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ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ9ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎری و اﺳ-ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﱰی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز:ﻋﻠﯽ ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ
(foroozani@rose.shirazu.ac.ir)  اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز: ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮوزاﻧﯽ

ﭼﮑﯿﺪه

Abstract
It seems that in the course of Amrulith, the relations
between the Saffrid and the Samanids were not be
hostile for reasons such as both dynasties’ being
Iranian and the existence of Abbasid caliphate.
Despite this expectation, the review of resources
shows that the parties had tensions during the course.
This research is based on a detailed descriptive
analysis of resources that seeks to provide a precise
narrative of the ups and downs of the hostile relations
between Amrulith and Ismail Samanid. The findings
of this study demonstrated that in explaining the
relations between the two sides, the developmental
intentions of Amrulith in capturing Mavra’-Alnhr
played the main role .. Nevertheless, the intentions of
Amir Saffarid faced a major challenge in action due to
the presence of the military political activists in the
Great Khorasan. The relationship between Amrulith
and Ismail Samani greatly affected these actors.
Eventually, the same military political forces with the
support of the Samanids led to the weakening and
decay of the Omrulit government.
Keywords: Amrulith, Ismail Samani, Rafi ibn
Hassuma, Ahmad Bin Sahl, Abotllah Mansour

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در دوره ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺻﻔﺎرﯾﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن
،ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻫﺮ دو ﺳﻠﺴﻠﻪ و وﺟﻮد ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ، ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر.ﻧﻪ ﻧﺒﻮد9ﺧﺼ
 اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ روش.ﻃﺮﻓﯿﻦ در دوره ﯾﺎدﺷﺪه رواﺑﻂ ﭘﺮﺗﻨﺸﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﭘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ دﻗﯿﻘﯽ از ﻓﺮاز و ﻓﺮود-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
 ﻣﺴﺌﻠﻪ.ﺎﯾﺪI ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ9ﻧﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و اﺳ9ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺼ
 ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ.ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ
 ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ
.را ﻧﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در ﺗﴫف ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد
 ﻧﯿﺎت اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻼن،ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد
 رواﺑﻂ.ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ-ﺳﯿﺎﺳﯽ
.ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺮدﯾﺪ9ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و اﺳ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﺠﺮ-درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
.ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و زوال ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 اﺣﻤﺪ،ﻪc راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮ،ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ9 اﺳ، ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
 اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻣﻨﺼﻮر،ﺑﻦ ﺳﻬﻞ

(۰۹۱۶۳۹۲۴۹۰۶) (Ali.m2071@yahoo.com)  ﻋﻠﯽ ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
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ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪ رواﺑﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﻪ

ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮادرش ﻋﻤﺮو ،اﻣﯿﺮ

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ دو ﺗﻔﺎوت ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .در

ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻔﺎری ﻧﯿﺰ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮادرش را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.

دو ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ و ﻧﻘﺸﺶ در

ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺻﻔﺎرﯾﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن وارد و ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ از رﻗﯿﺒﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﺣﻤﺪ

اﯾﻦ دو ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﴍﮐﺐ را ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺖ

ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ و راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ ﺑﭙﺮدازد .ﭘﺲ از ﺗﴫف ﺧﺮاﺳﺎن،

ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﻣﻌﺮﻓﯽ

اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در آﻧﺠﺎ

ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رد ﺷﺪه

اﻣﺎرت داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ را زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن آورد.

اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ رﻗﯿﺒﺎن در

روش ﭘﮋوﻫﺶ

ﺧﺮاﺳﺎن ،از ﻣﻌﺘﻀﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﺸﻮر اﻣﺎرت ﻣﺎوراء-

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،روش ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ

اﻟﻨﻬﺮ را ﮐﻨﺪ )ﻃﱪی .(۶۶۹۲/۱۵ :۱۳۷۵ ،دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﺑﺘﺪا

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﴩﯾﺢ و ﴎاﻧﺠﺎم اﺑﻌﺎد و

وﺟﻮد ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻮد.

زواﯾﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ

اﯾﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮان را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ

ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺎﻣﻞ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ درﺳﺖ از ﺣﻤﻠﻪ

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻗﺒﺎی اﻣﯿﺮ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ.

ﺻﻔﺎری در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .دﺳﺘﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ رﻗﯿﺒﺎن
ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در ﺧﺮاﺳﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ(
ﺑﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﺪاف ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد
و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ از آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد ،اﻫﺪاف و ﻧﯿﺎت اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ-
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽاش )اﺳ9ﻋﯿﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ( ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪ.

ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺻﻔﺎرﯾﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در دوره ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ
در ﺳﺎل ۲۵۹ق ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎری در اداﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ
ارﺿﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺸﻮدن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﺷﺪ و
ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﴎاﴎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری
ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آن از ﺳﻮی ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن
ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﯾﻌﻘﻮب دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

اﻗﺪام ﻧﺰد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال دﻻﯾﻠﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

ﺑﯿﺸﱰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ،

ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﻮدن ﴎﮐﻮب ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻋﻠﻮی )ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای

ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺬار ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎﺳﻮرث در ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻃﱪﺳﺘﺎن( ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن او را ﭘﻨﺎه داده ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ در اﻧﺪﯾﺸﻪ

ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن و ﺻﻔﺎرﯾﺎن در ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﱪﯾﺞ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو

ﺗﴫف ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد .دوم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯽاﻟﻠﻪ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮارزم و راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳ9ﻋﯿﻞ

)۲۵۶-۲۷۹ق( ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪاﺧ ¹ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن )ﻃﱪی،

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .زرﯾﻦﮐﻮب ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب

 .(۶۴۳۹/۱۵ :۱۳۷۵ازآﻧﺠﺎﮐﻪ او ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ دﺷﻤﻨﺎن ﯾﻌﻘﻮب

ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ راﻓﻊ

ﻟﯿﺚ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ؛ ﺑﺮدن ﺳﭙﺎه ﺻﻔﺎری ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ واﺣﻪﻫﺎی

ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ از اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﱪد ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺧﻮد ،اﻣﯿﺮ ﻧﴫ

اﺳﺖ .ﯾﻐ9ﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺖ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﻪ رواﺑﻂ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ )۲۵۰-۲۷۹ق( ،ﺑﻪ ﺟﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﺻﻔﺎرﯾﺎن اﺷﺎره ﻣﯽIﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﺻﻔﺎری ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ )ﻓﺮوزاﻧﯽ.(۱۱۳ :۱۳۹۴ ،

ﻣﻄﺮحﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎدﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﯿﺮ

ﻓﺮوزاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺻﻔﺎرﯾﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﺎ ﺧﺪﻋﻪ

ﻧﴫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﯾﻌﻘﻮب از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ

وﺿﻌﯽ ،ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﱪ ﺗﴫف ﺧﺮاﺳﺎن

اﺳﺘﻔﺎده از درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﯾﻌﻘﻮب و ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﺧﻄﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ،ﺑﻬﱰ دﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺶ از

ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد )ﮔﺮدﯾﺰی.(۳۱۲ ،۱۳۶۳ ،

ﺣﺪ وی ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﴫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮدازد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﻌﺪ از

ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﻧﯿﺰ ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

ﺗﴫف ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﺮاﻧﺪاﺧ ¹ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻌﻘﻮب در ﺳﺎل

ﺧﻮد ﺑﺎ ﺻﻔﺎرﯾﺎن اداﻣﻪ داد .وی در ﻧﱪدی ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

۲۵۹ق ،ﻋﺒﺎﺳﯿﺂنﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺪون رﻗﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻨﺸﻮر

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻟﯿﺚ )ﺑﺮادر ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ( ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ را

اﻣﺎرت ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﺑﺮای ﻧﴫ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ

ﺷﮑﺴﺖ داده و ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .ﻣﺮگ

)ﻧﺮﺷﺨﯽ (۱۴۹ :۱۳۶۳ ،ﺗﺎ اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ از دﺳﺖاﻧﺪازی

ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۶۸ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ ،ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ را از ﴍ

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ آن دﯾﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از رﻗﺒﺎﯾﺶ در ﺧﺮاﺳﺎن رﻫﺎﻧﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ

ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﭘﺲ از ﺗﴫف ﺧﺮاﺳﺎن ،در ﺳﺎل ۲۶۰ق ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ

از ﻣﺮگ وی راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﻣﯿﺮ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب

ﺑﻪ ﻃﱪﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ زﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺲ از آن در

Iﻮدﻧﺪ )ﻃﱪی .(۶۵۷۰/۱۵ :۱۳۷۵ ،از آن ﭘﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ راﻓﻊ

ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﮕﺰی )از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﺮاری ﯾﻌﻘﻮب( ﺑﻪ ری

رﺳﯿﺪ ﺗﺎ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.

ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ .ﺻﻼﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ری ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﮕﺰی ﺑﻪ

ﴎاﻧﺠﺎم ﻧﱪدﻫﺎی ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و راﻓﻊ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن راﻓﻊ ﺑﻮد.

ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻌﺮض او ﺑﻪ ری ﺷﺪ )اﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر،

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق »ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﮑﴪه ﺗﺤﺖ اﻣﺎرت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻟﯿﺚ

 .(۲۴۶ :۱۳۶۶اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ری ،ﺑﺎ ﺗﺪارک

درآﻣﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺎر رود ﺟﯿﺤﻮن« )اﺑﻦ اﺛﯿﺮ.(۲۹۴/۱۸ :۱۳۷۱ ،

ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ،ﻓﺎرس و ﺳﭙﺲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺗﴫف ﮐﺮد .وی در

ﺗﴫف ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ،ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺪن

ﺳﺎل ۲۶۲ق در ﻧﱪد ﴎﻧﻮﺷﺖﺳﺎز دﯾﺮاﻟﻌﺎﻗﻮل ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن

ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺂنﮐﻪ در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ،

ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﱪد ﺷﮑﺴﺖ اﻣﯿﺮ

ﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ

ﺻﻔﺎری و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ او ﺑﻪ ﺟﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر ﺑﻮد .ﻣﺮگ ﯾﻌﻘﻮب

ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻧﱪد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻟﯿﺚ در ﺟﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر و در ﺳﺎل ۲۶۵ق اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه درﮔﯿﺮی ﺟﻠﻮه

)ﻣﺴﻌﻮدی .(۶۰۱/۲ :۱۳۷۴ ،ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮادرش ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻪ

ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ،اﻣﯿﺮ

اﻣﺎرت ﺻﻔﺎرﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻋﻤﺮو ﺑﺮﺧﻼف ﯾﻌﻘﻮب ،روﯾﻪ ﻣ9ﺷﺎت

اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس از ﺣﻀﻮر ﺻﻔﺎرﯾﺎن در

را ﺑﺎ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﻮر

ﺧﺮاﺳﺎن ،در اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺑﻮد.

اﻣﺎرت ﻓﺎرس ،ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺳﻨﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن و ﮐﺮﻣﺎن را
ﺑﺮای وی ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﯾﻌﻘﻮب ﺻﻔﺎری اوﺿﺎع آﺷﻔﺘﻪای داﺷﺖ
و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﻣﺮای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ» :اﻣﺎ
وﺿﻊ ﺧﺮاﺳﺎن ،اوﺿﺎع آن ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪ و اﻣﺮای ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ« )اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ.(۲۰۹ :۱۳۶۷ ،
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮا اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ
در ﺳﺎل ۲۶۱ق و ﺑﺎ رﻓ ¹ﯾﻌﻘﻮب از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻣﻮر ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻟﯿﺚ
)ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ( ﴎ و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ .ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از
رﻓ ¹ﯾﻌﻘﻮب از ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻠﯿﻪ وی دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام زد .او اﺑﺘﺪا
Iﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری را از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﺴﻄﺎم و ﻗﻮﻣﺲ ﺑﯿﺮون
ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ۲۶۲ق در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی روﯾﺎروﯾﯽ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ،ﺟﯿﺤﻮن ﻣﺮز
ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﮐﻪ
رﻗﯿﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ و درواﻗﻊ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺼ9ﻧﻪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺎت ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻮد .ﻧﯿﺖ و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻣﯿﺮ
ﺻﻔﺎری ،ﺗﴫف ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و درواﻗﻊ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ
ﺑﻮد .ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﴎزﻣﯿﻦ ﻣﻬﻢ و ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﻗﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ و راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .وی ﭘﺲ از آنﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ ،آﺧﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در ﺧﺮاﺳﺎن
ﮐﻪ ﻣﻮردﺣ9ﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﺑﻮد را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ و
ﺧﺮاﺳﺎن را ﺗﴫف ﮐﻨﺪ ،از ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎرت

...

ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ و آن را ﺑﻪوﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ

ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﻟﻮﮐﺎﻧﺶ ،ﺑﺎ
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...

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﮐﺮد )ﻃﱪی (۶۶۹۲/۱۵ ،۱۳۷۵ ،و ﻧﯿﺖ اﺻﻠﯽ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ )اﺑﻦ

ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﺑﺎ

اﺛﯿﺮ .(۱۵۲ /۱۸ :۱۳۷۱ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ،دﺷﻤﻨﯽ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎ ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻧﻘﺶ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﴍﮐﺐ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن
ﺑﻨﯽ ﴍﮐﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﴪان ﻣﺴﻠﻢ ﴍﮐﺐ ﺳﻪ ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ:
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺑﻮﺣﻔﺺ ﯾﻌﻤﺮ و اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻣﻨﺼﻮر .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﴍﮐﺐ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ از
ﺳﺎﻟﻮﮐﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی از ﯾﺎراﻧﺶ ،ﭘﺲ از
ﺗﴫف ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ۲۵۹ق ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ،ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺮدی
ﻗﺪرÄﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﱰ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ وی را دارد ﺑﻬﱰ
اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از دوﻟﺖ او ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻘﻮب
آنﻫﺎ را ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻋﻄﺎی ﺧﻠﻌﺖ ،آﻧﺎن را
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮد و در ﻟﺸﮑﺮش ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ
)ﻧﺎﺷﻨﺎس .(۲۲۵ :۱۳۶۶ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺠﺎﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
32
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در ﻧﱪد ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﺪ در ۲۶۰ق در ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺸﺎن
داده ﺑﻮد در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻮازش ﯾﻌﻘﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﺎ دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی اﺣﻤﺪ ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن
ﯾﻌﻘﻮب ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ )اﺑﻦﺧﻠﺪون .(۴۸۸/۲ :۱۳۶۳ ،ﺗﻮﺟﻪ
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻣﻘﺪم داﺷ ¹وی ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ،ﺳﺒﺐ
ﺣﺴﺎدت ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی وی ﺿﺪ
ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﻤﺮو و ﻫﻤﮑﺎریاش ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ.
اﺑﻮﺣﻔﺺ ﯾﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﴍﮐﺐ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽﻫﺎی ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺷﺪ و ﴎاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ۲۶۲ق ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن وی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﻼل در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ )اﺑﻦ اﺛﯿﺮ.(۱۴۹ /۱۸ :۱۳۷۱ ،
ﺳﻮﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮادر اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﴍﮐﺐ ﺑﻮد.
او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﺸ ¹ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮادرش ،راه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد.
در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ،ﺑﺮادر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ
)آﺧﺮﯾﻦ اﻣﯿﺮ ﻃﺎﻫﺮی( درآﻣﺪ و در آن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﺧﻄﺒﻪ
ﺧﻮاﻧﺪ )اﺑﻦﺧﻠﺪون .(۴۸۸ /۲ :۱۳۶۳ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ
ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳ ¹ﺑﻪ ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﺳﺒﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت
در ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪ .ﺑﺎ ورود ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل ،۲۶۵
وی در اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻦﴍﮐﺐ ﻧﻮﺷﺖ و از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓ ¹اﯾﻦ

