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چکیده:
افکار و يهترین عامل رشد و توسعاز اساسیي سامانیان یکیدوره

ترین دلیل بسط دانش علوم، تساهل و تسامح فکري است. آزادي عقیده مهم
گرایی است که از سوي امراي سامانی تقویت و حمایت و پویایی فکر و عقل

آزادي عقیده يهدهندگردید. آرامش و تساهل با ادیان و فرق دیگر نشانمی
ت که باعث ساخت تمدن و پیشرفت فرهنگ شد. این در این زمان اس

شناختی اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و پژوهش با هدف تحلیل جامعه
ي سامانیان به روش تاریخی انجام شده است. در ارتباط با دینی دوره

هایی اشاره کرد که عامل مهم ها و رهیافتشکوفایی سامانیان باید به سیاست
اند. نتایج کیفی و محتوایی این بررسی نشان داده است که این شکوفایی بوده

هاي صنفی و قشربندي اجتماعی، ، سیاستهاي اقتصاديسیاست
هاي سیاستدینی و مذهبی، هاي سیاستعمرانی و معماري، هاي سیاست

هاي امنیتی و هاي اجتماعی و سیاستهاي علمی، سیاستفرهنگی، سیاست
اند.صلی شکوفایی این تمدن بودهکشور داري سامانیان دالیل ا

ي سامانیاندینی، دورهها، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی وسیاستکلیدي:مفاهیم
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مسألهیانبودمهمق
اند، بدلیل ها و شداید زندگانی که مردم در این روزگار داشتهدشوارييهبا وجود هم

راي رفاه اجتماعی و بهتر زندگی هاي بسیاري بفعالیتياستعداد طبیعی زمین، زمینه
سامانیان وجود داشته است. با توجه به اسناد و مدارك عهد سامانی در يهکردن در دور

آسیاي مرکزي روابط اجتماعی طوري بود که نسبت به عقاید مختلف تسامح داشتند و 
بود که آمیز مردم آن سرزمین هم بعد از اسالم و هم قبل از اسالم طوري مسالمتيروحیه
و این خصوصیت در ؛کردندها یا مردم دیگر تحمیل نمیخودشان را بر گروهيهعقید
ق نزدیک به دویست ه.349سال سامانی گسترش بیشتري یافته بطوري که دريهدور

توان پرور ایران دوست را میدانشياین سلسلههزار خانواده از ترکان یکباره اسالم آوردند.
اند. در هاي ایرانی دانست که در این مملکت سلطنت کردهرین خاندانتیکی از متعصب

تساهل اجتماعی که سامانیان بوجود آورده بودند، اسالم در سراسر قلمرو آنان يسایه
سامانیان، يهانسجام بیشتري یافته بود. روابط اجتماعی مبتنی بر تحمل متقابل در دور

آمیز در کنار آنان امیدوار المتا به همزیستی مسغیر مسلمانان خارج از قلمرو سامانی ر
پروري بسیار جدیت ونیت خالص و ساخت. سامانیان در رسیدگی به رعیت و رعیتمی

دارانه اسماعیل سامانی این بود که بدون از کارهاي نیکو و مردم.خداپسندانه داشتند. 
داد.هاي رعایا گوش میواسطه و بطور مستقیم به حرف

هاي اقتصادي و قاطعیت گسترش پایگاهيهسایعهد سامانی، درهمچنین در
رفته خوب بوده و این ادعا را فرمانروایان و وزیران ایشان، فرهنگ و اقتصاد مردم هم رفته

هاي اقتصادي ترین سیاستاز مهمرد.و کنار منابع تاریخی استنباط کتوان از گوشهمی
نشانی از رونق ب سکه توسط سامانیان نیز ضرب سکه در عهد آنها بود. ضرسامانیان

هاي آنها در مسیر راهه قلمرو مرکزي حکومتا کوده و از آنجاقتصادي در عهد آنان ب
است. بر اساس داشـت، ضرب سکه و رواج آن ضرورت داشتهرب قراررق و غاقتصادي ش

ده است. اطالعات تاریخی موجود رواج بازرگانی در قلمرو سامانیان بسیار گسترده بو
بسیاري از محصوالت کشاورزي مانند برنج و پنبه و باغی مانند گردو، بـادام، پسته و سایر 

شده، ها، فرش، سفال، کاغذ، ابزار فلزي، ابزار چرمی، انواع پوست دباغیها، انواع پارچهمیوه
داشته عنوان محصوالت صادراتی مـاوراءالنهر در عصر سامانیان رواجانواع روغن و غیره به

وران در شهرهاي اسالمی نیز سازمان صنفی پیشهياست. از لحاظ صنفی نیز در دوره
کالبدي بازار در شهرهاي ایرانی و اسالمی و استقرار ایرانی و اسالمی تداوم یافت. ویژگی

دهی گروهی و صنفی سازمانيصاحبان هر حرفه در محل مشخصی از بازار، زمینه
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ساخت (عثمان، اي را در بازارهاي ایرانی و اسالمی فراهم میفهصاحبان هر پیشه یا حر
). از طرفی دیگر عصر سامانیان عصر شکوفایی هنرهاي اسالمی خاصه هنر 311: 1376

هایی از آن را در بناي کاروانسراها یافت. ایجاد توان جلوهاي که میمعماري بود به گونه
منیت باعث رونق و گسترش تجارت شد. در هاي تجاري متعدد در پرتو یکپارچگی و اراه

ها و داخل شهرها براي آسایش کاروان و کاروانیان کاروانسراهاي متعددي بنا مسیر جاده
هایی مشترك در نقشه بنا در احداث شد. شیوه و سبک معماري این عصر با مشخصه

و چهار ایوانی ایوانیبناها به صورت دويمساجد، مدارس و کاروانسراها نمود یافت و نقشه
حکومتيدورهدر). از نظر دینی هم باید یادآور شد که2: 1373متداول شد (کیانی، 

داشتند. درجامعهدرهمچنینوسیاسیساختاردرايویژهجایگاهدینعلمايسامانی
سیاسی ودولتیمناصبدربلکهدینی،مناصبدرتنهانهراعلماي دینیحضوردورهاین

). از طرفی دیگر سامانیان، به 7: 1392محمودي، وآذرکرد (ترکمنیوان مشاهدهتنیر می
هاي قدیمی و بانفوذ، از آداب و رسوم فرهنگ اصیل ایرانی آگاهی جهت وابستگی به خاندان

داشتند و به جهت ارتباط نزدیک با حاکمان مسلمان، از آغاز ورود مسلمانان به ماوراءالنهر، 
رونقبربسیارکیدأتبرعالوهسامانىشده بودند. بر همین اساس امیرانبا دین اسالم آشنا

درهمچنینخویشحکومتیيگسترهدرعقلیوشرعیعلومخصوصاًوعلمیفضاي
النهرماوراءوخراساندرکهرا،ایرانیاندیرینرسوموآدابازبسیارىخودقدرتدوران
ازادبیات نیز یکىي). در زمینه34: 1382د (کشاورز، کردناحیاءدیگرباربود،ماندهباقى

النهرماوراءدوره،ایندراست،سامانیانيدورهفارسى،کالسیکادبیاتایامتریندرخشان
اینازفارسىادبوشعردلنشینهاىنمونهازبسیارىوبودادبیاترشديگهواره

ايگونهبهدینی نیزبخشالهامتعالیماست. یافتهبسطایرانمناطقدیگربهسرزمین
تکلیفایندررامحدودیتیهیچکهنمودمیتشویقراتربیتوتعلیموآموختن

اسالم،جانبازموضعیچنیناتخاذدنبال). به15ق: ه. 1404تابد (مجلسی، برنمی
کهایرانیاند؛آمدنربخویشافزاییدانشوعلومبهیابیدستدنبالبهمسلمانانازبسیاري

شماربهجریاناینپیشتازانازبودندبافرهنگومتمدنودوستعلممردمیدیربازاز
).195همان:دارند (داللتایرانیانعلمیقابلیتوشایستگیبرنیزرفتند. احادیثیمی

