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 چکیده

تا   287از نخستین اعزام سپاهیان سامانی به سوی قزوین و والیات مرکزی در سال 
سلطه بر . کشیدنیم قرن طول  335برای بازپس گیری قزوین در سال کوشش آخرین 

هانه مقابله با تعرض قوای علویان؛ حمایت خلیفه گرفت: ب صورتسه سبب قزوین به 
بر امیر اسماعیل سامانی.  جنگیعباسی در سرکوب مخالفان سیاسی، مذهبی و توان 

قزوین تنها با تقویت حاکمان دیلمی دست نشانده ممکن  تسلط بر ،ضعف داخلیاثر 
ت سرداران دیلمی در آغاز موجب تثبیت سامانیان در غرب خراسان و رضای بود.

در جامۀ مدعیان بر سامانیان و همچون عباسیان شدند، ولی با گذشت اندک زمانی، 
. تقارن میان قدرت یابی دیلمیان و سر برآوردنددولتهای زیاریان و بویهیان  انمؤسس

استیال بر قزوین و دیگر نواحی مرکزی ایران بود و در ناکامی  سبب ،تضعیف سامانیان
دیگر بر قزوین دست نیافت. رفتار امیران  395در  دولت سامانیان تا پایان حیات

مردمساالری بوده است. در مقاله  ای از نمونهسامانی با مردم قزوین در تاریخ ایران، 
شود که تسلط پنجاه ساله سامانیان بر قزوین چه  حاضر به این سؤال پاسخ داده می
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 مقدمه
قلمرو دولت سامانیان از دیار ترک یا ثغر بالد کفر در شرق تا سرزمین قزوین در نواحی 

ترین  غرب، و از خوارزم در شمال تا مرز سرزمین سیستان در جنوب گسترده بود. جدی
ای مناطق مرکزی ارتباط بین سرزمین خراسان بزرگ و دخالت امرای شرقی در رخداده

مادامی که دولت سامانیان در  روی داد.ایران، مانند قزوین دقیقاً بعد از ظهور آل سامان 
داشت، سرزمین قزوین به حیات سیاسی خراسان و  جهت تثبیت و اقتدار گام برمی

ماوراءالنهر و امیران بخارا وابسته بود و حتی پای سامانیان در مناطق مرکزی و نواحی 
چنانکه امیر اسماعیل شخصاً در قزوین حاضر بود و سپاهیان او  ؛ان نیز باز شدغربی ایر
عصر حاکمیت بنابراین، دادند.  میرفتاری مردمی نشان با اهالی  ،لشکرکشی با وجود

سامانیان بر سرزمین قزوین، مقارن با دوره ای از اقتدار خاندان سامانی بود که هنوز اهل 
کردند. از هنگامی که زمام  ظامی این دولت را تدبیر میقلم، سیاست خارجی و توسعه ن

امور سیاسی از کف نخستین امیران سامانی اسماعیل اوّل و نصر دوم، و وزیرانی چون 
ابوعبدهللا جیهانی و ابوالفضل بلعمی خارج گردید، استیالی این دولت بر مناطق ری و 

حوزه تحقیق در این پژوهش قزوین و حتی منطقه طبرستان نیز خاتمه یافت. بنابراین 
توان مثالً از تاثیر سرزمین هایی  مربوط به دوران رشد و توسعه دولت سامانی است و نمی

چون قزوین در سقوط سامانیان سخن گفت. از طرفی، استیالی سامانیان بر ناحیه قزوین 
ی در زمانی صورت پذیرفت که این امیران عالوه بر اقتدار واقعی، حتی از منظر خلفا

شدند. به همین سبب  عباسی نیز مهمترین قدرت محلی نواحی شرق خالفت محسوب می
نیز دستگاه خالفت بر تسلط امیران سامانی بر ری، قزوین، زنجان و طبرستان و صیانت و 
پاسداری از قلمروی خالفت اسالمی به مرکزیت بغداد بیشتر رضایت داشتند، لذا هر کدام 

کردند، به امید کسب قدرت به  که بر آل سامان طغیان میاز سرداران و سپهساالرانی 
گریختند. حال آنکه در این روزگار هنوز نه آل زیار  سوی طبرستان، ری و قزوین می

   به دربار ایشان پناهنده شوند. ، تاصاحب قدرت بود و نه آل بویه
موقعیت والیت قزوین، آن را در کانون تحوالت سیاسی و نظامی در بین قوای 

امانی، علویان طبرستان و نیروهای دیلمی که بعدها دو حاکمیت آل زیار و آل بویه را س
داد. همجواری با دیار دیلم، قزوین را دستخوش تحوالت عدیده  تشکیل دادند، قرار می

خالفت عباسیان و هراس  خاصمتأثر از بالد آشوب خیز طبرستان و دیلم و حتی توجه 
این استیالی بر قزوین و سرزمینهای همجوار آن، نه تنها از نمود. بنابر از این منطقه می
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سوی قدرتهای محلی، بلکه از سوی علویان طبرستان و دیلمیانِ مناطق شمالی و امیران 
شد. با  سامانی مسلط بر خراسان بزرگ و حتی خلفای عباسی ساکن در بغداد، دنبال می

ه جبال البرز، از تکاپوهای این همه، موقعیت چنین سرزمینی در حاشیه جنوبی سلسل
نبود و همواره در معرض کشمکش و جدال قدرتهای زمان و فارغ سیاسی و نظامی 

مدعیان سیاسی و نظامی این روزگار قرار داشت. این ایام مقارن یورش روس ها به 
از قوای سامانیان  سرانجام سواحل طبرستان و ایجاد رعب و ناامنی در منطقه هم بود که

نخست قرن  یدر سالها نیقزوبنابراین، ). 266و گریختند (مرعشی، ند شکست خورد
میان بود:  لمیبالد خراسان و طبرستان و د یامرا انیمنزاع و نبرد مرکز  یچهارم هجر

سرداران سامانی و پناه جویی متمرّدان آن دولت به سرزمین قزوین و ری از یکسو، و 
پس از قرن از سوی دیگر. قزوین  منطقهاین  رتکیه امرای دیلمی و سرکردگان علوی ب

کات اسماعیلیان شد   .پنجم هجری نیز خاستگاه تحرّ
سابقه خوبی از امیران سامانی و  در این کشمکش ها، مردم قزوین ،در این میان 

بدین ترتیب حاکمیت سامانیان بر سرزمین  داشتند.از امیران دیلمی ناخوشایندی سابقه 
نشانه هایی از ادآور ارسال مالیات به خزانه بخارا نبود، بلکه قزوین و نواحی اطراف، فقط ی

در عهد حاکمیت ابوصالح منصور بن  در آن ناحیه داشت: دانش پروریاز  ه ایدور
طی شش  289اسحاق (برادرزاده امیر اسماعیل سامانی) بر ری و قزوین پس از سال 

