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سبب     بی ،نقش ناپایدار سامانیان طی یک قرن بر طبرستان

نتیجه نبود. عنصر اصلی در سلطه سیاسبی   نابامی   حتی بی

های گسترده پب  ا   امیران خراسان بر این  الیت، نابسامانی

، تضعیف استیالی خلفای عباسبی   ببه  یب ه    ظهور علویان

تبدیل طبرستان به پناهگاهی برای سرداران عاصی   مدعیان 

ان بر طبرستان در این بر سامانیان بود. چنانچه استیالی ناامی

تبوان در راسبتای سیاسبت  ر ی      ر  گار را هر آیینه مبی 

 مقاصد د لت آل سامان برشمرد.

شبک شمیبیر   ، ببی ای ا  آتش   خبون در چنین هنگامه

آخته سرداران دیلمی در کوره تفتیده  قایع طبرسبتان کبه ا    

 تدبیر دامن  ده   آبدیده شده بود؛   تمهید به سوی سامانیان

های دیالمه را پی ریزی نمود، تبا نبه   ابا رانه ساختار د لتن

تنهببا سرنوشببت ایببران؛ بلتببه حیببان سیاسببی   ناببامی    

. نتیجه  های اسالمی   خالفت را نیز دگرگون سا دسر مین

اینته طبرستانی که خبود در آابا  قبرن چهبارر هجبری ا       

جامعیت ال ر بر تثبیبت حتبومتی پایبدار برخبوردار نببود،      

 ثبان سیاسی پایان قرن چهارر گردید.  بسترسا 

تحلیلی   مبتنی بر  -ر ش تحقیق در این مقاله توصیفی

 استنادان به منابع   مآخذ است.
 

طبرستان،  شمگیر، آل  یار، آل بویه، مداخالن  ها:کلیدواژه

 .سامانیان

The unstable role of the Samanids over a 

century in Tabarestan was not without effect. 

The main element in the political and military 

domination of the Khorasan amirs in the 

province was the widespread unrest following 

the rise of the Alawites, the weakening of the 

Abbasid Caliphate, and especially the 

conversion of Tabarestan into a refuge for 

sinful commanders and claimants. The 

military conquest of Tabarestan in this time 

can be actually in line with the policy and 

intentions of the Al-e Saman government. 

In such a storm of fire and blood, the sword of 

a Dailamid’s skirmishers in the boiling furnace of 

Tabarestan events, instigated and devised by the 

Samanids, undoubtedly laid the foundation of the 

dialectic governments, not only the fate of Iran; 

Rather, it will transform the political and military 

life of Islamic lands and the caliphate. The result 

was that Tabarestan, which itself did not have the 

requisite integrity to establish a stable 

government at the beginning of the fourth century 

AH, was subject to political stability by the end 

of the fourth century. 

The research method in this paper is 

descriptive-analytical and based on references 

to sources and references. 
 

Keywords: Tabarestan, Woshmgir, Ale-Ziar, 

Ale-Bouyid, Samanid’s Intervention. 
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 مقدمه  . 1

آنچه در  قایع خراسان   طبرستان در قرن چهبارر  

علت انگاشت. توان بیهجری رخ داده است را نمی

در الببببالی رخبببدادهای ایبببن عصبببر، نبایسبببتی 

های آل سامان را به خصوص در طبرسبتان   سیاست

آنهم به طببع اهبداو   مقاصبد درا مبدن د لبت      

 یخیبر اساس مسبتندان تبار  سامانی نادیده گرفت. 

که  قایع طبرستان صرفا یک رسدنار نمی مقبول به

علت باشد که ناخواسته التهاببان  رشته تحوالن بی

سبامان را  ناامی را دامن بزند. لذا نبایستی نقبش آل 

رنب  ببدانیم،  یبرا    های طبرستان کبم در نابسامانی

هبای  )خواسته یا ناخواسته( نقش اصلی به سیاسبت 

 ایببن د لببت متبب ثر ا  فضببای خراسببان بببزر  بببا 

گردد. بنابراین مطالعه   تبیین تاریخ طبرستان در می

ت ثیر ا  نقش اساسی سبامانیان؛ ناکبامی   این عهد، بی

 ها در این عرصه را بدنبال خواهد داشت.پ  هش

 مبان ببا اقتبدار امیبر     کند که هبم تاریخ گزارش می

یابی عمر لیب   اسماعیل سامانی در ما راءالنهر   قدرن

 در علبوی   ید محمدبن خراسان،صفاری در سیستان   

ای قببدرن تببا ه (ر888-022/ ق722-782) طبرسببتان

گرفت. این تقارن، سب  اصطتاک سیاسی   در نهایبت  

ناامی در  الیت جرجان   طبرسبتان شبد )اببن فقیبه،     

(. همین برخوردها میان رافع اببن هرثمبه     950: 9830

هبای  نای  ا ، محمد بن هار ن، نیبز موجب  درگیبری   

ر گردیبد. پب    022ق/ 782در طی یک دهه تبا  چندی 

ا  عزل رافع ابن هرثمه،  ی با علویان طبرسبتان همبراه   

ر در نییابور به نبار محمبد اببن    808ق/ 788شد   در 

  ید خطبه خواند.  

این نتته گویای آن است که  مامبداران علبوی   

، سیطره  مامبداران خراسبان را ببر ایبن     در جرجان

ترصبد فرصبتی بودنبد تبا     تافتنبد   م مناطق برنمبی 

خودمختاری خویش را ا  خراسانیان عملبی کننبد.   

این قضیه مایبه کیبمتش دایمبی میبان مبدعیان        

 سرداران متواری در طبرستان شد.  

هبایی ببود   جغرافیای این سر مین نیز  اجد  ی گی

 ت ثیر بسیار داشت.که در ر یدادهای سیاسی این منطقه 

رسبی ایبن   مسئله اصلی در پب  هش حاربر بر  

نتته است که چرا حاکمیت متالطم یتصبد تبن ا    

سرداران ناامی در حد د پنجباه سبال، ببر فضبای     

 میوش حاکم بر طبرستان به طول انجامید؟

گونه کبه قابلیبت منطقبه طبرسبتان ببرای      همان

هببای مختلببف جببذس سببرداران فببراری ا  قببدرن

 ی ه قلمر ی د لت سبامانیان   علویبان   سیاسی، به

توان انتار نمود. فضایی که در حیه را نمیدر این نا

طبرستان متبلور شده بود تا این میزان ا  سرکیی   

هم در ایبن مقطبع ا    ب آن طغیان سرداران ناامی را

 جبود نیامبده   خبود ببه   ب میسر سا د، خود به  مان

بببود. حاکمببان مسببتولی بببر طبرسببتان را بایسببتی  

  یببا خواسببته یببا ناخواسببته اکثببرا  مببدعیان تببا ه  

سرکیان بر اقتدار عباسیان   سامانیان دانست. نتتة 

تواند ببر محبور تبالش    اساسی در این مقاله نیز می

عامدانة سیاسی عباسیان ببر حضبور قبوای د لبت     

 سامانی در طبرستان باشد.