هاي زندگی و آداب وتوان در سبک زندگی و شیوهسامانیان را میاجتماعیهايسیاست
دار و دوست، دیندار و امانتد. مردم آن سرزمین اهل دانش، ادبآنها جستجو کررسوم

داراي حسن سیرت و خوش معامله و اهل نیکی رساندن به دیگران و بخشش بودند و 
همچنین مردم ؛)217: 1345حوقل، نسبت به دیگر نواحی خراسان برتر و بهترند (ابن
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ي که پادشاهان و امرا در بین آنها پایتخت انتخاب عهد بودند؛ طوربخارا فرمانبردار و نیک
سیاسی نیز ي). در زمینه245: 1340خوب دارند (اصطخري، يهکنند و با آنان رابطمی

يدورهایرانتاریخدردولتنخستینتوانمیتأجربهراسامانآلباید یادآور شد که
وآشناییبرايالزمیدهايتمهاي،منطقهحساسوضعیتبرتوسلباکهدانستاسالمی
نیزوعباسیخالفتبامراودهوجودباکردند. اینانآغازراجهانیجایگاهکسب

هايملتدیگرباارتباطبرقراريواطالعیافتدربرايهمسایه،ومتقارنهايحکومت
:1389شدند (هروي، خارجیهايتحولازايتازهعصرآغازگروکردندهاییتالشجهان
شناسانه از اوضاعصورت اسنادي در پی شناختی جامعهبنابراین این بررسی به؛)119

است. سامانیانيدورهاجتماعی

اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش دستیابی به یک رهیافت و سیاست کلی در مورد اوضاع

اختیشنجامعهسامانیان است که بر این اساس پژوهش با هدف تحلیليدورهاجتماعی
انجام شده است.سامانیانيدورهاجتماعیاوضاع

االت پژوهشؤس
شده است؟در نظام ساسانی پیگیري و دنبال میهاییچه سیاست-1
اوضاعشناختیوضعیت جامعهيکنندهتوانند توجیهها مییا این سیاستآ-2

باشد؟سامانیانيدورهاجتماعی

پژوهششناسیروش
شناختبراياستفعالیتیتاریخیریخی است. تحقیقروش این پژوهش از نوع تا

بهمربوطوقایعتحقیقاین؛استپژوهشانواعدشوارترینازی یکوگذشتههايواقعیت
کهاستاینهدفروشایندهد. درمیقرارارزیابیوتفسیروتعبیرموردراگذشته

هايروشدرگردد.دركبهترموجودوضعتاشوندشناساییدرستودقیقگذشتهوقایع
انتخابخودمیلبارامطالعهموردي نمونهتواندمیمحققتجربییاتوصیفیماننددیگر

گذشتهازکهرااسناديواطالعاتفقطاستمجبورتاریخیتحقیقدرامانماید،
نیانساماي دورهاجتماعیشناسانه اوضاعجامعهدهد. بررسیقراربررسیمورداندباقیمانده

که در این پژوهش انجام شده است.استتاریخیازتحقیقاينمونه
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هاي پژوهشیافته
هاي اقتصادي سامانیانسیاست

اقتصاد یکی از مهمترین پایه هاي هر نظام سیاسی و حکومتی بوده و هست و نظام
ردبسـزایینقـشکشـورهـراقتصاديبنیانارکانترینمهمازوان یکیعنبهاقتصادي
وعدالتثروت،وفقرمثلهاییکند. پدیدهمیایفاجوامعو پیشرفتتمعیشفرهنـگ،

درواقتصادينظامتحت تأثیرهمگیآن،نبودیافردييهانگیزایجادوعدالتیبی
مفهومبهاقتصاددانشایران،يهگذشتتاریخايهدورهآیند. درود میوجبهآنچارچوب

هايکتابدراقتصاديمسائلبرخیونبودهو مستقلجامعکامل،ايمجموعهامروز،علم
اسـت. در مورد شدهمطرحاخالقعلمومنزلسیاسـت، تدبیرهبمربوطیادبوتاریخی
ور شد که در عهد سامانی، درهاي اقتصادي نظام حکومتی سامانی باید یادآسیاست

مانروایان و وزیران ایشان، فرهنگ و هاي اقتصادي و قاطعیت فرگسترش پایگاهيهسـای
از گوشه و کنار منابع تاریخی توانرفته خوب بوده و این ادعا را میاقتصاد مردم هم رفته

خلیفه داشتند، يهر سلطهاي زیتنباط کـرد. اساساً، یکی از پیامدهایی که حکومتاس
کامل خلفاي يهبار سـلطت. اما، سامانیان خـود را از زیر ع اقتصادي بوده اسنابسامانی وض

آنان بودند و به همین سبب بـود کـه يهچه ظاهراً وابستبودند، اگربغداد بیرون کشیده
لیفه سرازیر خيها از مردم به صورت سابقه به خزانهها و دیگر وصولیها، خراجدیگر مالیات

واه و که خرسید یهاي مستقل به مصرف مقلمرو این حکومتيهشد، بلکه در حوزنمی
گذاشت. این وضع حسن تأثیر دیگري نیز داشت ناخواه در وضعیت اقتصادي آنان تأثیر می
رد،کمالی آن را تضعیف میيهنظمی هر روزه بنیو آن اینکه دربار خلفا که ولخرجی و بی

د، شغاز فتوح عاید میداد و آن غنایم سرشار هم که در آمیچون عواید والیات را ازدست
ویژه ). سامانیان به59: 1378(بیات، شدتر میروز ناتوانوجود نداشت، روزبهدیگر 
ایران به خلیفه وفادار ماند و بر اثر آن هايچه بسی بیشتر از دیگر سلسلهماعیل اگرامیراس

یاسی و مالی فرستاد، تأثیر استقالل سهم بیشتري از عواید دولتی را براي او میطبعاً س
که در عهد امیراسماعیل سامانی تغییراتی آشکار در وضع مردم پدید مگیر بود چنان چش

منقول هاي زراعتی و اموال غیرآمـد. امیراسـماعیل پس از غلبه بر علویان طبرستان، زمین
بودند، به آنان بازگرداند و دادهدستهایی که در حاکمیت علویان به نحوي ازرعایا و ضعف

نه بسنده کرد. در اینجا شایسته است که از احمد سامانی ه سود خزابه گرفتن خراج بفقط
سـال 30فرزند اسد یاد شود که او مردي بسیار عادل، شریف و فسادناپذیر بود و بعـد از 

آن است که يهدهندنه ماندند که این نکته نشانحکومـت روزي کـه مـُرد، چاکران او گرس
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کوشیدند تبارشان در بهبود اقتصاد جامعه میاکثر امراي سـامانی بیشـتر از اقتصاد خود و 
ضرب سکه هاي اقتصادي سامانیانترین سیاست). از مهم102: 1392پسند و عیسوي، (نوع

نشانی از رونق اقتصادي در عهد آنان بوده در عهد آنها بود. ضرب سکه توسط سامانیان نیز 
صادي شـرق و غـرب قرارهاي اقته قلمرو مرکزي حکومت آنها در مسیر راهو از آنجا ک

است. ظاهراً، نخستین سکه در عهد احمدبنداشـت، ضـرب سکه و رواج آن ضرورت داشته
اي ت نشـانهاست که این حرکدر سمرقند ضرب شده.قه.248اسد سامانی در سال 

هاي اسـت از قـدرت بـارز استقالل و موقعیت مستحکم حکومت او در ماوراءالنهر. این سکه
تا279احمد سامانی (بناست. وقتی امیر اسماعیلشدهمیاز جنس مـس ساختهاولیه
هاي دولت او ضرب سکهت رسید، در پرتو استقرار امنیت و آرامش در ) به حکوم.قه. 295

ها از اقدامات اسماعیل مبنی بر شک، ضرب منظم سکهتري آغاز شد. بینقره با رونق بیش
هاي تجاري متصرفات سامانی نشأت امنیت در مرزها و راهبرقراري ثبات سیاسی و ایجاد 