). محمد بن 2/652(مسعودی،  حمایت کردز دانشمندان منطقه اسال متمادی، وی 
زکریای رازی تحت توجهات این حاکم سامانی، کتاب مشهور طبی خویش را نگاشت و 

حتی تزئیناتی مانند آجرکاری ). 28نامید (رازی،  منصوریالطب البه نام ابومنصور آن را 
تحت تأثیر  دوگانه بخشِ خرقان، یمانند برج ها نیقزو تیوال هیاز ابن یاریبسدر 

 سان به ویژه سبک معماری مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارامعماری آجری خرا
 .)348- 347(ورجاوند، بوده است 

در این ایام، پس از پیروزی امیر اسماعیل سامانی بر صفاریان و علویان طبرستان در 
دامنه حاکمیت دولتمردان سامانی بر ری، قزوین، زنجان، ابهر و طبرستان نیز  287سال 

). تا هنگامی که سامانیان در طی حدود پنجاه 61هقی، ابوالحسن، (بی گسترش یافت
مکتفی، المعتضد، السال بر منطقه قزوین استیال داشتند، همواره خلفای عباسی معاصر (

مستکفی) عهد و لوای این منطقه را برای سامانیان ارسال و از المتقی و الراضی، القاهر، ال
). در  15/6724کردند (طبری،  زوین حمایت میامیران سامانی در استیالی بر والیت ق
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شود که تسلط سامانیان بر قزوین چه تاثیری بر  مقاله حاضر به این سؤال پاسخ داده می
نیم به موضوع اشت؟ گفتنی است که داوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این ناحیه 

 .پرداخته نشده استبر قزوین قرن تحت حاکمیت سامانیان 
 

  و سلطه بر قزوین، ری و طبرستان. سامانیان 1
، صرف 279اسماعیل بن احمد سامانی بر ماوراءالنهر در سال نیمۀ نخست دورۀ امارت 

ای از نواحی شرقی خراسان بزرگ  تثبیت و اقتدار سامانیان در منطقه ماوراءالنهر و پاره
یز به و بسیاری از نواحی و مناطق پیرامون ن پیمودشد. او به سرعت مسیر قدرت را 

الحاق سرزمین های پهناوری از خراسان، سیستان، خوارزم و حتی : فرمان او درآمد
پیشروی در سرحدات ترک و تأیید این فتوحات از جانب خلفای عباسی، حکومت امیر 

. از همین تبدیل کردبه تنها دولت شرقی خالفت در پایان قرن سوم هجری را اسماعیل 
رانه اسماعیل بر قلمرو گسترده سامانیان شمرده اند رو برخی آن را عصر حاکمیت مقتد

) و برخی از محققان، این دوره را عصر پاسداران پرصالبت سرزمین ایران به 200(عتبی، 
) و برخی سامانیان را تداوم بخش سنت ساسانیان دانسته اند 142مرکزیت بخارا (فرای، 

ر اسماعیل سامانی در نبرد امیبه همت ). حرکت سرنوشت ساز تاریخ ایران 97(گروسه، 
لیث صفاری انجامید بن  رخ داد. این پیکار به پیروزی بر عمرو 287با صفاریان در سال 

تاریخ و اقتدار سامانیان در ماوراءالنهر و خراسان بزرگ و حتی در سیستان تثبیت شد (
  ). بعد از این، نگاه امیران سامانی به غرب معطوف گردید.254، سیستان

رچه شدن قلمرو خراسان بزرگ تحت حاکمیت نوبنیاد آل سامان و تبدیل با یکپا 
نگاه رسد که گویا  چنین به نظر میبخارا به مرکز بالد شرق و کانون تهاجم به بالد کفر، 

سپاه یورش  بود، حال آنکهسیاست تهاجمی سامانیان نقطه در به شرق، مهمترین 
جانشین حسن بن زید به دست سیاسی علویان به جانب خراسان و برهم خوردن معادله 

لیث، بهانه ای برای هجوم سپاه بن  . شکست عمرو، شرایط را تغییر داددر طبرستان
علویان به خراسان و برانگیختگی سامانیان در رویارویی با این مهاجمان بود؛ تا جایی که 

اساساً در  رسد در نهایت محمد بن زید در این پیکارها کشته شد. بدین ترتیب به نظر می
تصرف نواحی غرب خراسان یا نواحی مرکزی و شمالی  ایراده ای براسیاست سامانیان 

دانست که تصرف مناطق ری،  است. شاید اگر دولت سامانی می وجود نداشتهایران 
. کرد رو بدان سوی نمی گردد، هیچگاه قزوین و طبرستان سبب تضعیف ایشان می

اعزام سپاه به نواحی غرب خراسان  را برای مانیامیران ساعزم دو عامل  ،بنابراین
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نخست، تحرکات نظامی علویان طبرستان و اعزام قوا برای تصرف پاره ای  :برانگیخت
نواحی خراسان که موجب برخورد تالفی جویانه از جانب سپهساالر سپاه سامانی در 

ید لشکرکشی ر تأیدتحریکات خلفای عباسی  ،خراسان و نگاه به غرب گردید، و دو دیگر
ترین فرصت برای نظام خالفت بود تا با  این مطلوب :اسماعیل سامانی به مناطق غربی

مالی و مرکزی ایران که خطبه به نام شدولت سامانی بر مناطق  یتحاکمگسترش 
گرفتند، از حضور جریان ضد خالفتی  خواندند و مشروعیت از خالفت می خالفت می

معتضد با مرگ الحضور اسماعیل در شهر قزوین، که  ر هنگامهدعلویان جلوگیری شود. 
فرمان امارت سامانیان بر قزوین و دیگر  ، بالفاصلهمکتفی خلیفه جدید نیزالبود، مقارن 

  د.رنواحی پیرامون را صادر ک
زمام امور نواحی طبرستان را به دست  270محمد بن زید داعی علوی که از سال 

اری، مدعی بخش هایی از والیات خراسان پس از شکست عمرولیث صف ،گرفته بود
گردید. سرکوب قیام علویان، خواسته خلفای عباسی و تمایل سامانیان به تبعیت از 

با از امیران تازه به دوران رسیده سامانی که دادند  ترجیح می ایشان نیز بود. عباسیان
این امید علۀ شدر خراسان، ظهور سامانیان رند. بهم مسلک و همسو بودند بهره بایشان 

در مخالفان سرکوب برای توان از این خاندان  که میبرافروخت در دل خلفای عباسی  را 
کافی بود تا امیران سامانی جسارت ورود به  بهره برد؛بالد شرق، مرکزی و شمالی ایران 

چهارده ساله در حاکمیت ای این عرصه را داشته باشند. بنابراین زمینه های وقفه 
). در این شرایط، 159برستان، ری و قزوین در حال تحقق بود (ابن فقیه، علویان بر ط

. گسیل داشتطبرستان به جانب سپاهی  ،تحرّکات علویاندر پاسخ به سپاه سامانی 
و  روی دادجنگ میان امیر اسماعیل سامانی و محمد بن زید علوی در منطقه گرگان 

