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)  874ــ  999ميالدی (
دوران )  125سال (
شاھنشاھی سامانيان سلسله ايست از پادشاھان آريايی که ازسال  874ــ  999ميالدی برابر
است به  261ــ  389ھـ ق  ، .زياده ازيکصدو بيست و پنچ سال بربخش وسيعی از آريانايی
بزرگ وبر تمامی سرزمين ھای خراسان  ،وماوراء نھر  ،ری  ،قم  ،اصفھان  ،گرگان و
تبرستان و سيستان  ...حکومت کردند.
سلسله سامانی  ،منسوب به سامان خدات فرزند خامتا فرزند نوش فرزند تمغاسب فرزند
شاول را از نوادگان بھرام چوبين فرزند بھرام حسيس فرزند کوز ...می باشد وکيومرث را از
نياکان او دانسته اند (1) .
دولت سامانی سومين دولت مقتدرموروث آريايی دورۀ اسالمی است که در مدت قليل عالوه
بر ماوراءالنھر سيستان و خراسان تا حدود ری تحت فرمانروايی خود درآورد .
خاندان سامانی از نجيب زادگان آريايی مردم بلخ بوده و دين زرتشتی داشتند  ،سامان خدات
مؤسس اعلی اين خانواده از روشناسان محل و حاکم بلخ بود .
از زمان خالفت مأمون در خراسان ،يعنی اندک مدتی پيش از روی کار آمدن طاھريان ،در
قسمتی از ماوراء النھر حکومتھای مستقل کوچکی را که به حکم خليفه به آنھا واگذار شده
بود ،به عھده داشتند.
براثر تضاد ھايکه ميان سامان خدات ورھبران متعصب تازی در ايالت بلخ وجود داشت اين
مرد از شھرستان مولدش اخراج شده ناچار به اسد فرزند عبدﷲ که در خالفت مھدی عامل
خراسان بود شکايت برد ونام برده جداً از وی حمايت نمود .
سن نيت اين دوستی کيش قديمی را که تا آن وقت
» سامان « در حق شناسی وانعکاس ازح ُ
در آن کيش باقی بود ترک گفته داخل اسالم گرديد  .وبرای جلب نظر وادای حرمت شناسی
حامی خودش  ،نام پسرش را » اسد « گذاشت .

" پس از سامان خدات  ،اسد پسرش در خدمت حکمران خراسان داخل گرديد  .چھار پسر
اسد ھمه منظورنظرمأمون خليفه قرار گرفتند  .پسران اسد اشخاص با کفايتی بودند ومأمون
در سال  204ھـ ق  819 / .ميالدی بھريکی از ايشان حکومتی سپرد :
 1ـ نوح را والی در سمرقند
 2ـ احمد راوالی در فرغانه )(2
 3ـ يحيا را والی در چاچ ) تاشکند (
 4ـ الياس را والی درھرات
گذاشت  .از ميان اين چھار برادر احمد والی فرغانه برديگران سروری داشت  .ونه فقط جای
نوح را در سمرقند گرفت  ،بلکه واليت کاشغر )شھرستان خودگردان سينکيانگ در شمال
باختر جمھوری خلق چين ( را ھم بمتصرفات خود ضميمه کرد .
پسر دوم احمد  ،اسماعيل سامانی خراسان را در سال  290ھـ  .ق  903 / .ميالدی از
تصرفات صفاريان بيرون آورد  ،و محمد فرزند زيد امير علوی تبرستان ) به سرزمينھای
ميان کوھھای البرز و دريای خزر اطالق می شود ( را مغلوب ساخت وھمۀ ممالک واقع بين
کوير لوت )ساحاتی در شمال شرق شھرستان کرمان ( و خليج فارس وسرحد ھندوستان تا
حوالی بغداد تحت تبعيت خود درآورد .
مرکزاقتداراسماعيل بيشتر ماوراء النھر ) (3بود  .بخارا و سمرقند در عھد او چنان ترقی
کردند که قسمتی عمده ازعالم اسالمی را بدرخشندگی تمدن و معارف و ادبيات وھنر نور و
فروغ می بخشيدند .
قدرت سياسی در نظام شاھنشاھی سامانی بوسيله نھاد ھای زير:
 1ـ ديوان وزارت ) صدارت (
 2ـ ديوان وکالت ) منتظم امور شخصی شاه ودربار (
 3ـ ديوان مستوفی
 4ـ ديوان اوقاف
 5ـ ديوان قضا
 6ـ ديوان رسايل
 7ـ ديوان شرط
 8ـ ديوان بريد ) مخابرات (
 9ـ ديوان احتساب ) رياست بلديه و پوليس محلی (
 10ـ ديوان مشرف )استخبارات (
وھمچنان نھاد ھای ديگری نظير  :امور صدارت  ،وزارت دربار  ،امور ماليه  ،امور اوقاف
واراضی دولتی  ،امور عدلی  ،امور تحريرات شاھی و امور خارجه  ،امور امنيت شھری ،
امورمخابرات  ،امور احتساب و بلدی  ،اموراستخبارات اداره می شد .
ديوان وزارت حيثيت صدرات را داشت شخص وزير بعد از پادشاه مقتدرترين فرد کشور بود
که تنھا سپھساالر دولت سامانی ميتوانست در رديف او قرار گيرد  .وسپھساالر نظامی والی
خراسان می بود ودر نيشابور می نشست (4) .
درزمره مامورين دولت  ،شخص وزير که اورا صاحب ميگفتند  ،و منشيان ديوان رسايل ،
وقضات محاکم ھمه تحصيل کرده بودند .
دربار سامانی بسياردارا ومجلل و پراز اشراف و خدمتگار ومنجم  ،شاعر و اديب وبذله گو
بود.