هاي سیاسی و اقتصادي و حمایت خالفت عباسی از گرفت. طبیعی است با تحکیم پایگاهمی
و شعارهاي اسالمی، هایی با نام خلیفه و سلطان سامانی سامانیان، آنان با ضـرب سکه

د و این امر در حالی بود که ی خویش را در منطقه تثبیت کردنموجودیـت و ثبات سیاس
بود، آغاز شده.قه. 273ها از مس به نقره که کمی بیشتر از حدود سال تبدیل جنس سکه

:1363افزود (زرینکوب، دي آنان میتحکام وضعیت سیاسی و اقتصار اسبابه نحوي از انح
ران حکومت اسماعیل). گفتنی است مقارن دو102: 1392پسند و عیسوي، ؛ نوع120

یش از پیش بر اهمیت حکومت ترتیب، بطال نیز رایج گردید. بدینيهسامانی ضرب سک
پسند و ران افزوده شد (نوعکام اوضاع اقتصادي و بازرگانی ایسامانی و نقش آن در استح

ها که ابتدا با نام خلیفه و سپس نام امیر سامانی و نام پدر این سکه).102: 1392عیسوي، 
هایی که سکهيهارمیتاژ پطروگراد نمونيهاکنون در موز، هماستشدهاو حک می

بارتولد نیز در سمرقند ضرب کرده، موجود است..قه.288امیراسماعیل سامانی در سال 
ق ضرب ه.288اي از جنس طال را که در سال ه، تصـویر سکّهنامتاندر کتاب خـود، ترکس

آمده از زیر خاك، بهدستهاي بهدیگر سکهاز). 1352:450شده، آورده است (بارتولد، 
پرداختند وان پنجهیز و ترمذ به ضرب سکه میرسد که در نقاطی چون بلخ، بامیمینظر

سیمین یا درهم را يهضرب سک.قه. 237گویا سامانیان تا قبل از نصر، یعنی حدود سال 
اي سامانی آغاز ههمبـن احمـد ضرب منظم درنداشتند، ولی از زمان عمارت اسـماعیل

). در 60: 1378شود (بیات، از میزرین نیز در همین حدود آغيهگردد و ضرب سکمی
اگون سود جست. در توان از منابع و مأخذ گونسامانی، میشناخت و بررسی مسکوکات 
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هـاي مختلـف ایـران و جهـان بهترین هاي سامانی موجود در مـوزهنخست، سکهيهوهل
دهد. از سوي دیگر، اطالعات موجود در کتـب تاریخی، خاصه میدر اختیار قراراطالعات را 

د سودمند باشند که از تواننها نیز میهاي محلی مسالک و جغرافیا در باب این سکهختاری
346المسـالک و الممالـک، اثـر ابواسحاق ابراهیم اصـطخري (متـوفی توان بهاین بین می

پسند و رد (نوعاشاره ک).قه. 348از ابوبکر محمد نرشخی (متوفی ) و تاریخ بخارا .قه. 
).103: 1392عیسوي، 

امانیان بسیار گسترده اطالعات تاریخی موجود رواج بازرگانی در قلمرو سبر اساس 
بوده است. بسیاري از محصوالت کشاورزي مانند برنج و پنبه و باغی مانند گردو، بـادام، 

ها، فرش، سفال، کاغذ، ابزار فلزي، ابزار چرمی، انواع پوست انواع پارچهها، پسته و سایر میوه
عصر سامانیان عنوان محصوالت صادراتی مـاوراءالنهر درشده، انواع روغن و غیره بهدباغی

ها اقلیميهرواج داشته است. بر این پایه، گفتار استخري در مورد اینکه ماوراءالنهر از هم
ا قحط هاقلیميی در همهاسالم و فراخی آنجا چنان بود کيهدایردر «است، ترپرنعمت

ک است. این سرزمین ازت نزدیبه حقیق،)1386:226طخري، (اص» افتد و آنجا کمتر بود
و نیز لحاظ معادن نیز بسیار غنی بوده و داراي معادن طال، نقره، مس، سرب و نشادر 

آوردهدستـه بـا چـین مقـام ممتـازي بهغدیان در معاملسهداروهاي تجاري بود، چنانک
همچنین، . بودند و اهالی خوارزم در تجارت با اروپاي شرقی نقش مهمی بر عهده داشتند

وبی برخوردار ف رود سیحون نیـز از رونق مطلهاي اطرادادوستد با صحرانشینان سرزمین
شد و در راهی میهاي تجارتی به سوي خراساناز گرگانج، مرکز خوارزم، کاروانبود و

پسند و ؛ نوع509: 1352زیادي خوارزمی ساکن بودند (بارتولد، يشهرهاي خراسان عد
.)104: 1392عیسوي، 

و قشربندي اجتماعی سامانیانصنفیهاي سیاست
اي از هر نوع یا شیء اطالق چه صنف، در معناي لغوي و ظاهري بر مجموعهاگر

وري هاي پیشهاجتماعی، براي جماعتيیک و در حوزهشود، اما در متون تاریخی کالسمی
توان صنف را رو، می). از این81: 1362شود (الشیخلی، در جوامع اسالمی به کار برده می

دهیاي در جوامع شهري دانست که از سازمانتشکیالت یا سازمانی اجتماعی حرفه
اي یا صنفی، ان حرفهآید. این سازموران شاغل در یک حرفه مشخص، پدید میپیشه

توان اي کهن در تاریخ شهرنشینی دارد و افزون بر تاریخ باستانی ایران، میپیشینه
هاي تمدنی کهن نیز جست و جو کرد. پیگولوسکایا، در شهرهاي هاي آن را در پایگاهنمونه
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یاد عنوان بخش مهمی از جمعیت شهري وران و بازرگانان بهنی، از پیشهساسايایران دوره
: 1372اي داشتند (پیگولوسکایا، کند که افراد هر پیشه یا حرفه، مجمع و سازمان ویژهمی

315 .(
وران در شهرهاي ایرانی و اسالمی تداوم اسالمی نیز سازمان صنفی پیشهيدر دوره
کالبدي بازار در شهرهاي ایرانی و اسالمی و استقرار صاحبان هر حرفه در یافت. ویژگی
اي دهی گروهی و صنفی صاحبان هر پیشه یا حرفهسازمانيی از بازار، زمینهمحل مشخص

گونه استقرار مشاغل و تردید، اینساخت. بیرا در بازارهاي ایرانی و اسالمی فراهم می
گیري از تزاحم هایی چون پیشها و ضرورتها در بازارهاي شهر مبتنی بر انگیزهحرفه

آن استقرار زگاري مشاغل با محل و موقعیتی از بازار که در مشاغل ناهمگون با یکدیگر، سا
یافتند، دسترسی صاحبان حرف و پیشه به مشتریان و راحتی مشتریان در خرید و می

). بدین روي، استقرار صاحبان یک حرفه 311: 1376نظارت بر فعالیت صنوف بود (عثمان، 
هاي صنفی و درك تظام فعالیتدر محل مشخصی از بازار به تدریج ضرورت هماهنگی و ان

هاي صنفی شد (عثمان، ساز تشکیل سازمانمنافع و عالئق مشترك را پدید آورد و زمینه
اجتماعی يطبقهيکنندهساس تعلق افراد بر هر صنفی تعیین). بر همین ا343: 1376

جتماعی براي آشنا شدن به اوضاع اجتماعی هر دوره در ابتدا آشنایی با طبقات اآنان بود. 
النهر در زمان به قدرت رسیدن ءاجتماعی ماوريترین طبقهآن الزم است. دهقانان مهم

النهر اهمیت و اعتباري ویژه داشتند. ءسامانیان بودند. این طبقه قبل از اسالم نیز در ماور
بینی خاص خود را به گرایی و روشنر دهقانان با مصلحتالنهءپس از ظهور اسالم در ماور

مسلمان نزدیک کرده و از این طریق موقعیت و مقام خویش را حفظ کردند. از فاتحان
اي که بین فرمانروایان دولت سوي دیگر مسلمانان نیز در فتح ماورالنهر از خصومت دیرینه

هاي کردند و پیروزيشهرهاي مختلف (دهقانان بزرگ ناحیه) وجود داشت استفاده می
). 584: 1367، آوردند (توکلیچشمگیري به دست می

دهقانان در این زمان مانند دوران قبل از اسالم امالك وسیعی در اختیار داشتند و در 
ها به تناسب امالك خویش رعایایی به کردند. آنهایی در اطراف شهرها زندگی میکوشک

ترین دهقانان مقام حکومت منطقه را هم در اختیار بزرگگرفتند و معموالًخدمت می
رعایاي جوان دهقانان در واقع نیروي تدافعی آنان بودند. در اوایل عهد سامانیان داشتند. 