که از را  م محمد بن هارون سرخسی امیر اسماعیل یکی از سرداران لشکر خود را به نا
با علویان نیز درگیریهایی داشت، به مقابله با داعی  پیشتردوستان رافع بن هرثمه بود و 

و  خاک افتاد). محمد بن زید در این جنگ به 632به گرگان فرستاد (ابوالفرج اصفهانی، 
قدرت یابی در ز جلوگیری اپرهیز از ادعاهای آینده و برای فرزندش زید نیز اسیر و 

طبرستان به بخارا فرستاده شد. پس از این پیروزی، محمد بن هارون سرخسی از جانب 
یرامون منصوب شد (ابن مسکویه، امیر اسماعیل به زمامداری طبرستان و نواحی پ

سامانیان گشت در ارکان حاکمیت ضعف بروز البته استیالی بر ری و قزوین مایه  .)5/13
خزاین آل  ،ی و نظامی میان امیران سامانی و سرداران دیلمیو در کشاکش های سیاس

 .)344سامان بر باد رفت (بیهقی، ابوالفضل، 
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محمد بن هارون، سر از فرمان و اطاعت سامانیان  289پس از چندی در سال 
). امیر اسماعیل با 323برداشت و بر امیر اسماعیل سامانی عصیان ورزید (گردیزی، 

 روي به جانبع او از طبرستان شد. محمد بن هارون نیز سراسیمه سپاهی گران، عازم دف
). امیر اسماعیل با سپاهی عظیم 15/6714آن منطقه استیال یافت (طبری، و بر  نهادری 

بن هارون به قزوین  به سرکوب سپاه هشت هزار نفری محمد بن هارون پرداخت. محمد
شهر قزوین شدند و محمد بن  سپاهیان اسماعیل سامانی در پی وی وارداما  ،گریخت
خبر  بود کهاسماعیل سامانی در نواحی ری و قزوین  .گریختاچار به جانب دیلم نهارون 
مکتفی چون به خالفت نشست بالفاصله عهد و المعتضد عباسی رسید. الخلیفه مرگ 

 لوای سرزمینهای تحت انقیاد او از قزوین تا ماوراءالنهر و از گرگان تا سیستان را صادر
). پس علویان طبرستان در 215؛ اصفهانی، 5/26؛ ابن مسکویه، 324د (گردیزی، کر

). 2/659(مسعودی،  کنندتالش برآمدند تا طبرستان را از متصرفات سامانیان خارج 
اکنون با حرکت پرشتاب اسماعیل، مرز شرقی به چین و مرزهای غربی آن به قزوین 

بردند  جاری بود و مردمان در آسایش به سر میرسیده بود. در این قلمرو پهناور امنیت 
). وقتی که امیر اسماعیل به قزوین در وقت حصار رسید، ارتفاعات و 125(اصطخری، 

باغستان ها پر از میوه های رنگارنگ و تاکستان ها پر از خوشه های انگور بود، اما 
اسماعیل امر  :ندمردمان قزوین هیچ زیانی از حضور سپاهیان سامانی در این منطقه ندید

نکند و چیزی برنگیرد مگر آنکه وجه آن را کسی دست تعدی دراز کرد تا از سپاهیان 
پرداخت کند و از صاحب آن حاللیت بگیرد. از این رو هیچ کس از سپاهیان سامانی در 

؛ غفاری، 389، مجمل التواریخ و القصصبها نستاند و طلب نکرد ( قزوین چیزی بی
). سپاهیان سامانی در این 5/232؛ ابن مسکویه، 98: آرا جهانری، ؛ غفا97؛ نگارستان

نواحی آن چنان عدل و انصاف به خرج دادند که اهل قزوین و طبرستان به هیچ عهدی 
). چون از عدالت و رعیت 259ندیده و از اسالف خویش نشنیده بودند (ابن اسفندیار، 

ید، از رفتار مناسب او با مردم قزوین آ پروری اسماعیل سامانی در تاریخ سخن به میان می
کنند، در حالی که پس از چندی اسفار بر قزوین استیال یافت، بر مردم چندان  حکایت می

و حتی امیر نصر  کردندکه اطرافیان و سپاهیانش او را طرد روا داشت ظلم و خشونت 
). 389، قصصمجمل التواریخ و ال؛ 5/223سامانی زبان به مالمتش گشود (ابن مسکویه،  

در همین ایام ابوصالح منصور بن اسحاق از سوی امیر اسماعیل سامانی به حاکمیت ری و 
قزوین منصوب گردید. وی در طی شش سال حکومت خردورزانه بر این مناطق، 

  .)310(عوفی، را بر کشید محمد بن زکریای رازی آن جمله از  ،اندیشمندان و فرزانگان
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نیروهای دیلمی و  یاریان بازگشت، محمد بن هارون با چون سپاه سامانی به خراس
ابوالعباس در جنگ  ،علویان طبرستان به منطقه آمل بازگشت و با حاکم سامانی منطقه

شد و شکست خورد. در همین ایام احمد بن اسماعیل سامانی نیز همراه سپاهیان 
). محمد 260سامانی در سرکوب شورش محمد بن هارون حضور داشت (ابن اسفندیار، 

در میدان جنگ  ، اما، با قوای سامانی به ستیز برخاست290در سال بار دیگر بن هارون 
 ؛و فریب شکست خورد و به اسارت درآمد. او را به بخارا فرستادند و در شهر گردانیدند

و در آن را گچ گرفتند تا از تشنگی و گرسنگی جان داد  افکندندسپس در سردابی 
، تحت حاکمیت الیاس برادر امیر اسماعیل 293ر قزوین در سال ). شه264(همانجا: 

سامانی درآمد و مردمان از وی عدالت دیده و از خردورزی او در این والیت و شهرهای 
  ها بردند. پیرامون بهره

شد (نرشخی،  مادام که امیر اسماعیل زنده بود، از او به عنوان دیوار خراسان یاد می
ه ای از ضعف در دولت سامانی طی شش سال حکومت احمد )، اما درگذشت او دور48

بن اسماعیل و سپس دهه نخست حکومت نصر دوم سامانی که دوره کودکی خود را 
، زیرا بود) عصر سکوت 301-295. دوران امارت احمد دوم (پدید آوردکرد،  سپری می

ن کشید. با و او خود را از مجادالت مختلف بیرو کردتکاپوهای سیاسی و نظامی فروکش 
قتل احمد که شهید لقب گرفت، فرزند خردسالش نصر را بر تخت امارت نشاندند و این 

. این دوره فرصت مناسبی برای فاصله داشتبیش از ده سال  ،کودک تا مرحله رشد
؛ ابوالفضل 302، تاریخ سیستان؛ 2/493؛ مقدسی، 129(نرشخی،  آوردمخالفان فراهم 

یلی بن نعمان به قصد تصرف پاره ای مناطق خراسان برآمد ). در این حال ل126بیهقی، 
سبب توان  و ماکان ابن کاکی با قدرت تمام وارد عرصه نظامی گردید. این موضوع را می