مؤسس اين سلسله  ،نصر اول و اسماعيل سامانی وعدهای ديگری از فرمانروايان برجسته
آن  ،توانسته بودند دورانی از آرامش نسبی را برای سرزمين آريائيان فراھم آورند .

اسامی امپراتوری شاھان سامانی از اين قرار است :
 1ـ نصر اول فرزند احمد  261ھـ .ق 874 / .ميالدی ،
 2ـ اسماعيل فرزند احمد  279ھـ .ق 892 / .ميالدی ،
 3ـ احمد فرزند اسماعيل  295ھـ .ق 907 / .ميالدی ،
 4ـ نصر دوم فرزند احمد  301ھـ .ق 913 / .ميالدی ،
 5ـ نوح اول فرزند نصر  331ھـ .ق 942 / .ميالدی ،
 6ـ عبدالملک اول فرزند نوح  343ھـ .ق 954 / .ميالدی ،
 7ـ منصور اول فرزند نوح  350ھـ .ق 961 / .ميالدی ،
 8ـ نوح دوم فرزند منصور  365ھـ .ق 976 / .ميالدی ،
 9ـ منصور دوم فرزند نوح دوم  387ھـ .ق 997 / .ميالدی ،
 10ـ عبدالملک دوم فرزند نوح دوم  389ھـ .ق 999 / .ميالدی (5) ".

اول ـ پادشاھی نصر اول
مؤسس امپراتوری سامانيان
نصر اول فرزند احمد فرزند اسد فرزند سامان خدات آريايی بنيانگذار سلسل ٔه شاھنشاھی
سامانی است كه نسبش به ساسانيان مىرسد .ازسال  261ھـ .ق 874 / .ميالدی تا  279ھـ.
ق 892 / .ميالدی  ،برقلمروامپراتوری سامانيان حکمروايی کرد .
جد وی سامان در خدمت ابومسلم خراسانی بود  .وی از اين موقعيت سياسی استفاده برده و
توانست زمينه ھای رشد پيوند ھای سياسی خانوادۀ خود را در عھد خالفت ھارونالرشيد با
تازيان ) عربھا ( مساعد گرداند .
پدر نصر اول احمد خوشرفتارترين برادران بود و چون به سال  250ھـ .ق .در فرغانه
درگذشت ،ھفت پسر از او باقى ماند كه از آن جمله نصراول به جانشينى پدر فرمانرواى
سمرقند و چاچ ) تاشکند( و فرغانه شد و خليفهٔ عباسى معتمد با  ،پادشاھی او را بر
ماوراءالنھر به سال  261تأييد كرد .بخارا و غزنه ھم به قلمرو او افزوده گشت.
دراين اوان يعقوب ليث درخراسان و سيستان ظھور کرده وبراثر آشوب و تغيير) (6حکومت
خراسان وضع بخارا آشفته شده بود .
بھمين سبسب فقيه بزرگ بخارا بنام ابو عبدﷲ فرزند ابو حفض از نصر اول درخواست تا
حاکمی برآن شھر معين کند واو برادر خود اسماعيل را که مرد مدبر وشجاع بود باين سمت
برگزيد .
بعد از وفات نصر اول در سال  279ھـ .ق 892 / .ميالدی  ،برادرش اسماعيل سامانی
جانشين وى گشت  .نصر پادشاه عاقل  ،خردمند و متدين و اديب و شاعر بود.