ها به حفظ قدرت محلی خود از ایجاد دولتی متحد و متمرکز در قدرت دهقانان و تمایل آن
اما امیر اسماعیل سامانی با سازمان دادن ؛)112: 1363نشرحی، (کردفرارود جلوگیري می

اي و داد بر قدرت منطقهمرکزي آن را غالمان ترك تشکیل میيسپاهی دائمی که هسته
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ها را به اطاعت در برابر حکومت اي کاري وارد کرد و آنبه ویژه قدرت نظامی دهقانان ضربه
النهر از لحاظ اجتماعی شاخص ءچنان در ماورممرکزي وادار نمود. با این حال این طبقه ه

آمیز داشتند شاندگی با آنان برخورداري مسالمتنتدسيبودند و سامانیان از طریق رابطه
ها با سامانی تجار و بازرگانان بوند آني). از دیگر طبقات مهم دوره503: 1352(کشاورز، 

استفاده از امنیت و آرامشی که در قلمرو حکومت سامانیان ایجاد شده بود موفق به 
وب جیحون و نیز تبادل کاال با هاي جنگسترش داد و ستد با چین، اروپاي شرقی، سرزمین

ها با کسب درآمدهاي سرشار به خرید امالك کشاورزي روي آوردند آن. صحرانشینان شدند
دبیر نیز يطبقه. داران سنتی قد علم کردنددار در برابر زمینو به این ترتیب تجار زمین

وع آن بود که کم و بیش موقعیت سابق خود را در عهد اسالم نیز حفظ کرد دلیل این موض
ها در امور مربوط به خراج و جزیه و سایراعراب پس از ورود به این سرزمین از خدمات آن

ها با استفاده از فنون دیوانی خاصی که در آن شدند و آنمحاسبات دیوانی برخوردار می
نصر يکه در خراسان در دورهورزیدند. چنانین امور مبادرت میتخصص داشتند به انجام ا

: 1348نگارش محاسبات دیوانی از پهلوي به عربی تغییر یافت (فراي، ين سیار طریقهب
اي داشت و بزرگانی از ). در هر حال طبقه دبیر در زمان سامانیان نیز جایگاه ویژه39

ي قدیمی، چون بلعمی، جیهانی، عتبی به خدمت سامانیان در آمدند هاي دبیر پیشهخاندان
ند که در حفظ و تقویت هویت قومی و فرهنگی ایرانیان بسیار ارزنده و به اقداماتی دست زد

النهر و خراسان به ویژه در عهد سامانیان جایگاهی قابل ءاز جمله طبقاتی که در ماور. بود
اصلی اجتماع؛ يپس از این طبقات ممتاز باید از بدنه.نظامیان بودنديطبقه،توجه داشت

وران بود، یاد کرد. کشاورزان و گران کارگران و پیشهنعتیعنی رعایا که شامل کشاورزان ص
عهد سامانی يبرزگران در خدمت دهقانان به کار مشغول بوند و قسمت عظیمی از جامعه

گران نیز در شهرها فعالیت داشتند. وضع اکثریت وران و صنعتدادند. پیشهرا تشکیل می
، در آغاز استقرار حکومت سامانیان ورانوسیع کشاورزان و پیشهيمردم، یعنى طبقه

گذار حکومت سامانیان، که به حق او را امیر بخش بود. اسماعیل بنیانکمابیش رضایت
ها روشى منصفانه داشت، بلکه در نامیدند، نه تنها در اخذ عوارض و مالیاتعادل مى

ن از برکت در آغاز دولت سامانیا. جستهاى عمرانى کشور به نحو مؤثرى شرکت مىفعالیت
يامنیت و آرامش موجود و در سایه کار مشترك کشاورزان و کمک مادى دهقانان شبکه

النهر از آب در ماوراءيآبیارى در سمرقند و بخارا و دیگر نقاط منظم گردید، زیرا مسأله
کوشیدند به بهترین وجهى از آبهاى موجود دیرباز موضوعى حیاتى بود و دولت و مردم مى

ها هنوز قدرت قدرت نخستین سالطین سامانى، مادام که تركيدر دوره. ارى کنندبردبهره
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وران ها زیاد نشده بود، وضع کشاورزان و پیشهو مهارت زیادى کسب نکرده بودند و مالیات
بخش بود؛ ولى در اواخر دولت سامانیان امراى سامانى با اختالفات داخلى و تا حدى رضایت

هاى بزرگ و عدم تمرکز نسبى مواجه گردیدند. سازمان ادارى لخواهى فئودااستقالل
خصوص امراى ترك قدرت و ها فزونى گرفت، سپاهیان بهروز افزایش یافت، حقوقروزبه

خواستند. نفوذ بیشترى کسب کردند، و از دولت وقت حقوق و مزایا و اختیارات بیشترى مى
کرد به کمک پول، افزود و سعى مىها مىیاتدولت براى مقابله با این مشکالت بر میزان مال

نیروهاى مخالف را راضى و مجذوب کند. در نتیجه این احوال و نیامدن برف و باران، ذخایر 
وران پیشهيطبقه. ها نقصان پذیرفت و وضع کشاورزان به تباهى گراییدآب در قنوات و چاه

خرید يعیار و کم شدن قوهکمهاىنیز در اثر تحمیالت مأمورین مالیاتى و رواج سکه
عظیم کشاورزان، با بحران اقتصادى مواجه گردیدند و مجموع این احوال به يطبقه

بندي ). البته در تقسیم234: 1367ندي، ورشکستگى و ضعف حکومت مرکزى گرایید (روا
غیر طور کلی طبقات اجتماعی را به دو گروه حاکم و ماعی ایران بعد از اسالم باید بهاجت

دهد که اختصاص دارد حاکم تقسیم کرد. گروه حاکم که قشر ممتاز جامعه را تشکیل می
کم از بیشترین نفوذ يبه خانواده حاکم و افراد تراز اول هر دودمان سلطنتی، اما همین عده

هاي باال از نظامیان هستند به خصوص فرماندهان ردهيبرخوردار هستند و دیگري طبقه
دار بردند و اما دیوانیان که عهدهبرخردار بودند و از تیول و اقطاع بهره میامتیازات ویژه

نظامی این گروه يهاي مشخصی در طول تاریخ ایران بودند و برعکس طبقهولیتئمس
.دادندهاي حاکم جامعه را تشکیل میایرانی بودند یکی دیگر از طبقهاصالتاً

مرکزى ناگزیر بود با تمایالت حکومت سامانیان، دولتيهمچنین در دوره
هاى او با تمام مبارزات ها مبارزه کند. اسماعیل سامانى و جانشینطلبانه فئودالاستقالل

توانستند در بسیارى از نواحى شدیدى که براى تثبیت حکومت مرکزى به عمل آوردند، ن
ا جزو و اسفیجاب رسمغانیان، ختالندست مقصود خود را عملى کنند. خوارزم، چدور

کردند. حکومت سامانیان بود، اما در واقع، حکام این نواحى به حال استقالل زندگى مى
ها، تصمیم گرفتند که متنفذین هر هاى محلى فئودالسامانیان براى جلوگیرى از قیام