اهداو این تحقیق نیبز بررسبی سبیر پبرتالطم     

قدرن سیاسی   ناامی در  الیت طبرستان به تببع  

ثبباتی در  ای که بیان است. به گونهحاکمیت سامانی

های پیدا   پنهبان امیبران   این  الیت معلول دخالت

 رسد.سامانی به نار می

اساس بررسبی   پرسش اصلی در این پ  هش بر

تبب ثیر تحریتببان   اقببدامان سببامانیان   خالفببت 

هبای گسبتردس سیاسبی   نابامی     عباسی بر خیزش

 ، سامان یافته است.سرداران طبرستان
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رسد فرربیان مطبرش شبده در ایبن     ه نار میب

رابم موقعیبت جغرافیبایی    پ  هش آنسبت کبه ببه   

خاص منطقة طبرستان که حالبت پناهگباه ببه ایبن     

را  بخیید به  ی ه ملهم ا  تبلیغان شبیعی  منطقه می

دانست. به جرأن باید اذعان  تصادو توان یکنمی

 یب ه حضببور  نمبود کبه مبداخالن عباسببیان   ببه    

ترین علل تیدید تیبنجان  سامان، مهم سپاهیان آل

سیاسبببی   ترایببب  رظسبببای نابببامی در ببببر   

های سیاسی، دینبی   حتبی اجتمباعی در    کیمتش

 طبرستان بوده است. 

بببر  ر ش تحقیببق در پبب  هش حارببر مبتنببی 

 در نابامی  رخبدادهای  بب تحلیلبی   توصیفی تیریح

 برخورد نحوه   تحلیل مستند  در طبرستان،  الیت

 های سیاسبی  عاصیان   سرکوس شورش با سامانیان

   برخبی  تباریخی  ا ل دسبت  منبابع  ببر  تمسک با

تبالش   اینجبا  در البته. است اخیر محققان تحقیقان

 منبابع  ببر  دقیبق  اسبتنادان  در کنار تا است گردیده

 تبب ثیر ایببنبببر  ال ر یببابیعلببت  مببان،هببم اصببلی،

  یبب هبببه ایببران  الیببان آینببده دیگببر تحببوالن در

 پذیرد. صورن خراسان نیز

های ال ر گر فقدان پ  هشپییینة تحقیق، نیان

الجییبی در  در پردا ش تحوالن این منطقبة سبوق  

ر  گار پراواای آستانه قرن چهارر هجری   یبک  

ای تحقیقبان کبه   قرن پ  ا  آن است. به جز پباره 

پیرامببون ظهببور دیالمببه نگاشببته شببده   در آن بببه 

 انبد؛ مقباالن  هخاستگاه آل  یار   آل بویبه پرداختب  

اند . ایبن  ی پیرامون این ر  گار پ  هش نمودهاندک

قلیل مآخذ هم بییتر ا  آنته ببه تحلیبل   بررسبی    

نگباری توصبیفی   ، تنها ببه  قبایع  رخدادها بپردا ند

اتتاء  ر یده اند. لذا جای ت لیف جامع   مسبتندی  

پیرامون طبرستان در قر ن سور   چهارر هجری؛   

لیلبی ا   ربعیت ایبن  الیبت     سلسله مقباالن تح 

 همچنان خالی است.  

بنببابراین گذشببته ا  منببابع دسببت ا ل هماننببد  

، تب لیف ابوالقاسبم حمبزه سبهمی؛     تاریخ جرجبان 

 تباریخ  ، نوشبته اببوالفرا اصبفهانی؛   مقاتل الطالبیین

 ... ؛ معببد د   اسببفندیار؛ ابببن نوشببتة ،طبرسببتان

هببایی پیرامببون منطقببه طبرسببتان در قببرن پبب  هش

هجببری انجببار گرفتببه اسببت، همچببون    چهببارر

، استراباد   گرگان، ت لیف مسیح ذبیحی؛ نامهگرگان

نوشتة اسبدا  معطبوفی؛   مقباالتی چنبد ا  دکتبر      

اکببر کجبباو  ...؛ کبه    صالح پرگاری   دکتر علبی 

توانند مورد استفاده اهل تحقیق قرار گیرند   در می

 این مقاله نیز مورد استفاده  اقع شده اند.
 

 های ضد سامانی به طبرستان. هدایت شورش2

ب ناامی داخلی طبرسبتان در   تتاپوهای سیاسی

های این  الیبت  نیمة قرن سور هجری با کیمتش

شد، کامال  با در قرن چهارر که ا  بیر ن تحریک می

اند. به تعبیری دیگبر، مجبادالن     یتدیگر متفا ن

هایی که پ  ا ت سی  د لت سبامانیان در  درگیری

طبرستان شتل گرفت، متب ثر ا  تحرکبان بیر نبی    

ثبباتی ناشبی ا    امیران سامانی در این منطقه بود. بی

خراسبانی را   فرار مدعیان به طبرستان، پای سپاهیان

به این منطقه گیود. لبذا دفبع نیر هبای عصبیانگر     

ناامی به نواحی طبرستان، به سبرا یر شبدن قبوای    

 سامانی به این منطقه منجر گردید.

بخیی قوای سبامانی    دیگر سوی نیز با میر عیتا

در طبرستان، ا  سوی خلیفه عباسی، نیت باطنی خالفت 

در کوتاه نمودن دست مخالفان نیز عملبی شبد؛   ر ال   

 گر همین نتته است. ر یدادها نیز نیان

، ا  امیببر ، در پیتببار بلببخ عمر لیبب  صببفاری 
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اسماعیل سامانی شتست خورد   به اسبارن افتباد   

(. بنببابراین محمببد ابببن 850/ 7: 9822)مسببعودی، 

، فرصت را مناس  دید   در پی تصرو برخی  ید

، ا  نواحی خراسان برآمد. ا  با استقرار در جرجبان 

ی را ببه قصبد تصبرو برخبی ا      سپاهبیست هزار 

،  نببواحی خراسببان ارسببال  نمببود )ابببن اسببفندیار 

(. اسببببماعیل 700: 9888، ؛ مرعیببببی752: 9888

نی، محمد ابن هار ن را کبه سبابقه نابامی در    ساما

این منطقه داشت، برای دفبع محمبد اببن  یبد ببه      

؛ ابببن  8228/ 95: 9880جرجببان فرسببتاد )طبببری، 

(. بنابراین  الیبت طبرسبتان   98/ 5: 9882مستویه، 

، شاهد جنگبی ببزر  ببود    ر 022ق / 782در سال 

 ، ببر نیر هبای  تا اینته سپاه سامانی با تدبیر نابامی 

 سیع علویبان الببه یافتبه   ببه قلبع   قمبع آنهبا        

؛ ابببن 850/ 7: 9822مبببادرن نمببود )مسببعودی،  

 (.  98/ 5: 9882مستویه، 

جان محمد ابن  یبد علبوی را کبه در    پیتر نیمه

این معرکه جراحت سخت برداشته بود به جرجبان  

. اما اجل به  ی مهلت نداد   درگذشت   رسانیدند

ور داعی دفن نمودنبد )اببن   ا  را در محلی به نار گ

(. فر ندش  یبد اببن محمبد    752: 9888اسفندیار، 

نیز به اسارن درآمد   ا  را به بخبارا فرسبتادند تبا    

در آنجا به اکرار  یست   دختر حمویه ابن علی را 

: 9882نیز ببه ا د اا درآ رد )اببوالفرا اصبفهانی،    

  (.73/ 98تا: ؛ ابن اثیر، بی887

ابن محمد در بخارا ببرای   شاید نگاه داشت  ید

دل نگرانی ا  ر یدادهای آینده طبرستان   اسبتفاده  

ا  ا  در مواقع لز ر بود. ا  این پ  محمد ابن هار ن 

ا  سوی سامانیان به فرمانر ایی طبرستان منصوس شبد  

(؛ لبیتن  88: 9889؛ بیهقی، 8293/ 95: 9880، )طبری

ق/ 780 ی پ  ا  چندی بر سامانیان عصیان  ر ید )

ر (   بالفاصله به سوی ناحیة ری متبواری شبد.    027

ا  در ری ا  سبپاهیان سببامانی شتسببت خببورد   بببه  

، ؛ ابن مستویه878: 9888، دیلم متواری شد.)گردیزی

9882 :5/ 78  .) 

