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Abstract
Sepahsalar's (Separatists) position was the highest military authority in the Samanid regime, and
in fact the commander of the Samanid militia. In the first chapter of the rule of the Samanids
(from Amir Ismail to Amir Nasr 279-331 AH), which was the era of the authority of the
Samanid emirs, they had a dim role in the changes. But, from the time of the Noah until the fall
of the Samanid regime, which is the era of weakness and degeneration of the Samanids,
Separatists became the most important pillar of power and power relations in the rule of the
Samanids due to the expansion of power and influence. In fact, during this period, in addition to
their authority, the command and control of the Samanid army, they intervened in matters such
as the conflicts and the challenges of succession, dismissal and installation of ministers. The
consequence of these interferences was turmoil and, finally, the weakening of the Samanid
government. In addition, with the help of Buyids, the Separatists provided Buyids with
interference in the internal affairs of the Samanids and imposed final blows on the body of the
Samanid regime. In this research, the attempt is made to consider and evaluate the role and
effect of the Separatists in the gradual decline and, eventually, the collapse of the Samanid
regime. Therefore, using a descriptive-analytical method, the validity of this proposition is
measured, which played the greatest role in the continuation of the declining trend of the
Samanids from the middle of this dynasty to the end by the Separatists.
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چکیده
منصب سپهساالر عالی ترین مقام نظامی حکومت سامانیان و درواقع ،فرمانده لشکریان سامانی بوود در دورﮤ نخسوت
حکومووت سووامانیان ووون دوران اقموودار امیووران سووامانی بووود ،یینووی اا امووان امیوور اسووماعیا تووا امووان امیوور نصوور
(972تا333ق323/تا249م) ،سپهساالران در تحوالت نقش ومرنگی داشمند؛ اما اا دوران امیر نوح تا سوقو حکوموت
سامانی ون دوران ضیف و انحطا سامانیان محسوب میشود ،بنعلت اادیاد قدرت و نفوذ سپهساالران ،در تحووالت
و مناسبات قدرت حکومت سامانیان آنها بن مهم ترین رون تبدیا شدند درواقع در این دوره ،سپهسواالران عوهوهبور
حواه اخمیارات خود ،یینی مدیریت و فرماندهی ارتش سامانی ،در اموری همچون منااعات و چالشهوای اانشوینی
و نیز عزل و نصب وایران دخالت میوردند پیامد این دخالتها نابسوامانی و آشوفمگی اموور و درنهایوت ،تفوییف
حکومت سامانی بود عهوه بر آن سپهساالران با اسممداد اا آلبوین ،در رونود موضوعگیوری علیون امیوران و وایوران
سامانی ،امینن دخالت آلبوین را در امور داخلی سامانیان فراهم وردند و ضربنهای نهایی را بر پیکره حکومت سامانی
وارد وردند باید در نظر گرفت ون در تداوم روند رو بن افول قدرت سامانیان ،اا اواسط عمر این سلسلن تا پایوان آن،
سپهساالران بیشمرین سهم را داشمناند؛ بنابراین در این پژوهش نقش و ﺗﺄثیر سپهساالران در افول تدریجی و سورانجام
سقو حکومت سامانی ارایابی میشود و بن روش توصیفیتحلیلی صحت این گزاره سنجیده میشود
واژههای کلیدی :سپهساالران ،سقو سامانیان ،امیران سامانی ،وایران ،آلبوین
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دولمی نظامی و مبمنویبور لشکروشویهوای بوزرد در