معکوس يجا بگمارند؛ ولى این سیاست مفید واقع نشد و نتیجهناحیه را به حکومت آن
کرد، تضاد شدید طبقاتى بود که به یان حکومت سامانى را متزلزل مىبخشید. چیزى که بن

حاکمه يطرف و طبقهگران از یکزحمتکش دهقانان و صنعتيصورت مبارزه بین طبقه
ها از طرف دیگر، در جریان بود. ازدیاد روزافزون خراج، به شدت این تضاد کمک و فئودال

ایدئولوژیک خود را به يطبقاتى قیافهيد، مبارزه). در اکثر موار231: 1356کرد (رواندي، 
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کرد؛ تحت لواى هاى دیگر نمایان مىصورت برخوردهاى مذهبى بین دین رسمى و فرقه
اى مکرر در بخارا، سیستان، و کردند. چنین مبارزهاین فرق، طبقات محروم تظاهر مى

ها، سرکوبى فئودالهاى خلق و چغانیان ظاهر شد. سامانیان براى جلوگیرى از جنبش
خویشاوندان و افراد نزدیک دربارى را به حکومت نواحى مختلف گسیل داشتند و این تدبیر 

مطلوب را به بار نیاورد. در بعضى موارد، سران ترك با استفاده از نارضایى ينیز نتیجه
دي، کردند (روانبر ضد حکومت مرکزى قیام مىها و مبارزه طبقات ناراضى، شخصاًفئودال
1367 :227 .(

و معماري سامانیانهاي عمرانیسیاست
اي که عصر سامانیان عصر شکوفایی هنرهاي اسالمی خاصه هنر معماري بود به گونه

هاي تجاري متعدد در پرتو هایی از آن را در بناي کاروانسراها یافت. ایجاد راهتوان جلوهمی
ها و داخل شهرها . در مسیر جادهیکپارچگی و امنیت باعث رونق و گسترش تجارت شد

براي آسایش کاروان و کاروانیان کاروانسراهاي متعددي بنا شد. شیوه و سبک معماري این 
هایی مشترك در نقشه بنا در احداث مساجد، مدارس و کاروانسراها نمود عصر با مشخصه

). در 2: 1373، ایوانی و چهار ایوانی متداول شد (کیانیبناها به صورت دويیافت و نقشه
هاي این دوره تمامی امکاناتی که براي یک زندگی موقت نیاز بودکاروانسراها و رباط

کرد ها را به محلی تبدیل میخانه و حتی بازار، آنشد. آسیاب، نانوایی، قهوهبینی میپیش
). در چنین 89: همانپرداختند (که مسافران با خیالی راحت به گذران زندگی در آن می

ها باید کردند. آنبایست احساس آرامش و امنیت میمحلی بود که حتی چهارپایان هم می
نمودند. یک کاروان بزرگ معموالً شامل انبوهی از خستگی سفر را از تن به در می

بنابراین طبیعی بود ؛قبیل اسب، االغ، قاطر و شتر بودچهارپایان بارکش و غیر بارکش از
ي هر نوع از این چهارپایان جایی مخصوص در نظر گرفته شود. مثالً که در کاروانسراها برا

ها در یک مکان شدند و قاطرها از حضور مشترك با االغها از بوي شترها ناراحت میاسب
بینی ها پیشاین ضرورتيراضی نبودند از این روي، در یک کاروانسراي خوب باید همه

). 66: 1949شد (سیرو، می
توان در احداث بناها و امورسامانیان میمعماريوعمرانیهايسیاستاز طرفی دیگر

المنفعه در تاریخ وقف و بنیاد مؤسسات و مراکز عامزمان آنان دید. سنتدرالمنفعهعام
آن را باید در فرهنگ، روح ایرانی و دینداري آن جست ياي دراز دارد و ریشهایران پیشینه

اصلی ياید از نظر دور داشت که رونق جریان وقف که پشتوانهو جو کرد. با این حال، نب
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ایرانی است با رونق اقتصادي و ثروت جامعه و يفرهنگ، تمدن و رفاه عمومی در جامعه
متمکنین آن نیز وابسته بود. 

توان در احداث بسیاري المنفعه در ایران را میوقف و خدمات عامبررسی جریان
ها و آب انبارها، ها، یخچالها، مدارس، پلها، منارهکاروانسراها، قلعهها،ها، رباطبیمارستان

چه ها جست و جو کرد. اگرخره آسیابها و باالتکیهها وها، مساجد، امامزادهها، خانقاهقنات
هاي نخست اسالمی به سبب ویرانی بسیاري بناها و تأسیسات بررسی این موضوع در سده

اي و مراجعه به متون کهن تاریخی و ر اساس مطالعات کتابخانهنماید، اما بدشوار می
توان بازمانده بسیاري بناها میيشناسی مبتنی بر مطالعههاي باستانجغرافیایی و گزارش

هاي اقتصادي آن پی برد. البته ذکر این به رونق این سنت در دوران سامانیان و پشتوانه
اي مربوط به ترین سند وقف در ایران، وقفنامهمیآید که قدینکته نیز ضروري به نظر می

طباطباییمحیطشهر زواره از شهرهاي شهرستان اردستان استان اصفهان است که استاد
بناحمداین روایت ابوعلیياصفهانی بدان اشاره دارد. بر پایهمجمردیوانيمقدمهدر

وفارسواصفهانخراجلعاموشدهواردایرانبهمصرازگویاکهرستمبنمحمد
وروستاهاشماريزواره وهجريچهارميسدهاوایلبود، درایرانجنوبشهرهاي

و تصدي وکردهوقفخوداوالدبراينامهوقفحسببررااصفهانوالیتدیگرهايدیه
اره، کرد (طباطبایی زوبینیپیشاناثبرذکورنسلتقدمتیببهترراآنعوایدازاستفاده
حکومت و رونق يالمنفعه با توسعهتردید گسترش موقوفات و بناهاي عام). بی56: 1383

اقتصادي آن هماهنگ بود. 
ها و ا بود. رباطها و کاروانسراهیکی از موقوفات مهم ایران در عصر سامانیان رباط

پهناور ایران ها و ارتباطات و تجارت در جغرافیايعنوان تأسیسات مهم راهکاروانسراها به
هاي طبیعی و شود که به ویژگیتر میشوند. اهمیت آن، هنگامی روشنشناخته می

هاي مهم عنوان گسستها بهها و کوهعی آن چون بیابانجغرافیایی ایران و وجود موانع طبی
توان تردید در جغرافیاي ایران هنگامی میجغرافیایی فالت ایران توجه شود. بیيدر پهنه

ها و کاروانسراها و دیگر تأسیسات مرتبط با رفاه و امنیت سفر را دریافت که ت رباطاهمی
ها و شهرها را بیش از صدها میان آبادييدانسته شود گاه این موانع طبیعی فاصله

هاي مختلف پا در راه سازد و تنها مأمن آسایش و رفاه مسافرانی که با انگیزهکیلومتر می
ها اغلب مسافران را از سرماي زمستان و گرماي ها هستند. این مکانکاناند این مسفر نهاده

هاي کاست. اکثر کاروانسراها در مسیر راهکرد و از خستگی سفر میتابستان محافظت می
سفر در يترین انگیزهشد. شاید مهمها ساخته میهاي وسیع و یا گردنه کوهمهم در دشت
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شد، ت اجتماعی و اقتصادي مردم این سرزمین مربوط میهاي تاریخی ایران که با حیاراه
سفر يانگیزهيسفر حج و زیارت دیگر اماکن مقدسه و تجارت و بازرگانی بود. البته دامنه

گران مربوط شد و غیر از سفرهاي نظامی و سیاسی که با حکومتبه این موارد محدود نمی
جهانگردي، علمی و معنوي يچون انگیزههاي دیگربود سفرهاي پراکنده و متعدد با انگیزه

شد. اما نباید از نظر دور داشت که حج و تجارت هاي شخصی دیگر انجام مییا انگیزه
يها یا حومهالمنفعه در مسیر راهه و تأسیسات آن بود و بناهاي عامترین کارکرد رامهم