دوم ـ شاھنشاھی اسماعيل سامانی

اسماعيل سامانی فرزند احمد از  279ھـ .ق 892 / .ميالدی تا  295ھـ .ق 907 / .ميالدی
بربخش بزرگی ازآريانايی بزرگ وبر تمامی سرزمين ھای خراسان  ،وماوراء والنھر تا
کرمان و ری ...ــ حکومت کرد ودر راه زنده نگاه داشتن زبان فارسی تالش زيادی نمود(7) .
اسماعيل سامانی ازسوی برادر بزرگترش نصر که زمامدار خليفه بغداد درخراسان به پايتخت
سمرقند بود  ،به زمامداری بخارا گماشته شد.
بدليل کردارنيکويش بزودی مردم زيادی را بخود جلب کرد .ھنگامی که برسر بخش نمودن
ماليات ،نصر با وی دچار اختالف شد ،در برابرش برخواست و پيروز گشت  .با وجود
کاميابی رفتار بزرگوارانهای با او داشت وحتا پس از نبرد با پياده شدن ازاسب بر پای برادر
بوسه زد و برادر کوچکترش اسحاق را بدليل پياده نشدن از اسب درمقابل نصر سرزنش
نمود .اسماعيل زمامداری سمرقند را دوباره به نصربرادر بزرگش سپرد.
پس از مرگ نصر که از ديدگاه حکومت عباسی نماينده خراسان بشمار میآمد ،يعقوب ليث
صفاری که در پی گسترش شاھنشاھی خود بر ضد تازيان بود ،به فرارود چشم دوخت .در
جنگی که يعقوب ليث صفاری با اسماعيل راه انداخت ،اسماعيل پيروز گشت .اسماعيل تمام
سربازان يعقوب را بدون درخواست غرامت آزاد ساخت.
و انگشتری را که يکی از سربازانش از يعقوب غنيمت گرفته بود را  3000درھم خريد و به
يعقوب بازگرداند(8) .
اسماعيل چون میدانست معتمد عباسی خليفه مسلمين خواھان به چنگ آوردن يعقوب است،
اما خواھان تحويلش به معتمد نبود ،پس از جنگ سپاھش را به فرارود بازگرداند و تنھا 30
سرباز را بطور نمايشی برای بازداشت يعقوب در سيستان نگاه داشت تا بدين وسيله
خاندانش بتوانند وی را برھانانند اما پس از گذشت يک ماه ھيچ کس نيامد و اسماعيل برای
جلوگيری از بھانهجويی خليفه بغداد مجبور شد يعقوب را به جانب فرارود فراخواند.