مقدمه
حکومت سامانیان در ایران ،فارغ اا نقوش مووفقی

بیرون اا مراهای ایران یا حمی علین رقبای داخلوی در

ون در احیای فرهنگ ایرانی داشت ،اا اوایای دیگوری

نرب و انوب خراسان دانست بوا شورود دورﮤ دوم

نیز اهمیتهای درخور تﺄملی داشت؛ برای مثال ،یکوی

این حکومت داسمان دیگری آناا شد وون بور اسوا
آنهوا سپهسواالر بون اایگواهی

دیگر اا ابیاد اهمیت حکومت سامانی در تاریخ ایوران

آن ،نظامیان و در رﺃ

را میبایست در اایگاه آنان در حکم بخشوی اا مهوم

بسیار پراهمیتتور و پرنفووذتر و تﺄثیرگوذارتر دسوت

ترین مدافیان مراهای شرق ایوران در ابمودای قودرت

یافت گذشمن اا علتهای تحوول در ارتقوای اایگواه

گیری و البمن در نقش اهادگران ادوار بیودی اسوت

سپهسوواالر ،آنچوون نمایووان بووود اا همووین دورﮤ میووانی

واو ورد نقشی ون اایگاه سامانیان را بونمثابون یو

حکومت سامانیان ،سپهساالران بن شکاهای گونواگون

نیروی نظامی همواره درگیور بوا سورامینهوای ووافر

دستانودروار تفوییف و افوول قودرت ایون دولوت

براسمن میوند

شدند
بوا

در این پوژوهش توهش شوده اسوت نفووذ عمیوق

حکومووت بیوودی یینووی نزنویووان ،بوون هووی واوون آن

سپهساالران در سااووار سیاست و قودرت حکوموت

گسمردگی و اعمال نفوذ چشمگیر را نداشت؛ همچنین

سامانیان بررسی شود و بن این پرشس پاسخ داده شود

سامانیان هی گواه ماننود درگیوریهوایی وون سوه ین

ون سپهساالران چگونن تفوییف حکوموت سوامانی و

نزنوی در مراهای شرقی و بنخصوص در هندوسمان

درنهایت ،سقو این سلسلن را باعث شدند

ماهیت نظوامی حکوموت سوامانیان ،در قیوا

بن انجوام رسواندند ،سونت اهوادی اا خوود براوای

فرضیﮥ اساسی این پژوهش ون در راسمای اثبات یا

نگذاشمند با واود این ،ارتش و دسمگاه نظوامی ایون

رد آن گام برداشومن مویشوود ایون اسوت وون تسولط

حکومت نیز در آنچن بن درگیریهای ابمدایی با منا ق

تدریجی ترووان در ارتوش سوامانی ،در نیمون دوم آن

تروسوومان و نیووز بووا آلبویوون و صووفاریان و علویووان

حکومت ،اایگاه سپهساالر را در حکم فرمانده ارتش

برسمان مربوو مویشود ،ارتوش ضوییف و نواتوانی

سامانی تقویوت وورد؛ بنوابراین سپهسواالران در پرتوو

محسوب نمیشد بناودی و پس اا تﺄسویس رسومی

رویارویی با امیران سامانی و وایران آنها ،امینونهوای

حکوموت سووامانیان در امووان امیوور اسووماعیا سووامانی

آشفمگی و ضیف را در حکومت سامانی پدید آوردند

(920تا334ق243/تا240م) ،روحیﮥ نظوامی گوری آنوان

و اا راه همکاری با آلبوین ،رقیب سامانیان ،ضربنهای

تاحدودی ومرنگتر شد و با تمروز بیشمر بور احیوای

نهایی را بور پیکورﮤ حکوموت سوامانی وارد وردنود و

واوه ایرانگرایی ،اای خود را بن رویکردی فرهنگوی

سبب سقو حکومت سامانی شدند

داد
درگیریهای ارتش سوامانی در مراهوای شورقی و

پیشینه پژوهش

تداوم سنت بردهگیری این امیران در تمامی ایون دوره

دربارﮤ سپهساالران عصر سوامانی و نقوش آنهوا در

ها بن قوت ادامن پیدا ورد؛ اما دسوتووم توا دورﮤ دوم

تحوالت ،بنصورت ت نگاری ،بررسیهای پراوندهای

حکومت این خاندان ،یینی پس اا دورﮤ منصوربننوح

صورت گرفمن است؛ اااملن بایود بون مقوالﮥ فرواانوی

(304تووا360ق263/تووا276م) ،نموویتوووان سووامانیان را

«سی سال سپهساالر؛ علا اسوممرار سویسوالن قودرت

تﺄملی بر نقش سپهساالران در تفییف و سقو حکومت سامانیان 343

سپهساالر ناصرالدولن ابوالحسن سویمجور» ( )3330و

اهمیت دارد ون هم واوهی اا تنود و تکثر را در این

مقالﮥ روسما «امرای محلی چغانی» ( )3333اشاره وورد

نهاد پراهمیت نمایان می وند و هوم چگوونگی تسولط

یوا دو تون اا سپهسواالران عصور

تدریجی تروان را در ارتش سوامانی نشوان موی دهود

سامانی را بررسی وردهاند عوهوهبور تو نگواریهوا،

تسلطی وون درنهایوت بون قدرتمندشودن سپهسواالران

محسوون مرسوولپور نیووز در مقووالﮥ «بررسووی سووپاه و

انجامید؛ همچنین نحوﮤ اعموال قودرت سپهسواالر ،در

سپهساالر در دوره سامانیان» ( )3326سوپاه سوامانی و

اایگاه عالیترین مقوام نظوامی را بور ایون نهواد مهوم

عناصر تشکیادهنودﮤ آن و درنهایوت چگوونگی نلبون

آشکار میوند درواقع ،این تﺄما نشوان مویدهود ایون

تدریجی تروان در سپاه سامانی را واواوی ورده است

سوواخمار نظووامی ووون بوور اووذب نیروهووای ممیوودد اا

ون تنها اقدامات ی

با واود این ،در باب نقش سپهساالران در سوقو

نژادهای ممکثر مبمنی بود و نیز بن اذب وسیع بردگان

حکومت سامانی ،تاونون پژوهش مسمقا و روشمندی

ترک ممکوی بوود ،چگونون در درون خوود مهومتورین

صورت نگرفمن اسوت درواقوع ،ایون پوژوهش بور آن

عواما تفییف ساخمار سیاسوی سوامانیان را بااتولیود

اسووت بووا نگوواه وووهن و بووا بررسووی اقوودامات تمووام

ورد درنهایت ،درون همین نظم مسمقر در نهاد ارتوش

سپهساالران عصور سوامانی ،نقوش آنهوا را در سوقو

عناصری تربیت یافمند ون بویشااپویش واهﮥ نظوامی

حکومت سامانی تشوری ونود عوهوه بور مقالونهوای

گووری و غیووان و شووورش را در حکومووت سووامانیان

ذورشده ،ومابهایی ون دربواره حکوموت سوامانی بون

تقویووت وردنوود و بوور دوش ایوون دولووت منسووجم،

صورت ولی پژوهش ووردهانود در البون الی حوواد

هزیننهای فراوانی تحمیا وردند

عصر سامانی ،بن سپهساالران و نقوشآفرینوی آنهوا در
تحوالت اشاره وردهاند

ساخمار ارتش سامانی بنصورت ولی بوا نوام دیووان
ایش سااماندهی میشد باسور

میمقد است در ایون

ساخمار نظامی ،سلطان خود وار باادید و سوان سوپاه را
روش پژوهش

انجام میداد لشکر اا برابر سلطان مویگذشوت و او بوا

این پژوهش اا نود پژوهشهای تاریخی است وون

سر مهمیز ،آنان را شمارش مویوورد (باسوور :3379 ،

با روش و رویکورد توصویفیتحلیلوی سوامان یافمون و

« )399در رﺃ

این دیوان عارض قرار داشومن اسوت و

بوورای گووردآوری ا هعووات اا شوویوه ومابخانوونای و

تﺄدین موااب سوپاه و نظوارت و مرتوب و مونظمبوودن

اسنادی اسمفاده شده است

وضع آن ازو وظایف عارض بوده است میمووال نوام
سربااان را در اریده عرض ضبط میوردند ون نسوخن

ساااارار ارﺗااش سااامانی و رارنااد اادر گیااری

ای اا آن نزد عارض و دیگری در دیوان رسوالت بوود

ﺗدررجی سپهساالران

برای نهمان اریده اداگاننای واود داشت نمونن بی

برای تبیین منصب سپهساالری و اراش و اهمیوت

واسطن این اریده عرض احمماال دفمر ثبت ویژه دولت

اایگاه آن در دولت سامانیان ،نخسوت بایود سواخمار

سامانی بوود وون اریوده السوودا نوام داشوت و در آن

ولیتر ارتش سامانی را بررسی ورد این اشوارﮤ ووتواه

اسامی انساب و وضییت اسومانی و القواب سوربااان

بن ساخمار ارتش سوامانیان در ایون پوژوهش اا آن رو

ثبت میگردید» (باسور )399 :3379 ،
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هسمن اصلی ارتش سامانیان اا چهار گروه تشوکیا
شده بود:

اصلی سپاه سامانی را تشکیا میدادند ایون دو گوروه
در نبردهای ابمدایی سامانیان با رقیبان نقش مهمی ایفوا

ناایان یا مطوعن نخسومین گروهوی بودنود وون در

میوردند اما در نیمن دوم حکومت سامانیان ،یینوی اا

تشکیا ارتش سامانی نقش مؤثری داشمند آنها افرادی

دوران امیر نصور بون بیود ،دهقانوان ممﺄثور اا حفوور

بودند ون بنصورت داو لبانن گروه هاى نظامى تشکیا

تروان ،اا ساخمار سپاه سامانی حذف شدند

می دادند و در مراهاى اسهمى با وفار انگ مىوردند

حذف دهقانان اا ساخمار ارتش و قدرت حکومت

و چون این عما آنها اهاد در راه خدا محسوب موى

سامانی علوتهوای ممیوددی داشوت؛ اا املون آنکون

شد ،نام ناایان نیز بن آنان ا هق شده است (ترومنوی

سامانیان برای تمروزگرایی تهش نافراامی وردند وون

آذر )33 :3330 ،باتوان بن اینکن ماورالنهر در سورحد

بنعلت موقییت بییی و اقلیموی منطقون مواورالنهر و

اهان اسهم و در مرا با وفار واقع شده بوود ،ناایوان

گسسمگی اغرافیایی منا ق مخملف ماورالنهر اا هوم،

اا منا ق مخملف اهان اسهم بن این منطقن میآمدنود

این تمروزگرایی بن نمیجن دلخواه منمهی نشد؛ عهوه بر

و با تجمع در این منطقون ،بور اریوانهوا و تحووالت

آن ،سامانیان خود اا دهقواناادگوان بودنود و قودرت

منطقن تﺄثیرگذار بودند درواقع سامانیان نخست خوود

گیری دهقانان ممکن بود در قدرت برای آنوان هسومن

در اایگاه فرمانده ناایان ،بن عرصن سیاسی و نظوامی

های رقیب ایجاد وند بنابراین حاومان سامانی بنعلت

ماورالنهر ورود وردند و در ابمودای حکوموت ،هسومن

بیاعممادی بن دهقانان و در راسمای واهش اقمدار آنها،

اصلی سپاه آنها بر ناایان ممکی بوود نرشوخی اشواره

بن نهمان ترک میدان دادنود و بونتودری ،،بون حوذف

میوند در نخسمین رویاروییهای امیر اسماعیا و امیر

دهقانووان اا ارتووش سووامانی اقوودام وردنوود (فرواانووی،

نصر سامانی ،بخشی اا سپاهیان امیور نصور را ناایوان

63 :3333؛ بارتولد)402/3 :3302 ،

سوومرقندی تشووکیا داده بودنوود (نرشووخی:3303 ،
339و)336

دیلمیان اا دیگر گروههوای تشوکیادهنوده ارتوش
سامانی بودنود در اریوان نبورد سوامانیان بوا علویوان

در ابمدای حکوموت سوامانی ،ناایوان نخسومین و

برسوومان در خراسووان و شکسووت علویووان بووود ووون

مهمترین عنصر تشکیادهندﮤ سپاه سامانی بودنود؛ اموا

بسیاری اا دیلمیان بن سپاه سامانی پیوسمند (ابوناثیور،

با اسهمپذیری تدریجی ترکها ،ناایان وارورد اصولی

 )363/33 :3303ماوووان ووواوی ،اسووفاربنشوویروین،

خود را در نقش اهادگردان با وفار اا دست دادنود و

موورداوی ،و حمووی خووود سوورداران بووویهی اااملوون

عدهای ومی اا آنها بون لشوکریان سوامانی پیوسومند و

دیلمیانی بودند ون در سپاه سامانی حفور داشومند بوا

عدهای دیگر بن سایر سورحدات اسوهمی در مراهوای

واود این در دوره دوم حکومت سامانی ،دیلمیان بون

روم شرقی روانن شدند (مرسلپور33 :3326 ،و)39

ی باره اا ساخمار ارتش سامانی حذف شدند و منوابع

دهقانان دومین گروه تشکیادهندﮤ ارتش سوامانیان
بودند خاندان سامانی خود اا دهقانان منطقن ماورالنهر

نامی اا آنهوا بون میوان نمویآورنود (مرسولپور:3326 ،
33و)34

بودند و سایر دهقانان منطقن اا آنها حمایت میوردند

تروان چهارمین گروه تشکیادهندﮤ ارتش سوامانی

در دورﮤ نخست ایون حکوموت ،یینوی اا اموان امیور

بودند امیران سوامانی اا هموان ابمودا و اا دوران امیور

اسماعیا تا امیر نصر ،دهقانان بن همراه ناایوان هسومن

اسماعیا سامانی بنصوورت مکورر بون قلمورو ترووان
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حملن میوردند و تیداد بسیاری اا تروان را بن بردگی