شد (الهیاري و انجام میهاي معنوي تسهیل سفر حج یا معیشت و بازرگانی شهرها با انگیزه
آنچه گفته شد، یکی از کارکردهاي مهم ي). به هر روي، بر پایه236: 1393همکاران، 

کاروانسراها تسهیل رفت و آمد بازرگانان و فعالیت تجاري بود. این بناهاي کاروانی، ابتدا به 
ري مبادالت ها براي رفت و آمد تجار و برقراهاي ساده در کنار کوره راهصورت ایستگاه

توانستند با اطمینان خاطر لوازم و کاالهاي خود کاالیی تأسیس شده بودند و مسافران می
را آنجا گذاشته، خود و چهارپایانشان به استراحت بپردازند. از آنجا که صحرا نشینان محلی 

وران و مسافران شده و باج راهکوهستانی پیوسته مزاحم تردد پیلهو افراد سرکش و شرور 
شمار ه وران براها جایگاه امنی براي توقف پیلهرو، کاروانسکردند. از ایناز آنان مطالبه می

آمدند، پس از چندي کاروانسراها به علت رفت و آمد بازرگانان از نواحی مختلف، موضع می
اي شدند. آنان در این مبادالت فرهنگی و انتقال تجربه و دانش حرفهتعلیم و آموزش و

ساختند (احسانی، یگر را از اخبار تجارت و خرید و فروش کاالها در محل آگاه میمحل یکد
سامانیان بزرگان و پادشاهان به ساختن ي). در دوران اسالمی به ویژه در دوره1368:24

رباط و ساباط و خان و کاروانسراهاي بسیاري همت گماشتند. از جمله این افراد ابوالحسن 
هایی که توسط او ساخته شد به نام ماهی تعددي ساخت. رباطهاي مماه بود که رباط

در خراسان "رباط ماهی"ها به نام شهرت یافتند. متأسفانه اکنون تنها یک رباط از آن رباط
).119: 1381بر جاي مانده است (پیرنیا، 

سامانیان احداث مدارس بوده است. معماريوعمرانیهايسیاستیکی دیگر از
توجه به قرائن موجود از اولین مدارس یا به تعبیري نخستین نهادهاي آموزشی تردید بابی

اي بود که عالءالدوله دیلمی مربوط به اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجري مدرسه
ایجاد کرد این بنیاد آموزشی ثمرات بسیار داشته است. به احتمال ).قه. 433-398(

). 1385:126نا در همین مدرسه بوده است (ریاحی، فراوان جلسات درس و بحث ابن سی
س ابوعلی سینا معاصر او بود و چندي ئیالرشیخ«نویسد: اریخ اصفهان و ري میمؤلف ت

الدشت هنوز بنام نمود که قبه مدرس او در بابفرمود و ضمناً تدریس نیز میوزارتش را می
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). برخی 1321:22انصاري، الرئیس تربیت شده او بود (جابري او مشهور است و شیخ
يگذشته بسیار بزرگ بوده و از باقیماندهاین باور هستند که مدرسه عالیی درمورخان بر

الرئیس ابوعلی سینا در آن به تدریس مشغول بود گنبدي است در اي که شیخمدرسه
از ... ولی یقیناً این مدرسه خیلی بزرگ بوده و احتماالًالدشت که هنوز پابرجاستباب

حیاط و ياند و بقیهبقایاي قسمتی از آن مدرسه شفیعیه را در دوره شاه عباس ثانی ساخته
).1355:53(ایمانیه، هاي مسکونی گردیده استباغی که در کنار آن بوده تبدیل به خانه

هاي دینی و مذهبی سامانیانسیاست
ثیرأتدینعلمايباحکومتروابطکند،میایفامهمینقشمذهبکهجوامعیدر
ساختاردرايویژهجایگاهدین و دینعلمايسامانیحکومتي دورهدارد. دربسیاري
درتنهانهراعلماي دینیحضوردورهاینداشتند. درجامعهدرهمچنینوسیاسی
حکومتیکرد. تدبیرتوان مشاهدهسیاسی نیر میودولتیمناصبدربلکهدینی،مناصب

شود استفادهسیاسی و فرهنگیاموردردینعلمايازتاکردمیاقتضاسامانیامراي
). از طرفی دیگر سامانیان، به جهت وابستگی به 7: 1392محمودي، وآذر(ترکمنی

هاي قدیمی و بانفوذ، از آداب و رسوم فرهنگ اصیل ایرانی آگاهی داشتند و به خاندان
از ورود مسلمانان به ماوراءالنهر، با دین اسالم جهت ارتباط نزدیک با حاکمان مسلمان، از آغ

ها ورو، کاردانی و مدیریت آنان در ایجاد توازن میان خواستهیناآشنا شده بودند. از
يتمایالت ملی و احکام اسالمی، شرایطی را به وجود آورد که تا آن روزگار در ایران دوره

تاریخ يموفقیت سامانیان در عرصهبسیار مهمی که باعث ياسالمی سابقه نداشت. نکته
هاي آشکار ایران اسالمی شد، درك جایگاه خود و نظام خالفات بود. در واقع، ضعف

هاي ضد خالفت در دوران مقارن ن را دچار توهم نکرد. ظهور جریانعباسیان، سامانیا
رت دات باستانی ایران را داشت و به صوگرایی و اعتقاایرانيمایهسامانیان که بن

شاد و یا به صورت قیام تند هاي خونین مثل المقنع و بابک خرمدین ظاهر میطغیان
طلبانه مثل یعقوب لیث که در پی حذف خالفت بود، باعث شد تا سامانیان و در استقالل

يواقع، امیر اسماعیل مؤسس این دولت، روش متعادلی اتخاذ کنند. سامانیان به پشتوانه
وفاداري به ی، ضمن عدم رویارویی با نظام خالفات، با اظهارمقبولیت مذهبی و مردم

کاریزمایی مذهبی خالفت براي ها و جایگاه بودند و از تواناییعمل مستقل عباس دربنی
بردند و به سه هدف دست یافتند.هتثبیت دولت خود بهر
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عنوان مذهب رسمی و مورد تأیید با پذیرش نظام خالفت و مذهب اهل سنت به-1
ریزي کردند که با توسل به آن، اجراي حاکمیت در حکومت، نوعی وحدت دینی پی

شد شان اداره میهاي پهناوري که مستقیماً تحت فرمان آنان یا امراي دست نشاندهسرزمین
تر شد.هاي قومی و زبانی بودند، آسانو بعضاً داراي تفاوت

خراسان را که از مذهب اهل از جهت داخلی، حمایت علماي مذهبی ماوراءالنهر و-2
وراءالنهر به د و با این عمل، رهبران مذهبی ماکردند، جلب نمودنسنت و خالفت تبعیت می

پیوند مردم و حاکمیت سامانی تبدیل شدند.ينقطه
اي اي و فرامنطقهفرمانبرداري از خلفا، مجوز از بین بردن رقباي منطقهيبه بهانه-3

اعیل به امیر اسميو خود را به دست آوردند؛ مانند حملهو در واقع، گسترش قلمر
هاي را براي اعمال حاکمیت بر سرزمینزمالهمچنین، مجوز ؛طبرستان، ري و سیستان

شد، آنان اداره میينشاندهپهناوري مثل ماوراءالنهر و خراسان بزرگ که توسط امراي دست
).125: 1394کسب نمودند (ایزدي و حسینی، 

بهو ...) آشنافرماندهانووزراءسامانی،امیرانخودسامانی (شاملدربارکهاآنجاز
ي مدرسهراخراسانکهبودنخواهدشگفتیجاياند،بودهروایتاهلبعضاًوبودندحدیث
بهآشنافرماندهاندیگرووزراوامراازنفرچندبهنمونهبابنامید. ازحدیثدرسبزرگ

