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Abstract
About forty of the 146 years of Saffarid dynasty is
related to the period of formation and the peak of
this dynasty. The rest of the life of this
government was spent in the form of a local
government. However, the successors of the
Saffarids did not shy away from the political plans
of the founders of this government. Following the
death of Amr ibn al-Layth, although the Saffarids
are believed to have no longer challenged the
Abbasid caliphate in this part of their reign as a
local government, scattered reports of sources as
well as coins found show that the successors of the
Saffarids (287-339 AH) did not always follow the
procedure of full obedience of the caliphate in
practice.
The aim of this study is to identify the conflicts
and overlaps in the reports of historiographical
sources in comparison with the results of the study
of coins minted by this family in relations with the
Abbasid Caliphate. The Abbasid Caliphate did
not sympathize with the Saffarids, and the
Saffarids' attempt to gain lasting political
legitimacy from the Caliphate was unsuccessful.
The results of this study showed that the study of
coins can fill the gap of historical reports. By
examining the coins, it was possible to provide a
relatively clearer picture of historical events based
on the Saffarids' relations with the Abbasid
Caliphate.
Keywords: affarids’ successors, coins, Abbasid
caliphate, Samanids, Ghaznavids.
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چکیده
 غبل عکومت قتربزیب م مسثتوه ثتر دوزه146 عدود صهل غبل اش
ؾکلگیسی و اود عکمسانی این خبنتدا اغت و متبثعی ػمتس ایتن
عکوم م دز قبلت یک عکوم مغلتی غتیسی ؾتدا ثتب ایتن عتبل
ثبشمبندگب قربزیب اش ثسنبمرهبی غیبغی مإغػب ایتن عکومت دز
گػتسؼ قلمسو و تنظیم منبغجبت خود ثب خالف ػجبغی ثبش نمبندندا ثب
مسگ ػمسولیجم گسصر تكوز میؾود کر قربزیب دز ایتن ثشتؽ اش
دوزه عکمسانی خود ثر ػنوا یک عکومت مغلتیم دیگتس زویترای
صبلؽثسانگیص ثب خالف نداؾتراندم ولی گصازؼهبی پساکنده منبثغ و نیص
-287( ؾده نؿب میدهد کتر ثبشمبنتدگب قتربزیب

غکرهبی یبف

ق) هموازه دز ػملم زوال تبثؼی کبمل اش خالف زا نییمودهانتدا393
مػئلر این پطوهؽم ؾنبغبیی تؼبزلهب و همیوؾبنیهبی مورتود دز
گصازؼهبی منبثغ تبزیخنگبزی دز معبیػر ثب نتبیذ عبقتل اش ثسزغتی
. غکرهبی مضسوة این خبندا م دز منبغجبت ثب خالف ػجبغی اغت
این پطوهؽم ثب زویکسد توقیری ت تغلیلی و متکی ثس غکرهتب انزتب
ؾده و نؿب میدهد کر دز اهداف عبکم ثس زواثط ثبشمبندگب قربزیب
ثب خالف م دز معبیػر ثب دوزة اول قربزیب م تغییسی عبدث نؿده اغ ا
ػجبغی همدلی ثب قربزیب نیبف و تالؼ قربزیب دز کػت

خالف

.مؿسوػی غیبغی پبیداز اش خالف ػجبغی ثتب کبمیتبثی همتساه نجتود
دغتبوزد این پطوهؽ نؿب داد کر ثسزغی غتکرهتب متیتوانتد ختال
گصازؼهبی تبزیشی زا تکمیل کنندا ثب ثسزغی غکرهب این امکب فساهم
ؾد تب تسغیم نػجتب زوؾنتسی اش زویدادهبی تبزیشی ثب تکیر ثس زواثط
قربزیب ثب خالف ػجبغی ازائر ؾودا
ػجبغیم غبمبنیب م

 ثبشمبندگب قربزیب م غکرم خالف:کلیدواژهها
غصنویب ا
 هوؾنگ خػسوثیگی:* نویػنده مػئول
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قربزی اغ ا دادههبی

 .1مقدمه

غکرهبی ثبشمبندگب

خبندا قربزیب اش 247ق ثب ؾکلگیسی عکوم

غکرهب ثر ػنوا یکی اش اؾبزات (ػالمبت) خالف

یؼعوةلیج و تب آخسین نعبه زوؾنبیی ػمسؾب

دز فهم منبغجبت قربزیب ثب خالف

تب عدود غبل393قم یؼنی شمب غلجر غصنویب ثس

دهنده اغ ا این پطوهؽ ثب زویکسد توقیری ت

غیػتب م ثر مدت 146غبل ثس ثشؽ شیبدی اش

تغلیلی و متکی ثس تغلیل مغتوای کیری غکرهبی

قلمسو ؾسقی خالف

ػجبغی عکمسانی کسدندا این

دوزا دز معبیػر ثب دیگس غلػلرهبی ایسانی مؼبقس
آنب م ثػیبز طوالنی اغ

(خػسوثیگی؛ نوزوشیم :1396

ػجبغی یبزی

این دوزه انزب ؾده اغ ا
دز این خكوـم پطوهؽهبی متؼددی ثر
قوزت مػتعل و یب دز قبلت ثسزغی تبزیخ ایسا

ثشؽ ػمده این

قوزت گسفتر اغ ا اش رملر« :تبزیخ قربزیب م

دوزا ت عدود  106غبل ت مسثوه ثر دوزة

اوضبع غیبغی ت ارتمبػی ت اقتكبدی و زواثط

عکمسانی ثبشمبندگب این خبندا ثر ػنوا یک

قربزیب ثب غلػلرهبی مؼبقس ثب آنب »م پبیب نبمر

مغلی دز ثشؽ کوصکی اش نواعی ؾسقی

کبزؾنبغی ازؾد مطده ػبقل؛ «زواثط قربزیب ثب

ایسا ثودا ثر ػجبزت دیگس دوزة اود قدزت غیبغی

عکوم هبی همزواز و خالف

دوزة

این خبندا تب شمب مسگ ػمسولیج دز 287قم

خلف ثن اعمد»م پبیب نبمر دکتسی مغمد زادمنؽ؛

ثیؽ اش صهل غبل نجودا ثب مسگ ػمسولیجم خلربی

«غبشمب ادازی و نظبمی قربزیب » اش ربثس عػینی؛

ػجبغی اش یک دوزة صهل غبلر صبلؽ غیبغی و

عکوم هبی

)252-237ا ولی دز ععیع

عکوم

تب پبیب

«تداو و تغول دز مجبنی مؿسوػی

آغوده ؾدند و

ایسا ثؼد اش اغال م مطبلؼة موزدی :اش طبهسیب تب

دز مغبق غیبغی قساز

عملة مغول»م زغبلر دکتسی ػجداهلل غبردی1؛

کر قربزیب دز

«ثسزغی تغلیلی زوایبت منبثغ دز موزد دوزة

این ثشؽ اش دوزة عکمسانی خود ثر ػنوا یک

قربزیب »م پبیب نبمر کبزؾنبغی ازؾد مغدحر

مغلی دز غیػتب م دیگس زویرای

و قدزت

نظبمی گػتسده ثب این خبندا
ثبشمبندگب

این خبندا

گسفتندا تكوز اولیر ثس این اغ
عکوم

صبلؽثسانگیص ثب خالف

نداؾتراندم عداقل غکوت

قمیمی؛ معبلر «تؼبزل ثین مؿسوػی

غیبغی دز دوزة قربزیب »م تألیف ػلی ؾزبػی

یب کمتورهی منبثغ ت عتی تبزیخغیػتب ت ثر ازائر

قبئین؛ «ثنیب هبی مؿسوػی

رصئیبت زویدادهبی این دوزهم مورت ؾده کر

غیػتب »م تألیف هوؾنگ خػسوثیگی و ػجداهلل

تسغیم ربمؼی اش زویدادهبی غبلهبی پع اش

ػجبغی ثب عکوم هبی

غبردی؛ و «ازتجبه خالف

قربزیب

عکوم

ػمسولیج میػس نؿودا دز این میب ثر نظس میزغد
ثسزغی مؿشكبت غکرهب ثتواند دز این امس یبزی
زغبندا مػئلر این پطوهؽم ؾنبغبیی تؼبزلهب و

1ا این زغبلر دز قبلت دو رلد کتبة صبح ؾده اغ  :غبردیم

ػجداهلل؛ خػسوثیگیم هوؾنگ ()1397ا مؿسوػی

دز عکوم هبی

ایسانیتجبز طبهسیب تب آلثویرا تهسا  :ندای تبزیخ؛ غبردیم ػجداهلل؛

همیوؾبنیهبی مورود دز گصازؼهبی منبثغ

خػسوثیگیم هوؾنگ ()1398ا مؿسوػی

تبزیخنگبزیم دز معبیػر ثب نتبیذ عبقل اش ثسزغی

تسکتجبز غصنویب تب خوازشمؿبهیب ا تهسا  :ندای تبزیخا

دز عکوم هبی
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ایسانی»م احس اعمدزضب ثهنیبفسا

 .2سکههای بازماودگان صفاریان

ثشؿی اش آحبز نیص دز قبلت کتبة ازائر ؾده

دز این پطوهؽ  57قطؼر غکر ثبشمبندگب

اغ ا گرؾتر اش آحبزی کر دز موضوع تبزیخ

قربزیب موزد ثسزغی قساز گسف ا مػتند ؾنبغبیی

ػجبغی یب تبزیخ قربزیب نوؾتر ؾدهم ؾبید

و خوانؽ مؿشكبت این غکرهب متکی ثس کتبة

قدیمیتسین احس زا ثبید کتبة خلیرر و غلطب متؼلق

«تبزیخ غکر دز دودمب هبی مغلی ایسا » احس

ثر ثبزتولدم دز  1912دانػ ا وی دزاین کتبة کم

غلیمبنی و کتبة «غکرهبی ایسا اش طبهسیب تب

خالف

عزمم کلیبتی اش زواثط دو نهبد خالف

و غلطن

خوازشمؿبهیب » احس ػال الدینی اغ ا مجنبی تؼیین

زا اش اثتدا تب دوزا ػخمبنی ثسزغی کسده کر قسفب

زوی و پؿ

صند غطس مستجط ثب دوزة اود قربزیب اغ ا

تستیجی اغ

دز این آحبز ثر قوزت خبـ ثر زواثط
قربزیب ثب خالف

نیسداختراند و مغوز ثسزغی

غکرهب ثس اغبظ همب خوانؽ و
کر دز این دو احس مؿشف ؾده اغ ؛

ثب این عبل دز هس موزد کر اعتمبل متربوتی ثوده
این امس توضیظ داده ؾده اغ 1ا

آنب نیص ثبشمبندگب قربزیب پع اش ػمسولیج یب

متن زوی غکرهب دو ثشؽ اغ ا ثشؽ اول دز

ثسزغی مجتنی ثس غکرهب و یب همػو ثب مػبلر این

قدز غکر کر غبلجب مصین ثر نب راللر خداوند

پطوهؽ نیػ ا همضنین ػلیسغم یبدآوزی متسرم

متؼبل و پع اش آ ػجبزت «مغمدزغولاهلل» اغ ا

کتبة خلیرر و غلطب مجنی ثس تورر ثبزتولد ثر

ثر دلیل تعسیجب حبث

ثود این متنم مربد این ثشؽ

غکرؾنبغی دز ثسزغی زواثط خلیرر ثب عکوم هبم

دز ثسزغی لغبظ نؿدا

مطبلت او دز عد اؾبزه اغ

(ثبزتولدم )3 :1358ا

مغدوده شمبنی مؼطوف ثر دوزة ثبشمبندگب
قربزیب
ؾکػ

(393-287ق) اغ ا این مغدوده اش
ػمسولیج تب تكسف غیػتب

توغط

ثشؽ دو دز ثسدازنده نب خلیرر و یب نب امیس
اغ

کر ثشؽ موزد اغتنبد دز این ثسزغی اغ ا

دز این ثسزغی مالک ازشیبثی صگونگی دزد نب
خلیرر و امیسقربزی اش عیج مغل دزد (زوی یب

مغمود غصنوی زا ؾبمل میؾود کر ثر غر دوزه

پؿ غکر)م تعد یب تأخس دزد نب امیس نػج

قبثل تعػیم اغ :

خلیرر و صگونگی دزد دیگس اغبمی ثس زوی یب

دوزة اول :اش آغبش تکبپوهبی غیبغی و نظبمی

پؿ

ثر نب

غکر اغ ا ثس خالف نظس ثبزتولدم قربزیب

ثبشمبندگب قربزی (ؾبخر ػمسولیج و لیجثنػلی)