فرماندهان ارتوش بون علوت تسولط نداشومن ووافی بور

و اسیری میگرفمند بیشمر این اسیران ترک وارد سوپاه

سپاهیان ایر فرمان خود ،چندان قدرتمند نبودنود؛ اموا

سامانی شدند و در حکم نیوروی انگوی بون خودمت

در نیمن دوم حکومت سامانی ،ارتش ناممجانس اوای

گرفمن شدند مهارت نظامی بینظیر این اسیران ترک و

خود را بن ارتشی ی دست و ممشکا اا نهمان تورک

عهقﮥ امیران سامانی برای ایجاد ارتشی دائمی و حرفن

داد و این امکان را برای سپهساالر فوراهم وورد توا بون

ای باعث شد نهمان ترک بنمرور رون اصولی ارتوش

دور اا مناقشات قوومی و گروهوی در میوان سوپاهیان

سامانی شوند (فرواانوی63 :3333 ،؛ sunder, 1972:

خود ،آنها را برای اهداف خود بسی ،وند ون ایون امور

)142

بر قدرت سپهساالر میافزود

همان گونن ون ذور شد بندنبال حوذف سون گوروه

افزایش قدرت و نفوذ بیشااحود ،سپهسواالران را

نخسمین اا ساخمار ارتش سامانی ،نهمان ترک بن تنها

بر آن داشت تا بر سایر حواههای قدرت ،یینی دربوار

عنصر تشکیادهنده سپاه سامانی تبدیا شودند علوت

و دیوانساالری ،نیز اعموال نفووذ وننود و در راسومای

اا این سون گوروه بون ایون شورح بوود:

اهداف خوود ،امیوران و وایوران سوامانی را هموراه و

ناایان بنعلت مسلمانشدن ترکها ،دهقانان بونعلوت

همگام ونند این دخالت سپهساالران و دسوتانوداای

بیاعممادی حاومان سامانی بن آنها و درنهایت دیلمیان

آنها بن سایر حواههای قدرت ،سورانجام بون رقابوت و

بنعلت ووچِشان بن حکومتهای دیلموی همچوون آل

منااعن نهاد ارتش با دیگر نهادهای قودرت انجامیود و

بوین و آلایار بوا ورود تورکهوا بون ارتوش سوامانی،

برای حکومت سامانی ،از آشفمگی امور و نابسوامانی

برخووی اا ایوون انووگآوران توورک بوونعلووت لیاقووت و

پیامدی نداشت در اینجا تهش مویشوود اقودامات و

شجاعمی ون در نبردها اا خود نشان دادند ،بونتودری،

دخالتهای سپهسواالران اا سون ضولع شوورش علیون

موفق شدند سلسلنمراتب ترقی را ی ونند و بن مقوام

امیران سامانی ،منااعن با وایران و همکاری با آلبویون

فرماندهی سپاه یا سپهساالری ارتقا یابند؛ بون گونونای

ون سببساا نابسامانی در حکومت سامانی و سرانجام

ون بیشمر سپهساالران سامانیان ،بنخصووص در اواخور

سقو این سلسلن شدند ،تبیین و تحلیا شود

حذف هری

این حکومت ،اا تروان بودند .
.باید گفت بن علت ترویب گاه ناممجانس ارتش در
دوره نخسووت حکومووت سووامانیان ووون اا ناایووان،

سپاهساالران و امیران :ﺗﺄثیر جنگ در

بار ا او

ﺗدررجی سامانیان

دهقانووان ،دیلمیووان و تاحوودوی تروووان ممشووکا بووود

آنچن اا نحوﮤ ﺗﺄثیرگذاری سپاهساالران در مناسبات

فرمانوده یوا هموان

قدرت ،بن ویژه در دورﮤ دوم حکومت سامانی ،مودنظر

سپهساالر بسیار مشکا بود؛ ایورا ترویوب ناممجوانس

است مجموعون توهشهوا و تکاپوهوا و فیالیوتهوای

ارتش در درون خود ،همواره رگنهایی اا اعموراض و

میطوف بن قدرتی است ون ایون مقوام نظوامی مقمودر

انمقاد را نمایان میوند و همزیسمی و انسجام ولی این

انجووام موویداد و نمیجﮥآن در درااموودت ،بوون تفووییف

نهاد پراهمیت را بن چالش میوشید بن این ترتیوب در

ساخمار اقمدار سیاسی امرای سامانی منم ،میشود بور

دورﮤ نخسووت حکومووت سووامانیان ،سپهسوواالران و

این اسا  ،تهش برای بروناری امیوران بوا همدسومی

ممحدوردن ارتوش ایور نظور یو
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دیگر دیوانساالران و مقامهای مذهبی و توهش بورای

این اقودام شوبنوودتوا بونسورعت وشوف شود و

بن خود و اقوداماتی اا

سرووب شد و پس اا امیر نصر ،قدرت بون فرانودش

این دست را باید در این امره ذور ورد ایون رونودی

نوح رسید؛ اما ظرفیمی بسیار خطرناک و البمون مهوم اا

است ون آناا آن ،هرچند بنصوورتی وومرنوگتور ،اا

توانایی لشوکریان تورک بونمنظوور دخواوتصورف در

دوره امیرنصر هویدا شد

نهادهای قدرت سامانیان را آشکار ورد وون بون فاصولن

روی وار آوردن امیرانی نزدی

حکومت امیر نصر دورﮤ اوج قدرت سامانیان بوود
تا پیش اا اتمام این دوره و آناا دورﮤ تدریجی ضیف

اندوی پس اا این رویداد ،بن مهمترین چالش در مسیر
تداوم اقمدار این دولت مبدل شد

ایوون دولووت ،اا تووهش سپهسوواالران سووامانی بوورای

درواقع پس اا درگذشوت امیور نصور سوامانی ،در

تﺄثیرگذاری بر مناسوبات درونوی قودرت امزمونهوای

تاریخ تحوالت این دولت دوره پراهمیمی آناا شد ون

ومرنگی شنیده میشد این تحول تدریجی اموانی ر

در آن ،مقام سپهساالر بنتدری ،اایگاه خود را بنمثابون

داد ون نفوذ مذهب اسماعیلین در میوان بزرگوان دربوار

قدرتمنوودترین عنصوور در درون نظووام دیوووانسوواالری

بخارا و اااملن امیر نصر شایع شود در گزارشوی وون

سامانیان مسمحکم می ورد؛ برای نمونن ،نووحبوننصور

نقووا ووورده اسووت تﺄثیوور احموود

ومی پس اا اسمقرار بر تخت حکوموت بوا مشوکهت

نخشوبی ،در مقووام داعوی اسووماعیلیان ،بور بسوویاری اا

مالی روبن رو شد و بن افزایش میزان مالیواتهوا توا دو

شخصیتهای علمیسیاسوی دربوار سوامانی بون واون

برابر اقدام ورد با این همون وایور او ،الحواوم ،موفوق

عمیقی نمایان است بنابر روایت خواان ،وظیفن احمد

نشد توقعهای مالی سپاهیان را برآورده وند و اان بور

نخشبی این بود ون «اا ایحون بگوذرد و بون بخوارا و

سر این وار گذاشت (گردیزی)343 :3363 ،

خوااوون نظووامالملو

سمرقند رود و آن مردمان را در این موذهب درآورد و

ذور نموننهایی اا قودرتگیوری سوپاهسواالران در

میووشد تا اعیان حفرت امیر خراسان نصربناحمود

دورﮤ دوم حکومت سامانی بنروشنی نشان می دهد ون

را در این مذهب آورد تا ووار او قووی گوردد» (نظوام

روند تﺄثیرگذاری مخرب سوپاهسواالران بور مناسوبات

المل

وسی)966 :3363 ،

قدرت چگونن افزایش یافت این امر بنشکلی بود وون

این تحول شگفتانگیز واونش روحانیان و عالمان

در برخی دورهها ،ونمرل وضییت مواود در عموا اا

مذهبی بخارا و دیگر شهرهای سامانی را برانگیخت و

دست امیر سامانی بیورون مویرفوت و سوپاهسواالر در

ورد تا بونمنظوور ونمورل ایون ففوای

نیروهای نظامی ،بن قدرتمندترین عنصور دولوت

آنان را تحری

پرتنش ،اا سپاهساالر ارتوش یواری اوینود و بونقوول

رﺃ

تبدیا میشد

خواان نظامالمل « :عالمان و قاضیان شوهر و نوواحی

ابوالحسوون سوویمجوری یکووی اا نخسوومین اموورای

گرد آمدند و املن پیش سپهساالران لشوکر شودند و

نظامی بود ون در مقام سوپاهسواالری سوامانیان ،بورای

گفمند دریابید ون مسلمانی اا ماورا النهر رفت» (نظوام

نخسمینبار موفق شود سونت اقمودار ایون مقوام را بون

وسی )963 :3363 ،پس اا آن مقرر شد یکی

رونوودی عووادی و بوودیهی مبوودل ونوود و الگووویی اا

اا سوپاهسواالران توورک را بورای اانشووینی امیور نصوور

شورش ،تمرد و وونشهوای گریوز اا مرووز را بورای

برگزینند و امیر سامانی را خلع ونند (ابوناثیور:3303 ،

امرای نظامی آینده بن میرا

گذارد نحوﮤ تقابوا او بوا

)332/34

مهمترین اروان دولت ،یینی امیر و وایر سوامانیان ،در

المل
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ابمودای دورﮤ دوم حکوموت سوامانیان ایون سپهسوواالر

