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 ارتباط خالفت عّباسي با حكومتھاي ايراني 

  احمدرضا بھنیافر

 چكیده

اگرچه ايرانیان در شكلگیري خالفت عّباسي نقش بسیار مھمي داشتند، ولي عّباسیان پس از تثبیت قدرت، سیاست 

برابر خالفت ھمین مسئله در واكنش ايرانیان در . خود را نسبت به آنان تغییر داده، سیاست خشونت را در پیش گرفتند

ايجاد شورشھا و تشكیل حكومتھايي ھمچون طاھريان، صفاريان و سامانیان نتیجه طبیعي تغییر . عّباسي مؤثر بود

پس از ايجاد اين حكومتھا بنا به شرايط و مسائل ايجاد شده، تعامل و . سیاست خالفت عّباسي در برابر ايرانیان بود

ي پیش آمد، به ويژه آنكه بعضي از آنھا، مانند صفاريان، بدون عھد و منشور تقابل بین خلفاي عباسي و امارتھاي ايران

  .خلیفه به قدرت رسیده بودند

  .خالفت عّباسي، طاھريان، صفاريان، سامانیان، روابط، استكفا، استیال :كلیدواژھھا

  مقّدمه

دستگاه خالفت اسالمي اداره پس از فتح ايران توسط اعراب مسلمان و از بین رفتن حكومت مركزي، ايران از جانب 

اعالم استقالل كرد و نام خلیفه را از طاھربن حسین ادامه داشت تا اينكه  مأمون عّباسياين روند تا زمان . میشد

به تدريج، حكومتھاي نیمه مستقل و مستقل در ايران شكل گرفتند كه طاھريان، صفاريان، و . خطبه و سّكه انداخت

اما خالفت عّباسي به ناچار و براي حفظ قدرت خود در ايران اين سلسلھھا را به رسمیت . ندسامانیان از جمله آنھا بود

  .شناخت تا از اين طريق به اھداف خود نايل آيد

اين مقاله به بررسي روابط و مناسبات دستگاه خالفت عّباسي با حكومتھاي طاھريان، صفاريان و سامانیان              

  .میپردازد

  لگیري حكومتھاي ايراني در عھد عّباسیانزمینه ھاي شك

سیاستي كه ; مھمترين سیاست عّباسیان در زمان مبارزه براي كسب قدرت، مقابله با روشھاي نژادگرايانه امويان بود

در اين میان، عّباسیان به مردم خراسان توجه  ١.موجب روي آوردن مسلمانان غیرعرب، به ويژه ايرانیان، به آنھا شد

  :مھمترين داليل اين مسئله را میتوان در موارد ذيل خالصه نمود. ويژھاي نمودند

  ;بھره گیري از توانايیھاي سیاسي ـ نظامي دھقانان خراسان. ١ 

  ;)عّباسمركز تأمین مخارج دعوت بنی(وضعیت مناسب خراسان از نظر اقتصادي . ٢

  ;دور بودن خراسان از مركز خالفت. ٣
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  حكومت منسجم خراسان از نظر سیاسي و. ۴

  ;)استفاده عّباسیان از ديوانساالري ايراني(حكومتي 

البته اغلب كساني كه در خراسان . در خراسان)علیھم السالم(اقامت تعداد نسبتًا زيادشیعیان و طرفداران اھلبیت. ۵ 

تفاوت عمدھاي بین اعضاي اھلبیت قايل نبودند، بلكه آماده پیروي از رھبري خاندان خود را شیعه مینامیدند 

  ٢.بر علیه امويان بودند) صلي اهللا علیه وآله(پیامبر

او توانستند امويان را براندازند، به گونھاي كه  و خراسانیھاي تحت امر ابومسلمعباسیان سرانجام با كمك و حمايت  

  ٣».اقبال دولت عّباسي از خراسان بود«

شعار از سوي ديگر، خاندان عّباسي براي جلب نظر علويان و ايرانیاني كه دوستدار خاندان علوي بودند از              

  .را وزير آلمحّمد نامیدند ابوسلمه خالل ھمدانياستفاده كرده، » الرضا من آل محّمد«

آنان شديدًا به سركوبي اين دو . سیاست عّباسیان پس از تثبیت قدرت نسبت به ايرانیان و علويان تغییر كرد             

زيرا دستگاه خالفت بر اين ; را كشتند و قیامھاي ايراني و علوي را سركوب كردند ابوسلمهو  ابومسلمگروه پرداختند، 

