری سامانیان عصر طالیی ایران بعد اا اسال  .تهرفن :فویرکییر.
 همدفنا وحمدبن سیادفلمط

( .)1977تکمله تاری الطباری (ذیاول فل ااریخفلهیاری) .ج.11

تحتیق وحمد فبوفلفضل فبرفهیم .قاهره :دفرفلمعارف.

 یاقوت حموی یاقوتبن سیدفهلل ( .) 14۰9معجمالبلادان .تصاحیح فردیناناد ااسا نفطد .ج.1
بیرات :دفرصادر.

 .)1993( _______ معجماالدباا .تحتیق فحسان سیاس .ج .1بیرات :دفرفلغرب فنستوا.
 یعتوبا فحمدبن فبایعتوب (  .) 13۵8التاری  .ج .3نجف :وک ی فلمرتضوی .
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