الگوی پدر را بن وار بست و بن دورهای بسیار پورتنش

مقمدر را در وانون توان ها قرار داد؛ بن گوننای وون اا

در تاریخ تحوالت سامانیان دامن اد .بوا واوود ایون،

همین دوره ،مووااهﮥ او بوا ایون مقوامهوای دربواری،

بروناری او اا مقام سپاهسواالری در ایون ابمودای دوره

چوورخش وضووییت قوودرت در درون نظووام سیاسووی

دوم حکومت سامانی حاوی پیام بسویار مهوم دیگوری

سامانی را بن نفع این مقام ارشد نظامی نمایان میوورد

نیز بود و آن اینکن هنوا تا این امان بنصورت واموا،

(گردیزی963 :3363 ،؛ عمبی 02 :3334 ،تا)63

قدرت نظامیان و در رﺃ

آنها سپاهساالر موفق نشوده

درواقوووع درگیوووری ابوالحسووون سووویمجوری بوووا

بود تسلط دیوانساالران و بن ور اخوص وایور را بون

ابوالحسین عمبی ،وایر مقمدر سامانی ،بن اایی رسوید

چالش وشد در موااهن با این مقام مقمدر دیوانی ،این

ون پس اا اینکن بروناری ابوالحسن سویمجور اا مقوام

سپاهساالر بود ون برونار موی شود و شوخص دیگوری

سپهساالری خراسان اعهم شد او در اواب وایر ایون

اانشووین او موویشوود ایوون البموون الگووویی نبووود ووون

گونن قا یانن اواب داده بوود وون «مووا را ضوورورتی

تکرارشدنی باشد؛ ایرا بونتودری ،و در ایون موااهون،

نووویست تحمووا سووفاهت عمبوویوووردن و موورا خووود

قدرت بیش اا اندااﮤ سپاهساالر اا مقوام وایور و امیور

مطاوعووت آلسووامان چوون حااووت » (عوووفی:3369 ،

نیز پیش افماد

 )236ابوالحسن تا مرا درگیری بوا نیروهوای دولوت

ابوعلی چغانی سپاهساالر دیگری بوود وون در ایون

مروزی نیز پیش رفت؛ اما بنابر علت هایی ایون تقابوا

دوره بن مجموعنای اا اعموراضهوا ،تقابواهوا ،انوگ

ر نداد ( عمبی 63 :3334 ،و)69

وگریزها و شورشها علین دولوت مرووزی دسوت اد

آنچن اا این رویداد ،بونمثوابﮥ تهدیودی بوالقوه ر

باتوان بن اقمدار فزایندهای وون بون دسوت آورده بوود،

نمود ،ظرفیمی شگفتانگیوز اا نورور و قودرت مقوام

ونمرل او برای دولت مروزی بن امری نیرممکن تبدیا

سپهساالر در خراسان بود ون هور لحظون ممکون بوود

شد و بر دوش امیران تفییفشدﮤ سامانی هزیننهوای

علین اقمدار و انسوجام دولوت مرووزی در ایون منطقون

فراوانی تحمیا ورد در اثر هموین تحرووات بوود وون

اعمال شود اقدامات ابوالحسون سویمجور در ففوای

برای نخسمینبار ،سرانجام مقام سپهساالر امیر سوامانی

منطقنای و در میان مهمترین رقبای دولت سوامانی در

را برونار ورد و امیر دیگری اانشین او شد براسوا

نرب ،یینی آلبوین ،نیز بااتابی شوگفتانگیوز یافوت

آنچن منابع گزارش وردهاند ،اخمهفهای درونی میوان

آنچن عوفی گزارش میدهد صاحببونعوباد

نظامیان ،اایگاه ابووعلی چغوانی را سسوت وورد و اا

ون در آن امان واارت فخرالدولون بوویهی را برعهوده

اانب دیگر ،ابراهیم سیمجور در مقام اانشوین او در

داشت ،پس اا ا هد اا بروناری ابوالحسون سویمجور

میان نظامیان دران پایینتر محبوبیمی وسب ورده بوود

اا سپهساالری خراسان گفمن بود« :در خراسان الزلنای

(گردیزی)344 :3363 ،

براسا

شدید شد ون هرگز ننشیند» (عوفی)2 :3369 ،

میلوم بوود وون آن سپهسواالر قدرتمنود بونآسوانی

ابوالحسن سیمجوری پس اا بیست سوال اا مقوام

بروناری خویش را نمیپذیرد امیور نووح سوامانی در

تواش اانشوین او

حالی ابوعلی چغانی ،سپهساالر و حواوم خراسوان ،را

شد (گردیزی )363 :3363 ،بن فاصلﮥ انودوی پوس اا

اا مقام خویش برونار ورد ون او بنتااگی ری را بن نام

ایوون تحوووالت ،فوورد دیگووری اا خانوودان سوویمجوری

امیر نوح اا تصرف رونالدولن بویهی خارج ورده بود

سپهساالری برونار شد و ابوالیبا
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پس اا آنکن همدان و بیفی دیگر اا شوهرهای نربوی

تمرد و عصیان ابوعلی چغانی در نود خود شوگفت

ایران (والیت ابال) بن دسوت بورادر ابووعلی تسوخیر

انگیز بود او برای نخسمینبار موفق شوده بوود بور سور

شد ،ابوعلی علین امیر نوح عصیان ورد (اقبوال:3330 ،

تقسیم قدرت ،دربار مروزی سامانی را پای میز موذاوره

 )939او در حالی ون در همدان اقامت داشوت بورای

بنشاند و این اا تحولی عظویم در مناسوبات قودرت ،در

بروناری امیر نوح اا مقام امارت اا ابوراهیمبوناحمود

درون ساخمار سیاسی سوامانیان خبور مویداد گردیوزی

سامانی ،عموی امیر نوح ،دعوت وورد وون در موصوا

گزارش میدهد این موذاورات در حوالی صوورت موی

اقامت داشت و همراه او راهی خراسان شد (ابوناثیور،

گرفت ون ابوعلی چغانی موفوق شوده بوود تیودادی اا

)377/33 :3303

امیران محلی را علین دولت مروزی با خود هموراه ونود

پس اا ورود ابوعلی چغانی بن نیشابور ،سپهسواالر

(گردیزی )346 :3363 ،مینای این وار درواقع نمایاندن

ادید یینی ایراهیمبونسویمجور و سوردار منصووربن

قدرت برتر خود بن امیر سامانی بود امری ون سورانجام

قراتگین بن مورو و نوزد امیور نووح رفمنود (گردیوزی،

دولت را بن پذیرش گفتوگو با سپاهساالر مجبوور موی

 )343 :3363ابوعلی اا نیشابور بن سوی مرو حرووت

ورد نمیجﮥ گفتوگو تاحدودی مشخص بود :باقیماندن

فرسنگی آن شهر در ده سونگ اردو اد؛

ابوووعلی در مقووام سووپاهسوواالری؛ پووذیرش قوودرت او اا

اما امیر نوح ون قدرت مقابلن با او را نداشت بن سووی

اانب دولت مروزی؛ تقسیم قدرتی ناگزیر میان دو نهاد

بخارا عقبنشینی وورد و ابووعلی بون مورو وارد شود

دیوانساالری ارتش امری ون در این برهن اموانی ،وفﮥ

ابوعلی در تیقیب امیر نوح بن سوی بخارا رفت و امیر

قوودرت نظامیووان را آشووکارا سوونگینی بخشوویده بووود

نوح بن ورف سومرقند فورار وورد (گردیوزی:3363 ،

)(kamoliddin. 2011: 199

ورد و در ی

)349

یکی دیگر اا دورههای حسوا

تقابوا میوان مقوام

بن دسمور ابوعلی چغانی ،در بخارا ابراهیمبناحمد

سپهساالر و امیران سوامانی را دو تون اا براسومنتورین

بن امارت برگزیده شد اا آنجا ون در بخارا تو ئنهایی

امرای نظامی و سپهسواالران ایون دوره ،یینوی ابووعلی

برای دسمگیری ابوعلی و وابسمگانش در اریان بوود،

سیمجور و فائق خاصن ،رقم ادند اهمیت تحروات این

ابوعلی تصمیم گرفت بخارا را بن آتوش وشود؛ اموا بوا

دو در دورﮤ امیور نوووح اا چنوود منظوور اهمیووت داشووت:

مخالفت و فشار ا رافیان منصرف شود و بون چغانیوان

نخست اینکن تداوم برخورد نهاد نظوامی و در رﺃ

آن

بااگشت امیر نوح (امیر حمید) پس اا اسمقرار مجدد

سپهساالر با مروز قدرت سامانیان بوا تحرووات ایون دو

بر تخت حکومت ،منصوربنقراتگین را بن سپهساالری

وارد مرحلن ادیدی شد؛ دوم اینکن برای نخسمینبار در

انمخاب ورد و برای حملن بن ابووعلی چغوانی سوپاهی

تاریخ سامانیان ،فرماندهان نظامی و سپهساالران بنمنظور

فراهم آورد ) (kamoliddin, 2011: 270ابوعلی پیش

تغییر وضع مواود در درون ساخمار سیاسوی سوامانیان،

دسمی ورد و اا چغانیان بن بلخ وارد شد و اا آنجا بون

بن تحری

و تشویق نیروهای خارای اقدام میوردند و

سوی بخارا لشکر وشید در نبوردی وون در خرتنوگ،

همامان نیز گرایش امیران سوامانی را بون اانوب دیگور

روسمایی در نزدیکی سمرقند ،روی داد سوپاه سوامانی

نیروهای ترک ،یینی خاندان سبکمکین ،سرعت بخشیده

پیروا شد و ابوعلی بن چغانیوان بااگشوت (گردیوزی،

بود؛ پس برای نخسمینبوار بوود وون ایون رویکردهوای

)340 :3363

میطوف بن وم گرفمن اا نیروهای خارای ر میداد
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در والنی مدت ،نمیجﮥ چنین سیاستهایی تفییف

دیدن پیشروی قدرتی ادید ناخرسوند نبودنود بون هور

قدرت سامانیان و تقابا ادیتر نیروهوای خوارای در

حال ،بغراخان دوباره فائق را بن حکومت بلخ منصووب

شهرهای ایور سولطن سوامانیان بوود؛ یینوی اوایی وون

ورد و پایمخت را تَرک ورد ابوعلی در نیشوابور بوود و

درنهایت مملکت آنها میان نخسومین امیوران نزنووی و

نوح نامنای برای فرسماد و برای بواا پوس گورفمن تواج

امرای ایل خانی تقسیم شد بنوابراین تﺄثیور تکاپوهوای

وتخت خود اا او اسممداد اسوت ابووعلی در ابمودا اا

ابوعلی سیمجوری و فائق خاصن بر تحوالت ایون دوره

وم

بن نوح اممناد وراید؛ اما سپس در تصومیم خوود

بسیار عمیق و شگفتانگیز بود

تجدیوود نظوور ووورد وم و

او ضوورورتی نیافووت؛ ایوورا

آناا برخورد ادیتور میوان امیور نووح بوا ایون دو

بغراخان در بخارا بیمار شد و شهر را رها ورد و پس اا

شخصیت ممنفذ هنگامی بود ون امیر نووح ادامﮥ اموارت

ترک سمرقند و عزیمت بن سومت شومال ،در میانوﮥ راه

آلسیمجور را در خراسان مواوب اا دسوت رفومن آن

درگذشووت در تابسوومان نوووح بوون بخووارا بااگشووت و

والیت پنداشت او بوا آنکون پوس اا ابوالحسون ناچوار

نمایندگان بغراخوان را بونآسوانی شکسوت داد (عمبوی،

پسرش ابوعلی سیمجور را در اموارت خراسوان تثبیوت

37-32 :3334؛ )defremery, 1845: 59-60

ورد ،پنهانی فائق خاصن را اا هرات بن دفع او تحریو

نزدیکی فائق خاصن و ابوعلی سویمجوری بون هوم،

ورد ابوعلی بر فائق چیره شد و امیر بخوارا ناچوار شود

بن تمایا امیر نوح سامانی بن اانب سبکمکین و فرانود

امارت خراسان را با لقب عمادالدولن و عنوان سپهساالر

او محمود فزونی بخشید درواقع ،امیر سوامانی گذشومن

ابوعلی تفویض وند (عمبوی73-34 :3334 ،؛ فرواانوی،

اا سبکمگین اا خوارامیان و دیگر شاهان دستنشوانده،

73 :3333و)73؛ اما ابوعلی ون در این ماارا اا سو ظن

اااملن امیر اوااانان و نراسمان و امیر گرگان ،،نیوز

امیر بخارا در حق خوویش مطموئن شود اا آن پوس در

اسممداد اسوت (عمبوی24-23 :3334 ،؛ اریونوووب،

برابر دربار بخارا شیوه تمرد پویش گرفوت ابووعلی بوا

 )930 :3377با درک چنین ففایی است وون مویتووان

آنکن نام نووح را اا خطبون نینوداخت بون خوود عنووان

گفت پس اا این دوره و با ورود این نیروهای ترک بون

امیراالمرا الموید مون السوما داد (اریونوووب:3377 ،

مناسبات سیاسی سامانیان ،نیروهای درگیور در سواخمار

 )934بن قول گردیزی« :هر اسمخفافی ون بموانسوت بون

قدرت ممیددتر شدند و اا امیور سوامانی قودرت ایجواد

امیر نوح بکرد» (گردیزی)32 :3363 ،

تمروزی منسجم را سلب وردند این تحولی بود وون بوا

تفییف بیشمرِ امیر سامانی و در مقابا قدرتگیوری

تکاپوهای مداوم سپهساالران ر داده بود امیر نووح در

ابوعلی سیمجوری بن اندااهای بود وون حموی توهش او

انگووی ووون در راووب/334اوت 224در خراسووان بووا
نیروهای ادید هومپیموان

برای تقسیم مملکت سامانی میوان خوود و امیور ایلو

ابوعلی و فائق ورد ،با وم

خانی بیودها در منوابع بااتواب پیودا وورد (میرخوانود،

خود ،دو سردار یانی را بون وور واموا شکسوت داد

 )940 :3332اا این رو مشخص میشود ایون ابووعلی

ابوعلی و فائق بن گرگان گریخمند و در آنجا نیوروهوای

بود ون قراخانیوان را بون تهواام بون مملکوت سوامانیان

تااهای بن دور خود امع وردند نووح بون سوبکمگین و

فراخوانده بود داسمانهوای نوامطمئنی وون دربوارﮤ ایون

پسرش لقب بخشید و محمود را بون اوای ابووعلی بون

دعوتها در منابع آمده است این گمان را برمویانگیوزد

سپهساالری و حکومت خراسان منصوب وورد (عمبوی،

بیشمرِ مردمی ون در قلمرو سامانی بن سور مویبردنود اا

29-23 :3334؛ فرای)999 :3363 ،
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این البمن پایوان تحورکهوا و فیالیوتهوای فوائق و