آغبشگس دزد نب امیس همساه ثب نب خلیرر ثس زوی

تب اغتیالی غبمبنیب ثس غیػتب (298-287ق)؛ دوزة

غکر دز قلمسو ؾسقی خالف

ػجبغی نجودند

دو  :صبلؽهبی ثبشمبندگب قربزی ثب غبمبنیب تب

(ثبزتولدم  )20 :1358ثلکر عداقل آغبشگسی این امس

311ق؛ دوزة غو  :عکمسانی ؾبخر خلری قربزیب تب

مسثوه ثر طبهس ذوالیمینین اغ

غلجر مغمود غصنوی ثس غیػتب (393-311ق)ا این

55-31؛ غلیمبنیم 73 :1396م  95و اا)ا

(ػال الدینیم :1394

دوزة یکقدوؾؽ غبلر مؼبقس ثب دوزة خالف
یبشده خلیرر ػجبغی اغ

(ردول ؾمبزه یک)ا

1ا دز خكوـ صگونگی تؼیین زوی و پؿ

غکر نگبه کنید ثر:

قوصبنیم 70-63 :1383؛ غلیمبنیم 14 :1396؛  Album, 2011: 15ا
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همضنینم زوی غکر دازای یک عبؾیر و گبه دو

ردول ؾمبزه دو دزد ؾده اغ 1ا

عبؾیر اغ ا گسصر متن عبؾیرهب غبلجب یکػب اغ
ولی تربوتهبی قبثل تورر این ػجبزات ایزبة

 .3بازماودگان صفاریان
الف) ديرة ايل :شاخه عمريلیث ي لیث به علی

میکسد کر دز ثسزغی موزد تورر قساز گیسندا
متن پؿ

غکرهب نیص دو ثشؽ اغ ا ثشؽ

اول دز قدز قساز دازد و غبلجب ػجبزت «الالراالاهلل

ثر نظس روشربنی ثب مسگ ػمسولیجم کبز قربزیب
«ثر آخس زغید» ()200/2 :1363؛ ولی دز ععیع

ثب

قربزیب پبیب

وعده الؾسیک لر» و دز موازدی ثشؽ اش این ذکس

اغبزت و مسگ ػمسوم عکوم

ؾسیف و گبه ػجبزاتی مبنند «الملکالغق» یب

نیبف ا طبهس ثن مغمدم اش نوادگب ػمسولیجم دز

«نكسمناهلل» اضبفر ؾده و گبه مبنند ثشؽ اول

مغس 287ق شمب اموز قربزیب زا ثب کمک صند

زوی غکر اغ ا دز موازدی کر اعتمبل داده ؾده

تن اش ثصزگب قربزی و فسمبندهب تسک اش رملر

تربوتهبی این ثشؽ مستجط ثب زویدادهبی مؼبقس

غُجکَسیم ثردغ

شمب ضسة غکر ثودهم اؾبزه ؾده اغ ا دز ثشؽ

ػمسولیج دز اغبزت خلیرر مؼتضد ثودا دؾمنی

غکر نیص نب امیس یب عکمسا منكوة

خلیرر مؼتضد ثب قربزیب م دز عبلی کر ػمسو زا دز

کر دز اینزب

اغبزت خود داؾ م آینده توأ ثب آزامؽ ثین

دو پؿ

امیس و گبه نب خلیرر دزد ؾده اغ

نیص این ثشؽ موزد اغتنبد دز این ثسزغی اغ ا
عبؾیر اول پؿ

گسف ا دز این شمب م همضنب

ػجبغیب و قربزیب زا نبممکن میغبخ ا
اش طبهس ثن مغمد مكبدف ثب دوزه خالف

غکرهب ثر تبزیخ و مغل

ندازیم2ا طبهس دز

ضسة غکر اختكبـ دازد ولی هموازه اینگونر

مؼتضدم هیش غکرای دز دغ

نجوده و موازد متربوتم اؾبزه ؾده اغ ا این

288ق ثر فبزظ کر دز قلمسو خلیرر ثودم عملر کسد

عبؾیر ثر دلیل اهمّیتی کر تبزیخ و مغل ضسة
غکر دازد اش موازد قبثل اغتنبد دز این ثسزغی

1ا تنظیم مطبلت این ثشؽ افصو

اغ ا افصو ثس آ م گبه غکرهب دازای عبؾیر دو یب

(غلیمبنیم184-182 :1396م 228-206؛ ػال الدینیم -79 :1394

ثس ثسزغی دو منجغ

)116م عبقل مراکسه ؾربهی ثب نویػندگب این آحبز اغ ا

غو نیص هػتند کر ػجبزات دزد ؾده دز این

2ا غلیمبنی دز مؼسفی غکرهبی قربزیب م غکرای زا متؼلق ثر

عبؾیرهب کر میتوانػتر مستجط ثب مػئلر این

طبهسثنمغمد قربزی دانػتر اغ

(غلیمبنیم )182 :1396ا ثب این

پطوهؽ ثبؾدم موزد تورر قساز گسفتر اغ ا

عبل ثر نظس میزغد این غکر متؼلق ثر طبهس قربزی نیػ ا تبزیخ

ثس اغبظ توضیغبت فوقم اطالػبت موزد نیبش

ضسة غکر 382ق و مسثوه ثر شمبنی اغ

کر هنوش ػمسولیج دز

اود قدزت ثودا غکر ضسة مسو اغ

و میدانیم کر مسو ثر

دز این ثسزغی ؾبمل :تبزیخ و مغل ضسة غکرم

تكسف قربزیب دز نیبمدا اش غوی دیگس دز این غکر ثسای طبهس

نب خلیرر و امیس و مغل دزد نب آنب (زوی یب پؿ

ثن مغمد اش ػنوا «االمیساثورؼرس» اغتربده ؾده کر دز دیگس

غکر)م رنع غکر (طالم نعسه و مع) و متن
عبؾیرهبی زوی و پؿ

غکرهب اغ

کر دز

غکرهبی طبهس قربزی ثر رص یک موزد (ردول :2زدیف)31م این
ػنوا

ورود ندازدا اعتمبال این طبهس ثن مغمد اش نوادگب

طبهسیب اغ
عکوم

کر دز ثغجوثر غعوه طبهسیب م مدتی دز مسو

کسده اغ ا
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و ػبمل خلیرر زا فسازی داد (تبزیخ غیػتب م :1366

دؾمنی خود زا ثب قربزیب

)273ا ثب این عبل مبندگبزی طبهس دز فبزظ شیبد

19 /5 :1376؛ اثناحیسم )35 /19 :1371ا

طول نکؿیدا خلیرر مؼتضد ثسای اخساد طبهس اش
فبزظ غیبغ

ثب خالف

کبمل کند (اثنمػکویرم

مکتریم زواثط قربزیب ثب خالف

دوگبنرای پیؽ گسف ا اثتدا زغولی

ثسای مدتی ثر غبمب

گؿ ؛ ثر نوؾتر اثناحیسم

زا ثر نصد طبهس فسغتبد ثب این پیب کر فبزظ «خبقر»

مکتری پیؽ اش خالف

ثب ػمسولیج زواثط دوغتبنر

خلیرر اغ

و آمبدگی دازد منؿوز عکمسانی

کسمب م مکسا م غیػتب و خساغب زا ثسای او قبدز
کند (همب )274 :ا این وػده دز عبلی کر غبمبنیب دز
تکبپوی تخجی

موقؼی

ظبهسا هدفی رص دفغ الوق

خود دز خساغب ثودندم

داؾ

()35 /19 :1371ا طبهس اش فسق

خلیرر ثهسه رػ
توانػ

ربثرربیی

و مزددا فبزظ زا اؾغبل کسد و

اش خلیرر ردید فسمب عکمسانی ثس فبزظ

زا ثػتبند (تبزیخ غیػتب م 275 :1366؛ اثناحیسم /19 :1371

نداؾ ا زغول خلیرر

)48ا ثر گصازؼ منبثغ او ثب ثسادزؼ یؼعوة توأمب

خواهد کسد تب

میکسدند ولی دز غکرهب نؿبنی اش نب

وػده میدهد کر ثب خلیرر قغج

عکوم

و این اش رملر تؼبزل مندزربت

فبزظ زا نیص واگراز کند؛ ولی توقیر میکند اکنو

یؼعوة نیػ

«این فسمب نگبه داز تب خالفی نجبؾد» (همب 1)274 :ا

غکرهب ثب گصازؼهبی تبزیخنگبزی اغ ا طبهس ثب

این پیب ظبهسا طبهس زا ثسای واگرازی فبزظ ثر

ذکس نب خلیرر دز خطجرم فسمبنجسدازی قربزیب زا

ػبمل خلیرر مزبة غبخ ؛ ثب این عبلم خلیرر

نػج

منؿوز امبزت غسشمینهبی ثبشمبنده اش ػمسو و اش

طجسیم )6726 /15 :1375ا غکرهبی مورود نیص اش

رملر غیػتب زا ثسای امیس اغمبػیل غبمبنی قبدز

زواثط عػنر طبهس ثب مکتری عکبی

دازدا اش این

کسد (طجسیم 6711-6710 /15 :1375؛ اثناحیسم /19 :1371

پع هموازه دز زوی غکرهبی طبهس نب مکتری

 )28تب ثتواند اش مصاعم هبی ثبشمبندگب قربزیب

ضسة ؾده اغ ا اش  289تب 295ق ت پبیب دوزة

دز فبزظ آغوده ؾودا گسصر این اقدا مورت ؾد

طبهس ت ثر طوز متوالی غکرهبیی اش طبهس دز دغ

کر طبهس ثسای معبثلر ثب تهدیدات غبمبنیب

ثر

اغ

ثر او اػال داؾ

(تبزیخ غیػتب م 258 :1366؛

کر غبلجب دز فبزظ ضسة ؾده اغ

(ردول :2

غیػتب ثبشگسدد ولی غسانزب این اقدامبت ثسای

زدیف)9-1ا ظبهسا طبهس تؼمدا این غکرهب زا دز

مؼتضد غودمندی عبقل نکسد و دز 289ق

فبزظ ضسة میکسده تب زغمی ثود عکمسوایی

دزگرؾ ؛ دز عبلی کر دز آخسین دقبیق شندگی

خود زا دز فبزظ آؾکبز کندا مجنبی زواثط خلیرر و

خود فسمب قتل ػمسولیج اغیس زا قبدز کسد تب

طبهسم اش این پع ازغبل خساد اش غوی طبهس ثر
ثغداد و اغتمساز امبزت قربزیب

1ا اثنروشی گصازؾی متربوت ازائر میدهد کر ثر نظس قغیظ
نیػ ا ثر نوؾتر او کر تبزیخ 295ق زا دازدم طبهس پع اش تكسف
فبزظم خود زا دز معبثل غیبه خلیرر مؼتضد یبف

و ثسای کػت

زضبی

خلیرر ثر اغمبػیل غبمبنی متوغل ؾد و طبهس توانػ

وغبط

امیس غبمبنیم فبزظ زا نگبه دازد (1412ق)74 /13 :ا دز

عبلی کر دز این غبل مؼتضد دزگرؾتر ثودا

ثب

ثس فبزظ و

غیػتب ثودا اود این زواثط دز 291ق اغ ا اش
این غبل دو غکر دازیم کر دز زوی یکی اش غکرهب
پع اش نب خلیررم نب طبهس و دز پؿ
«ولیالدولر» لعت وشیس خلیرر اغ
زدیف)4ا این زویر نؿب