به ويژه آنكه ; گمان بود كه ايرانیان علیرغم ھمراھي بسیار با عّباسیان، مشكالت بسیاري را براي آنان ايجاد نمودھاند

  .تالش میكردند از راھھاي گوناگون موازنه قدرت را به سود خود تغییر دھند

. بنابراين، خلیفه عّباسي ھر گاه نارضايتي ايرانیان را میديد، با اندك بھانھاي آنان را به خاك و خون میكشید             

، برمكیان و آل سھل نشانگر آن بود كه عّباسیان از ايرانیان به عنوان ابزاري ابوسلمهو  ابومسلمبرخورد خشونتآمیز با 

و به ھیچ روي حاضر نبودند سھمي عادالنه و شايسته جايگاه ايرانیان به آنان  براي دستیابي به قدرت استفاده كرده

  .اختصاص دھند

سیاست ديگري كه عّباسیان در ايران دنبال میكردند حمايت از بخشھايي از دھقانان و اعیان ايراني بود كه              

. آنھا را به عنوان يك شیوه اساسي برگزيدند براي حفظ منافع خود و تحكیم نفوذ خويش بر تودھھاي مردم ھمكاري با

  .بود مازيارو  بابكاعمال اين سیاست از جانب خالفت عّباسي يكي از داليل اصلي شكست قیامھايي ھمچون 

عالوه بر آن، شورشھاي طبقات فرو دست جامعه ايراني با منافع اين دسته از اعیان و دھقانان مغايرت              

خلفاي عّباسي ناگزير بودند به دلیل اوضاع سیاسي ـ اجتماعي ايران و دستگاه خالفت در اوايل قرن از اينرو، . داشت

  .سوم ھجري به شرايط اعیان ايراني و ھمزيستي با آنان تن در داده و قدرت را به اين گروه واگذار نمايند

ستگاه خالفت عّباسي میگذشت به تدريج از آغاز قرن سوم ھجري بر اثر مسائلي كه در داخل و خارج از د             

 بويهپسر  احمد، مستكفيق مقارن خالفت  ٣٣۴خالفت قّوت و استحكام خود را از دست داد، به گونھاي كه در سال 

  .با تصرف بغداد و تسلط بر آنجا خلفاي عباسي را مطیع و دستنشانده سالطین آلبويه گردانید
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روسي، اين جريان نتیجه منطقي تكامل و توسعه روابط فئودالي در داخل قلمرو بنا به گفته مستشرقان              

چون خالفت عّباسي تركیبي از اقوام و قبايل مختلف با نژاد، زبان، فرھنگ، تمّدن و اقتصاد گوناگون بود و ; خالفت بود

  ۴.اين موضوع به لحاظ سیاسي براي دستگاه خالفت مشكالتي ايجاد نمود

ـ ۵٧۵(الناصرلدين الّله با وجود اين، تسلط نھاد خالفت بر نھاد سلطنت در ايران پايان نگرفت وحتي در زمان              

یشه حفظ نمايند و اما عّباسیان ديگر نمیتوانستند اين قدرت را براي ھم; خالفت قدرت سیاسي خود را احیا كرد) ۶٢٢

  .به ھمین دلیل سلسلھھاي مستقلي در ايران شكل گرفتند

در برخي از مناطق، خلیفه ناگزير میشد براي تأمین وفاداري اعیان و دھقانان ايراني يكي از متنّفذان آنھا را به              

  .اي مستقل درآمدنداينگونه امارتھا به تريج به صورت دولتھ. حكومت موروثي آن ايالت منصوب نمايد

گاھي نیز متنّفذان محل خودسرانه و به اّتكاي نیروي نظامي خويش بدون اينكه از طرف خلیفه منصوب شده              

بنابراين، پیدايش دولتھاي محلي در . باشند يا فرماني از وي صادر شده باشد، حكومت محلي را به دست میگرفتند

ي در درون خالفت بود و از سوي ديگر، بر اثر نھضتھاي مردمي، كه اركان قدرت خلفا را ايران از يكسو نتیجه مبارزه داخل

  ۵.متزلزل ساخته بود، تسريع گشت

  :سته قرار داددر ايران شكل گرفتند میتوان در دو د مأمونسلسله ھايي را كه از زمان              

دسته اول آنھايي بودند كه به علت گرويدن به مذھبي غیر از مذھب رسمي خلفا، يعني تسنن، مدعي              