اسماعیلوهارونبنیزیدعیینه،بنسفیانازاسدبنشد. احمدخواهداشارهعلماین
سامانآلکاردانوزیربلعمی). ابوالفضل24: 1382است (سمعانی، نمودهروایتعلیهابن
استخویشعصردانشمندانازبسیاريمشایخازواستبودهخودروزگاربناممحدثیناز

ودربارنزدیکانازکه). به ویژه146: 1375ري، نیشابواست (حاکمکردهحدیثماع
ويازوشنیدهحدیثزمانآناساتیدازبسیاريازبود،خراسانسپهساالرهامدت

دررفیعیجایگاهچنانحدیث). علم158: هماناست (شدهروایتفراوانیاحادیث
وافرادکهندگشتمیمشهورخاطربدانهاخانوادهبرخیکهبودیافتهبزرگخراسان
کهماسرجسیخاندانمانندبودند؛نمودهمعرفیخودي جامعهبهرابیشتريمحدثین

).37: .قه. 1382است (سمعانی، برخاستهآنانمیانازمحدثدهازبیش
دواموبرقراريبهآنانپایبنديچراییسامانی،امیرانودینعلمايتعاملبنابراین

سیاري از ببررسیمورددینعلمايسیاسیداريمنصبازحاصلجنتایویکدیگربارابطه
دردینعلمايدهدمینشانهابررسینتایج اینتحقیقات تاریخی قرار گرفته و

داشتهاند ثريمؤنقشآنزوالدرهمچنینوآنتحکیموسامانیحکومتگیريقدرت
اسانی دین، عاملی مؤثر در). بر همین اساس در نظام س7: 1392محمودي، وآذر(ترکمنی
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هاي عمیق قومی و زبانی بودند. از سوي ساختن مردمانی بود که داراي تفاوتجهت نزدیک
توانست سامانیان را در کسب تأیید دیگر، پایبندي به دین اسالم و تالش براي نشر آن، می

هاي از مرجعیت مذهبی خالفت عباسی و همچنین کسب وجهه و اعتبار داخلی در سرزمین
مندي عمومی و شرقی خالفت اسالمی کمک کند. امیر اسماعیل، به جهت کسب رضایت

ویژه داشت. وي براي احقاق حق مردم، ياجتماعی در بین مردم، به برقراري عدالت توجه
برد دیوانخانه و داوران مخصوص داشت و حتی هنگام سفر، جماعتی از قضات را همراه می

اساسبرمردممشکالتودعاويتا اگر در جریان مسافرت احتیاج پیدا شد، به حل و فصل
، سوار بر اسب داشت که هر روز تحت هر شرایطیبپردازد. میر اسماعیل عادتشرعاحکام

وقتی علت این کار او را پرسیدند، در جواب گفت: .شده، به وسط میدان شهر بخارا برود
یابی مستقیم رعیت به وي، جهت دادخواهی و تظلم، بدون این شیوه، بهترین را دست

گونه ترس و واهمه است. در واقع، این اقدامات که با امیر اسماعیل سامانی آغاز شدا هیچ
عنوان روش سیاسی مذهبی دولت سامانی در تاریخ این دولت استمرار یافت. بود، به
شده محدود نبود و امراي شناسی امراي سامانی، فقط به امور سیاسی مذهبیِ یادموقعیت

سامانی به امور مختلفی از جمله؛ تساهل و تسامح امراي سامانی در مواجهه با ادیان و فرق 
:1394(ایزدي و حسینی، ه زبان فارسی توجه داشتندبخشیدن بمختلف و نیاز رسمیت

126 -125 .(
گوناگونهاينحلهوهافرقهوجودسامانیاندولتدرتوجهشایانهايجنبهازیکی

مردم،میاندرودستگاهدرعلمانفوذنیزودولتاقتداروجوداست. بافکريودینی
برخینگرفت. البتهصورتآنهاپیروانوقفروادیانبرسختگیريوفشارجهتدرتالشی

اینازخصمانه،سیاسیهايانگیزهداشتناتهامبهاسماعیلیههمچوندینی،هايگروه
ونرمشسیاستدولت،محبوبیتواقتدارودواماسبابواقعبودند. درمستثناءقاعده

درهاگروهاینبود. بقايکردهاتخاذگوناگونفرقوادیانپیروانبرابردرکهبودتسامحی
نشانگردیار،آنبههاسرزمیندیگرازدینیهايدستهبرخیمهاجرتوسامانیانقلمرو
طرفازواعتقاد،واندیشهبیانبرايآزادفضاییایجاددرسامانیاندستگاهصدري سعه
است. تلفمخعقایدوآرابامواجههبراياسالمیي جامعهفکريغنايازحاکیدیگر

دوستی،دانشودینداريودادگريضمنکهبودندشاهانرفتارتریننیکازسامانیان
وپیشرفتکردن،مداراوگرفتنآسانوبحثآزاديي سایهدرجزعلمکهداشتندعقیده
چنانجامعهعلمیپیشبردبرايمورد). این505ق: 1375کند (مصطفی، نمیرشد

ومشتركزندگیبهکند: نیازمییادآوريچنینغربیمتفکرینازیکیکهاستضروري
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درکهبودآوردهپدیداسالمیي جامعهدرمداراوگیريآساننوعیبود،تفاهمآنکهالزمه
تحقیقونحلومللعلمپیدایشتسامحایني نیست. نمونهشناختهی وسطقروناروپاي

سامانیانقلمرو). در47: 1364شد (متز، نبالدشوقوشورباکهاستگوناگونادیاندر
بودند پراکندهمجوسازمختلفیهايگروهومسیحیانیهودیان،گوناگون،مذاهببرعالوه

درآمیزمسالمتنحويبهمختلفادیانپیروانشهرهابرخیدرو؛)323: 1361(مقدسی، 
وکتاباهلازفراوانیرشمانیشابوردرمثالکردند. برايمیزندگیمسلمانانکنار

هايمجاهدتي نتیجهدرآنانازتنهزارپنجشدهگفتهکهداشتندسکونتزردتشیان
گرویدنداسالمدینبهنیشابور،کرامیهپیشوايکرامی،ممشادبناسحاقیعقوبوتبلغیاب

).62ق: 1382(سمعانی، 

سامانیانفرهنگیهايسیاست
وشرعیعلومخصوصاًوعلمیفضايرونقبربسیاریدکأتبرعالوهسامانىامیران

رسوموآدابازبسیارىخودقدرتدوراندرهمچنینخویشحکومتیي گسترهدرعقلی
زبانکردند. بهاحیاءدیگرباربود،ماندهیباقالنهرماوراءوخراساندرکهرا،ایرانیاندیرین
تاریخنظیرسودمندىوگرانبهاکتبونددادنشانفراواني عالقهنثرونظموفارسى
رستاخیزبایدشد. همچنینترجمهآناندستوربهمقفعبنعبداللّهدمنهوکلیلهوطبرى
درىفارسى،سامانیانزماندانست. درسامانیانعهددررافارسىادبونثرونظمواقعى

وشددربارودولترسمىنزبابود،ساسانیاندورانپهلوىزباندنبالهحقیقتدرکه
شدند؛پیداغیرهوبلخىشکورابوودقیقىوبلخىشهیدورودکىچوننامدارىشاعران

: 1382بدانیم (کشاورز، دورانآنبهمنسوبنیزرابزرگفردوسىکهجاستبهحتى
نایدراست،سامانیاني دورهفارسى،کالسیکادبیاتایامتریندرخشاناز). یکى34

فارسىادبوشعردلنشینهاىنمونهازبسیارىوبودادبیاترشدگهوارهالنهرماوراءدوره،
نامپراکندنبراىسامانىاست. سالطینیافتهبسطایرانمناطقدیگربهسرزمینایناز

حسطرفىازکردند،مىجلبخوددرباربهراعلماهلوشعرااکناف،واطرافبهخویش
مراکزودرباربهکهکردمىواداررانویسندگانوشعرامادى،احتیاجاتوىطلبشهرت
خودسیاسىوادبىاجتماعى،افکاروآثارسالطین،حمایتپناهدروشوندنزدیکقدرت