غکر نیص نب
(ردول:2

اش افصایؽ منبغجبت

پژوهشناهة تاریخهای هحلی ایزاى ،سال دهن ،شوارة اول ،پیاپی  ،91پاییش و سهستاى 9011

08

دوغتبنر طسفین اغ ا غکرهبیی نیص مسثوه ثر 293
و  294دز دغ

اغ

شیامیسالمومنین» غبختر ثودم ثسعرز داؾتند؛ ولی

کر همین زویر ت ثدو نب

طبهس نیوؾنده خوثی ثسای این توقیرهب نجود و یب

(ردول :2زدیف)8-7ا

اینکر زاهی دیگس پیؽ زو نداؾ ا همب گونر کر

دز اواخس دوزة طبهسم کمتورهی او ثر اموز

پیؽثینی ؾده ثود غُجکَسیم هس دو ثسادز قربزی زا

عکوم م ثػتسهبی الش زا ثسای ؾوزؼ والی

«ضمب کسده» و ثر ثغداد فسغتبد (تبزیخ غیػتب م :1366

فبزظ فساهم کسدا دز 292قم غُجکَسی والی

286-285؛ اثناحیسم )113 /19 :1371ا

وشیس خلیرر ت تکساز ؾده اغ

دز فبزظ اش ازغبل خساد ثر شزنذ

گرتر ؾده کر خجس اغبزت طبهس و یؼعوة

قربزیب

خوددازی کسد (تبزیخ غیػتب م )278 :1366ا غبل ثؼد

مورت ؾد کر «مسدمب همر خبـ و ػب غمگین

یکی اش غسدازا طبهس نیص ثس او یبغی ؾد و ثب

گؿتند»؛ لیجثنػلی کر مػجت این عبدحر دانػتر

زثود اموالی ثر ثغداد پنبهنده ؾدا مکتری خواغتر

میؾد ثسای پبغشگویی ثر زػبیبم «ثػیبز ثگسیػ

و

ااا من اندزین ثیگنبهم»ا او ثر ثهبنر خونشواهی

طبهس مجنی ثس ثبشگسداند غسداز یبغی و یب اعتػبة

گر

اموال زثوده ؾده ثر ربی خساد زام ثیپبغخ نهبد

طبهس و یؼعوة و دز ثبطن ثسای ثبشگؿ

(اثناحیسم 64 /19 :1371؛ اثنخلدو م )555 /2 :1363ا

قلمسو قربزیب م غیبهی ثسای زویبزویی ثب غُجکَسی

فبزظ ثر

معتدز دز 295ق ربنؿین ثسادزؼ مکتری ؾدا

گػیل کسد (تبزیخ غیػتب م )287-286 :1366ا تؼسل

معتدز اش همب آغبش نؿب داد کر تمبیلی ثر اغتمساز

لیج ثر فبزظ مورت تؿدید زواثط خكمبنر

ثس فبزظ ندازدا پیؽ اش این

دز

تػلط قربزیب

ؾوزؼ غُجکَسی دز فبزظ موقؼی

منبغت زا ثسای

خلیرر ثب قربزیب ؾدا غُجکَسی کر تبة معبوم

ثساثس غیبه قربزیب زا نداؾ م اش خلیرر کمک

خلیرر ردید فساهم آوزده ثودا غکر غُجکَسی دز

خواغ

296ق نؿبنر منویبت او ثسای زهبیی اش غیطسه

)6772ا دز این میبنر پسآؾوةم گسصر زواثط

قربزیب اغ ا دز زوی این غکر نب خلیرر معتدز
و دز پؿ

آ ثدو اؾبزه ثر نب امسای قربزیم نب

غُجکَسی منعوؼ اغ

(تبزیخ غیػتب م 288 :1366؛ طجسیم /15 :1375

قربزیب ثب خالف

اندکی زو ثر ثهجودی میزف

ولی تغسکبت غُجکَسی ثسای تؿدید اختالفبتم ثر

(غلیمبنیم )199 :1396؛ گسصر

رنگ لیج ثب خلیرر منزس ؾدا لیج دز رنگ

این اعتمبل ورود دازد کر زواثط غُجکَسی ثب

گسفتبز آمد و او نیص همضو طبهس و یؼعوة ثر

خالف

پیؽ اش این ثسقساز ؾده ثودا

اغبزت ثر ثغداد فسغتبده ؾد (تبزیخ غیػتب م :1366

ورر ثبزش اواخس دوزة طبهسم اؾتغبل او ثر لهو و

)289-287ا ثؼدهب غُجکَسی نیص نیبغود و ثب خلیرر دز

لؼت ثود (تبزیخ غیػتب م 279 :1366؛ اثناحیسم /19 :1371

افتبد و دز نهبی

غبمبنیب ثر اغبزت ثر

)64ا این زویر مورت ؾد کر لیجثنػلی قربزی

ثغداد فسغتبده ؾد (اثناحیسم )116 /19 :1371ا

ثر دغ

دز  296ق ثس وی ثؿوزدا طبهس و ثسادزؼ یؼعوة

دوزة عکمسانی لیج دو غبل ثر طول انزبمید و

اش شزنذ گسیشتند و ثر فبزظ زفتندا یبزا طبهس او

دز این دو غبل دو غکر ضسة ؾده دز فبزظ

ثر نصد غُجکَسی کر «کبز خویؽ

دازیم (ردول:2

زا اش زفتن

مسثوه ثر 297ق اش او دز دغ
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زدیف)11-10ا دز زوی این غکرهب ثر زوال مؼمول
نب معتدز و دز پؿ

آنهب نب لیج ثن ػلی ضسة

اثناحیسم 2)118 /19 :1371ا ثدین تستیت غسنوؾ

نیص همضو غسانزب تؼدادی دیگس اش امیسشادگب

ؾده اغ ا 297ق غبل زویبزوییهبی لیج ثب

قربزیم دز اغبزت ثغداد زقم خوزدا

کر ظبهسا پع اش پیسوشی

قربزیب

غُجکَسی دز فبزظ اغ

او

دز 299ق طسفدازا

یکی اش

او ثس غُجکَسی ضسة ؾده و لیج ثر امید کػت نظس

ثبشمبندگب این خبندا ثر نب اثوعرف ػمسو ثن

خلیررم این غکرهب زا ضسة کسده اغ ا اش دو غکر

یؼعوة زا کر کودکی ثیؽ نجودم ثر امبزت

مورودم زوی یکی اش غکرهب دازای عبؾیر دو و

ثسداؾتندا «مسدمب غیػتب گرتند :ثر هیش ورر مب

این غکر نیص دازای

اغتشربف اعتمبل نکنیما و اش آل یؼعوة و ػمسو

عبؾیر غو اغ ا دز هس دو عبؾیر ػجبزت «ثبلنكس

هیشکع نمبنده مگس اثوعرف ااا و کودک ثود هنوش ده

و الظرس ثبلیمن والػؼبده »1دزد ؾده (ردول:2

غبلرم ثسا ثنهبدند کر او زا ثنؿبنیم و خود اندز پع او

متربوت اش دیگسی اغ

پؿ

زدیف )11کر اعتمبال یبدآوز پیسوشی او ثس غُجکَسی
اغ ا این اولین غکر قربزیب اغ

کر ثب این

مؿشكر اغ ا
ثسادزا لیج یؼنی

مؼدل و مغمد و اػضبیی اش دودمب

قربزیم

قربزیب فبقد قدزت غیبغی ثودندا این دوزهم آغبش
یک وقرر طوالنی دز عکمسانی قربزیب اغ
نوؾتر خواندمیس «عکوم

و ثر

ملک نیم زوش ثنواة دزگبه

غبمبنیب تؼلق گسف » (خواندمیسم )350 /2 :1380ا
پع اش اغبزت لیجم خلیرر معتدز ثسای یکػویر
کسد کبزم غبمبنیب زا مأموز تكسف غیػتب کسد
(تبزیخ غیػتب م 290 :1366؛ گسدیصیم )326 :1363ا
مغمد و مؼدلم دز زویبزوییهبی خود ثب غبمبنیب
طسفی نجػتند و دز نهبی

غیػتب م )297 :1366ا امب دول

هس دو ثر اغبزت

دزآمدندا مؼدل ثر ثشبزا منتعل ؾد و مغمد نیص ثر
فسمب خلیرر ثر همساه غنبئم این فتظ ثر ثغداد
فسغتبده ؾد (همب 294-291 :؛ گسدیصیم 326 :1363؛

این امیس خسدغبل

مػتؼزل ثود و دوزا امبزتؽ ثب عملر غسداز
غبمبنی خبتمر یبف

ب) ديرة ديم :استیالی ساماویان

دز این دوزه ثررص فؼبلی

کبز همی کنیم و این غیبه خساغب زا ثس افکنیم» (تبزیخ

(همب )300-299 :ا

اغتعساز غسدازا غبمبنی دز غیػتب ثر مؼنی
آزامؽ دز منطعر و یب آغودگی غبمبنیب اش غیػتب
نجود (اثناحیسم 125 /19 :1371م 132م )139ا این ایب
دوزهای اش آؾوةهبی ارتمبػی و ؾوزؼهبی
غیبغی ثودا دز دوزة فتست تػلط غبمبنیب

ثس

غیػتب تب غس ثسآوزد مزدد دودمب قربزیم
صندین مدػی قدزت دز غیػتب ظهوز کسدندا اش
ثسخی اش این مدػیب غکرهبیی دز دغ

اغ ا دز

زوی این غکرهب نب خلیرر معتدز و دز پؿ
نیص نب مدػی قدزت ضسة ؾده اغ

غکر

(غلیمبنیم

)203-200 :1396ا تصاعمبت غیبغی دز غیػتب ثسای
خلیرر نبخوؾبیند نجودا این زویدادهب مورت میؾد
تب ثبشمبندگب

قربزی کر هنوش اهبلی غیػتب

دلجػتر آنب ثودندم فسقتی ثسای ثبشگؿ

نیبثندا هس

 2اثنخلدو این گصازؼ زا ثب ثسخی تربوتهب نوؾتر اغ (:1363
 1آزشوی نكست و پیسوشی و مجبزکی و غؼبدتمندی

)481/3ا

00

پژوهشناهة تاریخهای هحلی ایزاى ،سال دهن ،شوارة اول ،پیاپی  ،91پاییش و سهستاى 9011

یک اش مدػیب

ثیؽ اش صند زوش دوا نیبوزد و معتدز دوثبزه ثر

قدزت ثسای کػت مؿسوػی

عکمسواییم تروق خلیرر زا پریسا میؾدند و ثب

معب خالف

ضسة غکر ثر نب خلیررم این تروق زا تأیید

ظبهسا این فسق

میکسدندا اش غوی دیگس این آؾرتگیهب مورت
افصایؽ دلمؿغولیهبی غسدازا

غبمبنیب

مشبلر

ثبشگؿ

(اثناحیسم )231 /19 :1371ا

مورت ؾد تب امیس قربزی زویر

ثب ػجبغیب زا آؾکبز کندا دز دو غکر

دز

مورود اش وی مسثوه ثر این غبلهبم نبمی اش خلیرر

غیػتب میؾد و این امس خوؾبیند ػجبغیب ثودا

نیػ ا دز زوی غکرهب نب «اعمد ثن مغمد» و دز

آخسین مدػی قدزت دز این دوزه ػجداهلل ثن اعمد
نب داؾ

کر دز310ق دز غیهس غیبغی غیػتب

ظبهس ؾد (تبزیخ غیػتب م )312-309 :1366ا
ج) ديرة سًم :ديرة شاخه خلفی

پؿ

نیص کنیر او یؼنی «اثورؼرس» اغ

زدیف )14؛ ثب این تربوت کر دز پؿ

(ردول :2

غکر دو م نب

«الغػین ثن ثالل» کر دز همین غبل اش غوی امیس
ثر عکوم

غزػتب

منكوة ؾده ثودم دیده

دز اواخس مغس  311مسد غیػتب ثس ػجداهلل ثن

میؾود (ردول  :2زدیف )15ا همضنین دز زوی اولین

اعمد ؾوزیدند و اثورؼرس اعمد ثن مغمد ثن

غکر ثر ربی ػجبزت متداول دز عبؾیر زوی غکرم

خلف ثن لیج زا ثر امبزت ثسداؾتندا نػت این امیس

یؼنی «مغمد زغولاهلل ثبلهدی و دینالغق لیظهسه

اش ربنت مبدز ثر قربزیب میزغید و ؾبید ثسخی

ػلیالدین کلر ولو کسه المؿسکو »م تكویس  20دایسه

ؾوزؼ هبی دزو خبندانی دوزه او نبؾی اش همین

کوصک اغ ا این امس دز غکر دو ثر زوال قجل

امس ثود (همب )325 :ا مبدز او غیده ثبنو دختس مغمد

ثبشگؿتر اغ ا ػل

دزد این دایسههب مؿشف نیػ ا

ثن ػمسو ثود کر امیس طبهس ثن مغمد خواهسؼ زا

اگس مجنبی تؼداد این دایسههب زا ثس اغبظ ؾمبزؼ تؼداد

ثر همػسی مغمد ثن خلف داد (همب )275 :ا پدزؼ

غبل مغبغجر کنیمم ثیػ

غبل قجل اش غبل ضسة

نیص مغمد ثن خلف ثن لیج کر اش دوغتب طبهس و

غکرم عدود 292ق میؾود کر زویدادی موزد ػالقر

یؼعوة ثن مغمد ثود و مإلف تبزیخ غیػتب او زا
ثػیبز مدط گرتر اغ

(همب )278-275 :ا

اولین غکر مورود اش اثورؼرس اعمد مسثوه ثر

امیسقربزی مستجط ثب این غبل یبف
پع اش تخجی
پبیبنی خالف

مزدد خالف

نؿدا
معتدز و دز دوغبل

اوم دو غکر مسثوه ثر غبلهبی 319

312ق اغ ا مؿشكبت این غکر و غکر دو

و 320ق و ثب ضسة غزػتب دز دغ

مضسوة غبل 314ق ثر زوال غکرهبی پیؿین

مؿشكبت غکرهب تعسیجب ثر زوال قجل اش خلغ

اغ ؛ یؼنی نب خلیرر دز زوی و نب امیس دز پؿ

معتدز اغ ؛ ثب این تربوت کر این ثبز نب «اعمد ثن

غکر اغ

(ردول :2زدیف)13-12ا غکرهبی مسثوه

ثر غبلهبی  317و 318ق ثر یکجبزه متربوت
میؾودا دز 317قم خلیرر معتدز ثسای ثبز دو

مغمد» ثر ربی پؿ

غکرم دز زوی غکر و پع

اش نب خلیرر دزد ؾده اغ ا دز پؿ
والی غزػتب م

دازیما

غکر نیص نب

«الغػین ثن ثالل» قساز دازد

توغط غالمبنؽ اش خالف

ػصل ؾد و ثسادزؼ زا

(ردول  :2زدیف )17-16ا ظبهسا اکنو امیس قربزی

ثب ػنوا العبهس ثر خالف

نؿبندند ولی این امس

آ انداشه ربیگبه خود زا زفیغ میدیده کر نب خود زا اش

هوشنگ خسزوبیگی و سمانه ابزاهیمساده گزجی :ارسیابی روابط حکوهت هحلی صفاریاى با خالفت عباسی و قدرتهای 03 ...