ترسیدند مبوادا منصوور دوم بوننفوع محموود بون آن دو

ابوعلی سیمجوری نبود وما اینکن فائق دوباره بون امیور

خیانوووت وراد ،در صوووفر 332ق222/م ،منصوووور را اا

ایل خانی پناهنده شد و ابوعلی نیوز پوس اا مودتهوا

پادشاهی خلع وردند و بور دیودگانش میوا وشویدند و

روابط پرفرااونشیب با دربوار سوامانی و در حوالی وون

ابوالفوار

عبدالمل  ،برادر اوانتور او ،را بون اموارت

قدرت سبکمکین و فرانودش محموود هور روا فزونوی

نشاندند (عمبی333 :3334 ،؛ گردیزی )377 :3363 ،بون

می یافوت ،بون آخورین رواهوای حیوات پورتنش خوود

قول اشپولر« :این انقوهب دربواری بخوارا وون وی آن

شد (فرای )999 :3363 ،ایون اموانی بوود وون

منصور دوم در نمیجن تو ئن اشراف بن رهبری بکمواون

حفور ابوعلی سیمجوری در بخارا نگرانیهوایی بورای

و فائق توقیف و نابینا شود و بورادرش عبودالمل

دوم

سبکمکین ایجاد ورده بود و بنابراین رسوالنی بون بخوارا

اایگزن وی شد ،بن محموود نزنووی فرصوت داد وون

اعزام ورد و پیام داد تا «ابوعلی در بخارا باشد خراسوان

دوباره بن عملیات نظامی دست بزنود» (اشوپولر:3373 ،

آرام نگیرد او را بن نزنین باید فرسماد تا فمنونهوا همون

)320

نزدی

در ابمدا میان محمود و ایون عناصور مممورد صول

فرو خفمند» (بیهقی)969 :3304 ،
آخوورین نمونوون اا نقووش و تﺄثیوور سپهسوواالران در

ووتاهمدت و شکنندهای اارا شد؛ اموا تقابوا دو ورف

تفییف و سوقو دولوت سوامانیان را مویبایسوت در

امری ناگزیر بود آنها اا نلبن بر محموود عوااز شودند

آخرین ماههای حیات این سلسولن اسوتواوو وورد؛

انگ اا سر گرفمن شد و محموود در حووالی مورو ،بور

ااییون دوباره تحرک هوای سپهسواالر بکموواون دورﮤ

ممحدان شکست قا یی وارد آورد پیروای ون در پایان

نهایی اا این روند رو بن افول را رقوم اد و اقودامات او

این انگ نصیب محموود شود ،تسولط بور خراسوان را

در حکووم آخوورین وشوومکشهووای سیاسووی در درون

برای او بن ارمغان آورد و بن این ترتیب ،محمود با فوم

ساخمار سیاسی سامانی قلمداد شد بکموواون هنگوامی

خراسان و تسلط بر بلخ و هرات موفق شد تمام قلمورو

موفق شد مقام سپهساالری را بون دسوت آورد وون امیور

سامانیان در قسمت سفهی ایحون را در اخمیوار خوود

منصور دوم ،خوه قودرت ناشوی اا

بگیرد اینگونن ،عمر دولت سامانیان در تموام خراسوان

ورده بوود ایون

و ماورا النهر بن پایان رسید تروان مسلمان واری را بون

تغییوور در ونووار قوودرت فزاینوودﮤ فووائق در بخووارا و

انجام رساندند ون ترووان ووافر اا عهودﮤ آن برنیامدنود

تحریو هوای او بوا هودف ورود ابوالقاسوم سوویمجور،

قراخانیووان دودمووان سووامانی و حکومووت ایرانیووان را

عفور اوانتر خاندان سیمجوری ،بنمنظور دخالت در

برانداخمند و اا آن پس ،آسیای میانن بون دسوت ترووان

اوضاد ونونی ،در آخرین رواهای حیات سامانیان دورﮤ

افماد (عمبی339-333 :3334 ،؛ فرای)999 :3363 ،

سامانی ،ابوالحار

مرد سبکمکین را در خراسان احسا

پرتنش دیگری را رقم اد
میبایست ماارااویی محمود نزنوی اوان را نیوز

سپهساالران و وزرران :غلبه ﺗدررجی شمشیر بر لم

بن این نیروها افوزود وون اونوون و پوس اا مورد پودر،

یکی دیگر اا تﺄثیرهوای مهموی وون قودرتگورفمن

درصدد بود در تحوالت این دوره نقوش تﺄثیرگوذارتری

تدریجی نظامیوان و در رﺃ

آنهوا سپهسواالر بور رونود

ایفا وند درواقع ،محمود مویخواسوت حکوموت تموام

تفییف تدریجی دولت سامانی براا گذاشت ،موااهون

خراسان بن او بااگردانده شود فائق و بگمواون ون موی

و تقابلی بود ون میان این مقام بوا وایوران ر داد ایون
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امر ،بنابر ماهیت خشونتآمیز نظامیوان و نیوز تفوییف

پس اا مرد احمدبناسماعیا در وارهوا پریشوانی

مقام امیر سامانی ،بنمثابﮥ مهمترین منبوع و منشوا حوامی

افماد و ابوعبداهللمحمدبناحمود ایهوانی وون مربوی و

وایر در این دولت ،نلبن نهوایی را بونسوود نظامیوان و

وایر این امیر هشت سالن بود بن وم

حموینبنعلی،

سپهساالران رقم اد امری ون در نود خود تﺄمابرانگیوز

سپهساالر ،موفوق شود نظوم و امنیوت را برقورار ونود

و بسیار پراهمیت بود این نلبون نشوان مویداد بور هوم

(ارینووب323/9 :3377 ،و )324ایهانی مردی بوود

خوردن تناسب قدرت بننفع نظامیان در نظام و سواخمار

ون بن قول بیهقی« :در آیین ملو داری و اا آن املون

سیاسی سامانیان ،در دران نخست اقمودار مقوام واارت

هرچن رسمهای نیکو بود در درگاه بخارا میمول ورد»

را بن چالش میوشد

(بیهقی )637 :3304 ،حموین بن علی ،سپهساالر ،وسی

تفییف مقام وایر ،در مقوام مهومتورین شخصویت

بود ون اا همان ابمدا ،در حفو نظوم و امنیوت ملو
واقیوی

دیوانیسیاسی پس اا امیر سامانی ،تفییف اقمودار ووا

مددوار و دسمیار ایهانی و حواف و حوار

حکومت را در سایر حواههوای موالی ،دینویاعمقوادی،

دولت نصر بود اخمهف این دو مقام برتور حکووممی

فرهنگووی و سیاسووی بوون همووراه موویآورد نمیجﮥ چنووین

دامننای بن وسیت نمونونهوای بیودی نیافوت؛ اموا اا

روندی این بود ون در اثر تفییف وایر ،دخاوتصورف

ظرفیتهای بالقوﮤ اخومهف میوان ایون دو مقوام پورده

نظامیان در اداره امور بوااتر مویشود و ایون امور ،بنوابر

برداشت امری ون البمن با موفقیت وایر همراه شد

ماهیووت اقمدارگرایانوون و دور اا تخصووص نظامیووان ،بوون

چووالش میووان سپهسوواالر ابوووعلی چغووانی و وایوور

تفییف بیشمر ساخمار اقمدار سیاسی منجر مویشود در

ابوالففامحمدبناحمد نمونﮥ دیگوری اا ایون دسوت

اینجا ،در نموننهایی اا این موااهنها و تقاباهوا تﺄموا

اخمهفها بود البمن این نمونن با الگوی پیشین تفاوت

میشود تا نشان داده شود اقمدار سپهساالر و در مقابوا،

های آشکاری داشت؛ اا املون اینکون واوود امیوری

تفییف وایر چگونن بور اقمودار سوامانیان هزینونهوای

تفییفشده و حفور پررنگتر عناصری مانند فقها و

بسیار گزافی تحمیا میورد اقمداری ون اا هموان دوره

تهش آنان بنمنظور دخالت در امور سیاسی ،نیروهای

های نخسمین ،خود را مدیون و مرهون نبووغ و تسولط

درگیر در مناسوبات قودرت را ممنوودتور و ممکثورتور

وایران میدانست

میورد و البمن ونمرل آنها را نیز سختتر مویوورد بون

در دورﮤ اوج قوودرت سووامانیان ،یینووی امووانی ووون

نظر میرسید واارت ابوالففامحمد میروف بن حاوم

وایران مقمدر در ونار امیران قدرتمند مهمترین عناصور

الیا ،وایر نوحبوننصور ،بنوابر پوارهای روحیونهوای

ساخمار سیاسی سامانیان را تشکیا میدادنود ،نخسومین

شخصووی و نیووز ناآگوواهیهووای موودیریمی ،نخسوومین

امزموونهووای اخوومهف میووان دو نهوواد واارت و ارتووش

اخمهف ها را میان این وانونهای قدرت ایجواد وورده

مشاهده میشد در این دوره ،ویژگی اصلی اخمهفهوا

بود بنابراین ،همچنان ون در منوابع گوزارشهوایی در

این بود ون اقمدار وایر و نیز حفو اایگواه مممرووز و

این باره درج شده است ،واارت او بور فقور خزانون و

باثبات امیر سامانی تکاپوهای میطوف بون قودرت سوپاه

نارضایی لشکر و پریشانی عامن افوزود و توهش او در

ساالر را با موانع ادی مواان میورد مهمتورین تقابوا

رفع این دشواریها بیحاصا مانود ابوالففوا وایور

این دوره را باید در اخمهف میان سپهساالر حمویونبون

شصتمیلیون درهم بن لشوکریان داد و بوا ایون حوال،

علی و وایر ابوعبداهلل ایهانی دانست

هی وس اا او خشنود نشود در ا وراف مملکوت نیوز
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شورشهایی روی داد ون برای دفع آنها پول و لشوکر