اصلی شعله ورشدن قیامها و آشوب های گسترده در قلمرو سامانیان در آستانه قرن 
 301در انند قزوین برشمرد. م ،چهارم به ویژه در نواحی دور از بخارا و منطقه خراسان

آشکار  سامانیاننشانه های ضعف و ناتوانی بلکه  دوباره سر بر نیاورده بود،علویان قدرت 
. از اخبار سالهای پایانی قرن سوم هجری در منطقه قزوین، ری و طبرستان در شده بود

در لم که منطقه طبرستان و دیاین اندازه دانسته است نشده است.  یمنابع تاریخی ذکر
؛ 128(نرشخی،  نبودسرکوب را توانی در احمد سامانی  مهم قرار داشت وحوادث آستانۀ 

امکان مقابله با حرکت  کرد، زیرااز خداوند درخواست مرگ چندان که  ؛)328گردیزی، 
طروش) در منطقه طبرستان و همچنین شهرهای ری و قزوین را  تازه ناصر کبیر علوی (اُ

). برخی از محققان، ضربات سهمگین ناصر کبیر در 13/148ا: ت نداشت (ابن اثیر، بی
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؛ 41طبرستان، ری و قزوین را موجب تضعیف اقتدار سامانیان دانسته اند (کسروی، 
طروش به سبب ناتوانی و تشدید 145یوسفی،  ). در صورتی که سربرداشتن ناصر اُ

تخت  ر) نیز چون ب331-301اختالفات داخلی در دربار سامانیان در بخارا بود. نصر دوم (
صغر سن، در معرض مدعیان قرار گرفت و بخارا هر روز درگیر  سببامارت نشست، به 

در چنین وضعی امکان نظارت و استیال بر نواحی تحت  مجادالت سخت بود. امیر نصر
سلطه خویش نداشت. ناصر کبیر در طبرستان، یوسف بن ابی الساج در قزوین، هر کدام 

 الیات مورد ادعای سامانیان بودند.مدعی تسلط بر و
 

 . چالش سامانیان و سرداران دیلمی بر سر قزوین2
طروشاستقرار قیام علویان و  قرن نخست های سالهای  ، ناآرامیبر سریر قدرت ناصر اُ

چهارم هجری در منطقه طبرستان، ری، قزوین و نواحی پیرامون را تشدید کرد. پیش از 
وی در منطقه، روند نقش آفرینی سرداران دیلمی ابتدا به این با کاهش قدرت امرای عل

. این ه بودعنوان سرداران تحت امر سامانی و سپس در قالب سرداران خودمختار آغاز شد
سیاست حمایتی در همراهی و پشتیبانی از امرای دیلمی در قبال سرداران علوی، به 

زیرا اوضاع  ،نطقه بودسبب ناتوانی قوای سامانی از حضور مستقیم در پیکارهای م
و تأمین توانی برای لشکرکشی سیاسی و نظامی امیران سامانی از درون نامساعد بود و 

به سوی تثبیت حکومت های محلی  ، ناچارسامانیانپس . نداشتندامنیت و معیشت آنان 
ند. سردارانی چون ماکان بن کاکی، اسفار بن شیرویه، ردک دست نشانده خود حرکت می

هر کدام خیزش ها، برخوردها و کشمکش های سیاسی ، ویه و مرداویچ بن زیارعلی بن ب
را رقم زده بودند و پیش از اینکه خود ادعایی داشته باشند، از سوی خاصی و نظامی 

چون دولت سامانی توان مقابله با علویان  ،دولت سامانی اجیر شده بودند. بنابراین
ورود به میدان سیاسی و نظامی منطقه ای برطبرستان را نداشت، سرداران دیلمی را 

کرد. سرداران دیلمی پس از چندی چون مهارت و توانمندی الزم را در عرصه  تشویق می
ر قبال سامانیان قد دترین مدعیان  به عنوان مهم ،دست آوردنده های سیاسی و نظامی ب

ین ترتیب د. بدرسیتاجگذاری و ادعای سلطنت ، کار به در ری ، چندان کهعلم کردند
دست این سرداران دیلمی و در سایه حمایت نصر بن احمد سامانی ه آینده این نواحی ب

با این گشت.  به عنوان عنصر تعیین کننده قدرتهای محلی در این منطقه، تضمین می
و پس از چندی  ایستادنددر برابر سامانیان یافتند، هرگاه سرداران دیلمی فرصت همه، 
   . رداشتندبمخالفت و ادعا علم 
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بر عهده  301-4 یسالها انیمحاکمیت سامانیان بر نواحی قزوین، ری و زنجان 
). تمام روایات تاریخی در این 148/  13محمد بن علی صعلوک بوده است (ابن اثیر، 

های شدید سیاسی در شهرهای  زمان حاکی از هرج و مرج در منطقه و بروز بحران
ای از محققان، دوران  ). گرچه پاره328دیزی، ؛ گر128(نرشخی،  مذکور استنواحی 

جهان آورند (اشپولر،  حاکمیت نصر دوم را باشکوه ترین روزگار سامانیان به شمار می
سالهای نخست حکومت نصر هیچ ربطی به روزگار شکوفایی در دو دهه ، اما )126، اسالم

والیات ری،  :بعدی حکومت نصر دوم و همچنین منطقه قزوین، ری و طبرستان ندارد
ثباتی و هرج و مرج  با بی ،با سربرداشتن نخبگان نوظهورطبرستان و قزوین در این ایام، 

دربار و ناتوانی قوای سامانی در اداره و نظارت دقیق بر  آشفتگیرو به رو بود. با توجه به 
مناطق تحت قیمومیت غربی، سیاست دولت سامانیان بر حفظ وضعیت موجود و تکیه 

  مزدور و دست نشانده قرار گرفت.   بر عناصر 
یوسف بن ابی الساج دیوداد حاکم آذربایجان و ارمنستان ادعاهای جدیدی بر منطقه 

شود ، بر این نواحی چیره 304- 7کرد و توانست طی سه سال از قزوین تا ری مطرح 
وب مقتدر خلیفه عباسی، سپاهی برای سرکال ،این هرج و مرجبر اثر ). 13/148اثیر،  (ابن

. یوسف در این پیکار شکست خورد و به اسارت به گسیل داشتو عزل یوسف به منطقه 
شهرهای قم، کاشان و  و بغداد روانه شد. پس قزوین و ری تحت فرمان ابن وهسودان

). 284، زیر امارت احمد بن علی صعلوک قرار گرفت (ابن اسفندیار، 307ساوه در سال 
امارت نصر دوم سامانی در بخارا، حسن بن از از سوی دیگر، مقارن تشدید نارضایتی 

قاسم علوی (داعی صغیر) در طبرستان و دیلم زمام نسبی امور منطقه را به دست گرفت. 
س، دامغان و حتی نیشابور نیز استیال عالوه بر طبرستان بر قزوین، ری، قومکوشید او 