، متتفی خلیفه عباسبی جانیبین   در همین  مان

معتضد گردید   منیور حتومت بر طبرستان   ری 

یل سببامانی فرسببتاد )طبببری، را بببرای امیببر اسببماع

(. اسماعیل سامانی نیز ببرادر اده  8372/ 95: 9880

خود ابوصالح منصور ابن اسبحاق را ببر حتومبت    

، ؛ خوانبدمیر 8273/ 95شهر ری گماشبت )همبان:   

9858 :8 /855  .) 

پ  ا  چندی چون فضای سبنگینی ا  حضبور   

قوای سامانی در طبرسبتان احسباس گردیبد، امیبر     

ی به اجببار، فر نبدش احمبد را ببه     اسماعیل سامان

،   ابوالعباس عبدا  ابن محمد اداره  الیت جرجان

را بببر حتومببت طبرسببتان گمببارد   هببر د  را بببه 

سرکوس محمد ابن هبار ن م موریبت داد. محمبد    

ابن هار ن که ببا ناصبر کبیبر بیعبت   ببا جسبتان       

،  هسودان ا  داعیان دیلمبی نیبز متحبد شبده ببود     

یاری ا  دیلم به سوی آمبل سبرا یر   همراه مردر بس

شد. لیتن در مصباو ببا سبپاه سبامانیان شتسبت      

 خورد   عده  یادی ا  سپاهیانش کیته شدند.  

این پیر  ی اسباس افزایش قدرن سبامانیان در  

 الیببت طبرسببتان را فببراهم سبباخت. کیاسببت     

ابوالعباس نیز موج  تحتیم هرچه بییتر حاکمیت 

: 9880طبببری، سببامانیان بببر ایببن بببالد گیببت )  

(. بببار دیگببر محمببد 873: 9888، ؛ گردیببزی8279 /95

ابن هار ن   ابن جستان جهت استخالص طبرسبتان ا   

، سببپاهی گببران را فببراهم سبباختند.  سببلطه سببامانیان

ابوالعباس بر قبوای داعبی   محمبد اببن هبار ن الببه       

فرستاده   ا  سسبتی  ای یافت. سپ  به امیر سامانی نامه
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مبود. اسبماعیل سبامانی، بالفاصبله     فر ندش شتایت ن

فر نببدش را مخاخببذه   ا  حتومببت جرجببان معببز ل 

ساخت   شخصی به نار پبارس )ببارس التبیبر( را ببه     

 ؛ ابببن 875: 9888جببای ا  منصببوس کببرد )گردیببزی، 

 (.788-789: 9888اسفندیار، 

پببارس یببا بببارس التبیببر، ا  حاجبببان بببزر   

د   ر به حتومت رسبی 028ق/ 702امیراسماعیل، در

جهبت پایبان بخیبیدن ببه اایلبه      ای به طرش نقیه

انببدا ی علویببان بببر محمببد ابببن هببار ن   دسببت

خراسان مبادرن کرد. ا  توانست محمد ابن هار ن 

را دستگیر   به بخارا اعزار کند. محمد ابن هبار ن  

، ا  را در شبهر گردانیدنبد     چون به بخبارا رسبید  

تبا ببه   سپ  در سردابی کرده   درس آن را بسبتند  

، ا  تینگی   گرسنگی جان داد. عصبر  جرر خیانت

، حاکمیت ابوالعباس عبدا  ابن محمد بر طبرسبتان 

 جبود آ رد   ببه   شرایط مناسبی را برای مبردر ببه  

عدل   انصاو سامانیان بر این منطقه »نوشتة تاریخ 

مستولی شد؛ به نحوی که مردر طبرسبتان ببه هبی     

)اببن  « نیده بودنبد عهد ندیده   ا  اسالو خود نیب 

هبایی  (. در همین ایبار دسبته  750: 9888اسفندیار، 

خودسر ا  اقوار ر س به سواحل طبرسبتان هجبور   

آ ردند   ابوالعباس این نیر ها را سرکوس نمود که 

هبای بعبد نیبز ببه همراهبی      این تهاجمان در سال

: 9888های ر سی ادامه پیدا کبرد )مرعیبی،   کیتی

 (.78: 9827؛  جمالزاده، 788

با درگذشت امیراسماعیل سامانی، پسرش احمد 

ابن اسماعیل، به امارن رسید. پبارس )ببارس التبیبر(    

که قصد ارسال اموال   خبراا ری   طبرسبتان را ببه    

بخارا داشت، چون خبر درگذشت اسماعیل را شبنید،  

این اموال را ا  نیمه راه با گردانید   به خلیفه عباسبی  

مسبتویه،   ز به ا  تقدیم کرد )ابنپناه برد   اموال را نی

 (.  902: 9888، ؛ گردیزی30 /5: 9882

، نیز امیر سبامانی  ر 098ق/  829در حد د سال 

ا  حتار جرجان   ساری در طبرستان خواست کبه  

برای مقابله با تهباجم نیر هبای ر س در سبواحل    

 جنببوبی دریببای خببزر بببه کمببک قببوای خراسببان 

مدابن سهل که بر ر اح 098ق/  828بر ند.در سال 

، یبک  امیر نصر د ر سبامانی عصبیان  ر یبده ببود    

، لیتن این  مبان  چندی بر طبرستان حاکمیت یافت

کوتبباه بببود   بببه   دی سببرکوس شببد )گردیببزی، 

 (.983/ 98تا: ؛ ابن اثیر، بی883: 9888

 

 . نصر سامانی و دخالت در اوضاع طبرستان3
 یببابیقببدرن   (اُطببر ش) کبیببر ناصببر ظهببور

ا  در آاا  قرن چهارر هجری در طبرستان  گسترده

ایست که بایستی با دقت بییبتر در آن ت مبل   حادثه

 نمود؛  یرا این  اقعه سه نتیجه را درپی داشت:

. د لت سامانی در جوار قلمر ی خبویش ببا   9 

شد که خطران بسبیاری  ر  مییک مدعی تا ه ر به

را ا  جهببان سیاسببی، مببذهبی   ناببامی فببراهم   

توانست منبافع   قلمبر ی حاکمبان    آ رد    میمی

 خراسان را به خطر بیندا د.

توانسبت مب من   پناهگباه مناسببی     طبرستان می .7

گونه نیز شد   بسبیاری  که اینبرای مخالفان باشد. چنان

ا  مدعیان   مخالفان به طبرستان هزیمبت نمبوده   در   

 آنجا علیه منافع   قوای سامانی فعالیت کردند.

خالفت عباسیان ا  ظهور اطر ش ناخیبنود  . 8

 گردید   به دنبال سرکوس ا  برآمد. 

در چنین شرایطی بود که ا ربا  ببر سبامانیان    

گران آمد   مترصد فرصتی جهت دخالت در امبور  
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طبرستان شدند. ناصر کبیر نیز بالفاصبله ببه انجبار    

اقداماتی برای توسعة دامنه اقتبدار خبویش برآمبد.    