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ اﺑﻦﴍﮐﺐ راﺣﺖﺗﺮ دﻋﻮت اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری را
ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻟﻮﮐﺎﻧﺶ در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ .وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﱪدی در
ﺳﺎل ۲۶۷ق اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری را ﺷﮑﺴﺖ داده و ﺑﻪﻗﺼﺪ ﺗﴫف
ﺳﯿﺴﺘﺎن راﻫﯽ آن دﯾﺎر ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪ
)ﮔﺮدﯾﺰی .(۳۱۲ :۱۳۶۳ ،ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و او را از ﭘﺮداﺧ ¹ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﺮاﺳﺎن و اﻫﺪاﻓﺶ ﺑﺎزﻣﯽداﺷﺖ در ﺳﺎل  ۲۶۷در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﻮد ﺳﮑﻪ ﴐب ﮐﺮد )ﻃﱪی .(۶۵۴۶/۱۵ :۱۳۷۵ ،ﻣﻨﺼﻮر
ﺑﻦ ﴍﮐﺐ ﺑﺮای ﴎﮐﻮب ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪای زد و ﺑﻪ
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد.
وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎدر و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ را اﺳﯿﺮ
ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ وی را
ﺑﮑﺸﺪ )اﺑﻦ اﺛﯿﺮ .(۱۵۲/۱۸ :۱۳۷۱ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ را از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﺎرج و
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وی ﺑﻪ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﭙﺮدازد.
آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ ﺗﻨﺶزای اﺑﻦﴍﮐﺐ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۷۱ق اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در آن ﺳﺎل ،اﺑﻦﴍﮐﺐ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ وی از
اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮ
اﺳﺎس آنﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد و ﺑﻪ اﺑﻦﴍﮐﺐ ﮐﻤﮏ Iﻮد .از اﯾﻦ اﻗﺪام
ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ-
ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎرهای ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣ ﯽﺗﻮان آن را رد
ﮐﺮد .اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و اﺑﻦﺧﻠﺪون ﮐﻪ از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﮐﻤﯽ اﺧﺘﻼف
در ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن ،ﻣﯽآورﻧﺪ :وﻗﺘﯽ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮو رﻓﺖ »ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﻟﯿﺚ او را ﻗﺼﺪ و ﺟﻨﮓ ﮐﺮد .اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪ .ﻋﻤﺮو ﻫﻢ
ﻣﺮو را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ واﮔﺬار Iﻮد .ﴍﮐﺐ ﺳﻮی
ﺑﯿﮑﻨﺪ رﻓﺖ از اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﺖ او
ﻫﻢ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﻣﺪد اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﺑﻦﴍﮐﺐ ﺑﻪ ﻣﺮو
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ را از ﺷﻬﺮ اﺧﺮاج و ﺷﻬﺮ را ﻏﺎرت ﮐﺮد

دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺑﻮد« )ﻫ9ن۲۱۱/۱۸ :؛ اﺑﻦﺧﻠﺪون،

اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

.(۵۱۳ /۲ :۱۳۶۳

راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﴎداراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﴫف ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و

ﺗﻨﺎﻗﺾ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ از

ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن از ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻟﯿﺚ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺮ

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ از اﺳ9ﻋﯿﻞ

ﻧﺎﻣﺪار ﺻﻔﺎری ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ وﻗﺘﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﻨﺪ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻤﮑﯽ اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ

ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ راﻓﻊ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮد .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ راﻓﻊ

ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ،ﻋﺎﻣﻞ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری را از ﻣﺮو ﺑﯿﺮون ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ

ﺻﻮرت زﺷﺖ و رﯾﺶدرازی داﺷﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﯾﻌﻘﻮب

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ اﺑﻦﴍﮐﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﻟﯿﺚ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ» ،روزی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد را

داﺷﺖ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻤﺮو ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﴐوری ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ

دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود آزاد اﺳﺖ« )اﺑﻦ اﺛﯿﺮ،

ﮔﺮﻓ ¹از رﻗﯿﺐ وی ﺑﻪ ﻧﱪد ﺑﺎ ﮔ9ﺷﺘﻪاش ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻌﺪ از

 .(۲۱۰/۱۸ :۱۳۷۱ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،راﻓﻊ از اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری
١

ﺷﮑﺴﺖ ﮔ9ﺷﺘﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ،ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﯽ

ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎدﻏﯿﺲ رﻓﺖ .وی در آﻧﺠﺎ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺪون ﻧﱪد و ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳ ¹ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ﻧﯿﺰ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ او را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.

اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

راﻓﻊ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﴎداری ﺳﭙﺎه وی در ﻫﺮات

ﻣﯽآورد ﺑﻌﺪ از رﻓ ¹ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﻣﺮو ﺑﺮای ﻧﱪد ﺑﺎ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ

رﺳﯿﺪ .اﺗﺒﺎع ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ او در ﺳﺎل ۲۶۸ق راﻓﻊ

ﴍﮐﺐ »ﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺣﺮﺑﯽ ﺻﻌﺐ

را اﻣﯿﺮ ﺧﻮد Iﻮدﻧﺪ )ﻃﱪی .(۶۵۷۰/۱۵ :۱۳۷۵ ،اﻗﺪام

ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻤﺖ ﺑﺮ ﺑﻮﻃﻠﺤﻪ اﻓﺘﺎد ،ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﻔﺖ

ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن راﻓﻊ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﻗﺪاﻣﯽ

ﻫﺰار ﻣﺮد از آن او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﭙﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و از روی ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ

راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﻓﺖ ،ﻋﻤﺮو ﭘﺎره ﺑﺸﺪ و ﺑﺴﯿﺎر اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﺐ

آﺷﻨﺎﯾﯽ راﻓﻊ ﺑﺎ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ را

اﻧﺪر آﻣﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ« )ﻧﺎﺷﻨﺎس .(۲۴۲ :۱۳۶۶ ،در اداﻣﻪ ﻣﯽ

در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ و راﻫﻨ9ﯾﯽﻫﺎی ﻻزم را در

آورد ﮐﻪ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﱪد ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ

اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﮕﺬارد .دوم ﮐﯿﻨﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ راﻓﻊ از ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﻪ

دﻟﻔﯽ ،از ﻋﻤﺮو اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری

ﺳﺒﺐ راﻧﺪن وی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻌﻘﻮب از آنﻫﺎ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ

ﻧﯿﺰ او را ﺑﻪ اﻣﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن ﮔ9ﺷﺖ )ﻫ9ن (۲۴۳ :درﺳﺖﺗﺮ

ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ راﻓﻊ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳ ¹اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ از

درواﻗﻊ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن رد و اوﻟﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ دوﻟﺖ

راﻓﻊ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮد .در

ﺻﻔﺎری ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ

ﺳﺎل  ۲۶۹ﮐﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﺮای ﴎﮐﻮب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﯿﺚ ،ﻋﺎﻣﻞ

ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ،اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ

ﺧﻮد در ﻓﺎرس ،از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ آن ﴎزﻣﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،راﻓﻊ ﺑﻦ

ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﴍﮐﺐ Iﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ در

ﻫﺮcﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯽ از ﻫﺮات ﺑﻪ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وی

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﺎﺧﺖ و ﺑﺎ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﴍﮐﺐ ،ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺧﺮاﺳﺎن از

ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺎم ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ

ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ،ﺑﻪ ﻧﱪد ﭘﺮداﺧﺖ .وی ﭘﺲ از ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧ¹

ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ﺗﻮاﻧﺴﺖ وی را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ و ﺗﴫف ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ

اﻫﺪاﻓﺶ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ و

درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ﺗﺴﺨﯿﺮ آﻧﺠﺎ ﺑﺮIﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮات

راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ ﺑﻮد ،ﯾﺎری ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری از ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺣﻤﻠﻪ او ﺑﻪ ﻫﺮات در ۲۷۰ق و ﻣﺤﺎﴏه آﻧﺠﺎ ،راﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺮو

 .١ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺮات در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺷ9ل
ﻏﺮﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮوزی ﻗﺮار دارد )اﺻﻄﺨﺮی.(۲۱۲ :۱۳۴۰ ،

...
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ﮔﺮﯾﺨﺖ و از ﻋﻤﺮو ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻔﻮ Iﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻦ

ﺑﺮود .ﻋﻤﺮو ﺑﻪﻣﺤﺾ اﻃﻼع ،در ﴎﺧﺲ اردو زد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﺸﮑﺮ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ راﻓﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد )اﺳﻔﺰاری،