اما ، گسیل داشتبه تسخیر دامغان و نیشابور  308یابد. پس لیلی بن نعمان را در سال 
لیلی بن نعمان از حمویه بن علی سپهساالر سامانیان در خراسان شکست خورد. پس از 

 طلب، فرصت مدتی با حذف لیلی بن نعمان از صحنه رقابت ها، یکی دیگر از سرداران
  .)284میدان منازعات منطقه شد (ابن اسفندیار، وارد ماکان بن کاکی 

 
 . حاکمیت آل ساج بر قزوین و نواحی پیرامون3

در تالطم سیاسی و نظامی عمیقی فرو رفت و  ،قرن چهارمآغاز قزوین در سالهای 
ن ابی تا اینکه یوسف ب ،بسیار اندک و مبهم است 311اطالعات ما از این دوران تا سال 

مقتدر عباسی، بر نواحی وسیعی از آذربایجان، التأیید و حمایت خلیفه دوباره با الساج 
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زنجان، ابهر، قزوین و ری استیال یافت و ضمن خواندن خطبه به نام عباسیان، خراج این 
قزوین و شهرهای  تیب،). بدین تر184/ 13(ابن اثیر، بغداد کرد بالد را نیز مستقیم روانه 

. شداز طبرستان نیز جدا و به موازات آن، عمالً از تابعیت دولت سامانیان خارج پیرامون 
خالفت عباسی نیز با توجه به کشمکش های داخلی دربار بخارا و در خراسان و ماوراء 

نداشت ( اشپولر، تمایلی تداوم سلطه سامانیان بر ری و قزوین برای النهر با مخالفان، 
   .)1/154، تاریخ ایران
اصلی چرخش نگاه خالفت از آل سامان به آل ساج، ناتوانی دربار بخارا در اداره  سبب

این اوضاع، خراج مناطق  اگر درهمچنین، و نظارت بر قزوین و نواحی پیرامون آن بود. 
موجب خرسندی خلیفه بود، مشروط بر آنکه رسید،  به بغداد میستقیم مقزوین و ری 

نکند و تمشیت امور این احساس خطر ه علویان ناراضیان و به ویژاز جانب  ،خالفت
این منطقه از سیطره دولت سامانیان  ،مناطق از کف خلیفه بیرون نرود. به این ترتیب

به مدت سه سال ادامه  311د. حاکمیت یوسف بن ابی الساج بر قزوین و ری از خارج ش
، مقارن اطالعات چندانی از تحوالت این دوره در دست نیست. خالفت ، گرچهیافت

که توانسته بود خود را از  ،تثبیت دولت سامانیان بر خراسان و قدرت یابی نصر دوم
مخالفان دربار و ناراضیان قلمرو خالصی بخشد، استیالی سامانیان بر این مناطق چنگ 

و خواهان کرد تأیید و منشور امارت این نواحی را برای آل سامان صادر دوباره را 
هانه که شد؛ بدین بقزوین، زنجان، ابهر و ری به امیران سامانی واگذاری مجدد والیات 

کرد، یوسف ابن ابی الساج را مأمور سرکوب قرمطیان عراق  314مقتدر عباسی در سال ال
آن مناطق را خالفت  پای بیرون نهاد،چون یوسف از منطقه آذربایجان، قزوین و ری  اما

و نصر  در آمدهنیز از وخامت امور داخلی  سامانیاناینک . کردبه امیران سامانی واگذار 
ری و خود روی به نصر سامانی  ،بنابراین .دوم جوانی بیست ساله و صاحب تدبیر شد

مدتی در منطقه به رتق و فتق امور کند: او امور را از نزدیک هدایت نهاد تا خود قزوین 
، دیدامش چون منطقه روی آرآنگاه . کردپرداخت و بسیاری از تحرکات را سرکوب 

 گشتامارت این والیت را به سیمجور دواتی سپهساالر خویش سپرد و خود به بخارا باز
 ).216/  5؛ ابن مسکویه، 130(نرشخی، 

 
 . قزوین در کشاکش سیاسی و نظامی با آل زیار4

توان متناسب با وضعیت  بازگشت علویان طبرستان به صحنه سیاسی و نظامی را می
رزیابی کرد. حکومت نواحی ری و قزوین پس از سیمجور دواتی داخلی دولت سامانیان ا
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. ناتوانی نظامی و گرایش شداز سوی نصر سامانی به محمد بن علی بن صعلوک واگذار 
های شیعی محمد صعلوک ظاهراً از جمله عواملی بود که مانع از ایستادگی وی در برابر 

که هرگاه سامانیان تضعیف شد. نکته مهم آن  315قوای علوی در تسخیر ری در سال 
تغییر سبب یافتند و بالعکس. در این هنگام به  علویان فرصت تجدید قوا می ،شدند می

حاکمیت در طبرستان و ری و قزوین، فرصتی برای بازگشت موقت علویان به صحنه 
و آن را تحت اطاعت نهاد تسخیر ری روی به داعی صغیر علوی با سپاهی  :فراهم شد

شهرهای قزوین، زنجان، ابهر، قم و برخی از شهرهای بر و بالفاصله  خویش در آورد
و مالمت  را بر انگیخت مقتدر عباسیالخشم خلیفه  حوادث. این یافت ستیالنیز ااطراف 

 2(مسعودی، در پی آورد ری و قزوین در سامانیان را به سبب اداره ناکارآمد امور به ویژه 
توان در زمره آخرین سالهای اقتدار سرداران  م را می). این ایا13/222؛ ابن اثیر، 742/ 

علوی طبرستان بر منطقه دانست، زیرا با حذف علویان طبرستان از چرخه امور، دوران 
   اقتدار امیران دیلمی و ظهور دولت های دیالمه آغاز گردید.

کارگیری یا ه یکی از سیاست های دولت سامانی در این هنگام از سوی امیرنصر، ب
ج های دست نشانده محلی در معادالت  سرداران دیلمی برای ایجاد حکومت کردنیر اَ

استفاده از نیروهای بومی در برابر عاصیان منطقه.  بود:نظامی مناطق تحت سیطره غربی 
البته این سیاست تا مدتی توانست خواسته سامانیان را تامین کند، اما در درازمدت 

اسفار، مرداویچ، برادران بویه، ماکان  :تبدیل شدند امرای محلی به مدعیان سلطنتهمان 
مدارج به بن کاکی از جمله سرداران دیلمی  بودند که در سپاه سامانیان تربیت یافتند و 

گنجید،  نیز در تصور ایشان نمی ی خرد و ناچیزتأسیس امارتدر آغاز شاید . رسیدند باال
علوی بر ری،  ی از استیالی داعی صغیر. مدتدادفرصت پادشاهی هم آنها  به ین روند،اما ا

قزوین، ابهر و زنجان سپری نشد که بالفاصله سامانیان سپاهی به فرماندهی یکی از 
سرداران دیلمی با نام اسفار بن شیرویه و در همراهی مرداویچ بن زیار (مؤسس آل زیار) 