  .مانند علويان طبرستان، آل زيار و آل بويه كه سیادت و برتري مادي و معنوي خلفا را قبول نداشتند; خلیفه بغداد شدند

رالمؤمنین میشناختند و به نام او خطبه میخواندند و بعضي از آنھا مذھب خلیفه را دسته دوم خلیفه را امی             

  .مانند سامانیان، غزنويان و سلجوقیان; داشتند

ھمین مسئله در ارتباط حكومتھاي ايراني با خالفت عّباسي تأثیر بسیاري داشت و خلفاي عباسي با اتخاذ              

به گونھاي كه درگیري علويان ; ستقل ايراني، آنھا را به جان يكديگر میانداختندسیاستھاي مختلف در برابر حكام م

  .طبرستان با طاھريان و سامانیان و حتي صفاريان از جانب خلیفه ھدايت میشد

  روابط طاھريان با عباسیان

ومي در تأمین زماني كه دستگاه خالفت عّباسي دريافت اعزام لشكر از مركز خالفت و گماشتن فرمانروايان غیر ب

اھداف مورد نظر كارايي ندارد سیاست تأيید محافل متنّفذ ايراني را در پیش گرفت تا از اين طريق نھضتھاي ضد 

  .عّباسي را سركوب نموده، جريان انتقال ثروت به بغداد را نیز تضمین نمايد

سوم ھجري با توجه به مالحظات دو سويه  طاھريان از جمله دھقانان و اعیان ايراني بودند كه در اوايل قرن             

  .خود و عّباسیان قدرت را در شرق ايران به دست گرفتند
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پیوستگیھاي طاھريان با عّباسیان آنقدر زياد بود كه برخي از موّرخان به ھنگام بیان تاريخ آنان، به طور جداگانه              

  .آنان را در ضمن تاريخ عّباسیان گزارش كردھاند به طاھريان به عنوان سلسلھاي مستقل نپرداخته و اخبار

چون طاھريان ھیچگاه به فكر تأسیس حكومتي ملي و ايراني جداي از عباسیان نبودند، فقط حكومت را در              

  .خاندان خود موروثي كرده و در امور داخلي رويھاي مستقل در پیش گرفتند

 مأمونريان كه از سران نظامي خراسان بود، به عنوان فرمانده سپاه ، مؤسس حكومت طاھطاھربن حسین             

علي بن عیسي بن را به فرماندھي  امینق در دشت ري سپاه  ١٩۵وي در شوال . فرستاده شدامین به جنگ با 

  ۶.به سختي شكست داد ماھان 

; بھرھبرداري نمايند و او را قانع كنند كه با آنھا ھمراھي نمايدطاھر در اين میان، علويان نیز تالش میكردند از              

  ٧.به علت دوستي با عّباسیان اين كار را نپذيرفت طاھرولي 

مؤثر طاھر نقش مھمي داشت و اين موضوع میتوانست در قدرتگیري  امینبر  مأموندر پیروزي  طاھرنابراين، ب             

را مجاب نمايد كه  مأمونباعث شد تا وزير، ) وزير مأمون(احمدبن ابي خالد و  طاھرھرچند كه ارتباط دوستانه . باشد

به عنوان عامل طاھر ولي تھديد امنیت خراسان توسط خوارج نیز در انتخاب ٨را به واليت خراسان انتخاب نمايد، طاھر

  .منطقه خراسان مؤثر بود، تا ھم خدمات او را پاداش داده باشد و ھم قاتل برادر را از پیش چشم خود دور نمايد

ه نیشابور، در خطبه نماز جمعه از ذكر نام خلیفه خودداري ورزيد و لباس سیاه را از به محض ورود ب طاھراما              

اين موضوع . تن به در آورد و با اين عمل مطابق رسم آن زمان اعالم استقالل نمود و بعد از آن نیز بالفاصله درگذشت

  ٩.موجب گرديد تا شايع شود كه او با دسیسه خلیفه مسموم شده است

و احتمال شورش يارانش بیمناك بود، ولي با اين وجود، امارت خراسان را  طاھراز نتايج قتل  مأمونھرچند كه              

از جانب بغداد اداره كرد،  چون خلیفه به اين نتیجه رسیده بود كه ديگر نمیتوان ايران را مستقیمًا; به فرزندان او سپرد