ثر زوی غکر منتعل کندا این اقدا نؿب دهنده

ثیریسد و اثوعرف ضمن کنبیر ثر امیس مجنی ثس اینکر

پؿ

اتشبذ زویرای مؼتدل اش غوی امیس قربزی دز زواثط

امبزت زا داؾتر و «ثجبد داد » اش

خود ثب ػجبغیب اغ ا اش غویی موقؼی

خلیرر معتدز

دز تصلصل ثود و او دز تهدید امسای تسک و غیبهیب
ؾوزؾی ثغداد قساز داؾ

و خالف

پیؽ اش این غم

پریسؼ اغتنکبف کسدا دز نهبی

ثر اقساز غیدهثبنوم
(همب رب)ا

مبدز امیسم منكت «مظبلم غیبه» زا پریسف

ثب دؾمنی قؼت

ثدین تستیت امیس توانػ

یکی اش مدػیب قدزت زا اش

یؼنی مسداویذ شیبزی زوثسو ؾده ثود (اثناحیسم /19 :1371

ثغداد خبزد کند و تغ

نظس خود گیسدا

247م 253م 261م )265ا این میتوانػ

ػسقر زا ثسای

العبهس خلیرر ثؼدی ثود کر پع اش خالف

یک

عضوز فؼبلتس امیس قربزی آمبده کند؛ ولی اش غوی

زوشهای کر دز دوزة معتدز داؾ م این ثبز ثب قتل

دیگسم یکی اش مدػیب قدزت قربزیب دز ثغداد و دز

او تب

خلیرر ثود و میتوانػ

دغ

ثسای امیس قربزی شمینر

تهدید زا فساهم کندا

زغیدا دوزة خالف

معتدزم مزددا ثر خالف

شمب ػصلؽم عدود دو غبل و تب 322ق ثر طول
انزبمید (اثناحیسم )271/19 :1371ا تنهب غکر مورود اش

این مدػیم اثوعرف ػمسو ثن یؼعوة ثن

امیس قربزی دز این دوزه مسثوه ثر 321ق اغ ا

مغمد ثن ػمسو ثن لیج ثود کر اش نػل مػتعیم

ظبهسا ضؼف و آؾرتگی دغتگبه خالف

مورت

ػمسولیج ثود و پیؽ اش این نیص دز 299ق و دز

ؾد کر این ثبز نیص امیس قربزی نر تنهب نب خود زا

خسدغبلیم مسد مدتی او زا ثر امبزت ثسداؾتند

دز شیس نب خلیرر و دز زوی غکر ضسة کند ثلکر

(تبزیخ غیػتب م )314 :1366ا اثوعرف پع اش ػصل

دز پؿ

غکر نیص کنیر خود زا رداگبنر دزد نمبید

توغط غبمبنیب ثر ثغداد فسغتبده ؾد و مدتی نیص

(ردول  :2زدیف )18ا

همساه دو ثسادزؼ یؼعوة و طبهس دز شندا خلیرر

اش این پعم آؾرتگی اوضبع دز ثغداد تؿدید

ثودا پع اش آ ظبهسا دز 310ق آشاد ؾد و صندین

ؾدا خلیرر زاضی دز 322ق ثر خالف

زغید؛ دز

غبل دز ثغداد ثر قوزت نبؾنبظ میشیػ

دوزة او نبتوانی خلیرر و ؾوزؼ غیبهیب م اوضبع
زا آؾرتر غبخ

(همب رب)ا اعتمبال امیس قربزی اش اینکر خلیررم

غیبغی خالف

اثوعرف زا ثر ػنوا مدػی قدزت ثر غیػتب

)37-32ا امسای تسک ثغداد پع اش مسگ خلیرر

(اثناحیسم /20 :1371

گػیل دازدم دز هساظ ثود؛ ثر همین دلیل ثسای

زاضیم متعی زا ثر خالف

رلوگیسی اش این امس تدثیسی اندیؿیدا وی دز

ثسیدیب مورت فساز خلیرر ثر نصد عمدانیب ؾدا

اواخس غبل 320ق نبمرای ثسای اثوعرف فسغتبد و
اش او خواغ

خلیرر ثر کمک آنب توانػ

نؿبندندا تبخ

و تبش

ثسیدیب زا ؾکػ

کر ثر غیػتب ثبشگسددا پریسؼ این

دهدا امب این همة آؾرتگی نجودم ؾوزؼ تسکب و

دػوت اش غوی اثوعرف زا ثبید دز زویدادهبی

مورت کنبزهگیسی متعی اش

این شمب دز ثغداد ازشیبثی کسدا آؾرتگی ثغداد و
تغییس پیبپی خلربم میتوانػ

ثسای اثوعرف

خطسنبک ؾودا اثوعرف دز مغس  321ثر غیػتب
ثبشگؿ

و امیس قربزی او زا مشیس کسد کر غمتی

توطئر امسا دز نهبی
خالف

ؾد (اثناحیسم )137-136 /20 :1371ا پع اش

متعیم امسای تسک مػتکری زا دز 333ق ثسای
عدود یک غبل ثر خالف

نؿبندندا دوزة خالف

او نیص معبز ثب عملر اعمد آلثویر ثر ثغداد ثودا او
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نیص توغط آلثویر ػصل ؾد و دز 334قم المطیغ
فسشند معتدز ثر خالف

منكوة ؾد (اثناحیسم :1371

138 /20؛ اثنمػکویرم )121 /6 :1365ا

مكبدف ثب آغبش دوزهای اش نبثػبمبنی دز دزثبز

قربزیب اغ ا ػلیزغم غکوت تبزیخ غیػتب
طی غبلهبی  321تب 341ق (تبزیخ غیػتب م :1366

دز دوزة آؾرتگی ثغدادم ؾؽ غکر اش امیس

)325-313م اطالػبت غکرهب میتوانند تسغیمی اش

دازیما دز این غکرهبم منویبت

ازائر دهندا تستیت

قربزی دز دغ

قربزیب دز ػد پریسؼ غسوزی خالف
اغ ا این زوال تب شمبنی اغ

زویدادهبی دزثبز قربزیب

آؾکبز

ضسة و مؿشكبت غکرهب نؿب میدهد کر ظبهسا

کر اوضبع داخلی

خلف فسشند اعمد ثن مغمد ثس پدز ؾوزیده و

قربزیب ثس آزامؽ و اوضبع خالف

ثس آؾرتگی

عداقل تب 337ق میب پدز و پػس اوضبع ثر غبمب

اغ ا غکر اول مسثوه ثر 325ق اغ

کر دز زوی

نؿده اغ ا ؾبید مإلف تبزیخ غیػتب تؼمدا اش

آ نب خلیرر زاضی و نب «اعمد ثن مغمد» و دز

ثیب نبخلری خلف اغتنکبف کسده اغ ا اعتمبال

نیص کنیر امیس یؼنی «اثورؼرس» زا دازد (ردول:2

خلف دز این ایب تالؼ کسده تب تأیید امبزت خود

زدیف)19ا ولی دز غر غکر دیگس مؼبقس ثب دوزه

زا اش خلیرر ثػتبندا این آؾرتگی اوضبع دز دزثبز

زاضیم دیگس نب خلیرر زا نمیثینیما این غر غکر

قربزیب شمینر ثبشگؿ

نب خلیرر زا ثس غکرهب

ضسة شزنذ و ثس خالف غکر پیؿین کر اش طال

مهیب کسدا دز دوزة ؾوزؼ خلف ثس پدزم پنذ غکر

اغ م اش مع هػتندا اش این غر غکرم دو غکر

ؾبمل غر غکر طال اش خلف و دو غکر مػین اش

پؿ

مسثوه ثر 328ق اغ ا دز یک موزد دز زوی آ
کنیر امیس دزد ؾده ولی دز پؿ
هر پس اغ

دازیما دز غکر 334ق کر

پدزؼ اعمد دز دغ

یک غتبزه

ضسة شزنذ اغ م نب خلیرر مػتکری دز زوی و

و دز عبؾیر آ نیص همضو غکر

نیص نب خلف دزد ؾده و نبمی اش اعمد

دز پؿ

غبل 317ق تؼدادی دایسه کوصک دیده میؾود

ثن مغمد نیػ

(ردول :2زدیف)20م ثب این تربوت کر دز اینزب تؼداد

دز زوی آ فعط نب خلیرر مطیغ زا دازد و دز زوی

دایسههب  24ػدد اغ ا دز اینزب نیص ورر تػمیر

یب پؿ م نب هیش امیسقربزی نیػ ا اعتمبال این

ػدد  24یبف

نؿدا دز غکر دیگس نب

«اعمدثنمغمد» دز زوی و دز پؿ

نیص کنیر او

دزد ؾده و عبؾیرهبی آ نیص نبخوانب اغ

کر

اعتمبال اش زوال مؼمول دز دزد ػجبزات عبؾیرهب
پیسوی نکسده اغ

(ردول :2زدیف)21ا غومین غکر

(ردول  :2زدیف )23ا غکر 335ق

غکر نیص توغط خلف ثن اعمد دز شمب ؾوزؼ و
ثب هدف رلت نظس خلیرر ضسة ؾده اغ

(ردول

 :2زدیف )24ا خلف دز 337ق مزدد غکرای زا
ضسة کسد و دز اینزب ثس خالف دو غکر قجل نب
خلیرر دز پؿ

اغ

و ظبهسا تسریظ داده دز پؿ

نیص ثب تبزیخ 331ق و ثبش هم ثدو نب خلیرر اغ

غکر و دز شیس نب خلیررم نب پدزؼ دزد ؾود؛ تب

(ردول:2زدیف)22ا

اعتمبال اش نبخؿنودی پدز ثکبهدا دز دزد

آخسین غکر اش این دغ

مسثوه ثر 334ق و

مسثوه ثر دوزة خلیرر مػتکری و نیص ظبهسا

مؿشكبت زوی و پؿ

این غکر ظبهسا تالؼ

ؾده نوػی تواش ربیگبه ثین خودؼم خلیرر و

هوشنگ خسزوبیگی و سمانه ابزاهیمساده گزجی :ارسیابی روابط حکوهت هحلی صفاریاى با خالفت عباسی و قدرتهای 03 ...

پدزؼ ثسقساز کند ثر گونرای کر تؼیین زوی و

اغ ا ػجبزتی کر پیؽ اش این دز غکرهبی دوزة

غکر ثس اغبظ زوال پیؿینم دؾواز مینمبیدا

ػجبغی

پؿ

ػجبغی و اش رملر مأمو

اود خالف

دز یک طسف ثسای اولین ثبزم ثشؿی اش غوزه

دیدهایم (ػال الدینیم )32-20 :1394ا همضنین ظبهسا

ؾسیف تو عید دزد ؾده و دز شیس آ نب خلف

صو ثب پػسؼ خلف ثر غبشؼ زغیده ثودم دز شیس

غوزه توعید اعتمبال ثساثسی

نب امیسم نب خلف نیص دزد ؾده ثود (ردول  :2زدیف

دو طسف غکر زا نؿب میدهدا این امس اش

اش  335تب 346ق دز تمب غکرهب

قساز دازدا اهمی
اهمّی

)31ا دز ععیع

آنزب ثبزش میؾود کر عبؾیر این طسف نیص همب

(ثر رص یک موزد) نب خلیرر دز پؿ

عبؾیر متداول زوی غکرهب اغ ا دز طسف دیگس

و خلیرر ثر عبؾیر زانده ؾده و غبلجب نب خلف نیص

غکر ثس خالف زوال متداول و همبنند زوی غکرهب

دز شیس نب پدز دزد ؾده اغ

ثر تستیت  :اهلل /مغمدزغولاهلل /المطیغ هلل/

)31ا ثسای دزک صسایی این تغییساتم ثسزغی

اعمدثنمغمد دزد ؾده اغ ا مزددا نکتر عبئص

گصازؼهبی تبزیشی میتواند یبزی زغبندا غبل

کر متن عبؾیر آ نیص

کر مطیغ ثب نظس اعمد مؼصالدولر

اهمّی

دز اینزب این اغ

همبنند عبؾیر پؿ

غکرهب اغ

(ردول  :2زدیف )26ا

دز معبثل این غر غکرم دو غکر مػین ثدو
عبؾیر اش اعمد ثن مغمدم پدز خلف ثر تبزیخهبی
 335و 340ق دز دغ