، لیلبی اببن نعمبان    نگان سپاه ناصرجمله ا  سره ا 

دیلمببی بببا شتسببت قببراتتین، حبباکم رانببده شببده 

،  مینه را برای هجور به نییبابور  سامانی ا  جرجان

  اسببتیالی بببر آنجببا فببراهم نمببود   بببا شتسببت 

نبار  ه قراتتین، بر شهر نییبابور مسبلط   خطببه بب    

 ر(.  079ق/ 828داعی صغیر  د )

، ر077ق/ 820پ  امیر نصبر سبامانی در سبال    

سپهساالرش حمویه ابن علی را که دختبر خبویش   

را به همسری  ید ابن محمد داده ببود   عمبال  ببه    

 یسبت  صورن محترمانه در بخارا ببه اسبارن مبی   

(، را برای سرکوس لیلبی  758: 9888)ابن اسفندیار، 

ابن نعمان به خراسان   نییبابور اعبزار کبرد )اببن     

در ناحیبه تبوس    (. د  سبپاه 3227/ 99: 9887اثیر، 

،   سرانجار نیر هبای لیلبی در   با یتدیگر جنگیدند

مصاو ببا سبپاه سبامانیان درهبم شتسبته   لیلبی       

دستگیر   گردن  ده شد. حمویه ا  بلندپایگان سپاه 

خواست تا فرمان نابودی تمبار سبرداران علبوی را    

، لبیتن آنبان نپذیرفتنبد. ا  جملبه سبرداران      بدهند

که امان یافته  ا  مر  رهایی همراه لیلی ابن نعمان 

،  شبمگیر   پسبران   ، مبردا ی  ، ماکانیافتند اسفار

 (.  908: 9888بویه بودند )گردیزی، 

این شتست برای سپاه علویان چنبدان سبنگین   

ا  بزرگان طبرستان را ببر آن داشبت   ای بود که عده

تببا حتببی داعببی صببغیر را ا  میببان بردارنببد )ابببن  

: 9888، اببببن خلبببد ن ؛988/ 5: 9882مسبببتویه، 

، یبابی ناصبر اطبر ش   (؛ بنابراین ببا قبدرن  388 /7

استیالی چهارده ساله سامانیان بر طبرستان به پایبان  

که اطر ش در قیبد حیبان ببود    رسید   تا هنگامی

 ، سامانیان را بر طبرستان راه نبود. (823)

پ  ا  مبر  ناصبر طبی چهبار سبال سبتون       

ه سیادن بر آنجبا  معناداری بر منطقه حاکم گیت ک

نمود. امبا شتسبت لیلبی اببن نعمبان      را سخت می

( ا  سپاه سامانی، ناخینودی سرداران نابامی  828)

را چندان باال برد کبه قصبد توطئبه علیبه داعبی        

انز ای ا  را نمودند. این موروعان موج  سبلطه  

 د باره سامانیان بر طبرستان گیت.

ببر  سیاست تبا ه سبامانیان در طبرسبتان مبتنبی     

حمایت ا  سرداران برجسته دیلمبی قبرار گرفبت.    

این تدبیر البته پاسخ ر شنی نبداد   ایبن سبرداران    

پ  ا  چندی خبود مبدعیان تبا ه علیبه سبامانیان      

، قصد هجبور  ر 078ق/  899شدند. مثال  اسفار که در 

گسترده به طبرستان را داشت، با شتست  ارده ببر ا   

/ 7: 9822ودی، مجددا  به خراسان عق  نیست )مسع

 (.709: 9888؛ ابن اسفندیار، 233

هجور سامانیان به طبرستان به فرماندهی نصر د ر 

، بلتبه سبپاه   سامانی نیز توفیقی را نه تنها حاصل نترد

سی هزار نفری ا  را نیبز دچبار سبختی   ابافلگیری     

 078ق/  893در سبال  ای نمود. امیر نصر طی مصالحه

، سپاه خبود را  ینار به داعی، با پرداخت بیست هزار در

ا  مخمصة درگیری خالصی بخیید )اببن اسبفندیار،   

 (.  729/ 98تا: ؛ ابن اثیر، بی702: 9888

ق/  898نصببر سببامانی مجببددا  سببپاهی را در   

، به سرداری ابن محتاا   به همراهبی اسبفار   ر078

اعزار نمبود.   ابن شیر یه جهت چیرگی بر طبرستان

ه قتل رسانید   ببر طبرسبتان   اسفار داعی صغیر را ب

 استیال یافته   به نار نصر سامانی خطبه خواند.

که دریافته بودند، استقرار حاکمبان  سامانیان در حالی

توانبد اسبتمرار یاببد، در تبالش     آنان در طبرستان نمبی 

بودند تا ا را  طبرستان را ا  طریق حمایت ا  مبدعیان  

 قببدرن   افببزایش تنا عببان سیاسببی   ناببامی      
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های گاه   بیگاه در آشوس نگاه دارنبد. ایبن   لیترکیی