گونه ھايی از سياست انسان دوستی وحق بينی اسماعيل سامانی
ادامه دھنده انديشۀ کوروش بزرگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمده است که  :اسماعيل با ھمگان رفتاری بس نيکو داشت .در گاه زمستان سوار بر اسب به
ميان مردم میرفت تا اگر کسی گاليهای دارد به وی بگويد .روزی در مرو شتری را در
کشتزاری ديد که آسيبی به آن زده بود .دستور داد تا دارندهٔ را بيابند و خسارت کشتزار را از
وی ستانده و به کشاورز بدھند .چون آگاھی پيدا شد که شتر از آن خود شاه است ،مبلغی
بيشتر از خسارت به کشاورز داد(9) .
در ھمين راستا ؛ محمد غزالی توسی نيز در کتاب » نصيحت الملوک « خود در مورد صداقت
وراستی و حق شناسی  ،شايستگی ونيکو کاری عمل اسماعيل سامانی مسايل خاصی را به
تأمل گرفته است .
آنچه که از متون تاريخی برمی آيد  :ويژگيھای اخالقی وآوازه جوانمردی  ،دادگری ،
بزرگمنشی عمل وارادۀ وی را ستوده است  .از اينرو اسماعيل سامانی را ميتوان از جمله
شاھنشاھان نامدار وباعزت آريايی برشمرد .
اسماعيل سامانی بنسبت کردار انسانی واخالقی اش مورد تمجيد وستايش شعرا و نويسندگان
بسياری بوده است.
برتولد اشپولر ،درباره وی چنين میگويد :
تمدن و فرھنگ آريايی بی نھايت مديون او و خاندانش است و ھنوز ھم بايد عمل و رفتار او
و جانشينانش را به عنوان مشوق دانش و ھنر مدنظر قرار داد (10) .
قبای خسروی در بر ،نيابد ھرکسی را خوش
سر ھـــــر نـاسزايی را نزيــبد تـــاج سلطـانی
صالح ملک اگر خواھی ،بياموز ای شه عالم
طــــريق پادشــــاھی را زاسماعـــيل ســامانی
موالنا معين الدين آوه ای جوينی از عرفا و نويسندگان قرن ھشتم ھجری چکامهسرای سده
ھشتم چنين می نويسد :
اسمــاعيـل سامــانی آن نـــــامــــدار
ھمی بود در ســــروری کــــامـــکار
ھمــــان دولتش شــانزده سـال شــد
ز دور سپھـــری دگـــر حـــــال شــد
پـيـــام امـــد از مــــرگ نــزديــک او
ســــــوی دار بـــــاقـــــی دراورد رو
دو صـد بـا نــود بـود و تـاريـخ پنـج
کــــــه بربســــت از ســـــرای سپنج
ازو مــــانــــــد نــام نـکـــو يــادگـــار
خنـگ جـــــــان ان مھـــتـر نامـــــدار
*****

در تاجيکستان اسماعيل سامانی را بنيانگذار تاجيکستان برمیشمارند و بنای يادبود اسماعيل
سامانی در دوشنبه  ،از نمادھای اين کشور است .برترين جايزهٔ علمی اين کشور نيز به نام
اسماعيل سامانی است.
ھمچنين بلندترين کوه تاجيکستان که تا پيش از فروپاشی شوروی قله کمونيسم نام داشت،
پس از استقالل تاجيکستان به نام وی نامگذاری شده است.
در فوق ذکر شد که وی عالقه زيادی به گسترش زبان فارسی داشت و با وجود داشتن سپاه
کافی برای يورش به بغداد ،اين کار را نکرد و با حفظ آرامش بيشتر در گسترهٔ زمامداريش
تالش نمود فارسی را گسترش دھدو متون علمی وادبی را در بسترۀ اين زبان بسوی معرفت
وکمال رھنمون شود .
اسماعيل ھمچنين يک سد دفاعی متشکل از سپاھيانش در مرزھای خاوری آريانا برای
جلوگيری از يورش ترکان ايجاد نمود که تا سالھا پس از وی پابرجابود.
اسماعيل در سال  286در اثر بيماری درگذشت و در بخارا در آرامگاه ويژهای بخاک سپرده
شد .اما نام نيکش برای ھميشه در تاريخ آريائيان وفارسی زبانان جاودانه شد .

سوم ــ شاھنشاھی نصردوم سامانی
نصر دوم فرزند احمد فرزند اسماعيل سامانی به سال  293ھـ .ق  .در بخارا تولد يافت وپس
از پدرش احمد سامانی که در سال ششم سلطنت بدست خدمتگار خويش کشته شد ــ  301ـ
 331ھـ .ق 913 / .ـ  942ميالدی درسن ھشت سالگی به تخت شاھی نشست ومدت سی
سال حکومت نمود (11) .
وی چھارمين و مقتدرترين ومعروفترين شاھنشاھان سامانی است  ،در عھد پادشاھی او در
اطراف بالد سامانيان شورشھا آغاز شد واز جمله کسانی که به مخالفت باوی برخاستند يکی
اسحاق فرزند احمد عم اوست که در سمرقند حکمرانی داشت وديگر علويھای) (12تبرستان
واحمد فرزند سھل ويحيا ومنصور وابراھيم ومرداويج وشمگير پسران زيار می باشند .
نصربا مساعدت و تدبيروزرای دانشمند خويش ھمچو  :ابوالفضل بلعمی و جيھانی و مصعبی
فتنه ھا را فرو نشاند ومعروف به پاد شاه سعيد گرديد .
نصر دوم به اتفاق مورخان پادشاھی دانا و خردمند و دانش پرور بود  ،و دانشمندان و
سخنوران و نويسندگان را دوست می داشت و تشويق می کرد  .و رودکی بزرگ پدر شعر
فارسی  ،معاصر او بود.