335ق غبلی اغ
ثر خالف
«خالف

غکرهب اغ

(ردول  :2زدیف -25

زغیده ثودا اثناحیس اش این ایب ثب ػجبزت
غسنگو ؾد» یبد میکند کر «ثسای خلرب

صیصی اش فسمب ثبقی نمبند» ()169 /20 :1371ا

دازیما دز این غکرهب نیص

فعدا غکر مسثوه ثر اواخس دوزة امبزت اعمد

همب زوال غکر خلف ثرکبز زفتر اغ ا دز اینزب

ثن مغمدم امکب ادامر ثسزغی اش این عیج زا

نیص ثر اعتمبل این تغییسات نؿب اش اػمبل نوػی

منتری میکندا ؾؽ غبل پع اش ضسة آخسین

تواش و تعػیم ربیگبه دز زواثط خلیرر و امیس دازدا

غکر مورودم دز زثیغ االول 352م اعمدم ثر توطئة

کر مغل و تبزیخ ضسة

یکی اش غالمبنؽم ثر قتل زغید (تبزیخ غیػتب م :1362

غکر

)326ا ثسخی ثصزگب قربزیم یکی اش اػضبی دیگس

مهمتسین تغییس این اغ

کر هموازه دز کنبز یکدیگس و دز عبؾیر پؿ

ثودم اش یکدیگس منرک ؾده اغ ا دز زوی غکر نب

خبندا ثر نب ثوعرف مغمد ثن ػمسو زا ثر

امیس اعمد ثن مغمد و دز عبؾیر مغل ضسةم

امبزت نؿبندندا خلف کر خود زا ربنؿین پدز می

غکر

ثوعرف زا متوازی کند و دز

یؼنی «غزػتب »م اغ ا نب خلیرر ثر پؿ
منتعل ؾده و دز عبؾیر پؿ

دانػ م توانػ

غکر فعط تبزیخ قساز

رمبدیاالولی  352ثر امبزت ثنؿیند (همب )327 :ا

دازد (ردول  :2زدیف )27-25؛ ثر ػجبزتی اعتمبال

ولی مؿکل خلف ثسای ربنؿینی خبتمر نیبف

و

نؿب دهنده تؼلق قلمسو ثر امبزت و واثػتر ثود

ثالفبقلر ثب یک مدػی قدزتمند زوثرزو ؾدا این

تبزیخ عکمسانی ثر خالف

اغ ا این زوال زا دز

مدػی

اثوالغػینطبهسثناثیػلیالتمیمی
ثود کر اش ثػ

عبکم

ثر فساه ت کر پیؽ اش این امیس

غکر ضسة 346ق نیص میثینیم ثب این تربوت کر ثر

ثػ

ربی نب امیسم اش ػجبزت پسطمطساق «ممب امس ثر

غبمبنی ثر او واگراز کسده ثود ت آمدا دز فساه «مسد

االمیس اثورؼرس اعمد ثن مغمد ایدهاهلل» دزد ؾده

ثػیبز ثب او رمغ» ؾدند (همب رب)ا فصونی یبزا طبهس
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اش یکػو و واثػتگی پدزی و مبدزی طبهس ثر

دز دزثبز ثشبزا ثبقی نهد( 1همب )344 :ا خلف ثب

خبندا قربزی اش غوی دیگسم خلف زا دز تنگنب

کمک غیبه غبمبنیب ثر غیػتب ثبشگؿ

قساز دادا مإلف تبزیخ غیػتب ت ػلیسغم ازادتی کر

 2)41 :1374و دز 358ق ثر امبزت نؿػ ا ثب این

ثر رد خلفم یؼنی خلف ثن مغمد دازد ت ثر این

عبل زویبزویی این دو خبتمر نیبف

ویطگی دو طبهس تأکید میکند ()327 :1362ا

مسگ طبهس (ذیالعؼده  )359ادامر یبف ا

خلف نبصبز ثر اغتعجبل طبهس اش ؾهس ثیسو

(رسفبدقبنیم

و تب شمب

دز طی غبلهبی  352تب 359ق غکرای اش
نؿده ولی دو غکر اش طبهس ورود دازد

زف ا هس دو توافق کسدند کر دز عکمسانی ؾسیک

خلف یبف

ؾوند؛ ولی مؿشف ثود کر این توافق نمیتواند ثر

کر هس دو متؼلق ثر 357ق اغ ا مؿشكبت این

غسانزب زغدا اختالف دو مدػی مورت نبثػبمبنی

غکرهبم گصازؼهبی فوق مستجط ثب زواثط طبهس ثب

اوضبع ؾد و طسفدازا هس یک ثر رب دیگسی

خالف

زا تأیید میکندا غکر اول ظبهسا ثب ػزلر و

افتبدندا امیس خلف کر ؾسایط زا ثسای ادامر امبزت

ثدو عبؾیر ضسة ؾده اغ ا دز این غکر همب

خود منبغت نمیدیدم دز رمبدیاالولی  353ثر

زوال غبلت غکرهبی دو امیس قربزی پیؿین اغ م

ثهبنر انزب عذ اش غیػتب خبزد ؾد و آنزب زا ثر

یؼنی نب خلیرر دز پؿ

طبهس غیسد (همب 328 :؛ اثناحیسم )274 /20 :1371ا ثر

 )32ا ولی دز غکر دو نب خلیرر دز زوی و نب

نظس میزغد خسود خلف اش غیػتب ثیؿتس ثسای
کػت تمهیدات ثسای ثبشگؿ
354ق دز مػیس ثبشگؿ
وغبط
غیػتب

ثر قدزت ثودا دز

اش عذ ثر ثغداد زف

اعمد مؼصالدولر توانػ

و ثب

فسمب امبزت

زا اش خلیرر ثػتبند (اثنمػکویرم /6 :1376

261؛ تبزیخ غیػتب م )342 :1362ا
دز هس عبل طبهس اش ثبشگؿ
ممبنؼ

طبهس دز پؿ

غکر اغ

(ردول  :2زدیف

قساز دازد (ردول :2زدیف)33ا ثب این

عبل این اقدا طبهس غودی ثسای وی دز پی
نداؾ ؛ شیسا هنگبمیکر این غکرهب دز غزػتب
ضسة میؾدم خلف دز ثغداد ثود و ثبشگؿ
امبزت موزد پریسؼ دغتگبه خالف
ثودا اثنمػکویر دزگصازؼ فتظ کسمب

خلف ثر غیػتب

ثر ػمل آوزد و خلف ثر نبصبز ثر ثشبزا

زف ا دز این میب م ظبهسا ثر دلیل موافع

او ثر

قساز گسفتر
ثردغ

ػضدالدولر دز 357قم اش خلف ثب ػنوا «فسمبنسوای

غگػتب » یبد کسده اغ

()309 /6 :1376ا

خلیرر

ثب مسگ طبهسم فسشندؼ عػین (اثواعمد

ثود کر منكوز غبمبنی پریسف

غیبهی دز اختیبز

الغػین ثن طبهس) مدػی ربنؿینی پدز ؾدا

خلف قساز دهدا خلف پریسف

ثر واغطر کمک

مبلی و غیبهیبنی کر منكوز ثن نوط غبمبنی دز

 1خلف ثن اعمد صهبز پػس داؾ

اختیبز او نهبده اغ م فسشندؼ ػمسو زا ثر گسوگب

اثوعرف] م ػمسو و طبهس کر دو پػس اول قجل اش غبل 378ق

ثبلنكسم ثوالرضل[ ؾبید

دزگرؾتند(تبزیخغیػتب م )344 :1362ا
 2دز تبزیخ یمینی گصازؾی اش پنبهندگی دو خلف ثر نصد غبمبنیب
دز هنگب مسگ منكوز اول مسثوه ثر غبل 365ق ازایر داده کر
ظبهسا قغیظ نیػ (رسفبدقبنیم )42 :1374
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زویبزویی خلف ثب عػین ثن طبهس ثسای صندین

)362 :1363م تدازک غیبه ثر تطویل انزبمیدا

و هس ثبز یکی ثس دیگسی پیسوش

دز هس عبل زویبزویی خلف ثب عػین ثن طبهس

میؾد (تبزیخ غیػتب م )335 -334 :1366ا دز 361ق

کر اکنو غیبه خساغب زا ثر همساه خود داؾ م ثر

دز عبلی کر عػین دز مغبقسه خلف قساز گسفتر

نجسدی طوالنی ثدل ؾدا خلف اش 369ق ثر مدت

غبل ادامر یبف

1

ثودم نوط ثن منكوز غبمبنی ثر خلف نبمر نوؾ

غر غبل ثب رنگ و گسیص موفق ثر اغتیكبل غیبه

کر غشنب تسا پیؽ اش این ؾنیدها م اربشه ده تب

خساغب ؾدا غیمزوز فسمبنده غیبه غبمبنی عمبی

عػین ثن طبهس ثر ثشبزا آید و پع اش آ ثسای

اش عػین ثن طبهس زا خوؼ نداؾ ا اش غویی اش

امبزت غیػتب تكمیم گسفتر ؾودا عػین ثن طبهس

امیس غبمبنی نبزاضی ثود و تسریظ میداد کر دز

دز  362ق ثر ثشبزا زف ا دزثبز غبمبنی دز عدود

شمبنر پسآؾوة و توأ ثب توطئر دزثبز غبمبنیم ثر

غبل 369ق او زا ثب غیبهی ثر فسمبندهی
غیهػبالزؼ نبقسالدولر غیمزوز ثر غیػتب زوانر
کسد (گسدیصیم )359 :1363ا تغییس زویر دزثبز غبمبنی
ثسای عمبی

اش عػین ثن طبهس ثس مب پوؾیده

اغ ا اعتمبال این اقدا نبؾی اش ادامر ثسنبمرهبی
ػجبغیب و نیص غبمبنیب دز ره
غیػتب اغ

تضؼیف امسای

و ؾبید آ گونر کر منبثغ نوؾتراندم ثر

این دلیل ثبؾد کر امیس خلف اش ازغبل هدایبی
مسغو ثر ثشبزا خوددازی وزشیده ثود (رسفبدقبنیم

43 :1374؛ اثناحیسم )274 /20 :1371ا
ثسای توقف طوالنی عػین دز ثشبزا و تؼلل دز
گػیل غیبه نیص صند ػل

زا میتوا ثسؾمسد :دز

363ق خلیرر مطیغ ثر دلیل ثیمبزی و ثر ارجبز
امسای تسکم اش خالف

کنبزه گسف

و فسشندؼ

الطبئغ ربنؿین او ؾد (اثناحیسم )50 /21 :1371ا
اعتمبال دزثبز غبمبنی ثسای همساهی ثب عػین ثن
طبهسم دز عبلی کر خلیرر پیؽ اش اینم منؿوز
عکمسانی زا ثسای خلف قبدز کسده ثودم نیبشمند
کػت تأیید خلیرر ثودا ولی مهمتس اش اینم مسگ

ثشبزا ثبشگسددا ؾبید صنب کر گرتر میؾود تمبیل
نداؾ

ثب خلف قربزی کر ثب او دوغتی داؾ

(رسفبدقبنیم 46 :1374؛ اثناحیسم  )275 /20 :1371نجسد زا
ادامر دهد و ثر نوؾتر تبزیخ یمینیم ثس غبمبنیب
«کرسا نؼم

آغبش کسد» (رسفبدقبنیم )44 :1374ا ثس

همین اغبظ «اندز غس» ثر خلف پیغب داد و ثب
توافق مغسمبنر ثب خلف (تبزیخ غیػتب م )337 :1362م
معسز ؾد کر خلف قلؼر زا ثر عػین و غبمبنیب
واگراز کند و پع اش آ غیمزوز ثب این اقدا اش
خود زفغ تکلیف کند و ثب غیبهیب غبمبنی ثر
خساغب ثبشگسددا این اقدا کبزغبش ؾد و غیبهیب
غبمبنیم عػین ثن طبهس و یبزانؽ زا تنهب نهبدند
(اثناحیسم )275 /20 :1371ا عػین ثن طبهس دز قلؼر
پنبه گسف ا تالؼ او ثسای کػت کمک اش
غجکتگین غصنوی نیص نتیزر نداد شیسا خلف ثر
غجکتگین پیب داده ثود کر عػین ثن طبهس شندیق
اغ

(تبزیخ غیػتب م )339-335 :1362ا عػین ثن

طبهس دز 373ق ثر نبصبز قلظ زا پریسف

و ثر

نوؾتر تبزیخ غیػتب م خلف او زا اکسا کسد و اندک

منكوز ثن نوط دز 365ق اغ ا ظبهسا ثر دلیل
مسگ منكوز و ربنؿینی نوط دو و اوضبع آؾرتر
اواخس دوزة غبمبنی (نسؾشیم 116 :1363؛ گسدیصیم

 1دز تبزیخ یمینی هر
اغ (رسفبدقبنیم )44 :1374

غبل قید ؾده کر ثر نظس مجبلغر
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و «امیس خلف او