سیاست گرچه در کوتاه مدن توانست اهداو سبامانیان  

گیببری را محقبق سبا د،  لببی در درا مبدن بببه شبتل    

 .  های آل  یار   آل بویه منجر شدحتومت

گیری آل  یار، اقدامان سیاسبی  بستر ا لیه شتل

   ناببامی اسببفار ابببن شببیر یه اسببت کببه در آاببا  

الحمایه سامانیان بود. اسفار با حمایت سامانیان  تحت

هبای طبرسبتان     بباره خبود را ببر سبر مین    به یک

جرجان   ری   قز ین    نجان مسبتولی دیبد. لبذا    

گذاری مترصد آن شد تا جلوس نموده   در ری تاا

خواهی اسبفار موجب  طبرد ا  ا     نماید. لیتن  یاده

یی کبه یتبی ا    جان  مردر   سپاهیانش شد. تا جبا 

 890)، ا  را به قتل رسباند  سردارانش به نار مرد ای 

  د لت دیلمیان آل  یبار را در دیلبم     (  ر 089/ ق

؛ 233/ 7: 9822، گببیالن تثبیببت نمببود )مسببعودی  

 (.  880: 9898، مجمل التواریخ  القصص

ماکان ابن کاکی نیز که در حفظ اقتدار خود تالش 

طبرسبتان را در ایبن    کبرد، مبدتی حتومبت   بسیار می

 مان به دست داشبت. لبیتن چبون تبوان مقابلبه ببا       

، طبرستان را رها کرد   ببه نییبابور   مردا ی  را نیافت

پناه برد. هجور میبترک ماکبان   سبپاه سبامانیان نیبز      

موج  استخالص جرجان نگردید   ماکبان ا  سبوی   

 به حتومت کرمان اعزار شد. آل سامان

نیان دریافتنبد کبه امتبان    بنابراین  مانی که ساما

استیالی بر طبرستان را نخواهنبد یافبت؛ برخبی ا     

سرداران نابامی دیلمبی را تحریبک   ببه قبدرن      

نیانیدند. در این راه امتان انتصاس برخی سرداران 

گیت. در نقاط ایران نیز فراهم میای دیلمی بر پاره

همین  مان بود که پسران بویبه ا  ماکبان رخصبت    

 خدمت مردا ی  درآمدند.طلبیده   به 

ر، ا  شهر ری به 088ق/  879مردا ی  در سال 

سوی جرجان لیتر کیید   ابوبتر چغبانی را کبه   

، راند. امیر نصر که خود در بر آنجا استیال یافته بود

این هنگار در نییابور بود قصد هجور به طبرسبتان  

  نبرد با مردا ی  را کرد. پ  ابوالفضل بلعمبی ببه   

طرو ابن محمد جرجانی   یبر مبردا ی    ابونصر م

ای نوشبت تبا ا  را ببه    ( نامبه 792: 9808، )سهمی

سوی خود جل  نماید. مردا ی  چون ا  این خببر  

، مطرو را به قتل رساند. پب  بلعمبی   آگاهی یافت

به مرد ای  نوشت   در آن ا  را ا  عقوببت  ای نامه

ر یار یی با نصر سامانی هیدار داد. در ایبن نامبه   

بلعمی به مرد ای  پیینهاد نمود که جرجان را ترک 

، مالیباتی را سبالیانه   کرده   در قببال حتومبت ری  

بپببردا د. مببردا ی  ایببن پییببنهاد را پببذیرفت   بببا 

سامانیان صلح نمود. برخی ا  محققان جدیبد، ایبن   

جریان را حاکی ا  ر یترد سیاسی دستگاه سامانیان 

: 9828کجبباو،  انبد ) دانسته   بر آن خبرده گرفتبه  

 (.  997: 9828؛ پرگاری، 779

ببببدین ترتیببب  حتومبببت جرجبببان نیبببز در 

سپهساالری ابوبتر محمد ابن مافر چغانی درآمد   

گباه  مردا ی  در د  سال باقیمانده ا  عمبرش هبی   

متعرض  الیت طبرستان نید   صرفا  توجبه خبود   

را بببه نببواحی اببرس ایببران معطببوو کببرد )ابببن   

 (.  908: 9888، ؛ گردیزی989/ 8: 9882مستویه، 

، سپاهیان ر085ق/  878با قتل مردا ی  در سال 

 یاری ببا ببرادرش  شبمگیر همبراه شبدند. پب        

 شمگیر فردی به نار بانجین را به امیری طبرسبتان  

اعزار نمود   ا  توانست قوای سامانی را ا  منطقبه  

بیر ن کند. تهاجم ماکان ابن کاکی   ابوبتر چغانی 

، در  هله ا ل ببه  ر085ق/ 873ر سال به جرجان د

شتست انجامیبد؛ امبا ببز دی پب  ا  درگذشبت      

، ماکان بر جرجان استیال یافت. ا  نیبز پب    بانجین
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 ا  اندک  مانی بر سامانیان تمرد  ر ید.

هبای  تاریخ چهار ساله طبرستان در میبان سبال   

، کمببببی مخببببد ش    ر032-088ق/ 873-878

؛ 82 /8: 9882، مسبتویه  فراموش شده است )اببن 

بایست ا  منابر  ( که نمی705: 9888ابن اسفندیار، 

/ اکتببر  878محققان تیبزبین د ر بمانبد. در محبرر    

، ابوعلی چغبانی را ببه طبرسبتان    ، نصر سامانی080

فرسببتاد. پیتبباری بببه مببدن هفببت مبباه بببر در ا ه 

جرجان ادامه یافت تا اینتبه سبامانیان ببر جرجبان     

داری آنجبا  م سیمجور به  الیتاستیال یافته   ابراهی

 اببن  ؛89/ 8: 9882منصوس گردید )ابن مسبتویه،  

 (.708: 9888اسفندیار، 

 

. تبدددیط طبرسددتان ای هگیهتعدداا  اهدد ان بدده  4

 خاستعاا دیله ان
، بببا درگذشببت امیببر نصببر   ر033ق/  889در 

، حسبن فیبر  ان کبه صبلح میبان اببوعلی       سامانی

ر به مخالفبت  ، سپذیرفتچغانی    شمگیر را نمی

  عصیان برداشت   بر سپاهیان اببوعلی کبه عبا ر    

نییابور بودند رربه سختی  ارد ساخت )گردیزی، 

 (.  920/ 93تا: ؛ ابن اثیر، بی888: 9888

، ، طبی فرمبانی  امیر نوش سبامانی  در همان سال

ابوعلی چغانی را به یاری  شمگیر جهت هجور بر 

شهر جرجان   بیبر ن رانبدن حسبن اببن فیبر ان      

فرستاد.  شمگیر که به دربار نوش سبامانی پناهنبده   

شببده بببود )پناهنببدگی بببه دربببار سببامانیان نیببانه  

پیوستگی با امیران دیلمی بود(، با کمک سامانیان بر 

. لبیتن ایبن پیبر  ی چنبدان     استیال یافبت جرجان 

 نپایید.  

، ببه همبراه سبپاهی    ر038ق/ 885مجددا  در سال 

انبوه ا  آل سامان بر طبرسبتان یبورش ببرد   آنجبا را     

هبا  تسخیر نمود. حاکمیت بر شهر جرجان در این سال

ثبان نداشت    مار امور آن چندین نوبت دسبت ببه   

گر رخنه رعف   دست تغییر کرد. سقوط بخارا نیان

شببورش در کالبببد ناببار  مامببداری سببامانیان بببود   

 (.839: 9888؛ گردیزی، 987: 9888)نرشخی، 

، با استقرار مجدد نوش بر بخارا پ  ا  صبد ر   

منصور قراتتین م مور تسخیر طبرستان گردیبد. در  

، محمدابن عبدالر اق متبواری   ببه نبزد    همین ایار

برد رفت   امان می الد له که در جرجان به سررکن

، طلبید. پ  منصبور قبراتتین ببه همبراه  شبمگیر     

 عا ر طبرستان شد،

 مار امور جرجان در این حال در دست حسبن  

فیر  ان بود. منصور طرش مصبالحه ببا فیبر  ان را    

گذاشت    شبمگیر را نیبز در جرجبان گذاشبته       

خود به نییبابور خبود با گیبت )اببن اسبفندیار،      

 (.522/ 8: 9888خلد ن، ؛ ابن 700: 9888

، عمال  تحت اسبتیالی  ، طبرستانپ  ا  این ایار

، ر053ق/ 833،   در سببال آل بویببه قببرار گرفببت 

الد له  ارد شهر جرجبان شبد    شبمگیر ببه     رکن

 افبت یدر قببال در  هیب آل بوخراسان هزیمت کبرد.  

با سامانیان در این سال مصالحه نمود  انهیسال یمبلغ

قی خویش چیم پوشبید. لبیتن     ا  متصرفان شر

الد لبه ببه طبرسبتان      ، رکنر055ق/ 859در سال 

جرجببان هجببور آ رد   بببر آن سببلطه یافببت      

  شمگیر نیز به دیلم   گیالن پناه جست. 

ر 082ق/ 852 شمگیر در یک حادثبه در سبال   

درگذشت   فر ندش بیستون به حتومت  یاریبان  

الفبت  (. ا  ا  سبوی خ 858: 9888رسید )گردیبزی،  

عباسی نیز ت ییبد    الیبان طبرسبتان   ر یبان ببد       

 اگذار شد   لق  ظهیرالد له گرفت. این چنبین ببود   

که صلح میان آل بویه   سامانیان، پب  ا  سبی سبال    
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 ، منعقد گردید.  ر027ق/ 889کیمتش، در سال 

ر، چببون 087ق/ 829چنببدی بعببد در سببال   

لفبت  ، ببه مخا فخرالد له حاکم آل بویه در طبرستان

بببا عضببدالد له در حببذو بببرادرش عزالد لببه     

پرداخت، با تهدید عضبدالد له ببه سبوی جرجبان     

هبایی ببه   متواری گیت. عضد الد له با ارسال نامه

قابوس، تقارای تحویل برادرش فخرالد له را کرد. 