راﻓﻊ ﻣﺎﻧﺪ .اﺑﻦﻫﺮcﻪ ﺑﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری

 .(۳۸۳/۱ :۱۳۳۸راﻓﻊ ﮐﻪ ﻋﺰم ﺟﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺎرﯾﺎن

از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺧﺎرجﺷﺪه ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

داﺷﺖ ،در ﺳﺎل ۲۷۰ق ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺮو ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ

رﺳﺎﻧﺪ و آﻧﺠﺎ را ﻣﺤﺎﴏه Iﻮد .ﻋﻤﺮو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﱪ،

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،در ﻃﺨﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ

از ﴎﺧﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و راﻓﻊ را در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﺤﺎﴏه ﮐﺮد .ﭼﻮن

ﴍﮐﺐ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ .ﻧﻘﺸﻪ او در اﯾﻦ راه ،ﺑﺎ اﻗﺪام اﺑﻦﴍﮐﺐ در

ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﴏه ﺗﻨﮓ ﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﴎداران راﻓﻊ از ﻋﻤﺮو اﻣﺎن

ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن راﻓﻊ و ﻗﺘﻞﻋﺎم آنﻫﺎ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ

ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن راﻓﻊ ﻧﯿﺰ او را

)ﻧﺎﺷﻨﺎس .(۲۴۱ ،۱۳۶۶ ،اﯾﻦ اﻗﺪام اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ،ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ را از

ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ )ﻧﺎﺷﻨﺎس .(۲۵۱ :۱۳۶۶ ،ﺑﺎ

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮای راﻓﻊ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای

اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ،راﻓﻊ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺪه ﮐﻤﯽ از ﯾﺎران و اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺑﻦ-

داﺷﺖ در رﻣﻀﺎن ۲۸۳ق ﺑﻪ ﺧﻮارزم ﮔﺮﯾﺨﺖ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ

ﴍﮐﺐ ،ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺪرÄﻨﺪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ.

»رﺑﺎط ﺧﯿﻮه« رﺳﯿﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ درﻏﺎﻧﯽ را ﺑﺮای

اﺑﻦﻫﺮcﻪ ازآﻧﺠﺎﮐﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن از ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن

اﺳﺘﻘﺒﺎل از او ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﯾﺎران اﻧﺪک راﻓﻊ،

داﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻣﻨﺼﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن

ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﺎل او ﮐﺮد و او را ﮐﺸﺖ .١ﴎ راﻓﻊ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن

اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،راﻓﻊ در ﺳﺎل ۲۷۲ق ﮐﻪ

ﻧﺰد ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻟﯿﺚ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .ﻋﻤﺮو ﻫﻢ ﴎ او را ﺑﺮای

ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ اﺑﻦ ﴍﮐﺐ ﺑﻪ ﻧﱪد ﭘﺮدازد ،ﻧﺰد

ﻣﻌﺘﻀﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۸۴ق ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﺳﯿﺪ و

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن رﻓﺖ و از آنﻫﺎ ﻣﺪد ﺧﻮاﺳﺖ .اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

در آن ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ )ﻃﱪی .(۶۶۷۱/۱۵ :۱۳۷۵ ،راﻓﻊ ﺑﻦ

ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ راﻓﻊ ،ﻫﻤﺮاه ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮورودی

ﻫﺮcﻪ ﮐﻪ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻗﺪرت در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ،از ﺳﻮی ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن

و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ راﻓﻊ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﺑﻪ اﺑﻦﴍﮐﺐ،

و ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .او ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از

ﮔ9ﺷﺘﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و او را ﺷﮑﺴﺖ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻗﺪرت در ﺧﺮاﺳﺎن آﮔﺎه ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ

دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﱪد ،اﺑﻦﴍﮐﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد

اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮد و ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﻓﺰود .راﻓﻊ ،ﴎاﻧﺠﺎم ﺧﻮد ﻧﯿﺰ

)ﻧﺮﺷﺨﯽ .(۲۹۸ :۱۳۶۳ ،اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻊ از

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺷﺪ و ﺑﺎ دﺳﯿﺴﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ راﻓﻊ ﺑﺮای Äﺮﮐﺰش در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﻣﯽ-

اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮑﯽ از رﻗﺒﺎﯾﺶ ﴎﺳﺨﺘﺶ

ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﴎاﻧﺠﺎم اﺑﻦﻫﺮcﻪ را ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ

را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

از ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ اﺑﻦﴍﮐﺐ راهﺣﻠﯽ

آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﴎﮐﻮب آﺧﺮﯾﻦ ﻫﻮادار ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ راﻓﻊ ،اوﻟﯿﻦ ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی اﯾﻦ

ﺑﻮد.

دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺻﻔﺎری ﺑﻮد .ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﯾﺎﻓ¹
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در
ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن ،اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ وی را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﱪد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ اﺑﻦﻫﺮcﻪ
در رﺑﯿﻊاﻵﺧﺮ ۲۸۳ق ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن او و
ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮار راﻓﻊ ﺑﻪ »اﺑﯿﻮرد« ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .راﻓﻊ
ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ اﺑﯿﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﺮات ﯾﺎ ﻣﺮو

 .١در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺗﻞ راﻓﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﺎﺷﻨﺎس.(۲۵۳ :۱۳۶۶ ،

اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎرﯾﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﻧﺒﯿﺮه ﯾﺰدﮔﺮد ﺳﻮم آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و از
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ ﮔﯿﺮﻧﮓ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺮو ﺑﻮد .وی ﺟﺪ ﮐﺎﻣﮕﺎرﯾﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺪر او ،ﺳﻬﻞ ،ﻧﯿﺰ از
ﻣﻨﺠ9ن ﺑﺰرگ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد .ﻧﺴﺒﺖ او در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﴍح
اﺳﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ وﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻦ ﻛﺎﻣﻜﺎر
ﺑﻦ ﻳﺰدﮔﺮد ﺑﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎر .اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ )ﻓﻀﻞ و
ﺣﺴ Ñو ﻣﺤﻤﺪ( در ﻧﱪدﻫﺎی ﻗﺪرت در ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﺸﺘﻪ

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﮔﺮد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آورد .وﻗﺘﯽ آوازه

 .(۲۵۰در ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻋﻠﺖ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری در

اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ رﺳﯿﺪ ،اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ﮐﻪ

دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺮورودی ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺮو ﺑﻮد ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن

ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ از اﺣﻤﺪ دﻋﻮت ﮐﺮد

ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﺣﺘً 9ﻻ ﺣ9ﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از راﻓﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد )ﮔﺮدﯾﺰی .(۳۳۲-۳۳۳ :۱۳۶۳ ،ﻫﺪف ﻋﻤﺮو از

اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﴍﮐﺐ ﺳﺒﺐ ﮐﺪورت ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ از وی ﺷﺪه ﺑﻮد.

اﯾﻦ اﻗﺪام ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ ¹اﺣﻤﺪ ﺑﻮد .اﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

اﻣﺎرت ﻣﺮورودی در ﻣﺮو ﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن آن

ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﻮد ،دﻋﻮت اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او

روز ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻗﺼﺪ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ

ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ،ﺣﻔﺼﻪ را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از

ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﺎﺷﺪ .درﻫﺮﺻﻮرت،

اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﮐﺮد .اﺣﻤﺪ ﮐﻪ از ﻧﯿﺖ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری آﮔﺎه ﺷﺪ،

ﻣﺮورودی ﮐﻪ ﺗﻮان ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﺑﻪای از اردوﮔﺎه ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮو

ﺻﻔﺎری در ﺧﻮد Iﯽدﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ

رﻓﺖ .در ﻣﺮو ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻏﻮری ﻧﺎﯾﺐ

اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﺗﴫف ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﯾﺪ )ﻫ9ن.(۳۳۴ :

وی ،ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﮐﺮد )ﻧﺮﺷﺨﯽ .(۱۱۹ :۱۳۶۳ ،ﺑﺎ

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ از

اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﻪ

اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ

اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣ9ﯾﺖ از ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﻔﺎرﯾﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ،ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از او در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻔﺎرﯾﺎن

داﺷﺖ؛ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﭘﻨﺎه داد و در ﺗﮑﺮﯾﻢ وی ﮐﻮﺷﯿﺪ

داﺷﺘﻨﺪ.