همضو غکر پیؿین اغ م یک تربوت مؿهود

شمبنی ثؼدم عػین ثن طبهس دزگرؾ

زا مبتم داؾ » (همب )341-340 :ا گصازؼ تبزیخ

اغ ا دز عبلی کر ثر زوال مؼمول نب عػین

غیػتب ثػیبز پیساغتر اش هس گونر آلودگی قربزیب ثر

ثن طبهس دز پؿ

دز زوی غکر و

قتل اغ ا ظبهسا تؼلق خبطس غیػتبنیب ثر عػین ثن

دز شیس نب خلیررم نب ؾشف ردیدی ثر

طبهس کر اش نػل مػتعیم ػمسولیج ثود دز معبثل

قوزت «ػلی ثن مغمد» دزد ؾده اغ

خلف کر «فعط پبدؾبدهشاده اش ره

غکر اغ

(ردول

مبدز» ثود (همب :

 :2زدیف )35ا این ؾشف اثوغؼید ػلی ثن

 )326مورت ؾد کر خلف شمینر مسگ او زا فساهم

مغمد ثلوس اغ

کر ظبهسا عػین ثن طبهس

آوزد و خود زا اش این مدػی آغوده کندا

ثسای کػت فسمبنسوایی ثس غیػتب و معبثلر ثب

نصاع غیبغی خلف و

خلفم فسمبنجسی خود زا اش ػلی ثن مغمد

ؾسوع

اش شمب

عػینثنطبهس اش  359تب عدود 373قم تؼداد نر

ثلوس پریسفتر و غکر ثر نب او ضسة کسده

دازیما مؿشكبت

اغ ا دز گصازؼ اثناحیس ثر زویدادهبی

غکرهب میتواند نر تنهب تسغیم زوؾنتسی اش

غبلهبی  359و 360ق و همساهی ثلوسهب ثب

زویدادهبی آؾرتر غیبغی غیػتب دز این دوزه دز

امیس منكوز غبمبنی دز تكسف کسمب و معبثلر

دز دغ

غکر اش قربزیب

اختیبز مب قساز دهند ثلکر دز موزد منبغجبت قربزیب
ثب خالف

نیص اطالػبت افصو تسی ازائر دهندا این

ثب آلثویر اؾبزه ؾده اغ

(19/21 :1371م )23ا

مؿشكبت این غکر و این زویدادهبم نؿب

دوزه غر زویداد ثبزش زا دز ثطن خود دازد:

دهنده ؾکلگیسی مخلج توافق غبمبنیب م ػلی

1ا دوزة دزگیسیهبی خلف و عػین تب قجل اش

ثن مغمد ثلوس و عػین ثن طبهس دز غیهس

قجال

و ػلیر خلف و صسخؽ

غبل 361ق :دز این دوزه گسصر خالف

غیبغی غیػتب

دزثبز ثشبزا ثسای عمبی

منؿوز امبزت خلف زا قبدز کسده ثود و نوط

غیبغ

غبمبنی ثب غیبهی نیص وزود خلف زا ثر غیػتب

عػینثنطبهس اغ ا گصازؼهبی مورود نیص اش

تػهیل کسدم هم خلیرر و هم غبمبنیب متسقد

اختالف خلف ثب نوط عکبی

نتیزر زویبزویی ثودندا دو امیس مؼبزل نیص هس

)534 /1 :1386؛ ثب اینعبل ثب ؾکػ

یک دز رلت تورر خالف

و کػت عمبی

غبمبنیب تالؼ میکسدندا دز غبل  360تؼداد
غر غکر (دو غکر اش عػین ثن طبهس و یک غکر

مغبق قساز گسف

اش خلف) دز دغ

ثر زوال غکرهبی پیؿین اغ ا یؼنی نب
خلیرر مطیغ دز زوی و نب عػین ثن طبهس دز
پؿ

اغ

(ردول :2زدیف)34ا غکر دو

دازد (ثیسونیم

ثلوسهب اش

آلثویر (اثناحیسم )23 /21 :1371م توانمندی ثلوسهب
ثسای اغتمساز عمبی

دازیم :مؿشكبت غکر اول

اش

اش عػین ثن طبهس دز
و همب گونر کر یبد ؾد

غبمبنیب خود ثر عمبی

ػلنی اش او اقدا کسدندا

غکر غو کر مضسوة غبل 360ق اش خلف
ثن اعمد اغ

کر آ نیص ثر زوال غکرهبی

پیؿین و پریسؼ تبثؼی

خلیرر اغ

(ردول :2

عػینم میتواند مب زا دز تسغیم زویدادهبی

زدیف )36ا هس غر غکر اش رنع طال و مضسوة

پیؽ گرتر ثهتس یبزی زغبندا دز این غکر کر

و دز عبؾیر زوی آنهب ػجبزت

غزػتب اغ
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«نكس [مناهلل و فتظ] قسیت» زا دازد کر نؿب دهنده

(اثناحیسم )104 /21 :1371ا دز غیػتب نیص کرر

ؾد قدزت و تالؼ هس دو

غبمبنیب ثر طسف عػین ثن طبهس

دغ

ثر دغ

عمبی

ثسای پسزنگ کسد پیسوشی ثس زقیت اغ ا

ثودا عػین تب 369ق دز ثشبزا دز انتظبز

2ا دوزة دزگیسیهبی خلف و عػین دز  361و

تكمیم دزثبز غبمبنیب ثودا دزثبز غبمبنیب نیص

اغ ؛ دز

همب گونر کر یبد ؾدم خود دز آغتبنر اغتعساز

دو غکر اول یکی اش عػین و یکی اش خلفم

نوط ثن منكوز و آؾرتگیهبی اواخس دوزة

و نب امیس دز زوی غکر

غبمبنی ثودا گصازؼهبی مستجط ثب تبزیخ

(ردول  :2زدیف )38-37ا ظبهسا هس دو امیس

غیػتب اش  362تب 369ق تعسیجب فبقد اطالػبت

362ق :اش 361ق پنذ غکر دز دغ
نب خلیرر دز پؿ
اغ

اش فعدا عمبی

خلیرر اش خود نبزاضی ؾده
غکر ثػنده

و ثر دزد نب خلیرر دز پؿ

کسدهاندا دز غر غکر ثؼدی مضسوة 361ق

ازشندهاندا مإلف تبزیخ غیػتب دز این هر
غبل خجسی اش وضؼی

خلف نمیدهد (:1362

)337ا تنهب غکر مورود نیص دینبز طالم مسثوه

کر اش خلف اغ

ثر رص یک غکر طال کر نب

ثر 367ق اغ

خلیرر دز پؿ

اغ م دیگس نبمی اش خلیرر

کسده کر ثر زوال غکر قجلیم نب خلیرر الطبئغ و

نیػ

و فعط نب خلف دز زوی غکر اغ ا

این غکرهب اش رنع مع و گبه آلیبضی اش مع
اغ

کر خلف دز غزػتب ضسة

نب خلف ثن اعمد دز پؿ

غکر اغ

(ردول

 :2زدیف )43ا

و نؿب دهنده مضیعر مبلی خلف ثسای

دز ثغجوعر دزگیسیهبی خلف ثب غیبه مؿتسک

(ردول  :2زدیف )41-39ا

عػین ثن طبهس و غبمبنیب م یک غکر دینبز طال ثب

ضسة غکر اغ

ضسة این غکرهب دز شمبنی اغ

کر غبمبنیب

و اعتمبال ثب تأیید خلیررم تكمیم ثر عمبی

مغل ضسة غزػتب

اش

و ثب تبزیخ اعتمبلی 370ق

(یب پع اش آ ) مورود اغ

کر دز زوی غکر نب

عػین ثن طبهس گسفتراند و نوط غبمبنی غیبهی

نوط غبمبنی و دز پؿ

دز 361ق ثر همساه عػین زوانر غیػتب کسد

عػین ثن طبهس ضسة ؾده اغ

(ردول  :2زدیف

(تبزیخ غیػتب م )339 -335 :1366ا مؿشكبت این

)44ا دزد نب خلیرر دز پؿ

اش

غکرهب نؿب دهنده یکی دیگس اش نعبه اود

نبخسغندی غبمبنیب

غکر نب خلیرر و غیع نب
غکر نؿب

اش زواثط آلثویر ثب خلیرر

زویگسدانی قربزیب اش خالف

اغ ا تنهب غکر

اغ ا کمتس اش یک غبل قجل اش ضسة این غکرم

362ق نیص مسثوه ثر خلف اغ

کر دز آ خلف

ػضدالدولر دیلمی دختس خلیرر زا ثر شوری

فعط ثر دزد نب خلیرر دز پؿ

غکر ثػنده کسده

اختیبز کسده ثود تب ثب تولد فسشند ذکوز اش این

اغ

اشدوادم او زا ثر ربنؿینی خلیرر منكوة کند

(ردول  :2زدیف )42ا

3ا دوزة دزگیسیهبی خلف و عػین اش  363تب

1

(اثناحیسم  )124 /21 :1371ا این غکر دز 372ق نیص

مسگ عػین دز 373ق :ؾسوع این دوزه همساه
ثب کنبزهگیسی خلیرر مطیغ اش خالف

و

ربنؿینی الطبئغ اغ ا ػضدالدولر دیلمی دز
367ق ثغداد زا تغ

تػلط خود گسف

 1نمونرهبیی اش این نوع ضسة توغط تبثؼب غبمبنیب کر ثدو نب
خلیرر و یب دزد نب خلیرر دز پؿ
(غلیمبنیم  :1396م)494-463ا

غکر اغ م دز دغ

دازیم

08
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تکساز ؾده ثب این تربوت کر دیگس نبمی اش عػین

)47ا اعتمبال خلف این غکر زا ثسای تعبز ثب غکر

ثن طبهس یب خلف ثن اعمد دز آ نیػ ا دز زوی

مضسوة اثوالغػن غیمزوز ضسة کسده و پؿ

غکر نب

غکر نب نوط ثن منكوز و دز پؿ

و زوی غکر زا نبمؿشف نهبده اغ ا

خلیرر و غیع نب غیهػبالز غبمبنی غیمزوز و ثر
قوزت «نبقسالدولر» ضسة ؾده اغ

دوزا تخجی

امبزت خلف ثس غیػتب معبز ثب

(ردول :2

دز مغبق قساز گسفتن غبمبنیب و ظهوز مغمود

زدیف 1)46ا ظبهسا این غکر اش غوی غیمزوزم دز

غصنوی ثس غیهس غیبغی خساغب

اغ ا ظبهسا

ثغجوعر توافعؽ ثب خلف ثسای پب پع کؿید اش

اوضبع آؾرتر دزثبز غبمبنیب این فسق
خلف مهیب غبخ

دزگیسیهبی غیػتب م ضسة ؾده اغ ا

زا ثسای

تب فسشندؼ ػمسو زا کر ثر

دز معبثل این دو غکرم اش خلف دو غکر

گسوگب دز ثشبزا ثودم دز 378ق ثبشپع گیسدا زویر

دازیما یکی غکر مػی کر تبزیخ

زو ثر شوال غبمبنیب دز ؾسق و اش غویی زوند

متربوت دز دغ

371ق زا دازد؛ دز زوی غکر نب خلیرر و غیع نب
خلف و دز پؿ

غکر ػجبزت «نكس من اهلل» و دز

عبؾیر زوی آ نیص آیر  4غوزه زو

2

دزد ؾده

اغ

(ردول  :2زدیف )46ا این آیر مؼموال دز عبؾیر

پؿ

غکرهب دزد میؾد و دز دوزة قربزیب ثسای

تضؼیف خبندا آل ثویر دز غسةم ظبهسا خلف زا
کر متسقد گػتسؼ قلمسو و افصایؽ نروذ دز
ثودم ثر

قغنر غیبغی غسشمینهبی ؾسقی خالف
ورد آوزدا دز اندیؿر خلف «همر والی

میساث» قربزیب اغ

کر اکنو

ػبلمم

«ثیگبنگب دازند»

غومین ثبز ثود کر این آیر ثر زوی غکر تغییس مغل

(تبزیخ غیػتب م )340 :1366ا دز 381قم خلف غیبهی

داده ثود (ردول  :2زدیف )39-28ا اعتمبال این

ثر فسمبندهی فسشندؼ ػمسو ثر کسمب

فسغتبدا

تغییسات نؿبنی اش پیسوشیهبی خلف ثس عػین ثن

آؾرتگی غیبغی کر پع اش مسگ ؾسفالدولر دز

طبهس اغ ا غکر دو نیص اش رنع طال و دز

خبندا آلثویر عبقل ؾده ثودم فسق

منبغت زا

غزػتب دز 372ق ضسة ؾده اغ ا مؿشكبت

ثسای قربزیب فساهم آوزد کر غیبهیبنؿب زا اش

و زوی

غیػتب ثیسو ثسندا ػمسو فسشند خلف موفق ثر

آ ثب دؾوازی همساه اغ ا ظبهسا ثر دلیل ضسة

اولیرم پع اش

این غکر ثر گونرای اغ

کر تؼیین پؿ

غوزه توعید دز زوی غکرم دز پؿ

غکر اهلل و

مغمد زغولاهلل(ـ) و غیع نب خلیرر و ثؼد نب
خلف ثن اعمد دزد ؾده اغ

(ردول  :2زدیف

تكسف کسمب ؾد و ػلیزغم موفعی

ؾکػتی غنگین دز 382ق ثر غیػتب ثبشگؿ ا ثر
نوؾتر اثناحیسم این ؾکػ

مورت ؾد کر خلف

ضمن نکوهؽ فسشندؼ او زا شندانی کند و غیع
ثر قتل زغبند ()200 /21 :1371ا گصازؼ اثناحیس ثب