پس بايد بكوشد تا اوضاع را به صورتي حفظ نمايد كه پیوند سیاسي بین بغداد و خراسان دستكم به صورت ظاھر حفظ 

بود به  طلحهدر دست داشت و پس از مرگ وي در اختیار فرزندش  طاھربه اين دلیل، حكومت سرزمینھايي را كه . شود

  .يان به حیات سیاسي خود در پناه دستگاه خالفت عّباسي ادامه دادنددر نتیجه، طاھر. او واگذاشت

نیز به ادامه سیاست ھمكاري با خالفت اصرار داشتند و قدرت آن را به رسمیت  طاھربنابراين، جانشینان              

  :اين سیاست در موارد زير نمايان بود. میشناختند

  ;با خوارج سیستانبراي جنگ  طلحهبه پا خاستن . ١             

در سركوب آشوبھاي خوارج در مصر و جنبشھاي علوي مخالف با نظام خالفت در  عبدالّله بن طاھراقدام . ٢             

  ;خراسان

  .حفظ مناطقشرقي خالفت عّباسي از تجاوز تركان. ٣             
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نزديك نمودند و در درگیري بین آنھا و صفاريان جانب  عّباسیان نیز به اين خدمات ارج نھاده و آل طاھر را به خود             

ھرچند كه در اواخر عھد طاھري به علت ضعف حاكم بر امارت آنھا ديگر قادر به انجام و ادامه  ١٠;طاھريان را میگرفتند

براي مثال، يكي از مأموريتھاي آنان در خراسان مبارزه با قیامھاي شیعي در طبرستان بود، ولي ; اين خدمات نبودند

شكست حسن بن زيد ھجري از  ٢۵٧ر سال در اين زمینه توفیقي به دست نیاورد و حتي لشكريان او د محّمدبن طاھر

از محّمدبن طاھر اين امر ناشي از غفلت . خوردند و او بر قسمتي از سرزمینھاي تحت سلطه طاھريان دست يافت

نامه نوشتند يعقوب تا آنجا كه اعیان و بزرگان دولت او به  ١١.طبرستان و اشتغال او به خوردن شراب و طرب و شادي بود

  ١٢».زودتر ببايد شتافت كه از اين خداوند ما ھیچ كار نیايد جز لھو تا ثغر خراسان كه بزرگ ثغري به باد نشود«كه 

كه با اتكا به شمشیر و نیروي  يعقوبرا، كه دستنشاندھاش بود، به  محّمد بن طاھرّباسي اما خلیفه ع             

نظامي بر سرزمینھاي شرقي خالفت تسلط يافته بود و قصد پیشروي نیز داشت ترجیح میداد و به ھمین علت از 

صار سخن بگو، نبايد با به اخت«: نگران شد و اعتراض كرد و به فرستاده گفت يعقوبتوسط  محّمدبن طاھردستگیري 

 يعقوبولي عدم عقبنشیني ; خواست تا از نیشابور خارج شود يعقوبو از  ١٣».مانند مخالفان رفتار شودمحّمدبن طاھر 

  .نسبت به خلیفه بود از خراسان به رغم درخواست خلیفه، دلیل محكمي بر بیاعتنايي او

: از جمله; امارت طاھريان بر مناطق تحت سلطه از نوع استكفا بود و با عّباسیان ھمسويیھاي فراوان داشتند             

ھمراھي با عّباسیان در طبرستان در برخورد با داعیان كه به لحاظ مذھبي شیعه بودند و با مذھب رسمي دستگاه 

محّمدبن توسط يحیي بن عمر علوي رشھاي علوي مخالف عّباسیان مانند شورش حتي سركوبي شو. خالفت مخالف

از جمله اينكه طاھريان ; از سوي ديگر، طاھريان در عراق نیز با عّباسیان ھمراھي میكردند. انجام شد عبدالّله طاھري

  .با استفاده از سمت نگھباني بغداد به منافع وسیعي در عراق دست يافتند

ھريان نه تنھا در زمینھھاي سیاسي، مذھبي و نظامي با عّباسیان ھماھنگي داشتند، بلكه در زمینه طا             

اين ھماھنگي تا آنجا بود كه طاھريان به برخي از مظاھر و نشانھھاي عّباسیان . فرھنگي نیز با آنھا ھمسو بودند

  .عالقھمندي نشان میدادند

طاھريان بر مناطقي از ايران حالت نیمه مستقل داشت و با خالفت عّباسي  حاكمیت: بنابراين، میتوان گفت             