یکدیگر  . دو سپاه چون در برابرکردندبرای سرکوب حسن بن قاسم داعی صغیر اعزام 
اسفار شد. با قتل حسن بن قاسم داعی  و پیروزی باقرار گرفتند، تفوق با سپاه سامانیان 

، دوره حاکمیت علویان بر طبرستان و شهرهای ری و قزوین و دیگر 316صغیر در 
شهرهای تحت تابعیت آنها به پایان رسید. اسفار از جانب سامانیان خطبه خواند و با 

؛ 292یالی سامانیان بر نواحی مذکور برقرار شد (ابن اسفندیار، سلطه علویان، استختم 
 .)2/742مسعودی، 
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ری  اه به سمتاسفار بالفاصله پس از استیال بر طبرستان و پیروزی بر قوای علویان، ر
. ماکان بن کاکی نیز که از سرداران علوی کندتا اقتدار خویش را تثبیت  سپردو قزوین 

سلطه بالمنازع تمام منطقه از سوی سامانیان در دست اسفار  بود به دیلم گریخت و عمالً
اسفار بن شیرویه یکباره خود را در مرکز توجهات سیاسی و نظامی منطقه  :قرار گرفت

؛ ابن 217(حمزه اصفهانی،  آشکار کرد سامانیان عصیان بر ولی نعمتنشانه های یافت و 
تا به شیوه ساسانیان  نهندختی زرین ). پس دستور داد در شهر ری برای او ت3/210اثیر، 

امیر بسنده  عنوانسامانیان تنها به حال آنکه ). 6/161کند (ابن مسکویه، تاجگذاری 
  .)206کرده و از تشریفات مجلل درباری اجتناب داشتند (بیرونی، 

سرکوب برای ، امیر نصر دوم سامانی سپاهی عظیم تاج بر سر نهادچون اسفار در ری 
کرد . اسفار با برخی از دولتمردان سیاسی، نظامی و دیوانی ارتباط برقرار تگسیل داشاو 

کسب رضایت امیر  در پیو طریق عذرخواهی در پیش گرفت و با تهیه توافق نامه ای 
به تدبیر  ،در این خواسته و )13/225؛ ابن اثیر، 744/ 2نصر سامانی بر آمد (مسعودی، 

)، اما رفتار اسفار به عنوان دست نشانده 217، وزیرش ابونصر طرفی توفیق یافت (سهمی
مجمل التواریخ و و حاکم سامانیان با توده مردم بر خالف شیوه امیران سامانی بود (

مردم قزوین چنان با به خصوص  بود؛اسفار از سر تکبر و خشونت رفتار ). 389، القصص
ابن مسکویه، ( آمددرالمت عتاب و ماز در مکاتبه ای با او در رفتاری کرد که امیر نصر  بد
رفتار نصر دوم سامانی و امیر اسماعیل با مردم حال آنکه ). 294؛ ابن اسفندیار، 5/232

موجب رویگردانی اطرافیان  اسفار،قزوین، زبانزد عام و خاص بود. این شیوه ناپسندانه 
امن و به ویژه مخالفان و رقبای او بر این موضوع د یافتندبسیاری از او تنفر  و شد
اطرافیان عاصی، به قتل رسید و مرداویچ بن به دست  319زدند، تا جایی که در سال  می

، مجمل التواریخ و القصصزیار از رقیبان و سرداران دیلمی به جانشینی وی نشست (
 .)5/232؛ ابن مسکویه، 389

و مرداویچ بن زیار از سرداران دیلمی، حاکم چهارساله بالمنازع قزوین  ،بدین ترتیب
مناطق پیرامون شد. مرداویچ نیز که در تبعیت دولت سامانیان، اداره امور این والیات را 

به تدریج طریق عصیان و تمرد در پیش گرفت و دو سال پس از استقرار  ،بر عهده داشت
، امیر نصر سامانی 321. پس در کرد، شیوه خودمختاری پیشه مذکوربر حکومت مناطق 

چون مرداویچ خود را در برابر قوای اما عازم قزوین شد،  خودبرای سرکوب مرداویچ 
. مرداویچ در دو سال در آیدمصالحه کوشید تا از در عظیم امیر نصر سامانی ناتوان یافت، 

اول حاکمیتش و سپس دو سال پس از مصالحه و جمعاً در طی چهار سال، حاکم 
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ی دو سال بعد هیچ گاه از اطاعت . او در طبودبالمنازع سرزمین طبرستان، ری، قزوین و دیلم 
و نواحی مرکزی دهد . بر همین اساس توانست متصرفات خود را توسعه سر نپیچیدسامانیان 

و  6/161همچون همدان و اصفهان را نیز مدتی به نام خویش در تصرف آورد (ابن مسکویه، 
تدار در پیش گرفته و ). در این میان فرزندان بویه ماهیگیر نیز راه اق288/ 13؛ ابن اثیر، 383

(ابن اثیر،  کوشیدند میعلی، حسن و احمد بویه در نواحی مرکزی ایران به کسب قدرت 
). مرداویچ در مراسم جشن سده در اصفهان از سوی غالمان و امیران نظامی خویش 14/168

). در چنین 14/28، به قتل رسید (ابن اثیر، 323مورد سوء قصد قرار گرفت و در سال 
و از سوی دولت سامانیان بر جای او نشست بن زیار برادر مرداویچ بالفاصله  ، وشمگیروضعیتی

پذیرش جانشینی وشمگیر، در تعجیل سامانیان سبب نیز به رسمیت شناخته شد. ظاهراً 
) بر 323- 357( خشکسالی و قحطی شدید خراسان در این سال بود. والیت داری وشمگیر

شد و خاندان بویه قوت و  و ری روز به روز محدودتر میمنطقه قزوین و والیات طبرستان 
. مقارن حاکمیت وشمگیر، حسن بن بویه نیز راه مذاکره با امیران یافتند میاستحکام بیشتری 

ابوعلی احمد بن  ،مکاتباتی با سپهساالر سامانی در خراساندر او  :سامانی را در پیش گرفته بود
های حذف وشمگیر زیاری را از  سبت به وشمگیر، زمینهنوی با توجه به بدبینی  ،محمد چغانی

 ).200(گردیزی،  کرد منطقه فراهم می
  
 . آخرین فصل از استیالی سامانیان بر قزوین در آستانه سیادت آل بویه5

بر  و ناتوانی ضعف نهنشا 316اعزام سرداران دیلمی تابع قوای سامانی به قزوین پس از 
شدند که قدرت ان شیفته دچنبه تدریج ن دیلمی پیکر دولت سامانی بود. سردارا

و سپس قتل  319. با قتل اسفار در کردندبرخالف رسم دولت سامانیان، حتی تاجگذاری 
  سرداران دیلمی مدعی استیال بر قزوین به دو دسته تقسیم شدند: 323مرداویچ در 