 1مؿبثر این غکر زا اش اثوالغػنغیمزوز مضسوة غبل 377ق دز
نیؿبثوز دز دغ

دازیما دز زوی غکر نب خلیررم نب نوط و غیع

الولی نبقسالدولر کر منظوز غیمزوز اغ

دزد ؾده و دز پؿ

تورر ثر گصازؼ تبزیخ غیػتب و دو غکرای کر دز
دغ

دازیمم نؿب میدهد کر ػل

مسگ فسشند

مزدد نب «الملکالمنكوز» مندزد اغ (ػال الدینیم )223 :1394ا

خلفم قسفب نبؾی اش ؾکػ

او نجوده اغ ا

« 2هلل االمس من قجل و من ثؼد و یومئر یرسط [المومنو » ثنكس]اهلل

مإلف تبزیخ غیػتب م ثدو

اؾبزه ثر عملر

– کر اؾبزه ثر یبزی خداوند ثسای اهل اغال اغ ا

قربزیب ثر کسمب و ؾکػ

آنب م اش ؾوزؼ و
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توطئر ػمسو ػلیر پدزؼ خلف یبد کسده کر ثر

384ق یبد کسده اغ ا غیبهیب خلف ثر فسمبندهی

واغطر آ م خلف او زا مغجوظ کسد و دز مغس

دیگس پػس خلفم طبهسم گسصر توانػتند کسمب زا

« 384ثر عجع اندز فسمب یبف » ()345 :1362ا دو

تكسف کنند ولی این موفعی

غکر دز موزد این ؾوزؼ دز اختیبز دازیما

آلثویر کسمب زا ثبش پع گسفتند ()201 /21 :1371ا

تبزیخهبی ضسة این دو غکر مشدوؼ اغ

آنب پبیداز نمبند و

ولی

دز 390ق نیص ثسخی اقدامبت خلف اش یک غو

میدانیم کر هس دو ثر دغتوز ػمسو ثن خلف و

و تمبیالت گػتسؼطلجبنر مغمود غصنوی اش غوی

ثدو نب پدزؼ ضسة ؾده اغ ا یک غکر ثب نب

دیگس مورت ثسوش ثسخوزد نظبمی میب غصنویب و

(ردول :2

قربزیب ؾدا ظبهسا پیؽ اش این خلف دز دوزة

خلیرر و دیگسی ثدو نب خلیرر اغ

کر صسا

غجکتگین تالؼ کسده ثود زواثط خود زا ثب قدزت

دز یک غکر نب خلیرر المطیغ دزد ؾده و ثؼید

ثهجود ثشؿد (زؾیدالدین فضلاهللم

زدیف )50-49ا ثب اینعبل مؿشف نیػ
اغ

ؾوزؼ ػمسو ثن خلفم مطیغ

دز شمب

خلیرر ثوده ثبؾد شیسا وی دز غبل362ق اش خالف
کنبزه گسفتر ثودا

نوظهوز غصنویب

)99 :1386ا دز ؾوزؼ عػین ثن طبهس نیص توانػتر
ثود غجکتگین زا اش یبزی او منكسف کندا همضنین
گصازؾی اش ثیهعی دز دغ

مؿشكبت غکر ضسة ؾده خلف دز غبلهبی

اغ

کر دز نجسد

غجکتگین ثب اثوػلی غیمزوز دز خساغب

دز

 382تب 390ق کر ثب مغمودغصنوی زویبزوی ؾدم

385قم پػس خلف ت اعتمبال طبهس ت دز کنبز

آزامؽ دز

مغمود شمینر پیسوشی غصنویب زا فساهم آوزده ثود

نؿب دهنده تالؼ خلف ثسای ثبشگؿ
زواثط خالف

ثب قربزیب اغ ا اولین غکرای کر

اش این دوزا اش خلف دز دغ

(ثیهعیم )253 /3 :1374ا
دز ثغجوعر مسگ غجکتگین (مسگ 387ق) و

دازیم غکرای اش

رنع نعسه اغ ا زوی غکر نب خلیرر الطبئغ و نب

نصاع ربنؿینی غصنویب

خلف دزد ؾده و ثسای اولین ثبز نب خلف ثر

غبمبنیب م خلف قربزی تالؼ کسد تب ثش

قوزت «ولیالدولر [لعت خلف] اثواعمد» اغ

دز تكسف قهػتب و هسات ثیبشمبیدا طبهس ثن

(ردول  :2زدیف )48ا نکتر قبثل تورر دز این غکر

خلف ثر فسمب پدز ثر قهػتب و هسات لؿکس

خلیرر اغ ا دز این غبل الطبئغ توغط

کؿیدا دز نجسد ثبشپعگیسی این منبطق اش قربزیب م

نب

ثهب الدولر دیلمی ػصل ؾد و العبدز ثر خالف

و دز هنگبمر ضؼف
خود زا

ثغسارق ػموی مغمود غصنوی ت کر عکوم

منكوة ؾده ثود (اثناحیسم  )196 /21 :1371ولی تب

هسات زا داؾ

غبل 382ق کمبکب غکرهبی غسشمینهبی ؾسقی

آمد و ثر غیػتب لؿکس کؿیدا خلف کر دز این

ثب نب الطبئغ ضسة میؾد (غلیمبنیم :1396

دز قلؼر اغیهجد پنبه

خالف

ت کؿتر ؾدا این ثس مغمود گسا

شمب م غیبهی ثر همساه نداؾ

)224ا غکرهبی  386و 390ق خلف نیص ثر همین

گسف

قوزت ضسة ؾده ثب این تربوت کر ثر ربی نب

زغد ولی این امس اتربق نیرتبد و خلف ثر نبصبز

طبئغم نب قبدز زا دازد (ردول  :2زدیف )52-51ا
اثناحیس اش تالؼ دوثبزه خلف ثسای تكسف کسمب
و اقدا ػلیر عکمسا آلثویر دز کسمب دز غبل

ثر این امید کر فسشندؼ طبهس ثر امداد او

تػلیم ؾدا او پریسف

کر ثر مغمود خساد دهد و

نب مغمود زا ثس غکر ثیبوزد (تبزیخ غیػتب م :1366

346؛ گسدیصیم )381 :1363ا اش این غکر خلف

00
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نمونرای دز دغ

خودؼ ثر نصد ثنی کبکویر فسغتبد (ثیهعیم /3 :1374

ندازیما

طبهس ثن خلف کر نتوانػتر ثود دز تهبرم

166؛ گسدیصیم  )386 :1363و یب ثر قولی ثر روشرب

نظبمیم موفعیتی کػت کندم غسؾکػتر و نبد ثر

فسغتبده ؾد و پع اش فتنرانگیصی دز روشرب مجنی

ولی این ثبشگؿ م ثر رنگ

ثس آنکر قساخبنیب زا ػلیر مغمود تغسیک کسده

خلف ثب فسشندؼ دز 391ق منزس ؾدا نتیزر نجسد

اغ م ثر قلؼر گسدیص تجؼید ؾد و دز 399

ثر غود طبهس ثودا ثر نوؾتر مإلف اعیب الملوکم

دزگرؾ

خلف پع اش این ؾکػ م پػس خود طبهس زا ثر

فضلاهللم 1)104 :1386ا

نصد پدز ثبشگؿ

امبزت نؿبند ولی طبهس مدتی ثؼد ثب پدز غس

(اثنخلدو م 476 /3 :1363؛ زؾیدالدین

پع اش زفتن مغمود اش غیػتب و دز عبلی کر او

نبغبشگبزی نهبد (غیػتبنیم )71 :1383ا اثنخلدو

دز هند ثودم ػیبزا و طسفدازا قربزیب کر اش تػلط

اقدا خلف دز ربنؿین غبختن فسشندؼ زا نبؾی

غصنویب آشزده ؾده ثودندم ؾوزؼ کسدند (گسدیصیم

اش هساظ خلف اش مغمود غصنوی نوؾتر اغ

 )387 :1363و اثوثکس ثن ػجداهلل نبمی زا کر نجیسه

( )476 /3 :1365اش این دوزة ؾوزؼ طبهس ػلیر

دختسی خلف ثود ثر امبزت ثسداؾتندا آخسین غکر

پدزؼ کر مسثوه ثر غبلهبی  390و 391ق اغ م

مورود اش قربزیب مسثوه ثر 393ق عبقل این

دازیما هس غر غکر دینبز نعسه

زویداد اغ ا دز زوی این غکرم نب خلیرر و دز شیس

غر غکر دز دغ

هػتندا مغل ضسة غکر اول و دو غزػتب

آ نب «اثوثکس» اغ

اغ ا دز زوی هس دو غکر نب خلیرر قبدز و پع اش

این آخسین تالؼ قربزیب نیص طسفی نجػ

آ نب مغمود و دز پؿ

غکر نیص نب طبهس ثن

خلف دزد ؾده اغ ا ثب این تربوت کر دز غکر

(ردول  :2زدیف )57ا دز هس عبل

مغمود غصنوی ثبشگؿ

و

و پع اش کؿتبز و غبزتم

غیػتب زا ثر تكسف دزآوزد (گسدیصیم )388 :1363ا

اول ثسای مغمود لعت ورود ندازد ولی دز دومی
ثسای مغمود لعت یمینالدولر مندزد اغ

(ردول

 :2زدیف )55-54ا غکر غو کر تبزیخ ضسة آ

 .5وتیجه
اغتمساز قدزت عکوم

ثبشمبندگب قربزیب دز

نبخوانب و اعتمبال مسثوه ثر همین ایب اغ م دز

غیػتب م ػلیزغم مشبلر

زوی غکر فعط نب طبهس ثر قوزت «زثیاهلل طبهس»

امسای قربزی ثب قدزتهبی همزوازم عبقل معجولیتی

و دز پؿ

غکر ػجبزت «و نبقسه» دزد ؾده اغ

(ردول  :2زدیف )56ا
دز نهبی

خلف موفق ؾد ثب خدػر فسشند زا

خالف

و تصاعم غیبغی

ثود کر قربزیب دز غیػتب داؾتندا ثب این عبل گػتسه
این معجولی

هیشگبه ثر خبزد اش غیػتب تػسی نیبف

و مبندگبزی قدزت قربزیب دز خبزد اش غیػتب

فسو گیسد و ثر عجع انداشد و طبهس دز 392ق

ثػیبز ؾکننده ثودا این نبپبیدازی ثشؿی نیص ثر واغطر

دزگرؾ ا یبزا طبهس اش ثیم خلفم اش مغمود

ضؼف توا نظبمی و اقتكبدی قربزیب دز زویبزویی

غصنوی طلت یبزی کسدند و ثدین تستیت غصنویب
دز 393ق ثس غیػتب مػتولی ؾدند و مغمودم
خلف زا کر تػلیم او ؾده ثودم ثنب ثر خواغتر

1ا ثر نوؾتر مإلف اعیب الملوکم خلف ثب ایلک خب قساخبنی ثسای
معبثلر ثب غجکتگینم نوؾ

و خواند داؾ

(غیػتبنیم)69 :1383ا
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ثب قدزتهبی مؼبزل یؼنی غبمبنیب م آلثویر و
قربزیب دز غیػتب

غصنویب ثودا ثب اینعبل معجولی

غکرهب دز تؼبزل ثب گصازؼهبی منبثغ اغ ا

نیص ثر دلیل فعدا پیؽثینی نظب ربنؿینی منبغت اش
غوی یؼعوة و ػمسوم مورت ثسوش ثسخی ضؼفهبی
غبختبزی دز تخیج

قدزت امسای قربزی ؾدا

دز کنبز این ػواملم خالف
طوالنی ثب قربزیب نیبف
کػت مؿسوػی

قساز میدهندا دز نهبی

ثشؽ غو  :اطالػبت

این ثسزغی متکی ثس مندزربت غکرهبم نؿب
داد کر ثبشمبندگب قربزیب هموازه دز ػملم زوال
تبثؼی