بدين صورت كه براي سركوبي مخالفان و پیشبرد سیاستھاي خود از يكديگر استفاده ; رابطه انتفاعي دو جانبه داشتند

اي كه خلیفه از وجود در واقع، طاھريان بازوي اجرايي خالفت در شرق و غرب جامعه اسالمي بودند، به گونھ. میكردند

  .در مصر استفاده نمود و زماني كه حركت خوارج در شرق گسترده شد او را به خراسان منتقل كرد عبدالّله بن طاھر

  روابط صفاريان با عّباسیان

حكومت خود را با اقتدار برآمده از شمشیر و توانمنديھاي نظامي بنا كرده بود نه از  يعقوب لیث صّفاريبا توجه به اينكه 

  .راه پیوستگي به خالفت عّباسیان، بنابراين، امارت او امارت استیال بود نه استكفا

آنكه گروھھايي  به ويژه; به خوبي از قدرت معنوي عّباسیان و نفوذ آنان در بین عامه مردم آگاه بود يعقوباما              

  ١۴.از مطّوعه در سپاه او گرايشھاي سنتي ديني داشته و اقتدا به خلیفه و خالفت براي آنھا مھم بود
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از ھمان آغاز به دست گرفتن قدرت در سیستان، نیم نگاھي به بغداد و خلفاي عّباسي  يعقوباز اينرو،              

داشت و وانمود میكرد كه از خلیفه پیروي میكند ومبارزه با خوارج را به دستور او انجام میدھد، و حتي پس از فتوحاتي 

  ١۵.یفه ارسال نمودكه در شرقو غربسیستانداشتبھمنظورتجديد روابط با خالفت ھدايايي را براي خل

راضي نبود و او را خطري براي خالفت عّباسي در سرزمینھاي  يعقوباما خلیفه از اقدامات توسعھطلبانه              

 ١۶.را لعن كرد يعقوب، گرگان، ري و خراسان خلیفه عّباسي در نزد حجاج طبرستان معتمدشرقي میدانست، از اينرو، 

را ھمراه داشت و وي با پیشروي به سمت فارس بیاعتبار ساختن لعن او در برابر يعقوب اين عمل خلیفه، واكنش 

  ١٧.حجاج را درخواست نمود

را نپذيرفت، ولي عّیار سیستاني به سیاست يعقوب ھرچند كه خلیفه به دلیل درگیري با زنگیان درخواست              

با  يعقوب لیثاما با وجود درگیري . خصمانه خلیفه پي برده و درصدد حمله به بغداد و تسلط بر دستگاه خالفت برآمد

  .خالفت عّباسي، وي ھیچگاه قصد براندازي دستگاه خالفت را نداشت، بلكه میخواست خلیفه بازيچه دست او باشد

وعده كمك داد،  يعقوبكه در اين زمان علیه خالفت عّباسي شورش كرده بود به  صاحب الزنجدر اين میان،              

میتوانست يعقوب سلمانان كافر بود و پذيرش تقاضاي او از طرف از نظر خلیفه و م صاحب الزنجچون ; ولي او نپذيرفت

مشروعیت حكومت صفاري را در نظر ايرانیان مسلمان، كه قدرت معنوي خالفت عّباسي را پذيرفته بودند، زير سؤال 

  .ببرد

نرو، ھمراه فرزندش ، نظر مساعدي به جنگ او با خلیفه نداشت، از اييعقوب، برادر عمروالزم به ذكر است كه              

بعدھا در دوران زمامداري خود بر سیستان ثابت كرد كه بر خالف برادر براي عمرو . ، به سیستان بازگشتمحّمد

در جنگ با خلیفه و بازگشت او به  يعقوبولي پس از شكست . استمرار حاكمیت، اطاعت از خلیفه را اصل میداند

از او نسبت به مسائل كدورتآمیز  عمرويافت و وي طي نامھاي به گندي شاپور، بیماري بر عّیار سیستاني غلبه 

  ١٨.نیز به گندي شاپور آمد و به تیمار برادر پرداخت عمرو. دلجويي كرد

ق قصد تصرف بغداد را داشت كه  ٢۶۵م نیز در سال براي بار دو يعقوبالبته ذكر اين نكته ضروري است كه              

از  يعقوبولي شايد دلیل اصلي انصراف . خلیفه با وعده واگذاري حكومت فارس به او، وي را از اين كار منصرف نمود