چھارم ـ شاھنشاھی عبدالملک دوم
وانقراض امپراتوری سامانيان
بعد از پادشاھی نصردوم  ،نوح يکم پادشاه شد .ودر زمان او دولت سامانی براثر شورش
ھای که در خراسان و سيستان بظھور رسيد  ،روبه ضعف وخرابی نھاد  .وجھتش ھم اين
بود که پادشاھان آن تحت نفوذ غالمان ترک رفتند که دارای مشاغل و مناسب عالی در نظام
سامانيان بودند .
بعد از نوح يکم  ،عبدالملک يکم ولی نعمت البتگين پادشاه شد وپس از ھفت سال حکمرانی
ھنگام چوگان بازی ھالک گرديد  ،برادرش منصوريکم نفوذ واعتبار سلسلۀ سامانی را
بواسطۀ ستادن مخارجی از ديلميان فارس وعراق تجديد نمود .
نوح دوم که بعد از منصوريکم برتخت نشست نيز دچار حوادث و پيش آمد ھای زيادی گرديد.
اعيان و زعمای مملکت برعليه او سازش کرده بغراخان را از کاشغر به جنگ با نوح دوم و
تصرف بخارا برانگيختند  ،بغراخان عزم بخارا كرد  ،نوح » حاجب انج « را با لشكرى گران
به مقابله او فرستاد  » ،حاجب « اسير و لشكرش شكست خورد  ،ديگر بار » فايق « را سپاه
داد و به جنگ بغراخان فرستاد  ،فايق خيانت ورزيد و بغراخان به بخارا درآمد و نوح به
جرجانيه ) (13فرار كرد و از آنجا به خوارزم شد و در تھيه يار و سپاه بود كه گردش روزگار
به كامش شد بغراخان در اثر بيمارى درگذشت و نوح به راحتى وارد بخارا شد و تخت و تاج
خود را ديگر باره تصاحب كرد.
ابوعلى سيمجور و فايق به ھم پيوستند و با لشكرى گران آھنگ جنگ او كردند  .نوح دوم
سبكتگين و پسرش محمود غزنوى را به يارى خواند  ،آمدند و دشمنان را شكست دادند ،
بدينوسيله از نوح حق شناس برسم پاداش و انعام واليت خراسان را گرفت .
نوح در سال  387ھجرى در بخارا وفات يافت و فرزندش منصور دوم جانشين او شد.
اين پادشاه  :رزمجو وجنگی در حيات خويش نبود که زوال حکمروايی سلسلۀ خود را بچشم
ببيند  ،ليکن جانشين وی عبدالملک دوم که آخرين پادشاه سلسلۀ امپراتوری سامانی است
بدست ايلک خان از سلسلۀ ترکان دست گير وزندانی گرديد ودر محبس در سال  389ھـ  .ق .
 999 /ميالدی چشم از جھان پوشيد وحکمروايی يکصدو بيست و پنج سالۀ امــــپراتوری
سامانيان ) (14زوال پيدا نمود .