، پب  مخیدالد لبه ببه سبوی     اما قبابوس نپبذیرفت  

طبرستان لیتر کیبید   ببر آنجبا اسبتیال یافبت        

وس ببه همبراه فخرالد لبه ببه خراسبان   نبزد       قاب

الد لبه تباش،   سامانیان رفت. در چنین حالی حسار

، ببه  ، به همراهی فبایق   قبابوس  سپهساالر سامانی

سمت جرجان حرکت کردند   جرجان به محاصره 

قوای سامانیان درآمد؛ لیتن تسلیم نیبد. در همبین   

ایار با درگذشت عضدالد له   سبپ  مویدالد لبه،   

ن  داخلی د دمان آل بویه نیز آاا  شد. در ایبن  ج

هببای داخلببی ایببار سببامانیان نیببز گرفتببار درگیببری

: 9888، میابهی در د لبت خبود بودنبد )گردیبزی    

 (.  775: 9852، ؛ عتبی 883

سامانیان کبه پب  ا  ر  گبار نصبر ببن احمبد       

( دچار رعف داخلی شده   به تبدری ،  829-889)

ببر اریتبه قبدرن    اهل شمییر به جبای اهبل قلبم    

 ق( دیگر نتوانسبت 838-889نیستند. نوش ابن نصر )

جایگاه پدر را در عرصه داخلی   خبارجی کسب    

نماید   بهمین جهبت سبامانیان در هبدایت قبوای     

اعزامی خویش دچار میتل شدند. لیتن آنچبه در  

داد، مبانع ا   این ایار در نواحی مرکزی ایران رخ می

های فبرا ان  درگیریمیاهده این رعف شد که همانا 

ببود.    جود آمبده در میان مدعیان   سرداران عاصی به

طبرستان نیز ا  این مقوله خارا نبود. عببدالملک اببن   

نوش نیز چون پ  ا  برادر به امارن سبامانی نیسبت   

ق(، دسببتخوش مببدعیان بسببیار در داخببل 838-852)

قلمر  خویش گیت   به  ی ه سرداران ترک ازنبوی  

ر کیوری   حتی لیبتری   سبرحدان   در تمامی امو

 نمودند.  خراسان دخالت می

بببدین ترتیبب  د ره امببارن منصببور ابببن نببوش 

ق( مصببادو بببا تحببوالن گسببترده در  852-885)

 سطح نواحی مختلف ایران بود. 

های دیالمه در این ر  گباران،    یابی د لتقدرن

پیگیری اهداو میترک سیاسبی   نابامی در نبواحی    

ها   تبدابیر  گیریران، موج  جهتمرکزی   ارس ای

 ی ه به خصبوص در قببال منباطقی چبون طبرسبتان      

جبویی خواسبتن   گردید. لذا حمایت نمودن یا پنباه می

درسبتی تحلیبل   بررسبی    در این هنگامه را بایستی به

، نسببت ببه   هبای منطقبه  نمود.  یرا هرکدار ا  د لبت 

هبای  مجادالن بر سبر نبواحی مبورد ادعبا، سیاسبت     

 .  کردندسا ی میی خویش را پیادهقلمر 

بنابراین، تحرکان ناامی سامانیان در این عصر، 

تبوان در نقیبه     جانبداری ا  امیران متواری را می

عملترد د لت سبامانی یبا آل  یبار   یبا آل بویبه      

مببدخل دانسببت. بببه تعبیببری هببر یببک ا  امیببران  

هایی چون آل سامان، سعی داشتند تا ربعف  د لت

را پنهببان   ا  طریببق دلجببویی ا   داخلببی خببویش

مخالفببان مببدعی   یببا سببرداران شتسببت خببورده 

 خارجی، اهداو   نیان پنهان خود را تعقی  کنند.

در ایببن حببال فخرالد لببه در پنبباه سببامانیان در 

، ا  را ایخراسان بود که صاح  ابن عباد طی نامبه 

به فرمانر ایی طبرستان   نیستن بر کرسی  الیبت  

، وانببد. بببا پببذیرش ایببن خواسببته  طبرسببتان فراخ

فخرالد لببه در جرجببان تثبیببت   اسببتقرار یافببت  

 (.  82: 9883، ؛ منیی کرمانی988: 9888)نرشخی، 

، ابوالعباس تاش نیز چون ا  خراسان متبواری شبد  
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نزد فخرالد له رفت   فخرالد له خود به ری رفبت    

جرجان   دهستان   استرآباد را به تاش  اگبذار کبرد.   

ق( ا  را یبان  820فرمانده لیتر تباش )متبوفی   موذن 

 (.  958: 9808بزر  حدی  بود )سهمی، 

، بیمباری  ببای شبدیدی منطقبه     در همین اثنبا 

جرجببان را در برگرفببت کببه تبباش   بسببیاری ا    

یارانش به هالکت رسیدند. مردر که دچبار عبذاس   

/ ق828)بسیار شده بودند بر یباران تباش شبوریده    

  بسیاری را کیبته   اموالیبان را ابارن     ( ر 088

مجمبببل التبببواریخ ؛ 87: 9852کردنبببد. )عتببببی، 

   (.808: 9898،  القصص

،   ر 003ق / 883در حبببببببواد  سبببببببال 

، ابوعلی سیمجوری به های داخلی سامانیاندرگیری

جان  طبرستان   به پناه فخرالد له دیلمبی رفبت.   

کبه ا    ، فخرالد له را متقاعد نمبود صاح  ابن عباد

ابوعلی اکرار نموده   ا  را احترار کند. لذا اببوعلی  

سببیمجوری پبب  ا  شتسببت در جنبب  هببران   

جویی فخرالد له آمد. ایبن  ، به پناه اگذاری نییابور

در حالی ببود کبه ازنویبان تمهیبدان ال ر جهبت      

نمودند. یابی خویش را در خراسان فراهم میقدرن

را تجهیز نموده  پ  فخرالد له بهتر دید که ابوعلی

  بببه خراسببان با گردانببد. لببذا ابببوعلی مجببددا  ا  

 جرجان به فتح نییابور مبادرن کرد.  

پ  ا  چندی که منا عان داخلبی سبامانیان در   

، ابوالقاسبم سبیمجور کبه ا     گرفتخراسان باال می

، بببه جانبب  محمببود ازنببوی متببواری شببده بببود 

طبرسببتان آمببد   ا  سببوی فخرالد لببه نواختببه     

عتببی،   ؛788: 9858بیهقبی،  )مقرری دریافت کبرد  

9852: 997  .) 