  .حمله به بغداد بیماري او بود كه در اين زمان شدت گرفته بود

رت يافته بود، در اولین اقدام، طي نامھاي به خلیفه اطاعت خود كه قد عمرولیث، برادرش يعقوبپس از مرگ              

بود و وي اين  يعقوبدر ارتباط با خالفت عّباسي بر خالف  عمرومشخص میشود كه سیاست . را از وي اعالم كرد

و حتي  ١٩دادعمرو لیث خلیفه نیز منشور و عھد لواي حكومت را به . موضوع را از زمان امارت برادر ثابت كرده بود

حكومت خراسان، فارس، اصفھان و كرمان را عالوه بر سیستان به او واگذار كرد و مقام شرطگي بغداد را نیز به وي 

  .سپرد

خان ھم مورد استقبال قرار گرفت، تا آنجا در مناسبات با خالفت عّباسي حتي از طرف موّر عمرواين سیاست              

  ٢٠».زيادت بوديعقوب از عمرو استعداد «: مینويسد مجمعاالنسابكه مؤلف 
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عمرو ھرچند كه . یمّكارانه بود، سیاست قھر و آشتعمرولیثسیاست عّباسیان نسبت به صفاريان، به ويژه با              

به دستگاه خالفت كمك مالي نمود و صاحبالزنج نسبت به خلیفه عّباسي اظھار اطاعت میكرد و در جنگ خلیفه با  لیث

متوجه شد حاكم فارس از ارسال ھدايا و خراج به دربار خلیفه نافرماني كرده است به سوي فارس رفت  عمرويا زماني 

، حاكم فارس محّمدبن لیث، عذرخواھي نمود و معتمد عّباسي، وزير صاعدبن مخلعسّكه زد و از  و به نام خود و خلیفه

از امارت داده شده  عمرولیثكه از صفاريان ناراضي بود در جمع حجاج خراسان اعالم كرد كه  معتمدولي ; را خلع كرد

  .واگذار نمايند طاھر محّمدبنخلع میشود و دستور داد او را لعن نموده و حكومت خراسان را به 

و  عمرو لیثدر جنگ او با  اسماعیل سامانيو حمايت از  عمرولیثدر نھايت، به دلیل عدم اعتماد خلیفه به              

  .به اسارت امیر ساماني درآمد و سرانجام نیز درگذشتعمرو شكست صفاريان، 

، جانشینان او قدرت عمرولیثپس از . حكومت عباسي بود در واقع، علت اصلي نابودي صفاريان اختالف آنھا با             

را به علت خوشگذرانیھاي او دوران تسريعكننده  طاھربن محّمدبن عمروچنداني نداشتند، به گونھاي كه دوران حكومت 

  .اضمحالل حاكمیت صفاري میدانند

سبكري براي مثال، در جنگ . ت میكرددر اين میان، دستگاه خالفت عّباسي نیز از مخالفان صفاريان حماي             

فرمان  مقتدر عباسي، لیثبن عليحمايت كرد و پس از شكست  سبكري، خلیفه از لیث بن عليبا ) حاكم فارس(

فرستاد و به او دستور داد تا سیستان را تسخیر نمايد، به احمدبن اسماعیل ساماني حكومت سیستان را براي 

  ٢١.گر نامي از خاندان صفاري در بین نیستق به بعد دي ٣٩٩گونھاي كه از سال 

  روابط سامانیان با عّباسیان

روابط امراي ساماني با خلفاي عّباسي روابطي پر فراز و نشیب بود و ھمواره با تحّوالت عمیقي كه در دستگاه خالفت 

به ويژه با ورود آل بويه به بغداد رشته ارتباط ديرينه خاندان . به وجود میآمد مناسبات آنھا با سامانیان نیز متحول میشد

ھمواره سامانیان از تأيید خلیفه و نیز ايراد  المستكفي بالّلهه از زمان خالفت ساماني و خلفا متزلزل گرديد تا آنجا ك

  .خطبه و ضرب سّكه به نام او خودداري میكردند

از سوي ديگر، اگرچه سامانیان ھمواره سعي میكردند استقالل سیاسي و نظامي خود را در برابر عّباسیان              

. ز خلیفه درصدد كسب مشروعیت ديني بودند تا ثبات حكومت خود را حفظ نمايندحفظ نمايند، اما با تبعیت معنوي ا