بایووود دورﮤ سپهسووواالری عبووودالرااق را دورهای

الام بود؛ اما پول و لشکری واود نداشت (گردیوزی،

اسمثنایی در تاریخ سامانیان دانسوت اسومثنایی اا ایون

)370 :3363

منظوور ووون دورﮤ امامووداری او بووا اتخوواذ رویکووردی

این تحوالت راه را برای اعموال نفووذ عوالیتورین

فرهنگی همراه شد و همچنوین ،اودال میوان وایور و

مقام نظامی ،یینی سپاهساالر ،هموار ورد و این اموانی

سپهساالر را بن وممرین حد خود تقلیا داد اموری وون

وایر ،ابووعلی چغوانی

بهفاصلن پس اا دورﮤ عبدالرااق دوباره اا سور گرفمون

سپاهیان بون شوورش خوانوده

شد در میان مورخانی وون بیودها تواریخ سوامانیان را

بودند ،اا منصب سپاهسواالری عوزل وورد (گردیوزی،

نگاشمند تنها ابناثیر است ون بندرسومی ،توهش بورای

377 :3363؛  )kamoliddin, 2011: 225بووواواود

ونمرل قدرت امرای نظامی را تهشی شکسوتخوورده

تمووامی ایوون رخوودادها ،بوورای وایوور فقیوون سووامانی

میداند وون «اوز مزیود انمشواش و اضوطراب در آن

سرنوشت اندوه باری رقم اده شد و آن اینکن ناراضیان

سوووامان حاصووولی نوووداده بوووود» (ابوووناثیووور:3303 ،

لشکر ،گویا با موافقت پنهانی امیر نوح ون خود اا این

03/33تا)03

بود ون امیر سامانی ،بن تحری
را بنعلت آنچن تحری

واارت بن سموه آمده بود ،وایور را دسومگیر وردنود و

دورﮤ امارت نوحبننصر و واارت ابووعلی بلیموی

بن قما رساندند (اوااانی )942/9 :3349 ،آنچون بون

فصلی دیگر اا تواریخ موااهون وایور و سپهسواالر در

تبووع ایوون رخووداد تﺄمووابرانگیووز بوون وقووود پیوسووت،

ساخمار قدرت سامانیان بود این فصا تموایز بون ایون

تاحدودی درخور پیشبینی بود و آن اینکن اقمدار مقام

علت بود ون تاحودودی بورای نخسومینبوار بوود وون

سپهسوواالر فزونووی گرفووت و پووس اا ایوون دوره و بووا

نزدیکی وایر و سپهسواالر ،یینوی بلیموی و البمکوین،

چیرگی خشونتآمیزی ون بر وایور اعموال شود ،ایون

عزل و نصب نهایی امیران سامانی را رقم مویاد ایون

مقام موفق شود در مناسوبات قودرت ،نقوش خوود را

البموون اتحووادی نبووود ووون ثبوواتی در آن مشوواهده شووود

بنصورت بسیار ادیتری ایفا وند

(گردیووزی 304 :3363 ،؛ اوااووانی )933 :3349 ،و

بنابراین ،همین الگوی چیرگی نهایی سپهساالر بور

پس اا مدتی ،بار دیگر فشارها بن مقام وایر اا اانوب

وایر ،پوس اا ایون دوره و توا پایوان عمور حکوموت

سپهساالر اا سر گرفمون شود ایون بوار البمون یکوی اا

و

سپهساالران مقمدر در تاریخ سامانیان ،یینی ابوالحسون

وایرش ابوایفر عمبی نیز اا چنین موااهونای خوالی

سیمجوری ،بود وون بوا وایور بون چالشوی سوهمگین

نبود گویا خالی شدن خزانن و بن دنبوال آن نارضوایمی

خورده بود وایر ادید ،ابوالحسونعبوداهللبوناحمود

نظامیان ،وقاییی بود ون عزل عمبوی را اا مقوام واارت

عمبی ،اا خاندان عمبوی بوود ایون در حوالی بوود وون

در پی آورده بود ابومنصور عبودالرااق پوس اا عمبوی

ابوالحسن سیمجوری ادا اا بخارا ،والیوت خراسوان

مقام واارت یافت وسی ون بن قول گردیزی« :موردی

داشت یا شاید این ادعا درست باشد وون بور خراسوان

پاویزه بود و ر رسمدان و نیکوعشرت وون رسومهوای

پادشاهی میورد و وایور ادیود تنهوا موفوق شود در

نیکو نهاد و بن مظالم نشسوت و حکوم میوان دشومنان

ظاهر تملق سیمجوری گوید و در نهان ،موقییوت وی

خود ورد و انصاف رعایا اا یکدیگر بسمد» (گردیوزی،

را تباه وند عمبی موفق شد حکم عوزل سویمجوری را

39 :3363؛ ارینووب)946 :3377 ،

اا امیر سامانی بگیرد؛ اما درنهایت این وایور بوود وون

سامانیان بن ورار تداوم یافت دورﮤ امارت عبدالمل
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تجربووﮥ

مقهور قدرتنموایی ابوالحسون سویمجوری شود و او

مقووام سووابق خووویش دسووت یافووت ،براسووا

وایوور را وشووت ( عمبووی02 :3334 ،؛ فوورای:3363 ،

گذشمن ،میدانست ون دربوار بخوارا دیور یوا اود او را

)336

برونار خواهد ورد؛ اا این رو پیشدسمی وورد و ضود
سامانیان علم غیان برافراشوت و بون حسونبونبویون

سپهساالران و مواجهه سامانیان باا ل بوراه :دوتات

(رونالدولون) اظهوار تابییوت وورد (گردیوزی:3363 ،

سامانی در سراشیبی سقوط

)306

در دورﮤ حفور حکومتهوای محلوی ممقوارن در

پووس اا غیووان ابومنصووور عبوودالرااق ،سووامانیان

شرق و مروز ایران ،قدرتهایی ون مشروعیت خود را

ابوالحسنمحمودبنابوراهیم (ابوالحسون سویمجور) را

با شمشیر یا مشروعیت خلفای عباسی بن دست آورده

سپهساالر خراسان وردند و بن او مﺄموریت دادند تا بوا

بودنوود تووهش وردنوود ایوون حکومووتهووای ممقووارن را

ابومنصور عبدالرااق نبرد وند ابوالحسن سیمجور ،در

تفییف ونند و این یکی اا الگوهای مهموی بوود وون

تیقیوب ابومنصووور ،در حوووالی خبوشووان بووا سووپاهیان

مکرر تکرار شد نمونﮥ سامانیان و برخوردهای آنان با

حسن بوین مواان شد ون بون ومو

ابومنصوور آموده

حکومتها و امرای محلی ا راف نیز تاحودودی توابع

بودند سرانجام این نبرد بن نلبن ابوالحسون سویمجور

هموین الگووو بووود بووا ایوون تفوواوت ووون برخوردهووای

خمم شد؛ اما برای دیگر سپاهساالران سوامانی الگوویی

سامانیان با دیگر امارتنشینهوای محلوی بون چالشوی

ایجاد ورد تا اا این پس ،حفوور آلبویون را بونمثوابﮥ

ادی در راه تداوم اقمدار آنها مبدل نمیشد و ایون آل

گریزگاهی مطمئن در پس ذهون خوود داشومن باشوند

بوین بودند ون موفق شدند در مراهای نربی سامانیان،

(گردیزی)307 :3363 ،

بنتدری ،پاینیهای قدرت این خاندان را بون ویوژه در

پناهندگی ابوعلی چغانی بن دربوار آل بویون نموونﮥ

خراسان ،بن چالش وشند در این میان مهمترین نقوش

دیگری اا این دست اقدامات بود ابوعلی ون ابمودا در

را سپاهساالرانی ایفا میوردند ون بن هر علمی ،با دربوار

نبرد با رونالدولن موفق شوده بوود او را بون پرداخوت

مروزی سامانی بون مشوکا برموی خوردنود در چنوین

مالیاتی بالغ بر دویست هزار دینار در سوال بون دولوت

ففایی ،دربار آلبوین بنمثوابﮥ پایگواهی بورای تجدیود

سامانی موظف وند در ادامون ،دربوار بخوارا را اا ایون

قوای نظامی یا پناهندگی سیاسی در نظر گرفمن میشد

موضود خرسند نیافت نوح ون اا ایون صول راضوی

این امر اخمهفهوای میوان دو دولوت را فزونوی موی

نبود اا ابوعلی در خشم شد و سپهسواالری و اموارت

بخشید؛ بن گوننای ون شدت ایون اخومهفهوا ضوربﮥ

خراسووان را اا او پووس گرفووت ابوووعلی گروهووی اا

نهایی را بر اقمدار سامانیان فرود آورد

بزرگان نیشابور را بن وسا ت فرسوماد و چوون چواره

نموننهایی اا نحوﮤ ارتبا سپاهساالران سوامانی بوا

نشد بر نوح شورید ابوعلی ون خطر را احسا

ورده

امرای آلبوین و ذهنیت آنان بن یاری لبیدن اا دشومن

بود بن قصد ری اا خراسان خارج شد رونالدولون در

نربی نشان میدهد این امرا چگونن تفییف تودریجی

ری او را بنگرمی پذیرفت رونالدولون بوا اسومفاده اا

اقمدار سامانیان را رقم میادند در سوال 342ق264/م،

فرصت ،در ری ابوعلی را بن خدمت خوویش خوانود

دربار بخارا بدون هی بهانونای ابومنصوور را اا مقوام

امیر نووح در واوونش بون ایون موضوود ابووعلی را اا

سپهساالری ونار گذاشت او پس اا آنکون دوبواره بون

سپهسوواالری خراسووان برونووار ووورد و مقووام او را بوون
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فرنانی واگذار وورد روونالدولون