)اﺑﻦ اﺛﯿﺮ .(۱۶۲ /۱۹ :۱۳۷۱ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﴎداران دوﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﺮد .اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ
از ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در اﯾﻦ راه ﮔﺎم
ﺑﺮداﺷﺖ .اﺣﺘً 9ﻻ اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام دو ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮد .اول اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ ﴎداران ﻗﺎﺑﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ،ﻟﺸﮑﺮ ﺻﻔﺎری را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ و
ﮐﺎرآﻣﺪی ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،وی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﴎداران در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻔﺎرﯾﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت دوﻟﺖ ﺻﻔﺎری ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.

ﺗﴫف ﺧﻮارزم و ﻧﱪد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎری و اﺳ9ﻋﯿﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
ﴎزﻣﯿﻦ ﺧﻮارزم در ﻏﺮب ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن
ﻗﺪﯾﻢ ﺟﺰ اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺮاﺳﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻪ ﺻﺤﺮای ﺑﺰرﮔﯽ آن را
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰش ﮔﺮﮔﺎﻧﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)ﻧﺎﺷﻨﺎس۱۳۷ :۱۳۶۲ ،؛ ﻣﻨﺠﻢ۷۹ :۱۴۰۸ ،؛ ﺑﮑﺮی:۱۹۹۲ ،
 .(۴۴۲ /۱ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻐﺪادی ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺴﺎب ﺧﺮاج ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺧﺮاج ﺧﻮارزم را ﺟﺰ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻐﺪادی،
 .(۱۴۱ :۱۳۷۰ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺨﺎرا ﺟﺰء ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ )اﺻﻄﺨﺮی:۱۳۴۰ ،
 .(۲۸۷ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺪا ﺑﻮدن از

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮورودی و ﻧﻘﺶ او در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و

ﺧﺮاﺳﺎن و ﻓﺎﺻﻠﻪاش ﺑﺎ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دارای وﺳﻌﺖ زﯾﺎد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری

دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻌﯿﻒ

ﺑﻮد )ادرﯾﺴﯽ ،٦٩٧ /٢ :١٤٠٩ ،اﺑﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ/٣ :١٤٢٣ ،

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای راﻓﻊ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ .آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ

١٩٤؛ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ .(۴۷۷ /۲ :۱۳۶۶ ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ

دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺻﻔﺎرﯾﺎن

ﺧﻮارزم از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ درﻏﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻗﺘﻞ راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺮcﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺎر و در ﺳﺎل ۲۸۰ق ﺣ9ﯾﺖ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ

ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺠﺎ اﺑﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮاق

ﻣﺮوردی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﴫف ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در

ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺳﺎل ۲۸۰ق ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ،وی ﯾﮑﯽ از ﴎداران ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ )ﻓﺮوزاﻧﯽ:۱۳۹۴ ،

ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﴫ ﻃﱪی را ﺑﻪ ﻣﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

 .(۱۱۷ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن راﻓﻊ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ

...

ﺷﺪﻧﺪ ،راه ﴎﮐﺸﯽ در ﺑﻼد ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .او در ﻣﺪت

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮورودی را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻧﺰد او آورد )ﻧﺎﺷﻨﺎس:۱۳۶۶ ،
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ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد اﯾﻦ دو رﻗﯿﺐ ﴎاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑﻬﱰ از اﯾﻦ

ﺣﺎﺟﺐ ،ﻣﻨﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری

Iﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻪ دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮای

ﻓﺮﺳﺘﺎد )ﮔﺮدﯾﺰی.(۳۱۶ :۱۳۶۳ ،

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺪم اﺗﺤﺎد اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ اوﺿﺎع را ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮ

ﺑﯽﺷﮏ ﻣﻌﺘﻀﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺪرت ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ

ﻣﯽﮐﺮد.

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺣﺎﴐ ﻧﺒﻮد اﻣﺎرت ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻨﮓ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ

وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪاﺟﺒﺎر

ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻀﺎد دارﻧﺪ )ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن اﺳ9ﻋﯿﻞ

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﻔﯿﺮی ﻧﺰد ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﻧﱪد ﻣﯽداﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﱪی ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ را

اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎرت ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

ﻋﺎﻣﻞ ﴍوع ﻧﱪد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ( .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او اﺳﺖ و ﺑﻪاﺟﺒﺎر اﻣﺎرت آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ داد.

ﺑﺎ راﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮاق ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر

ﻫﺪف وی از اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و

ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ از ﺧﻮارزم ،ﻋﻤﺮو در ﺳﺎل

ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﻇﺎﻫﺮی ﻗﻠﻤﺮو

۲۸۵ق ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﯽ را ﻫﻤﺮاه ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﴍوﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮارزم

ﺧﻼﻓﺖ ﺑﭙﺮدازد )ﻓﺮوزاﻧﯽ .(۱۱۸ ،۱۳۹۴ ،ازﺟﻤﻠﻪ »ﻫﻼک او

ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را از ﭘﴪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺪن

در اﯾﻦ اﺳﺖ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪای

ﻟﺸﮑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮو ،ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ داﺷﺖ و ﺑﯽﺷﮏ در اﯾﻦ

ﺑﻦ ﺑﴩ را ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻤﺮاه و آنﻫﺎ را اواﺧﺮ ﺷﻮال ۲۸۵ق ﺑﻪ

راه ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر

ﻧﱪد ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن رواﻧﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﻧﱪد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﴩ

ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﻋﻤﺮو ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﻠﻌﺖﻫﺎ و ﺑﻪﺟﺎی آوردن

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﴍوﯾﻦ و ﺷ9ر زﯾﺎدی از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن

ﺷﮑﺮ آنﻫﺎ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ

ﺻﻔﺎری ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن درآﻣﺪﻧﺪ .ﻋﻤﺮو ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از

را ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؟ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ از دﺳﺖ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺑﯿﺮون

اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﻧﺎﻣﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه« .ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده

ﺳﻠﯿ9ن ،از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﻌﺘﻀﺪ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﻋﻤﺮو ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺑﻪ

ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻮ ﺑﻬﱰ داﻧﯽ!«

ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﻋﻤﺮو در آن ﻧﺎﻣﻪ» :وﻻﯾﺖ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

)ﮔﺮدﯾﺰی .(۳۱۷ :۱۳۶۳ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ رﻫﺎ ﺷﺪن

ﺑﺨﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﺮا دﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻦ رﺿﺎ دارد،

از ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮم ﻋﻤﺮو ﺑﻮد ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

ﻣﻦ ﻋﻠﻮی را از ﻃﱪﺳﺘﺎن ﺑﺮﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻧﺪﻫﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻦ اﺳ9ﻋﯿﻞ

ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﺣﺮف ﻋﻤﺮو ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣ9ﯾﺖ از وی

اﺣﻤﺪ را ﺑﺮﮐﻨﻢ« )ﻧﺎﺷﻨﺎس .(۲۵۴ :۱۳۶۶ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﺮو ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داد .ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ

ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﻓﻨﺎ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

داﺷﺖ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری اﻣﯿﺮ

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،وﻋﺪه داد ﮐﻪ در ازای ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺑﻪ اﺑﻮداود اﻣﯿﺮ ﺑﻠﺦ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﯾﻐﻮن اﻣﯿﺮ ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن و

ﺗﻘﺎﺿﺎ ،وی ﻧﯿﺰ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ در

اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻃﺎﻋﺖ آنﻫﺎ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ

ﴍق ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻮﯾﺎن ﻃﱪﺳﺘﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد )ﻓﺮوزاﻧﯽ:۱۳۷۸ ،

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻤﺮو در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪ و ﻋﺘﺎبآﻣﯿﺰی

 .(۶۶ﺑﺎوﺟﻮد آنﮐﻪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻣﻌﺘﻀﺪ از ﻣﺤﺘﻮای

داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﺪرت اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ،

ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر آن را ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﺎﻧﺪ.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد از او را ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن Iﻮد .اﻣﯿﺮ ﺑﻠﺦ و

ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻌﺘﻀﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻔﮑﺮ از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ

ﮔﻮزﮔﺎﻧﯿﺎن از ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻤﺮو اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده

ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﺨﻮاه ﻋﻤﺮو دﻫﺪ و ﺑﯿﺎن Iﻮد» :ﭼﻨﯿﻦ

وی ﻧﺰد اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ رﻓﺖ و اﻃﺎﻋﺖ اﻣﯿﺮ ﺑﻠﺦ و ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن

داﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻼک او در اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

را ﺑﻪ اﻃﻼع او رﺳﺎﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻃﺎﻋﺖ اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ

ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﺗﻮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﺮدﯾﻢ ز آن ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ«

و او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺰاوارﺗﺮ از آن دو در ﭘﺬﯾﺮﻓ ¹اﻃﺎﻋﺖ از

)ﻧﺎﺷﻨﺎس .(۲۵۵ :۱۳۶۶ ،ﻣﻌﺘﻀﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺑﻐﻼﻏﺰ

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ داﻧﺴﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﺪﯾﺪاﻟﻠﺤﻨﯽ از اﺳ9ﻋﯿﻞ
درﯾﺎﻓﺖ Iﻮد ﮐﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ

ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺮاﺳﺖ و ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﺟﺰ ﺣﺮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎزﮔﺮد و او

دﻫﺪ.

را ﺧﱪ ده ﺗﺎ اﺳﺒﺎب ﺣﺮب ﺳﺎز ﮐﻨﺪ)«.ﻧﺮﺷﺨﯽ.(١١٩ :١٣٦٣ ،

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﺿﻤﻦ دﻋﻮت

ﺟﻮاب اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او از ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ

از ﺑﺰرﮔﺎن دوﻟﺘﺶ ﺑﻪ ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ او را دارد؛

ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﴎاﴎ از وﻋﺪه و

زﯾﺮا ﻣﻘﺎم اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ را ﺑﺎ ﻣﻘﺎم اﻣﯿﺮ ﺑﻠﺦ و ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن ﯾﮑﯽ

وﻋﯿﺪ و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ

ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺳ9ﺟﺖ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای

دﻟﺠﻮﯾﯽ از وی ،ﻣﺠﺪدا ً درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﺮو را ﺑﻪ اﻃﻼع وی

ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ اﻓﺰود.

ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ» :ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﯿﺮاﳌﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ

ﭘﺎﺳﺦ اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﺪرت ﺧﻮد

وﻻﯾﺖ ﻣﺎ را داد ،وﻟﯿﮑﻦ ﺗﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﴍﯾﮏ ﮐﺮدم در ﻣﻠﮏ ،ﺑﺎﯾﺪ

و ﴎاﴎ ﺧﺸﻢ و آﻣﺎدﮔﯽ وی ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ

ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﺎر ﺑﺎﺷﯽ و دل ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮش داری ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺪﮔﻮی ﻣﯿﺎن

ﺻﻔﺎری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﻋﺘ9دﺑﻪﻧﻔﺲ اﻣﯿﺮ

ﻣﺎ راه ﻧﯿﺎﺑﺪ و ﻣﯿﺎن ﻣﺎ دوﺳﺘﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮد .و آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﮔﺎﻫﯽ وی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ از

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ از راه ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺑﻮد از ﴎ آن درﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ

ﺧﻮدش و دﺷﻤﻨﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از ﮔﻔﺘﻪ

ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻧﮕﺎهداری ﮐﻪ ﴎ ﺣﺪ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ .و

ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻟﯿﮑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ را از وی

رﻋﯿﺖ را ﺗﯿ9رداری و ﻣﺎ آن وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﺟﺰ

)ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ( اﺳﺘﺸﻌﺎری ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻘﺖ

ﺧﺸﻨﻮدی و آﺑﺎداﻧﯽ ﺧﺎن و ﻣﺎن ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ .و ﮔﻔﺖ ﻣﺎ را ﺑﺮ

ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮدا روز ﻫ9ن ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺑﺮ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻫﯿﭻﮐﺲ اﻋﺘ9د ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻋﺘ9د

ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ از اﯾﻦ

ﮐﻨﯽ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﻬﺪ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ دوﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدد«

ﴎ ﮐﺲ ﻣ ﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ّ

)ﻧﺮﺷﺨﯽ .(١٢١ :١٣٦٣ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺤﻦ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺨﺎرا ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﮐﻪ »ﺧﺮوج ﮐﻦ و ﺑﺮ

ﺣﮑﺎﯾﺖ از آﮔﺎﻫﯽ او از ﻗﺪرت اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺣ9ﯾﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺶ و ﻣﻠﮏ از دﺳﺖ او ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ

از وی دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﺎﻟﯽ از ﻏﻠﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ

ﺣﻖﺗﺮی اﻣﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن و ﻋﺮاق را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﯽﺷﮏ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓ ¹راﻫﯽ ﺑﻪدوراز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﮓ و

ﭘﺪران ﺗﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﻠّﺐ دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ آنﮐﻪ

ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺑﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻮﯾﯽ و دﯾﮕﺮ آنﮐﻪ ﺳﯿﺮتﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ

راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ دارد.

و ﺳﻪ دﯾﮕﺮ آنﮐﻪ دﻋﺎی ﻣﻦ در ﻗﻔﺎی ﺗﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﯽ

ﴎﺣﺪی ﺑﻮدن ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﻣﻄﻤﱧ ﺑﻮدن ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ از

ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﺰد ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺮا ﺑﺮ او ﻧﴫت دﻫﺪ« )ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ،

دﺷﻮاری ﻧﮕﻪداری آن ﺳﺎﻣﺎن از دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺤﻦ

 (۲۴-۲۵ :۱۳۷۸ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ

او ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎ

ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﺗﺮس ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ از ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد.

ﺑﻮدﻧﺪ و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺎد

و ﻧﺸﺎن ﻣ ﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ از ﻫ9ن اﺑﺘﺪای ﮐﺎرش

ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻓﺎع از آن ﺑﻪ دردﴎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺒﺪل

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ﺑﺪﮔ9ن ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن اﻃﺎﻋﺖ از ﺻﻔﺎرﯾﺎن را

ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﱰ او ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ

ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﻣﺎرت آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺷ9ر

ﺗﺮس ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻗﺪرت ﯾﺎﻓ ¹ﻓﮑﺮ اﺻﻠﯽ

ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.

ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد را ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔ9ن ﺧﻠﯿﻔﻪ،

ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻋﻤﺮو ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻋﻤﺮو ﻧﯿﺰ ﺗﻔﮑﺮات ﯾﻌﻘﻮب را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .و اﮔﺮ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻪ

آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر از ﺟﯿﺤﻮن و اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺪاد ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ

دﺳﺖ او ﻣ ﯽاﻓﺘﺎد ﻗﺪرÄﻨﺪ و ﺑﺪون رﻗﯿﺐ ﻣ ﯽﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،در ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺷﻮال ۲۸۶ق

ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻼﻓﺖ را در ﴎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮوراﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از

ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﴩ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﴍوﯾﻦ و اﺣﻤﺪ

ﻣ ¹ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

دراز رواﻧﻪ ﻧﱪد ﺑﺎ اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ Iﻮد .اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ

...

اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﺑﻨﺪهاﻧﺪ ،ﺟﻮاب ﻣﻦ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻧﱪد ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻪ وی ﻗﻮل ﺿﻤﻨﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
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ﺗﺪارک ﺳﭙﺎﻫﯽ و ﻋﺒﻮر از ﺟﯿﺤﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺻﻔﺎرﯾﺎن

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﺮو و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺿﻌﻒ ﻟﺸﮑﺮ وی

ﺷﺘﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻧﱪد ﺳﭙﺎه ﺻﻔﺎری ﻣﻨﻬﺰم و از ﴎداران آن،

ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ،او را در ﻋﺰم ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﻣﯽIﻮد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﴩ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺣﻤﺪ دراز ﺑﻪ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

ﺷﺎﻫﺪ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم

ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﴍوﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن درآﻣﺪه ﺑﻮد

ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﻧﱪد ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﱪﮔﯿﺮی

ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ اﺣﻤﺪ دراز ﺟﺎن ﺳﺎ Þﺑﻪ در ﺑﺮد )ﮔﺮدﯾﺰی:۱۳۶۳ ،

از ﮐﺎر ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ

 .(۳۱۸ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺻﻔﺎرﯾﺎن و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ در

ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ »ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﻧﻔﺎس ﻋﻤﺮو

ﻧﱪد و ﻋﺒﻮر از ﺟﯿﺤﻮن ﮐﻪ ﻣﺮز ﺻﻔﺎرﯾﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد ﻫﻤﻪ

را ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ« )ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای (۲۲ /۲ :۱۳۸۱ ،درﯾﺎﻓﺖ.