 امیر نصر دوم سامانيھرچند بايد دوره گرايش ; آنان ھمچنین مذھب حنفي را كه ھمسو با مذھب خلیفه بود، پذيرفتند

حاظ سیاسي نیز با توجه به به ل. را به مذھب اسماعیلیه مستثنا كرده و قطع اين ارتباط را با خالفت عّباسي بپذيريم

اينكه سامانیان دولت قدرتمندي محسوب میشدند، لیكن ادامه حیات سیاسي و نظامي آنان در اين زمان در گرو 

  .امتیازي كه سامانیان از آنان برخوردار بودند; جانبداري خلیفه عّباسي بود

از خالفت عّباسي و جلب دوستي آنان پايبند  بنابراين، سامانیان در خالل زندگي سیاسي خود به اطاعت             

زيرا آنان بنا به داليلي به دشمني با عّباسیان ; بدينروي، روابط آنھا با ھمسايگان مسلمانشان خصمانه بود ٢٢.بودند

  ٢٣.از اين روابط خصمانه است  ان و علويان طبرستان نمونه بارزيدرگیري سامانیان با صفاري. میپرداختند
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مانند سركوبي ; در واقع، سامانیان عّمال خالفت در سركوبي شورشیان و مخالفان محسوب میشدند             

و مھمتر از ھمه، اقدام سامانیان در سركوب علويان طبرستان كه مخالف  بن كاكيماكاو  وشمگیربن زيادحركتھاي 

سامانیان در دفع آنچه كه نزد . كاري كه طاھريان و صفاريان موفق به آن نشدند; سرسخت خالفت عّباسي بودند

و تحكیم اساس خلیفه بغداد فتنه و خروج مخالفان خالفت تلّقي میشد مجاھدات خود را به مثابه سعي در تقويت 

  ٢۴.خالفت عّباسي و مبارزه با آنچه بنیاد مذاھب عامه اھل سنت را تھديد میكرد، وانمود میكردند

اسي بودند، ھم توسعه بنابراين، در برخورد سامانیان با علويان طبرستان، كه دشمن دستگاه خالفت عب             

حاكمیت سامانیان بر نقاط مختلف ايران از جمله طبرستان، گرگان و گیالن و ھم مناسبات صمیمانه سیاسي بین 

  .سامايان و عباسیان تأثیر بسیاري داشت

ذكر شد ـ سامانیان در آغاز امارت خود، ارتباط تنگاتنگي با دستگاه خالفت عباسي داشتند و ـ ھمانگونه كه              

اين مناسبات دچار تغییر میگرديد، به ويژه زماني كه خلفاي عّباسي مقھور اقتدار امراي ترك شده بودند و سامانیان 

روابط بین دو طرف زماني رو به سردي گرايید كه . عصر طاليي خود را آغاز نموده و به دوران عظمت خود نزديك میشدند

در خراسان بزرگ نفوذ زيادي پیدا كردند، ھر چند كه گرايش سامانیان به  مانيامیر نصر ساداعیان اسماعیلي در زمان 

  .در برابر مذھب اسماعیلي واكنش شديدي داشت نوح بن نصرچون ; اسماعیلیه زود گذر بود

نھا با رابطه آ. البته بايد به اين نكته نیز توجه داشت كه حكومت ساماني از نوع امارت استكفا ـ استیال بود             

خالفت عّباسي يك رابطه دو جانبه سیاسي بود و زماني كه حاكمیت آنھا صرفًا به جنبه استیال تبديل شد ارتباط خود 

را با خالفت حفظ كرده و تقّدس آن را قبول نمودند، ولي دخالت سیاسي دستگاه خالفت را نمیپذيرفتند و امور اداري و 

  .د انجام میدادندتشكیالت حكومتي و عزل و نصب وزرا را خو

ھرچند خالفت عّباسي، . حتي آنان بر خالف طاھريان به خلفا مالیات نمیپرداختند، بلكه باج و ھديه میدادند             

به اين دلیل، سیاست قھر و . سامانیان را عامل خود قلمداد میكردند، ولي از اين زمان به بعد در عمل چنین نبود

از اينرو، گاھي خلفا از . ر صفاريان به كار میبردند در مقابل سامانیان نیز استفاده كردندآشتیمّكارانه را كه در براب

شورشھاي انجام شده بر ضد سامانیان استقبال میكردند كه اين امر نشاندھنده سیاست دوگانه عّباسیان در قبال 