، ملجباء   پناهگباه   طبرستان پ  ا  این ر  گار

سرداران متواری شده ا  سامانیان در برخی ا  اد ار 

شد. چنان کبه بتتبو  ن ا  مقاببل سبپاهیان تبرک      

ر(   پب   000ق/  880ازنوی به جرجان پناه برد )

گردیبزی،  )ا گیبت  ا  چندی مجددا  به خراسبان ب 

 (.888: 9858، بیهقی ؛828 :9888

ببر مبنبای تحلیبل پییبین؛ دلجبویی ا  متواریبان         

صاح  منصببان مبدعی   پناهجویبان مبوثر در ر نبد      

گیری قدرن، به سیاستی عبار   گسبترده تببدیل    شتل

گیت که به تدری  ا  جان  امیران     یران حتبی آل  

نیان ا  ناحیبه  گیت. قلمبر ی سباما  بویه نیز تعقی  می

مر های شرقی خود   ببه خصبوص ترکبان قراخبانی     

ر بخبارا  003ق/ 887دچار تهدید شده ببود   در سبال   

ق( ببرای  882-885سقوط کبرد   نبوش اببن منصبور )    

 (.  07: 9852مدتی متواری گیت )عتبی، 

با به قدرن نیستن برادرش منصبور اببن نبوش    

ق( مجببددا  ایلببک خانببان قراخببانی بببر  882-880)

ق بخبارا  880راءالنهر تهاجم  ر یده   در سبال  ما 

سقوط کرد. در این میان تحریتان امیران ازنوی   

 ت ثیر نبود. دیگر مدعیان منطقه خراسان نیز بی

در چنین  ربعی، خانبداند در حبال فر پاشبی     

سامانیان چندان توانی بر هدایت نیر هبای خبویش   

وی در طبرستان نداشتند. لذا حتی مداخله قوای ازن

به صورن آشتار در این  مان در معادالن سیاسی 

 شود.  ناامی خراسان   طبرستان دیده می

ق به عنوان سفیر 880ابوعبدا  حلیمی در سال 

ا  طرو امیر خراسبان نبزد قبابوس ببن  شبمگیر      

د ستی، شیخ  نیانه به قابوس   شم  المعالی آمد

ابونصر اسماعیلی را ی بزر  حبدی  در جرجبان   

در بند قابوس بود، به حلیمی سفیر سبامانیان  را که 

 ( .  985: 9808، تسلیم کرد )سهمی

، آخبرین امیبر سبامانی    ر9222ق/ 802در سال 

، در پبی هجبور محمبود    یعنی امیر اسماعیل منتصر
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، به سوی طبرستان   به نزد شم  المعبالی  ازنوی

قابوس بن  شمگیر عقب  نیسبته   پنباه گرفبت.     

ال نمود   پب  ا  چنبد ر   ا    قابوس ا   ی استقب

را بببه تببرک جرجببان  حرکببت بببرای تسببخیر ری 

، ببه  تیویق کرد. لیتن اسماعیل منتصر در میانه راه

سوی تسبخیر نییبابور تغییبر مسبیر داد. لبیتن ا       

استقرار ا  در نییابور چند ر  ی نگذشت که سپاه 

ازنویببان ا  راه رسببید   اسببماعیل مجبببور بببه     

 نیینی مجدد شد.  عق 

، ا  را ا  بار قابوس بر خالو دفعه گذشبته این 

 ر د به جرجان منصرو سباخته   ا  خبود رانبد.    

پ  اسماعیل به سوی سرخ  حرکت کرد   پب   

هببای پببی در پببی گردیببد   ا  آن دچببار شتسببت 

. تببا (988 :9852عتبببی،  ؛ 887 :9888گردیببزی، )

، در ر9225ق/ 805اینته منتصبر بباالخره در سبال    

پبب  ا  تحمببل رببربان پیبباپی      ،ناحیببه مببر  

، ا  پبای درآمبد   آخبرین نغمبه     شتستهای عدیده

د لت سبامانیان نیبز ببه خاموشبی گراییبد. لبیتن        

، همچنان به حیان   پایداری خبویش در  طبرستان

 بستر پرتالطم تاریخ طبرستان ادامه داد. 
 

 . پ امدهای است الی سامان ان بر طبرستان  5

ت ثیران مستقیم استیالی سامانیان بر طبرستان   

گباه تمبار عیبار    بر تحوالن سیاسی   ناامی آن هی 

نبود. اما این به معنای آن نیست که اییبان یتبه تبا     

ها نیز نبودند. بلته کش   قوسد تحرکبان  این عرصه

درستی شفاو های داخلی منطقه بهجنگی   درگیری

ان مختلبف ایبن   نیست. حضور آل سبامان در  الیب  

ناحیه، بستگی تمار به  رعیت دربار بخارا   امنیبت  

کببه مجببادالن   خراسببان بببزر  داشببت. هنگببامی

هبای داخلبی میبان خانبدان سبامانی ببباال      کیبمتش 

گرفت،   یبا ناامیبان ببر اریتبه سیاسبی مسبلط       می

شدند، تحرکان خبارا ا  قلمبر ی ایبن د لبت     می

فضای سیاسبی   قابل کنترل نبود. بنابراین طبرستان ا 

  ناامی خراسان، ببه  یب ه در نیمبه نخسبت قبرن      

 پذیرفت.ت ثیر میچهارر، مستقیما 

ا  میان امیران سامانی، تنها امیر نصر در سه دهه 

ا ل قرن چهارر هجری در طبرستان حضور یافبت.  

اگرچه پیش ا  ا  نیز پدرش احمد ابن اسماعیل ببه  

به سبب    عهد  الیتعهدی، به گرگان اعزار گردید  

ناتوانی   همچنین درگیری با سپهساالران خراسان، 

اند شبی که ا  توبیخ شد   به بخارا با گیت. آ رده

را در سراپرده به قتل رسانیدند، ا  اخببار طبرسبتان   

 به ا  خبر دادند: 

امیر دلتن    به اایت امنباک شبد، دعبا کبرد       

ا  مبن   ]طبرسبتان [گفت: بارخدایا اگر این ملبک  

  (.978: 9888رفتن. مرا مر  ده )نرشخی،  خواهد

گانبه ا  د ران حاکمیبت   بندی پبن  در یک تقسیم

هبای  توان سیاسبت سامانیان طی یتصد   ده سال، می

 اییان در طبرستان را  چنین بیان نمود:

های خبارجی  ت ثیرگذار سیاستترین د رس مهم 

بر متصرفان خارا ا  خراسبان، در نخسبتین د ره   

ا  د لت سامانیان بود. در عصر امیبر اسبماعیل ا ل   

ق(، شتسبببت علویبببان طبرسبببتان     720-705)

توفیقان ناامی در آن کبامال ر شبن ببود. پب  ا      

آنته تثبیت این خاندان تمار شبد،   بعبد ا  احمبد    

ق(، عصببر طالیببی سببامانیان آاببا  829-705د ر )

(   امیببر نصببر سببعید 782: 9808گیببت )هببر ی، 

(، اگرچببه شخصببا در طبرسببتان نیببز    829-889)

های فرا ان ایبن منطقبه   حضور یافت، لیتن آشوس

مانع ا  توفیبق بییبتر  ی گیبت. بییبترین اخببار      

گبردد  سامانیان در طبرستان ببه ایبن د ره ببا  مبی    
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(. پ  ا  کودتایی که ببه  8275/ 95: 9880)طبری، 

برکناری نصر ا  امارن بخارا انجامید، عمبال د ران  

تنزل اقتدار سامانیان نیز آاا  گردید   پیامد مستقیم 

این تغییبران، تضبعیف حضبور قبوای سبامانی در      

-889مناطقی چون سیستان   طبرستان بود. نبوش ) 

(   منصور 852-838(   پسرانش، عبدالملک )838

هبای گسبترده   فرا انبی را در    ، تالش(852-885)

یابی دیالمه برای تفوق ببر طبرسبتان   الی قدرنالبه

انجار دادند. لیتن با ظهور آل بویه، امتان اسبتیالی  

پذیر نگردید. حتبی سبامانیان   تمار عیار دیگر امتان

به  روش ا  تسلط بر منطقبه ری بعبد ا  ایبن نیبز     

 (.858: 9888درماندند )گردیزی، 

های خارجی حضور سامانیان مقارن ببا  سیاست

-885د ره چهارر، یعنی عصر امارن نبوش سبور )  

نمایببد. د لببت (، کببامال  کمرنبب    نبباچیز مببی882

چنان درگیبر تیبنجان در نبی خبویش     سامانی آن

گیت که ا  دخالت مخثر در بالدی چون طبرسبتان  

هببای با مانبده بببود. همببین نتتببه موجبب  دخالببت 

برستان شد. آل بویه نه تنهبا  ر  افز ن آل بویه در ط

بر اصفهان، ری   قبز ین، بلتبه ببر طبرسبتان نیبز      

 استیال یافتند.  