به تصرف  ،سرداران دیلمی در جرگه سپاهیان اوشماری از الف) وشمگیر زیاری و     
طبرستان، قزوین و ری قانع بودند. سپاهیان وشمگیر پس از تاخت و تازهایی به ری و 

بر تا یک سال پس از درگذشت نصر سامانی توانستند بر قزوین گهگاه ،سرانجام قزوین
بعد  . وشمگیر بر سر تصرف قزوین، چهار بار با سامانیان جنگید. اوقزوین حکومت کنند

عت و پناهندگی دولت سامانیان تن در داد و در طبرستان و مرکزیت به اطا 332از سال 
تنها یا با قوای سامانی به پیکار با آل  ،. او هفده باربرپا کردجرجان حکومت محدودی 

  با این حال، دیگر قزوین از زیر سلطه بویهیان خارج نگشت.  ؛بویه پرداخت
 د، از سوی امیر نصربودننی ب) پسران بویه که پیش از این در جرگه سپاهیان ساما
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و با افزودند دامنه اقتدار خویش بر تدریج ه ب اعزام شدند وغرب خراسان  یبه نواح
نواحی مرکزی و غربی ایران گسترش در شکست امیران زیاری، متصرفات خود را 

به او  ، کمابیشبخشیدند. سرداران بویه تا هنگامی که نصر سامانی در قید حیات بود
ا پس از  دند و قزوین ووفادار مان ری به تناوب تحت حاکمیت آل سامان قرار داشت، امّ

قزوین بود. حسن بن  ه شد،نخستین ناحیه ای که چشم طمع بدان دوخت ،درگذشت نصر
بویه بر مناطقی چون قزوین بسیار با تدبیر و سنجیده گام بر  بویه در تمشیت امور آل

تحریک و اغوای سرداران سامانی نیز  ازداشت. او بر سر تثبیت قزوین و ری،  می
تا دولت بویهیان به شد . ضعف دولت سامانیان پس از نصر دوم موجب رویگردان نبود

کامالً تحت  335سادگی بر نواحی مرکزی ایران مسلط گردد. قزوین بعد از سال 
 ،قلمروی سامانیدر وخامت اوضاع  ، بر اثرحاکمیت دولت بویه قرار داشت. از سوی دیگر

دربار  نداشت:این دولت توان حفظ متصرفات پیشین خویش را بر مناطقی چون قزوین 
های مخالف مذهبی از  گرفتار التهابات سیاسی و جریان 331- 329های  سامانیان در سال

امکان رسیدگی به نواحی  ،سوی مدعیان داخل خاندان سامانی شده بود و در این شرایط
. همین مسئله موجب گردید تا وجود نداشتین دوردست همچون طبرستان، ری و قزو

  آل بویه آن والیات را از استیالی سامانیان خارج کنند.
طی نبردی با  329ابوعلی چغانی سپهساالر خراسان با حسن بن بویه در سال 

وشمگیر و ماکان بن کاکی در منطقه ری، بر ایشان غلبه و بر ری استیال یافت. بدین 
و خراج این والیات به سوی بخارا  رسیدقزوین به  دوبارهامانیان ترتیب دامنه قلمروی س

خالصی ری و قزوین از  در پیقوای وشمگیر  331). در سال 338(گردیزی،  شدسرازیر 
، چون خبر نخست غلبه یافتند قوای سامانی گرچه ، ونداستیالی ابوعلی چغانی برآمد

در آمد صلح از در با وشمگیر اچار ندرگذشت امیر نصر دوم سامانی رسید، ابوعلی چغانی 
). در غیبت 6/33؛ ابن مسکویه، 298(ابن اسفندیار،  نهادبه بخارا روی  به شتابو خود 

ابوعلی چغانی، وشمگیر به ری و قزوین هجوم برد و بر این والیات چیره شد. بعد از 
. درگذشت نصر دوم سامانی، استیالی سامانیان بر ری و قزوین رو به ضعف گذاشت

حسن بن بویه بر سپاهیان وشمگیر در ری و قزوین هجوم برد و این مناطق را تحت 
سلطه آل بویه درآورد. نوح دوم سامانی بالفاصله قوایی را برای باز پس گیری ری و 

با اما فتح و پیروزی گسیل داشت، قزوین از سلطه آل بویه به فرماندهی ابوعلی چغانی 
ابوعلی  با این همه،بوعلی از قوای بویهی شکست خورد. سپاه اسامانیان همراه نبود و 

به ری هجوم برد و این بار با وجود  333سال در پس از تجدید قوا در قومس و دامغان، 
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هایی که امیر سامانی بر او وضع کرده و موجبات رنجش او را فراهم ساخته  محدودیت
سه ماه طی حتی کردستان  تا سرزمین لرستان وای از ایران،  بود، بر والیات گسترده

  .)14/11،161پیاپی استیال یافت (ابن اثیر، 
که  در حالی ،ابوعلی سردار سامانی در والیات مرکزی و غربی ایران مشغول پیکار بود

نظام دولت  از او بودند. دگوییبسعایت و سخت سرگرم رقیبان داخلی در دولت سامانیان 
شده بود. بر این اساس نه تنها از پیروزی های ابوعلی سامانیان از درون دچار ضعف و ناتوانی 

چغانی بهره برداری نشد و حمایت کافی از او به عمل نیامد، بلکه دولتمردان سامانی، او را در 
. پس حسن بن بویه با آگاهی بر چنین احوالی، در سال کردندگرماگرم پیکارها و پیروزیها رها 

قطع استیالی برای امانی از قزوین، ری و بالد جبال، توانست با عقب راندن سپاهیان س  335
؛ 138/  6؛ ابن مسکویه، 341(گردیزی،  کندوارد واپسین ضربه را سامانیان بر این نواحی 

). بدین ترتیب نواحی قزوین دیگر هیچگاه تحت سلطه سامانیان در نیامد و تا 132نرشخی، 
 .الی آل بویه باقی ماند، این والیات تحت استی395پایان این دولت در سال 

  
  نتیجه 

  الف) سیاسی
هر حاکمیتی که بتواند قزوین را داد ه سال نشان پنجاسیاست خلفای عباسی در طی  -1

، برای اداره آن از گزند آشوب علیه خالفت رهایی بخشد جا،های آن حساسیتبه سبب 
هد و لوای عباسیان نیز ع .برای او ارسال خواهد شدمشروعیت دارد و منشور  ناحیه

  . سپردندسامانیان های محدودی به  تنها در سالبر این منطقه را حکومت 
استیال بر قزوین و نواحی غرب خراسان چه با سپاه سامانی  ،تاریخیبنابر مآخذ  -2

  . بستگی داردچه با قوای دست نشانده، به آرامش داخلی دربار دولت سامانیان 
ود به معادالت سیاسی منطقه را در این زمان وربرای قزوین خود توانمندی الزم  -3
  بود. آنجا موثر هر تندبادی بر حوادث سیاسی  شت وندا