اوج تمدن وفرھنگ در عھد سامانيان
سامانيان در تدوين وابداع فرھنگ نوين  ،تمدن و دانش درسرزمين آريائيان پس از اسالم
نقش شايستۀ دارند.
سوای آنکه سامانيان در امور اداری زبان عربی را گرامی می دانستند و کار برد آن را نماد
ھمبستگی خالفت اسالمی میشمردند  .مگر فراھم آوری زيرساخت ھا ومؤلفه ھای رشد
زبان فارسی وفرھنگ باستانی ايکه با اين زبان حوزه تمدنی آسيا ابداع شده بود نزد ايشان
از الويت سياسی و فرھنگی خاصی برخوردار بود  .موفقيت اين روند زمينه سازظھور
بزرگترين علما  ،شعرا وخردمندان نظير :
مسعودی مروزی  ،رودکی بزرگ  ،شھيد بلخی ،ابو طيب مصعبی  ،فراالوی  ،ابوشعيب
ھروی  ،ابوالعباس ربنجنی  ،ابواسحاق جويباری  ،ابو زراعۀ معمری  ،خسروانی  ،شاکر
بخاری  ،ابوالمؤيد بلخی  ،ابوشکور بلخی  ،دقيقی  ،معروف بلخی  ،ولوالجی  ،لوکری  ،بديع
بلخی  ،منجنيک ترمذی  ،طاھر فرزند چغانی  ،آغاجی  ،خسروی سرخسی  ،استغنائی
نيشابوری  ،رابعۀ قزداری  ،کسائی مروزی  ،بشار مرغزی  ،عمارۀ مروزی  ،ترکی کشی
ايالقی  ،وفردوسی بزرگ  ...در اين سرزمين گرديدند(15) .
ھمچنان از جمله کتب منثوريکه در اين دوره بوسيله علما و دانشمندان اين خطۀ باستانی
معرفت پرور تحريرگرديده قرار ذيل :
شاھنامۀ ابوالمؤيد بلخی  ،شاھنامۀ ابوعلی محمد فرزند احمد بلخی  ،شاھنامۀ
ابومنصورمحمد فرزند عبدالرزاق  ،عجائب البلدان منسوب به ابو المؤيد بلخی  ،تاريخ بلعمی
ترجمه و اقتباس ازتاريخ طبری توسط ابوعلی محمد فرزند محمد فرزند عبدﷲ بلعمی ،
ترجمۀ تفسير تبری توسط گروھی از دانشمندان  ،کليله و دمنه  (16)،کتاب البارع در مدخل
احکام نجوم تأليف ابونصرحسن فرزند علی منجم قمی  ،تفسير موجود درکتابخانۀ دانشگاه
کمبريج ) انگلستان (  ،ھداية المتعلمين فی طلب  ،حدود العالم من المشرق والمغرب  ... .می
باشند .
در عھد شاھان سامانی بسياری از آيينھا  ،آداب رسوم و عنعنات آريائيان قديم در قرن
چھارم ھنوز به قوت خود باقی بود ،بازماندۀ اصول طبقاتی آريائيان قديم ھنوز رعايت ميشد
واعياد ورسوم ملی ھم دردربار ھای سالطين وھم درميان عامۀ مردم متداول بود  .باآنکه
براثر غلبه اسالم گاه شماری عرب درآريانا معمول شده بود  ،با آن ھم در بسياری از نواحی
آريانای بزرگ ) خوارزم  ،سغد  ،ماوراءالنھر وخراسان و فارس ( گاه شماری آريايی معمول
بود وحساب اعياد نيز بررسم اواخرعھد امپراتوری ساسانی نگاه داشته می شد ونسبت به
روز ھای ماه  ،ھمان معتقدات پيشين رواج داشت .
رشد ھنرمعماری در عھد سامانيان نيزقابل تعريف است  .نمونۀ از ساختمانھای اين دوره
مقبرۀ اسماعيل سامانی دربخاراست وآن بنای است عجيب از يک دورۀ فترت  ،وبسياری از
اشکال معماری را در مرحلۀ ابتدائی نشان ميدھد که بعد در دورۀ سلجوقيان در سراسر
آريانای بزرگ انتشار يافت .
ھمين قسم در اين دوره صنعت ظروف فلزی و حکاکی بحد الزم رشد و تکامل نمود وآنھا را
طبق سنت ھای کھن وسبکھای رايج زمان می ساختند .
نقش ھای تزيينی که بيشتردر حاشيۀ قرآن واول سوره ھا ) (17وھمچنين در گچ بريھا بکار
می رفت در اين دوران بکمال ظرافت رسيده بود  .ودراوخرقرن چھارم حکاکی روی فلزات
بسيار رايج و استادانه بود .
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