با به خطر افتادن مر های شرقی   حتی سبقوط  

بخارا، دیگر قدرن تحرکان سامانیان در طبرسبتان  

کبه تبا پبیش ا  ایبن در حتبم  الیتبی متصبل ببه         

خراسان   در قلمر ی نامحسوس سامانی محسوس 

پببذیر نبببود. مصببالحه آل بویببه بببا امتببانشببد، مببی

ر(، پیامبد  027ق/ 889سامانیان ببر سبر طبرسبتان )   

؛ اببن اثیبر،   833: 9858چنین فضایی ببود )بیهقبی،   

9887 :97 /5983.) 

ر  گبار پایبانی خانبدان سبامانی ببه رببعف        

هبای داخلبی   خبارجی  سبیع     ناتوانی   درگیری

   گذشت. بخارا چندین بار سقوط کرد   نییبابور 

چرخیدنبد.  برخی  الیان مهم، دست به دست مبی 

طبرستان در چنبین ا رباعی نبه تنهبا ا  قلمبر ی      

پذیرفت بلته ببر پهنبه قلمبر ی    ت ثیر نمیخراسان 

 ت ثیرگذار هم بود.سامانی  

بدین ترتی  استیالی سامانیان ببر طبرسبتان نبه    

ت ثیران بسزایی تنها بر حیان سیاسی   ناامی آنجا 

به موا ان آن ببر سباختارهای فرهنگبی،    نهاد بلته 

اجتماعی   اقتصادی منطقه طبرستان نیز ببر اسباس   

کبه  ، مبخثر  اقبع شبد. ببه طبوری     بندی فوقتقسیم

های برا رستت در ناحیه د دانگه ما نبدران،  کتیبه

 مان ببا  ، به پهلوی   هم  برا رادکان در کردکوی

. (8: 9828استیالی سامانیان نوشته شد )معطبوفی،  

 نوشبته قبابوس   نامبه قابوسهایی چون ت لیف کتاس

در عهببد حاکمیببت تببابع    882 در  شببمگیر بببن

  (.3: 9887عنصرالمعالی، ) سامانیان بود

، بسبیاری ا   پ  ا  سرکوبی شبیعیان در خراسبان  

یاران   پیر ان شیعی اییان نیز به دلیل حصبار ببودن   

سنت طبرستان در آن پناه گرفتند. اییان در فقه با اهل 

  جماعت توافق داشته   با مسالمت   مدارا  نبدگی  

برخبی   (.728 /5: 9885، کردند )بویبل   دیگبران  می

دانان این ر  گار نیز اکثر مردمان این منطقه را جغرافی

برخبببوردار ا  مبببذاه  شبببیعی  یبببدی   حنفبببی  

 (.7/575: 9889اند )مقدسی، برشمرده

پییرفت صنعت در قرن چهارر هجری در ایبن  

 مبان ببا   احیه به سب  نفوذ صبنایع خراسبان هبم   ن

حاکمیببت امیببران سببامانی در طبرسببتان گسببترش  

هبای متیبوفه ا  ایبن    یافت. طرش   نقوش سفالینه

ر  گار شامل نقوش حیوانی   با استفاده ا  خمیبر  
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هبای لعباس دار نیبز    سفال به الوان    جبود سبفال  

: 9820باشبد )کیبانی،   گر استیالی سامانیان مینیان

سبا ی نیببز ا  ر نبق مطلببوبی   صبنعت شییببه  .(98

 (.988:  9883، برخببوردار بببوده اسببت. )معطببوفی

صنعت ابرییم بافی   تولید صنعت چوس   حتبی  

ر نق صنعت دباای در قر ن سور هجبری در ایبن   

؛ اببن   28، 58: 9889، ، بوده اسبت )یعقبوبی  منطقه

هبای ابرییبمی   بافت ر سری (.972: 9888حوقل، 

ا  منطقببه سببمرقند میببهود اسببت    بببه ت سببی  

   (.88: 9855، ؛ ابودلف938: 9889، حد دالعالم)

رشد علمی نیز پیامد ارتباط طبرستان با خراسان 

(. مفاخری چبون ابوسبلیک   80: 9808، بود )سهمی

های موسیقی در اینجا درخیبید  گرگانی، مبد  پرده

، قاری ابوالحسبن گرگبانی   (.987/ 9: 9880)صفا، 

، ابوعبدا  محمبد  وسف سهمی گرگانیحمزه بن ی

، شبیخ اببوالهیثم   ، ابوبتر صولی گرگبانی استرآبادی

، ، المعبی گرگبانی  ، ابوسهل گرگبانی احمد گرگانی

، اسبماعیل  ابوالقاسم گرگانی، سید اسماعیل گرگانی

بن احمد اسماعیلی جرجانی فقیه   ... مصبادو ببا   

 سلطه سامانیان است.

 
    . نت جه6

ترین نقش آفرینبان پیبدا     سامانیان را باید مهم

ببب ناببامی   حتببی  هببای سیاسببی نهببان در صببحنه

فرهنگی   اقتصادی طبرستان در نیمه نخست قبرن  

چهارر هجری دانست. ببه دنببال حضبور سبپاهیان     

 یببا   خواسببته سببامانی در طبرسببتان   مببداخالن

اییان در امور منطقبه،   همچنبین ت ییبد     ناخواسته

   عباسی بر میبر عیت حاکمیبت سبامانی،   خلفای 

   کیببمتش ،منطقببه جغرافیببایی قابلیببت تبببع بببه

درافتباد کبه    منطقبه  ایبن  جبان  بر عصیانی گسترده

قهرآمیبز تحبوالن خراسبان ا  جانب       نتیجة انتقال

 ر شبدن فضبای   امیران سامانی به طبرستان   شعله

سیاسی   ناامی آنجا ببود. در ایبن میبان، مبدعیان     

در آاا  در جرگه سربا ان سامانی بودند؛ دیلمی که 

پ  ا  چندی به عنوان سرداران   حتار سبامانی    

سپ  دست نیاندگان مدعی   در پایبان سبالطین   

مستقل نواحی مرکبزی   ارببی ایبران درآمدنبد       

 پ  ا  لختی بر شخص خلیفه نیز مسلط گردیدند.  

کببه اسبتیالی آل سبامان بببر    رفبت نمبی  تصبور 

ها   کیمتش جوییتیدید ستیزهطبرستان، موج  

میان مدعیان شود. بنابراین طبرستان منز ی پیش ا  

حضور سامانیان، پ  ا  سلطه آل سامان، به کبانون  

ترین مدعیان تاریخ سیاسی   نابامی ایبران در   مهم

های قر ن چهارر   پنجم هجری   خاستگاه د لت

 دیالمه مبدل شد.
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