ﻧﺸﺎن از ﻋﺰم راﺳﺦ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﻧﱪد ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ دارد

اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﴎدار ﺧﻮد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ را ﺑﻪ ﻓﺎرﯾﺎب ﻓﺮﺳﺘﺎد

و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪه ﻧﱪد اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

و دﺳﺘﻮر ﮐﺸ ¹ﻋﺎﻣﻼن ﻋﻤﺮو ﻟﯿﺚ و آوردن ﻣﺎل و ﺳﻼح را

ﺑﻮد ﻧﻪ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و

ﺻﺎدر ﮐﺮد .در ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐ9ن

اﺳﺎرت ﴎداران ﻧﺎﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺻﻔﺎری ﺷﺪ

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ.

)ﻓﻘﻂ از ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﴩ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و اﺳﯿﺮ

ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺳﻼح و اﻣﻮال ﻓﺮاوان ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳ9ﻋﯿﻞ

ﮔﺮدﯾﺪ( ،اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮیﺗﺮ و اﻗﺘﺪار اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری زﯾﺮ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز اﻗﺎﻣﺖ در ﻋﻠﯿﺒﺎد ﺑﻠﺦ ،اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

ﺳﺆال رﻓﺖ )ﻓﺮوزاﻧﯽ .(۱۲۰ :۱۳۹۴ ،اﯾﻦ ﴐﺑﻪ ﺑﻪﻗﺪری ﺑﺮای

ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﭙﺎه ﺻﻔﺎری ﺗﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﻣﺤﻞ ﮐﺎرزار اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ دﺳﺘﻮر داد »ﺗﺎ آب از ﺷﻬﺮ ﺑﺎز

اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﱪان آن ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دﯾﻮار ﻫﻤﯽاﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و درﺧﺘﺎن ﻫﻤﯽﮐﻨﺪﻧﺪ و راهﻫﺎ را

ﺑﴩ و ﭘﴪ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻢ« )ﻧﺮﺷﺨﯽ.(۱۲۲ :۱۳۶۳ ،

ﭘﺴﺖ ﮐﺮدﻧﺪ« )ﻧﺮﺷﺨﯽ .(١٢٣ :١٣٦٣ ،ﺑﺎ درﮔﺮﻓ ¹ﻧﱪدﻫﺎی

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﮐﻪ Äﺎم ﻓﮑﺮش ﻣﻌﻄﻮف اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد،

ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه در رﺑﯿﻊاﻻول ٢٨٧ق در ﻧﱪد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ

ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺰرﮔﺎن و ﴎداراﻧﺶ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎدن

ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪ )اﺑﻦﻣﺴﮑﻮﯾﻪ .(٩/٥ :١٣٧٦ ،اﯾﻦ ﻧﱪد در ﻗﺒﻪ

ﻟﺸﮑﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﱪد ﺑﺎ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ

اﻻﺳﻼم ﺑﻠﺦ رخ داده ﺑﻮد )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ .(١١٠ :١٣٧٢ ،ﺑﻌﺪ از

ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻧﱪد او ﺑﺮود .اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ﮐﻪ در اﺟﺮای

درﯾﺎﻓﺖ ﺧﱪ اﺳﺎرت ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ،ﻣﻌﺘﻀﺪ ﺿﻤﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ از

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر راﻫﯽ ﺑﻠﺦ ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه

اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﴎزﻧﺶ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻓﺘﺢ را

ﻧﺎﻣﻪ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﻗﻠﻤﺮو وﺳﯿﻌﯽ

ﻧﺰد اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﻣﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن و ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ او

دارد و ﻗﻠﻤﺮو او ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ

ﺗﻘﺪﯾﻢ Iﻮد .ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ

ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮزداری و ﻧﱪد ﺑﺎ

ﺑﻐﺪاد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺷﻮد )ﮔﺮدﯾﺰی .(۳۱۹ :۱۳۶۳ ،ﻋﻤﺮو در

دﺷﻤﻨﺎن ﺑﭙﺮدازم ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری رﺳﯿﺪ .ﻋﻤﺮو ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ

ﺟ9دیاﻻول ۲۸۸ق ﻫﻤﺮاه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻓﺘﺢ و اﺷﻨﺎس ،ﻏﻼم

ﺧﻮاﺳﺖ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﻧﮑﺮد و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﮐﻪ ﻋﺒﻮر از

اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،وارد ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ )ﺑﻨﺎﮐﺘﯽ.(۱۸۰ :۱۳۴۸ ،

رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﯿﺤﻮن دﺷﻮار ﻫﺴﺖ ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﻌﺘﻀﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:

ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﻣﺎل ﺑﺮ آن ﺑﻨﺪ زﻧﻢ و ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ ،ﺗﻮاﻧﻢ« )ﻃﱪی،

»اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ! ﮐﻪ ﴍ ﺗﻮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺪ و دلﻫﺎ از ﺷﻐﻞ ﺗﻮ ﻓﺎرغ

 .(۶۷۰۲/۱۵ :۱۳۷۵ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﺑﻠﺦ ،اﺳ9ﻋﯿﻞ

ﮔﺸﺖ« )ﮔﺮدﯾﺰی .(۳۱۹ ،۱۳۶۳ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎدﺷﺪه ﮔﻮﯾﺎی

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺟﯿﺤﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﴏه ﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻋﻤﺮو ﮐﻪ

ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻀﺪ از ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻋﻤﺮو و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻣﺎﺟﺮای

از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﭘﺸﯿ9ن ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﻧﱪد را ﮐﺮد

او ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد .ﻣﻌﺘﻀﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری

اﻣﺎ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻏﻮای ﺧﻼﻓﺖ

ﭘﺮده از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ وی ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﺪا را از ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺎرت

ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﻣﯿﺮ

وی ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ ﻋﻘﺪه و ﮐﯿﻨﻪ او ﺑﺎ ﮔﻔ ¹اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﮑﯿﻦ

اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺑﺎوﺟﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﺮو ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﺟﻨﮓ،

ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﻪ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫ9ن ﺑﺮ ﴎ ﻧﻬﺎدن ﮐﻼهﺑﻮﻗﯽ

ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را رد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﱪد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺠﺎزات و ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﱰ در ﺷﻬﺮ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺑﻮد ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری

ﻣﻮرد وی ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻮد ،ﺧﺘﻢ ﺷﺪ.

راﺑﻄﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ دارای ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﻫ9ن اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺴﺖ و
ﺷﮑﻨﻨﺪه اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻗﯿﺒﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﺎرﯾﺎن در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻫﯿﭻ-

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .۱اﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ .(۱۳۶۶) .ﺗﺎرﯾﺦ
ﻃﱪﺳﺘﺎن .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل .ﺗﻬﺮان :ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎور.

 .۲اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ .(۱۳۷۱) .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ

ﮔﺎه دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ روﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺗﴫف ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﻫﻢ

اﺳﻼم و اﯾﺮان .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎس ﺧﻠﯿﻠﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺖ .ﺗﻬﺮان:

ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ را ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،آنﻫﺎ از

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ.

Äﺎﻣﯽ اﺑﺰاری ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺻﻔﺎرﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده

 .٣اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ .(١٣٦٦) .ﺻﻮرهاﻻرض .ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻌﻔﺮ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺣ9ﯾﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

ﺷﻌﺎر .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و ﭘﻨﺎه دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ دوﻟﺖ

 .۴اﺑﻦ ﺧﻠﺪون .(۱۳۶۳) .اﻟﻌﱪ )ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون( .ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺻﻔﺎری دﺧﺎﻟﺖ Iﻮد .ﻫﺪف او از اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺗﻀﻌﯿﻒ

ﻋﺒﺪاﳌﺤﻤﺪ آﯾﺘﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﺘﻮاﻧﺪ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﺧﺮاﺳﺎن را از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ

 .۵اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ،اﺑﯽ اﻟﻌﺒﺎس ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ۱۳۹۷) .ق(.