حکم نمیجن این وار حاصوا آمود درواقوع تﺄییود ایون

ابوسییدبکربنمال

پس اا مدتی اا بورادرش میزالدولون خواسوت فرموان

فرضین بود ون نقش تﺄثیرگذار و نمایوان سوپاهسواالران

اموووووارت خراسوووووان را اا خلیفووووون المطیوووووعهلل

مقمدر سامانی ،بنویژه اا دورﮤ دوم حکومت آنها ،بیش

(334تا363ق240/تا274م) برای ابوعلی اغانی بگیرد

اا هور پدیوودﮤ دیگووری در تفوییف سراسوری آنهووا و

بن این ترتیب ابوعلی چغانی با حکم خلیفن المطیوعهلل

سرانجام نیز پایان وارشان نقش ایفا ورد

و با همراهوی سوپاهی وون روونالدولون در اخمیوار او

مشخص شد نقش پیچیدهای ون این امرای نظوامی

گذاشمن بود ،بن خراسوان رفوت و بور نیشوابور اسومیه

ایفا وردند ،اا چندین اهت ساخمار اقمودار حکوموت

یافت و بن نام خلیفن عباسی خطبون خوانود (ابوناثیور،

سامانیان را بن چالش وشیده بود درگیری موداوم آنهوا

)996/33 :3303

با مقام وایر اا همان دورههای نخسمین ،توهش بورای

بنابراین خلیفن المطیعهلل ون درواقوع مجوری اوامور

بروناری امیران سامانی و اایگزین وردن امیرانی مطیع

احمد میزالدولن بود ،بنا بن درخواست آلبوین و بدون

و سرسپرده ،درگیریهای مداوم میوان مودعیان وسوب

اراده شخصی ،فرمان امارت خراسان را بورای ابووعلی

مقام سپاهساالری و نیز پیوند نهایی آنهوا بوا دربوار آل

چغانی فرسماد (مسیودی)744/9 :3360 ،

بوین ،در نقش رقیب همیشگی سوامانیان ،مجموعونای

اتحاد فائق خاصن و ابوعلی سیمجور نیز ون بیدها

اا عواما بود ون سپاهساالران سوامانی در ووانون آنهوا

علین امیر سامانی ر داد ،بوار دیگور دو ورف را بون

قرار داشمند و بننحوی باایگران اصلی ایون تحووالت

اانب ممحدانی خوارج اا سواامان سیاسوی سوامانیان

نام گرفمن بودنود اا دورﮤ دوم قودرت سوامانیان ،ایون

سوق داد امیر سامانی را سبکمکین نزنوی یاری وورد

اقمدار تودریجی راه را بورای مقوام وایور در راسومای

و بن آن دو نفر ،یینی فائق خاصن و ابوعلی سویمجور،

تﺄثیرگذاری بیشومر بور اریوان اموور و ایفوای نقشوی

ورد این نوود واوونش دو

تﺄثیرگذارتر و بدون خشونتتر مسدود ورد؛ همچنوین

رف برای نلبن بر دیگری ،همچنان ون در منابع آمده

را بن دست مقام های نظوامی داد وون در

نیز فخرالدولن دیلمی وم

روند حواد

است ،بن پایوان عمور اقمودار هور دو ورف انجامیود

ادارﮤ سیاستوراانﮥ حکومت تخصصی نداشمند و وار

درواقع ،این محمود نزنوی بود ون با پشوموانﮥ قودرت

آنها نظامیگری و انگآوری بود

سبکمکین ،بنتدری ،این سون ووانون پراونوده و اونوون
تفییفشدﮤ قدرت ،یینی ابوعلی سویمجور بونهموراه
فائق و بقایای آلبوین و نیوز آخورین امیور سوامانی را
مقهور قدرتنمایی خود ورد (خواندمیر364 :3303 ،؛
عمبی333 :3334 ،تا)333

کرابنامه
ابناثیر ،)3303( ،الکاما ،ممورام ابوالقاسوم حالوت،
تهران :مؤسسن مطبوعات علمی

اشپولر ،برتولود ،)3373( ،ایوران در قورون نخسومین
اسووهمی ،تراموون اووواد فه وووری ،ج ،3تهووران:

را رههای پژوهش
این پژوهش با رح این مسئلن انجام شد ون نقوش
و تﺄثیر سپاهساالران در تفییف تودریجی و سورانجام
سقو سامانیان پررنگ و تﺄما برانگیوز بوود آنچون در

علمی و فرهنگی

اقبال آشمیانی ،عبا  ،)3330( ،تاریخ ایوران بووید اا
اسوهم ،چ ،6تهران :نام

بوارتولد ،واسویلی والدی میرووی  ،)3309( ،تروسمان

تﺄملی بر نقش سپهساالران در تفییف و سقو حکومت سامانیان 333

نامن :تروسووووووووووووووووماندرعهد هجوم مغول،
ترامنوریموشاورا ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران
باسور  ،ولیفورد ادموند ،)3379( ،تاریخ نزنویان،
ترامﮥ حسن انوشن ،تهران :امیروبیر
بیهقووی ،ابوالففووامحموود ،)3304( ،توواریخ بیهقووی،
مصح خلیا خطیب رهبر ،تهران :امیروبیر
ترومنووی آذر ،پووروین و پرگوواری ،صووال ،)3330( ،

صداوسیما
فرواانوووی ،ابوالقاسوووم ،)3333( ،تووواریخ تحووووالت
سیاسی ،اامماعی ،اقمصوادی و فرهنگوی ایوران در
دوره سامانیان ،تهران :سمت
 ،)3333( ،------------سیمجوریان :نخسومیندودمووان قدرتمنوود توورک در ایووران ،شوویراا :ایووا
شاهسون بغدادی

تواریخ تحوووالت سیاسووی ،اامموواعی ،اقمصووادی و

گردیزی ،ابوسویید عبودالحیبونالفوحاک،)3363( ،

فرهنگی ایران در دوره صفاریان و علویان ،تهوران:

ایناالخبار ،مصح عبدالحی حبیبی ،تهران :دنیای

سمت

وماب

اوااانی ،منهاج سراج ،)3349( ،بقوات ناصوری،
تصحی عبدالحی حبیبی ،تهران :دنیای وماب

خواندمیر ،نیا الدینبنه مامالدین  ،)3303( ،تاریخ

مرسووولپور ،محسووون ،)3326( ،بررسوووی سوووپاه و

سپهساالری در عصر سامانیان ،فصولنامن مطالیوات
تاریخ انمظامی ،ش ،39ص90تا44

حووبیووبالسوویر فی اخبار افراد بشوور ،مقدمن بوون قلم

مسیودی ،ابوالحسنعلیبنالحسین ،)3360( ،المنبیون

اهلالدین همائی ،تصحوی ممن ایور نظور محمد

و االشراف ،ترامن ابوالقاسم پاینوده ،چ ،9تهوران:

دبیر سیاقی ،تهران :ومابفروشی خیام

علمی و فرهنگی

ارینووب ،عبدالحسین ،)3377( ،تاریخ مردم ایران،
ج ،9تهران :امیروبیر
عمبی ،محمد ابن عبدالجبار ( )3334تواریخ یمینوی،

میرخواند ،محمدبنسیدبرهووووووووووانالدین،)3332( ،
روضﮥالصفا ،تهران:ومابفروشیهای مرووزی خیووام
و پیوروا

تراموون ابوالشوورف ناص و ابوون ظفوور بوون سووید

نرشوووخووووی ،محمدبنایفر ،)3303( ،تاریخ بخارا،

ارفادقانی ،بمصحی و تحشین علی قوویم ،تهوران:

ترامن ابونصوو وراحمدبنمحمدبننصوو ور القباوی،

چاپخانن فردین

تلخیص محمدبنافربن عمر ،تصحوی و تحشوین:

عوفی ،سدیدالدینمحمد ،)3369( ،اوامعالحکایوات
و لوامعالروایات ،از دوم اا قسم دوم ،با مقابلن و
تصحی امیر بانو مصفا (وریمی) و مظواهر مصوفا،
تهران :مؤسسن مطالیات و توحقیقات فورهنگی
فوورای ،ریچووارد نلسووون ،)3360( ،بخووارا دسووماورد
قرون وسطی ،ترامن محموود محموودی ،تهوران:
علمی و فرهنگی

 ،)3363( ،-------------عصر ارین فرهنوگایووران ،تراموون مسوویود راووبنیووا ،چ ،9تهووران:

مدر

رضوی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران
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