 يحیي بن احمدبه ويژه زماني كه ; داعمال میش امیرنصر سامانياين سیاست خلفا بیشتر در رابطه با . سامانیان بود

  ٢۵.ق به بغداد پناھنده شد ٣١٠در سال 

سامانیان در ادوار بعدي تالش زيادي براي بھبود روابط با خالفت عّباسي انجام دادند، ولي به خاطر حوادث              

به ويژه آنكه سامانیان حنفي مذھب از ; ـ نظامي دستگاه خالفت و استیالي آلبويه بر بغداد به نتیجه نرسیدندسیاسي 

  .اين زمان به بعد بايد تحت اطاعت خلیفھاي میبودند كه خود تحت نظارت امراي شیعي آل بويه بود

نظامي در اركان نظامي دولت آنھا،  سرانجام با ضعف حكومت ساماني به واسطه رشد ناموزون سیاسي ـ             

امراي ساماني پیش از آنكه به فكر ارتباط با عّباسیان باشند بیشتر به مشكالت داخلي خود و ھجوم اقوام ترك مشغول 

  .بودند، و در نتیجه، اصل ارتباط بیرنگ، و پايه مناسبات متزلزل شد
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  نتیجه

صفاري و ساماني با دستگاه خالفت عّباسي نتايج زير حاصل  از مباحث مربوط به ارتباط حاكمیتھاي ايراني طاھري،

  :میگردد

با وجودي كه برخي از اين حكومتھا : در ارتباط و تعامل خالفت عّباسي با حكومتھاي ايراني بايد اذعان نمود. ١             

تن خلیفه را نداشتند و اين امر با تسلط خلفا موافق نبودند ولي ھیچیك از آنھا قصد براندازي دستگاه خالفت و يا برداش

  .نشان میدھد كه مردم ايران تابعیت خلیفه را، بخصوص در زمینه امور مذھبي و معنوي، پذيرفته بودند

حكومتھاي ايراني تالش میكردند كه براي ثبات و استحكام خود دو نوع مقبولیت يا مشروعیت را به دست . ٢             

مشروعیت ديني كه متأثر از پذيرش اسالم توسط ايرانیان و نیز پذيرش مقام خالفت به عنوان يك مقبولیت ملي و : آورند

  .اصل معنوي بود

ھمه دولتھاي ايراني و حتي تركان سعي میكردند مشروعیت ديني را به دست آورند و مناسبات خود را با              

شرايط موجود الزمه ادامه حیات سیاسي آنھا پذيرش و  زيرا در آن زمان با توجه به; دستگاه خالفت توسعه دھند

  .اطاعت از خلفا بود

ولي صفاريان ; يعني تا پايان حكومتشان به فرمان خلیفه گردن نھادند; حاكمیت طاھريان از نوع استكفا بود. ٣             

نرو، حكومت آنھا جنبه استیال نه با استفاده از فرمان خلیفه، بلكه با كمك شمشیر قدرت را به دست گرفتند، از اي

يعني اگرچه در ابتدا با استفاده از فرمان خلیفه به قدرت ; اما امارت سامانیان از نوع استكفا ـ استیال بود. داشت

بنابراين، نوع حاكمیت طاھريان، . رسیدند، ولي پس از آن خلفا را از اظھارنظر و دخالت در امور داخلي خود منع كردند

انیان در روابط آنھا با دستگاه خالفت عّباسي تأثیرات مستقیم داشت و خلفا نیز بر اين اساس روابط صفاريان و سام

  .خود را با اين حكومتھا تنظیم میكردند

اگرچه مناسبات طاھريان و سامانیان با خالفت عّباسي يك رابطه انتفاعي دو جانبه و دو سويه بود و ھر دو . ۴             

يعقوب ي به اھداف و پیشبرد سیاستھاي خود از يكديگر استفاده میكردند، ولي صفاريان، به ويژه طرف براي دستیاب

تعامل خلفا با صفاريان تقريبًا دو جانبه و دو  يعقوبھر چند كه پس از ; ، اعتقادي به اتخاذ اين سیاست نداشتندلیث

  .سويه شد

حكومتھاي ايراني طاھري، صفاري و ساماني سیاست يكسان و دستگاه خالفت عّباسي ھمواره در برابر . ۵             

  .يكنواخت نداشت و از سیاست قھر و آشتي مّكارانه در مقابل آنھا استفاده میكرد
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