ﮐﻨﺪ .ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ،ﺑﻪ آن ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ

وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﺼﺎدر.

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﻠﻄﻪ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﺧﺎرج
و ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و اﻣﯿﺮ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

 .۶اﺑﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ .اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ۱۴۲۳) .ق( .ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻷﺑﺼﺎر
ﻓﯽ ﻣ9ﻟﮏ اﻷﻣﺼﺎر .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺴﻠﻢ .اﺑﻮﻇﺒﯽ :اﳌﺠﻤﻊ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯽ.
 .۷اﺑﻦ ﻣﺴﮑﻮﯾﻪ ،اﺑﻮﻋﻠﯽ .(۱۳۷۶) .ﺗﺠﺎرب اﻻﻣﻢ .ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻣﺎﻣﯽ و ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻣﻨﺰوی .ﺗﻬﺮان :ﺗﻮس.

 .۸اﺳﻔﺰاری ،ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۳۸) .روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ﻓﯽ

را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .دﺳﺘﻪ اول ﻧﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ-

اوﺻﺎف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻫﺮات .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ اﻣﺎم .ﺗﻬﺮان:

ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ در ﺗﴫف ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ اﺳﺖ.

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

دﺳﺘﻪ دوم ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را

 .۹اﺻﻄﺨﺮی ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۴۰) .ﻣﺴﺎﻟﮏ اﳌ9ﻟﮏ.

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد در

ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﴩ ﮐﺘﺎب.

ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت و

 .۱۰اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﺰه .(۱۳۶۷) .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺎﻣﱪان و ﺷﺎﻫﺎن )ﺳﻨﯽ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳ9ﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮاﻧﺶ

اﳌﻠﻮک اﻻرض و اﻻﻧﺒﯿﺎ( .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد

درﺳﺖ اﻣﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ از ﻧﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺑﻮد ﺑﻪ

ﻓﺮﻫﻨﮓ.

واﮐﻨﺶ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﻠﯿﻪ اﻣﯿﺮ ﺻﻔﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ

 .۱۱ﺑﺎﺳﻮرث ،ﮐﻠﯿﻔﻮرد ادﻣﻮدﻧﺪ» .(۱۳۸۵) .ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن و

اﺗﺤﺎد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ،ﺿﻌﻒ

ﺻﻔﺎرﯾﺎن« .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮐﻤﱪﯾﺞ .ﮔﺮدآورﻧﺪه ر .ن .ﻓﺮای .ﻣﱰﺟﻢ

و زوال ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎری ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ .ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺻﺺ

در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺧﺼﻮﻣﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﴍﮐﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮادراﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﯿﺒﺎن ،ﺳﻮد ﺧﻮد را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ
ﺻﻔﺎری ﻣﯽدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳ ¹ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ او در راه ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﺮد .درﻧﻬﺎﯾﺖ

...

ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﺖ درﺟﻪ ﺣﻘﺎرت و ﭘﺴﺘﯽ را در

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺑﻪ زوال ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺗﻮﺳﻂ اﺳ9ﻋﯿﻞ

۸۰-۱۱۹

 .۱۲ﺑﮑﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ۱۹۹۲) .م( .ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺎ
اﺳﺘﻌﺠﻢ ﻣﻦ أﺳ9ء اﻟﺒﻼد و اﳌﻮاﺿﻊ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﻘﺎ.
ﺑﯿﺮوت :ﻋﺎ Þاﻟﮑﺘﺐ.

 .۱۳ﺑﻨﺎﮐﺘﯽ ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ داوود ﺑﻦ ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ .(۱۳۴۸) .ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻨﺎﮐﺘﯽ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر .ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ.
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...

 .۱۴ﺗﺘﻮی ،اﺣﻤﺪ و آﺻﻒ ﺧﺎن ﻗﺰوﯾﻨﯽ .(۱۳۸۲) .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﯽ.

 .۳۲ﻧﺮﺷﺨﯽ ،اﺑﯽﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۶۳) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺨﺎرا .ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪ .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

ﻣﺪرس رﺿﻮی .ﺗﻬﺮان :ﺗﻮس.

 .۱۵ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻬﺎجاﻟﺪﯾﻦ ﴎاج .(۱۳۶۳) .ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﴏی.

 .۳۳ﯾﻐ9ﯾﯽ ،ﺣﺴﻦ .(۱۳۷۰) .ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺖ ﺻﻔﺎرﯾﺎن .ﺗﻬﺮان:

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ .ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.

دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.

 .۱۶ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻫ9ماﻟﺪﯾﻦ .(۱۳۷۲) .ﻣﺂﺛﺮ
اﳌﻠﻮک .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺤﺪث .ﺗﻬﺮان :رﺳﺎ.
 .۱۷دﻣﺸﻘﯽ ،اﺑﻦ اﻟﻌ9د ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﻼح ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ.
)۱۴۰۶ق( .ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ﻓﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذﻫﺐ .ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻻرﻧﺎؤوط .دﻣﺸﻖ -ﺑﯿﺮوت :دار اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ.

 .۱۸زرﯾﻦﮐﻮب ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ .(۱۳۸۷) .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از
اﺳﻼم .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

 .۱۹ﺳﯿﻮﻃﯽ ،اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ .(۱۳۷۰) .ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺨﻠﻔﺎ .ﻗﻢ :اﳌﻄﺒﻌﻪ اﻣﯿﺮ.
 .۲۰ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای ،ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۸۱) .ﻣﺠﻤﻊاﻻﻧﺴﺎب .ﻣﺼﺤﺢ
ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻢ ﻣﺤﺪث .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

 .۲۱ﻃﺎﻟﺒﯽ ،ﺗﻬ9ﺳﺐ» .(۱۳۹۳) .رواﺑﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ
ﺻﻔﺎرﯾﺎن« .رﺷﺪ آﻣﻮزش ﺗﺎرﯾﺦ) .ﺷ9ره .۱۶-۲۰ ،(۱
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 .۲۲ﻃﱪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ .(۱۳۷۵) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﱪی .ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.

 .۲۳ﻓﺮوزاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ .(۱۳۷۸) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘ9ﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در دوره
ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن .ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
 .۲۴ﻓﺮوزاﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ .(۱۳۹۴) .ﻫﻔﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ .ﺷﯿﺮاز:
رﺧﺸﯿﺪ.
 .۲۵ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻐﺪادی ،ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ .(۱۳۷۰) .اﻟﺨﺮاج .ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮه ﭼﺎﻧﻠﻮ .ﺗﻬﺮان :اﻟﱪز.
 .۲۶ﮔﺮدﯾﺰی ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ .(۱۳۶۳) .زﯾﻦ اﻻﺧﺒﺎر.
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ .ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.
 .۲۷ﻣﺴﻌﻮدی ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ .(۱۳۴۷) .ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﴩ ﮐﺘﺎب.

 .۲۸ﻣﻨﺠﻢ ،اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ۱۴۰۸) .ق( .آﮐﺎم اﳌﺮﺟﺎن.
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﻌﺪ ﻓﻬﻤﯽ .ﺑﯿﺮوت :ﻋﺎ Þاﻟﮑﺘﺐ.
 .۲۹ﻧﺎﺷﻨﺎس .(۱۳۶۲) .ﺣﺪود اﻟﻌﺎ Þﻣﻦ اﳌﴩق اﻟﯽ اﳌﻐﺮب.
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻃﻬﻮری.
 .۳۰ﻧﺎﺷﻨﺎس ،(۱۳۶۶) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮای
ﺑﻬﺎر .ﺗﻬﺮان :ﭘﺪﯾﺪه.
 .۳۱ﻧﻈﺎماﳌﻠﮏ ،(۱۳۴۷) .ﺳﯿﺮاﳌﻠﻮک )ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ( .ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﻫﯿﻮﺑﺮت دارک .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﴩ ﮐﺘﺎب.