  
  ب) نظامی

مناطق غرب خراسان تا ری و قزوین، در عصر امیر جانب اعزام قوای سامانی به  -1
  .بر حسب ضرورت و برخورد قاطعانه با سپاه علویان بود ، در آغازاسماعیل

طروش دقیقاً مقارن با برتخت تحریکات علوی -2 ان در دور دوم از قدرت یابی ناصر اُ
سرداران دیلمی به  برکشیدننشستن نصر دوم در هشت سالگی و عصیان مدعیان بود. 
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  .گرفتعنوان حکام دست نشانده و اعزام برای مقابله با مخالفان در این هنگام انجام 
در قزوین، خود ادعای دولت و سرداران دست نشانده دیلمی تحت امر سامانیان  -3

، ولی در برابر سپاه آل بویه توفیق یافترکوب آل زیار در سسلطنت کردند. قوای سامانی 
  د.شاز قلمرو سامانیان خارج  335و قزوین از بود ناتوان 

  
  ج) اجتماعی 

د، اما کردنامیر اسماعیل اول و امیر نصر دوم شخصاً به قزوین آمدند و با مردم دیدار  -1
با  کهر همین ایام بر قزوین دسرداران دیلمی و استیالی سابقه حضور با  آنانحضور 

  .داشتتفاوت  همراه بود،غرور و اهانت 
در مطالعه تاریخ عصر سامانیان نام چند شهر برجسته است. قزوین از جمله  -2

رمت اجتماعی در سرتا سر شهرهایی است که به عنوان تبلور مردم داری و مصداق بارز حُ
  شود. قلمرو دولت سامانیان محسوب می

  
 د) فرهنگی

رهنگی حاکمیت سامانیان بر منطقه قزوین در هنر و معماری و رونق کتاب و آثار ف
سامانیان، خاطرات ناخوشایند کتاب سوزی ها سروری . با پایان توجه بودکتابخانه قابل 

  .و ناآرامی و عصیان جای آرامش را گرفت شداحیاء دوباره 
  

 نابعم
 .تا علمی، بی :تهران ،14و 13، ترجمه عباس خلیلی، ج تاریخ کامل ایران و اسالم ،ابن اثیر، عزالدین
 .1366پدیده خاور،  :تهران ،، تصحیح عباس اقبالتاریخ طبرستان ،ابن اسفندیار

 .1349 بنیاد فرهنگ ایران، :، ترجمه ح. مسعود، تهرانترجمه مختصرالبلدان، ابن فقیه، احمد ابن محمد
 . 1367توس،  :تهران، 5ج  ،، ترجمه علینقی منزویتجارب االمم ،ابن مسکویه، ابوعلی
  .1367صدوق،  :، ترجمه رسول محالتی، تهرانمقاتل الطالبیین ،ابوالفرج اصفهانی

علمی و  :تهران ،ترجمه جواد فالطوری ،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ،برتولد ،اشپولر
  .1369 ،فرهنگی

 .1354 ،امیرکبیر :تهران ،ترجمه قمر آریان، جهان اسالم ،همو
 .1368علمی و فرهنگی،  :تهران ،، به اهتمام ایرج افشارمسالک و ممالک ،اصطخری، ابواسحق

  .1367 ،امیرکبیر :تهران ،ترجمه جعفر شعار، شاهانتاریخ پیامبران و  ،حمزه ،اصفهانی
 .1363امیرکبیر،  :کبر داناسرشت، تهران، ترجمه اآثارالباقیه ،بیرونی، ابوریحان



  133   سامانیان و نیم قرن حاکمیت بر قزوین

 .1361فروغی،  :، باهتمام احمد بهمنیار، تهرانتاریخ بیهق ،بیهقی، ابوالحسن
 . 1356دانشگاه فردوسی،  :، تصحیح علی اکبر فیاض، مشهدتاریخ بیهقی ،بیهقی، ابوالفضل
 .1366 ،پدیده خاور :تهران][تصحیح محمد تقی بهار  ،تاریخ سیستان

 . 1372افشار،  :تهران ،تاریخ روابط روس و ایران ،ه، محمدعلیجمالزاد
  .1371آموزش انقالب اسالمی،  :، تهران2، ترجمه عباس اقبال، چالسیره الفلسفیه ،رازی، محمدبن زکریا

راد،  غالمرضا گلچین -، ترجمه محمدعلی خالدیانتاریخ جرجان ،حمزه بن ابراهیم سهمی،
 .1398دانشگاه آزاد،  :گرگان

 .1369اساطیر،  :تهران، 15، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جتاریخ طبری ،طبری، محمدبن جریر
 نشر بنگاه ترجمه و :، ترجمه جرفادقانی، تهرانترجمه تاریخ یمینی ،عتبی، محمدبن عبدالجبار

 .1357کتاب، 
 .1335 ،کالله خاور :هران، تباهتمام محمد رمضانی ،جوامع الحکایات ،محمد ،عوفی
 .1343حافظ،  :، باهتمام مجتبی مینوی، تهرانتاریخ جهان آرا ،احمد ،یغفار
  ق.1404حافظ،  :تصحیح مدرس رضوی، تهران ،تاریخ نگارستان ،همو

 .1363امیرکبیر،  :، ترجمه حسن انوشه، تهرانتاریخ ایران از اسالم تا سالجقه ،فرای (و دیگران)
 .1377جامی،  :، تهرانشهریاران گمنام ،کسروی، احمد

 . 1363دنیای کتاب،  :، به تصحیحی عبدالحی حبیبی، تهرانتاریخ گردیزی ،گردیزی، ابوسعید
 .1375فرزان،  :ترجمه غالمعلی سیار، تهران ،چهره آسیا ،گروسه، رنه

 . 1318کالله خاور،  :، به تصحیح محمدتقی بهار، تهرانمجمل التواریخ و القصص
 :، باهتمام برنهارد دارن، تهرانورویان و مازندران تاریخ طبرستان ،مرعشی، سید ظهیرالدین

 .1363گستره، 
 .1370 علمی و فرهنگی، :، تهران2ج ، ترجمه ابوالقاسم پاینده،مروج الذهب ،مسعودی، علی ابن حسین

 مولفان و: تهران ،2ج، ، ترجمه منزویاالقالیم ةاحسن التقاسیم فی معرف ،مقدسی، ابوعبدهللا
 .1361مترجمان ایران، 

 .1374انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  :تهران ،سرزمین قزوین ،ورجاوند، پرویز
 :تلخیص ابن زفر، تصحیح مدرس رضوی، تهران ، ترجمه قباوی،تاریخ بخارا ،نرشخی، ابوبکر

 .1363توس، 
 .1380امیرکبیر،  :تاریخ سامانیان عصر طالیی ایران بعد از اسالم، تهران ،هروی، جواد

  .1371 سخن، :تهران ،یادداشتهایی در زمینه فرهنگ و تاریخ ،ینیوسفی، غالمحس





  