اش خالف

زا نییمودهاند و دز منبغجبت

هیشگبه همدلی

خود ثب خالف م اقدامبت اغتعاللطلجبنر خود زا

و تالؼ قربزیب دز

دوزة یؼعوة و ػمسوم ادامر دادهاندا

غیبغی پبیداز اش خالف

همضو

ثب

افصایؽ یب کبهؽ این اقدامبت همػو ثب غر ػبمل

کبمیبثی همساه نجودا تؼدادی اش امیسا قربزی یب

اقتداز یب ضؼف خلیرر دز ثغدادم حجبت یب نبپبیدازی

ثسای غبل هب دز اغبزت خلرب ثودند و یب دز اغبزت

امسای قربزی دز

دز ثغداد دزگرؾتندا دز نهبی

دز اواخس قس صهبز

اوضبع داخلی یب وضؼی
غیػتب و دز نهبی

زواثط ثبشمبندگب قربزیب ثب

ثب ضؼف قدزت غبمبنیب و آلثویر دز قغنر غیبغی

دیگس قدزتهبی همزواز همضو غبمبنیب م آلثویر

قدزت قربزیب ثتواند ثر دوزة

و غصنویب ثودا نؿبنرهبی این زویر دز غکرهب ثر

ایسا م انتظبز میزف

اود ثبشپػین ثسگسددم ثب قدزت تبشه نرع غصنویب
زو دز زو ؾدندا معجولی

قربزیب دز ثساثس تمبیالت

گػتسؼطلجبنر غصنویب دز خساغب و غیػتب و
فعدا مؿسوػی

قوزتهبی عرف نب خلیرر اش غکرم تغییس مغل
نب خلیرر یب نب امیس قربزی دز زوی یب پؿ
و مغل ضسة غکر قبثل زؤی

غکر

اغ ا

غیبغی اش غوی خلربی ػجبغیم دز
مىابع

مغبق قساز گسف ا
داد کر ثسزغی

اثتناحیتس ()1371ا تتبزیخ کبمتل ثصزگ اغال و ایسا ا

غکرهب میتواند خال گصازؼهبی منبثغ زا تکمیل

تسرمتتتة ػجتتتبظ خلیلتتتی و اثوالعبغتتتم

دغتبوزد این پطوهؽ نؿب

و خطبهبی این گصازؼهب زا آؾکبز کندا همضنین
این امکب

فساهم ؾد تب ثتوانیم تسغیم نػجتب

زوؾنتسی اش زویدادهبی دوزة ثبشمبندگب قربزیب
زا ازائر دهیما
اطالػبت
ثبشمبندگب

غکرهب
قربزیب

دز
ثب خالف

خكوـ

زواثط

دز معبیػر ثب

عبل ا تهسا  :مإغػر مطجوػبتی ػلمی.

اثنروشیم

اثوالرسد

ػجدالسعمب

(1412ق)ا

المنتظم فی التبزیخ االمم و الملوکا تكغیظ
مغمد ػجدالعبدز ػطب و مكطری ػجدالعبدز ػطبا
ثیسوت :دازالکتت الؼلمیرا

اثتتنخلتتدو م ػجتتدالسعمن ()1363ا الؼجتتس و
دیتتوا المجتتتدا و الشجتتس فتتی ایتتب الؼتتسة و

گصازؼهبی تبزیخنگبزی دز غر ثشؽ قبثل

الؼزتتم و الجسثسا متسرم ػجدالمغمتدآیتتیا تهتسا :

ؾنبغبیی اغ ا ثشؽ اول :اطالػبت غکرهب ثب

مإغػتر مطبلؼبت و تغعیعبت فسهنگیا

گصازؼهبی منبثغ همػو و گبه تکمیل کننده اغ ا

اثنمػکویرم اعمد ثن ػلی ()1376ا تزتتبزة االمما

ثشؽ دو  :اطالػبت غکرهب خال هبی مورود دز

متسرم اثوالعبغم امبمی و ػلینعی منصویا تهسا  :توظ.

گصازؼهبی منبثغ زا زفغ میکنند یب اطالػبت

ثبزتولدم والدیمیس()1358ا خلیرر و غلطب ا متسرم

ردیدی افصو ثس گصازؼهبی منبثغ دز اختیبز مب

غیسوظایصدیا تهسا  :امیسکجیسا
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ثهنیبفسم اعمدزضب ()1386ا «ازتجبه خالف

ػجّبغى ثب

عکوم هبى ایسانى»ا مزلر مؼسف اؾمبزه 114ا ـ 95ا
ثیسونیم

اثوزیغب ()1386ا

الجبقیرا

آحبز

متسرم

اکجسدانبغسؾ ا تهسا  :امیسکجیسا

غلیمبنیم غؼید ()1396ا تبزیخ غکر دز دودمب هبی مغلی
ایسا (قسو غو و صهبز قمسی)ا تهسا  :ثسگنگبزا
غیػتبنیم ملک ؾبهعػتین ثتن ملتک غیتبثالتدین

ثیهعیم اثوالرضل ()1374ا تبزیخ ثیهعیامكغظ خلیل

مغمتتتد

ثتتتن

ؾتتتبهمغمتتتود

()1383ا

اعیتتتب الملتتوک-تتتبزیخ غیػتتتب تتتب ػكتتس

خطیتزهجسا تهسا  :مهتبةا

تتبزیخ غیػتتب

دکتسیا دانؿگبه پیب نوزا

()1366ا تكغیظ ملکالؿؼسا ثهبزا

تهسا  :پدیدة خبوز.

قتترویا

تكغیظ منتتوصهسغتتتودها تهتتسا :

ػلمتتی و فسهنگیا

رسفبدقبنیم اثوالؿسف نبقظ ()1374ا تسرمة تبزیخ
یمینیا تهسا  :ػلمی و فسهنگیا

ؾزبػیقبئینم ػلی ()1373ا «تؼبزل ثین مؿسوػی

و قدزت غیبغی دز دوزة قربزیب »ا فكلنبمر

روشرتتتبنیم منهتتتبدالتتتدین ثتتتن غتتتسادالتتتدین
()1363ا طجعتتتبت نبقتتتسیا تكغیظ ػجتتدالغی

مكجبطا ؾمبزه 12ا ـ 164-153ا

قمیمی کؿیتیم مغدحر ()1397ا ثسزغی تغلیلی زوایبت
منبثغ دز موزد دوزة قربزیب ا پبیب نبمرکبزؾنبغیازؾدا

عجیجتتیا تهتتسا  :دنیتتبی کتبةا

عػینیم غیدربثس ()1389ا غبشمب ادازی و نظبمی
قربزیب ا پبیب نبمرکبزؾنبغیازؾدا دانؿگبهپیب نوزا
خػسوثیگیم هوؾنگ؛ غبردیم ػجداهلل ()1394ا

دانؿگبه غیػتب و ثلوصػتب ا
طجسیم مغمد ثن رسیس ()1375ا تبزیخ طجسیا تسرمر
اثوالعبغم پبیندها تهسا  :اغبطیسا

قربزیب غیػتب »ا

ػبقلم مطده ()1362ا تبزیخ قربزیب اوضبع غیبغی -

پطوهؿنبمر تبزیخهبی مغلی ایسا ا غبل دو ا ؾمبزه

ارتمبػی  -اقتكبدی و زواثط قربزیب

ثب

دو ا ـ 44-23ا

غلػلرهبی مؼبقس ثب آنب ا پبیب نبمر کبزؾنبغی

«ثنیب هبی مؿسوػی

عکوم

خػسوثیگیم هوؾنگ؛ نوزوشیم رمؿید ()1396ا
«ػوامل دیسپبیی دوزا عکوم

غوزیب »ا مزلر

پطوهؽهبی تبزیشیا دوزة ردیدم ؾمبزه 4ا پیبپی
36ا ـ 252-237ا
خوانتدمیسم غیتبثالتدین ثتن همتب التدین ()1380ا
عجیت الػیسا تهسا  :خیب

زادمنؽم مغمد ()1385ا زواثط قربزیب ثب عکوم هبی
همزواز و خالف

تب پبیب دوزة خلف ثن اعمدا زغبلر

دوزه دکتسیا دانؿگبه ؾهید ثهؿتیا

زؾیدالدین فضلاهلل همدانی ()1386ا ربمغ التوازیخ
(تبزیخ غبمبنیب و ثویهیب و غصنویب )ا تكغیظ
مغمد زوؾنا تهسا  :میساث مکتوةا

غبردیم ػجداهلل ()1394ا تداو و تغول دز مجبنی
مؿسوػی

عکوم هبی ایسا ثؼد اش اغال مطبلؼر

موزدی (اش طبهسیب تب عملر مغول)ا زغبلر دوزه

ازؾدا دانؿگبه تهسا ا

ػال الدینیم ثهسا ()1394ا غکرهبی ایسا اش طبهسیب
تب خوازشمؿبهیب ا مؿهد :فسهنگػسای میسدؾتیا

قوصبنیم ػجداهلل ()1383ا گنزینرهبی غکرهبی نیؿبثوز
مکؿوفر دز ؾهس زیا تهسا  :پطوهؿکده شثب و گویؽا
گسدیتتصیم اثتتیغتتؼید ػجتتدالغی ثتتن ضتتغبک
ثتتن مغمتتود ()1363ا تتتبزیخ گسدیتتصیا
تكغیظ ػجدالغی عجیجیا تهسا  :دنیبی کتبة.

نسؾشیم اثیثکتس مغمتد ثتن رؼرتس ()1363ا تتبزیخ
ثشبزاا تكغیظ مدزظ زضویا تهسا  :توظ
Album, Stephen (2011). Checklist of Islamic
Coins. Published by: Stephen Album.
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پیوست
جدول شماره یک :دورهبندی حکومت بازماندگان صفاریان
دوره

امرای صفاری

خلیفه عباسی

شاخه عمرولیث و

طاهربنمحمد()792-782

المعتضدباهلل(-729
789ق)

لیثبنعلی

المکتفیباهلل(-789
792ق)
المقتدرباهلل (-792
073ق)

استیالی سامانیان

لیثبنعلی (798-792ق)

ادامه المقتدر

1

معدل بن علی()798

ادامه المقتدر

7

استیالی سامانیان()798

ادامه المقتدر

شورش محمدبنهرمز(مولی صندل)از خوارج()799
عمروبنیعقوب (033-799ق)
استیالی مجدد سامانیان(031 -033ق)
حکمرانی سرداران محلی(011-031ق)
دوره سوم شاخه

احمدبنمحمدبنخلف(027 -011ق)

خلفی

ادامه المقتدر
القاهرباهلل(077-073ق)
الراضیباهلل(079-077ق)
المتقیهلل(000-079ق)
المستکفیباهلل(-000
003ق)
المطیعهلل(020-003ق)

نزاع جانشینی خلف و طاهربنمحمد (028-027ق)

ادامه المطیع

نزاع جانشینی خلفبناحمد و حسینبنطاهر (-029

الطائعهلل(081-020ق)

020ق)

القادرباهلل(377-081ق)

خلف بن احمد()090-027
غلبه غزنویان()090

ادامه القادر

 .1در 792ق و در میانه خالفت المقتدر ،برای یک روز عبداهللبنمعتز با عنوان أبوالعباس ،خلیفه شد که در این جدول درج نشد.
 .7در 012ق و برای بار دوم در میانه خالفت المقتدر برای چند روز محمدبناحمد با عنوان القاهربه خالفت نشست .این شخص مجدد در 073ق به خالفت
رسید .دوره خالفت چند روزه در جدول درج نشد.
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جدول شماره دو :مشخصات سکهها
نام خلیفه

ردیف

ماخذ

حاشیه اول و عدد 7

حاشیه دوم وعدد0

حاشیه دوم است)

حاشیه سوم است)

 βطاهربنمحمد

شیرا

ن

-1

« -7هلل االمر من

ز

قره

محمدرسولاهلل «بالهدی

قبل و من بعد و یومئذ

و دین الحق لیظهره

المومنون»3

فار

ن

س

قره

فار

ن

س

قره

فار

ن

س

قره

جنس

1

دوم

ضرب

روی سکه(عدد یک

پشت سکه(عدد7

تاریخ ضرب ق

نام امیر یا یا شخص

محل

حاشیه اول و دوم

حاشیه دوم و سوم

7ôالمکتفی

1

باهلل

ôالمکتفی

9

[]73

793

[]71

791

ôالمکتفی

 ôطاهربنمحمد

باهلل

βولی الدوله وزیر

[]70

797

βطاهربنمحمد

فار

ن

س

قره

//

//

فار

ن

[]73

790

[]72

790

س

قره

ôطاهربنمحمد

زرنج

ن

//

//

ôطاهربنمحمد

عمان

ن

//

//

قره

)

(127

793

باهلل

قره
βطاهربنمحمد

[]72

792

باهلل
ôالمقتدر

//

//

//

باهلل

ôالمکتفی

1

//

//

//

باهلل

ôالمکتفی

2

βطاهربنمحمد

باهلل

ôالمکتفی

7

//

//

خلیفه 2

ôالمکتفی

6

[]72

792

9

باهلل

ôالمکتفی

5

1

βطاهربنمحمد

791

(]77[)121

2

βطاهربنمحمد

باهلل
ôالمکتفی

9

بنصراهلل2

المشرکون»0

789

(]19[)123

علی الدین کله و لوکره

یفرح

 βاللیثبنعلی

باهلل

فار

ن

س

قره

فار

ن

س

قره

//

//

//

//

 .1اعداد مندرج در پرانتز مربوط به شماره سکههای درج شده در کتاب سلیمانی و اعداد مندرج در قالب[] مربوط به شماره سکههای درج شده در کتاب
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