سازند.سپرىجاهوعزتباراخودزندگىوکنندمنتشررا
سینانبود. ابوعلىدرباربهدمحدوتنهاشودمییادآنازکهايعلمیوفرهنگىرونق

بازارازگذرانید. وىبخارادرسامانیانفرمانروایىپایاندرراخودزندگیدورانازبخشی
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اغلبدانست. ظاهراًمینظیربىراآنونمودهمییادهمیشهبخارافروشانکتاب
اطبا،فالسفه،عرا،شتجمعمرکزآنهاهايدکانبودند،باسوادىافراددورهآنفروشانکتاب

ي دورهدرسیناآمدند. ابوعلىمىگردآنجادربحثبراىکهبوددیگرىافرادومنجمین
ي کتابخانهخصوصیاتازکرد. وىمىتحصیلوزیستمىبخارادرمنصوربننوحامارت

هکچیزىکند ... شایدمىیادنیکىبهاسترفتهکاربهآندرکهنظمىودقتوسلطنتى
آمدهگردبخارادرکهبوددانشمندانىتعدادهمانگردیدبخاراشهرتموجبهمهازبیش

ه بسامانآلدولتدربخارا«نویسد: میچنینسامانیانپایتختمورددربودند. ثعالبى
دهرفضالءموسموارضادباءنجوممطلعوزمانفرادجمعاًملکوميهکعبومجدمثابه

گمان«و بوددانشمندانوعلمامرکزبخاراکهنویسدمىابوجعفرپدرولقازسپس». بود
زیراشد،نیزچنینودید؛توانآناننظیرافرادىازمتشکلاجتماعىایام،گذشتبانکنم
،سامانیاندربارگوهر.»دیدروشننگرجمعىچنانجمالبههرگزمنچشمآنازپس

بود.طوسىفردوسىافتتکاملیورشدمحیطایندرکهشخصیتىترینبزرگورودکى
خبرالنهرماوراءوخراساندرسامانیانزماندرزبانعربىشاعر119حضور ازمنابعدر

: 1382بودند (راوندي، دولتىرسمىکارمنداناز اشرافینمایندگانازآنهااکثرکهاندداده
39.(

ز آداب و رسوم دیرین ایرانیان را، که سالطین سامانى در دوران قدرت خود بسیارى ا
النهر باقى مانده بود، بار دیگر احیاء کردند. به زبان فارسى و نظم و نثر در خراسان و ماوراء

فراوان نشان دادند و کتب گرانبها و سودمندى نظیر تاریخ طبرى و کلیله و دمنه يعالقه
این، سران حکومت با آزادمنشى و عالوه بر . عبداللّه بن مقفع به دستور آنان ترجمه شد

نگریستند: چنانکه در دربار آنان پیروان ادیان و مذاهب تسامح به ملل و مذاهب مختلف مى
هایی که در کس در دوران سامانیان با محدودیتکردند و هیچبه آزادى زندگى و کار مى

شانه سران حکومت منمد روبرو نگردید، و این روش آزادغزنویان و سلجوقیان پدید آيدوره
مقدسى در وصف . سامانى به رواج علم و ادب و فلسفه در آن روزگار کمک شایانى کرد

پادشاهان ... همواره در ... واضح است در دربارى که«نویسد: دربار سامانیان چنین مى
آن باشند که بر شمار دانشمندان بیفزایند تا چه حد مردان به سوى دانش ياندیشه

بوس خود روا هاى دربار سامانیان آن بود که دانشمندان را به زمینیکى از آیینگرایند.مى
کردند ... در حضور پادشاه دانشمندان مناظره مىداشتند و ایشان را مجالسى شبانه بودنمى

روى و مهربان بودند، ... با زیردستان خود گشادهگشودو پادشاه خود در مناظره را مى
نشاندند آوردند، با خود به خوان مىرسیدند و چون کسى را برمىرها مىوزراى ایشان به کا
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کس در بخارا در فقه و عفاف برتر از دیگران بود، کردند و هرو با سفرا پرسش از مهمات مى
: 1361کردند (مقدسی، جستند و کارها به قبول او مىکشیدند و از او رأى مىوى را برمى

472.(

انیانسامعلمیهايسیاست
ي پایهبربودشدهگستردهاسالمجهانتمامیدرکهعلمفراگیريبزرگجنبش

نمود میدانشگرفتنفرابهملزمرامسلمانانتمامیوداشتقراراسالمیهايآموزه
راتربیتوتعلیموآموختنايگونهبهدینیالهامبخش). تعالیم72: 1365(کلینی، 

). 15ق: 1404تابد (مجلسی، برنمیتکلیفایندررادیتیمحدوهیچکهنمودمیتشویق
بهیابیدستدنبالبهمسلمانانازبسیارياسالم،جانبازموضعیچنیناتخاذدنبالبه

باومتمدنودوستعلممردمیدیربازازکهایرانیانبرآمدند؛خویشافزاییدانشوعلوم
قابلیتوشایستگیبرنیزرفتند. احادیثیمیشماربهجریاناینپیشتازانازبودندفرهنگ

وسومقروندربیشترمهماینو؛ )195ق: 1404دارند (مجلسی، داللتایرانیانعلمی
است. نمایانماوراءالنهروخراساندرسامانیانفرمانرواییدوراندربیشتروچهارم

نگریستند؛مىمختلفاهبمذومللبهتسامحوآزادمنشىباسامانیهمچنین امیران
درکسهیچوکردندمىکاروزندگىآزادىبهمذاهبوادیانپیروانآناندرباردرچنانکه
روبروآمد،پدیدسلجوقیانوغزنویاندوراندرکههاییگیريسختباسامانیاندوران

کرد. نىشایاکمکروزگارآندرفلسفهوادبوعلمرواجبهروشایننگردید. چنانکه
پادشاهانکهدربارىدراستواضح«نویسد: مىچنینسامانیاندرباروصفدرمقدسى
سوىبهمردانحدچهتابیفزاینددانشمندانشماربرکهباشندآني اندیشهدرهمواره
بوسزمینبهرادانشمندانکهبودآنسامانیاندربارهاىآیینازیکىگرایند. مىدانش
مناظرهدانشمندانپادشاهحضوردربودشبانهمجالسىراایشانوداشتندنمىرواخود
مهربانوروىگشادهخودزیردستانباگشودمىرامناظرهدرخودپادشاهوکردندمى

خوانبهخودباآوردند،برمىراکسىچونورسیدند،مىکارهابهایشانوزراىبودند،
ازبرترعفافوفقهدربخارادرکسهروکردندمىمهماتزاپرسشسفراباونشاندندمى

کردند مىاوقبولبهکارهاوجستندمىرأىاوازوکشیدندبرمىراوىبود،دیگران
همچونآنان،پروردانشودانشمندوزیرانسامانی،امیرانکنار). در496: 1361(مقدسی، 

وزدنددستشعراوادباوعلماحمایتوقتشویبهعتبیوجیهانیبلعمی،هايخاندان
ي زمینهاینکهآورندفراهمعلمیاهدافپیشبردبرايمساعدبسیارمحیطیتوانستند
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کوچکروستاهايوشهرهاازبسیاريمشهور،وبزرگشهرهايوپایتختبرعالوهمناسب
مبدلدانشورهنگفهايکانونبهراآنهاوگرفتبرمیدرراالنهرماوراءوخراسان

علمیهايکرسیوادبوشعرمحافلوعظ،ودرسمجالسکهايگونهبهساختمی
مثابهبهزمانایندرسامانیانبود. قلمروگشتهپابرسرزمیناینجايجايدرفراوانی

ومراکزمعرفیبهتاداردتالشحاضربود. نوشتاردانشوعلمبزرگي مدرسهیک
اسالمیتمدنوفرهنگپیشرفتدرراآننقشوبپردازددوراناینعلمینهادهاي

ايگونهبهسامانیانکنترلتحتهايسرزمیندردورانایندردانشوعلمبنمایاند. رواج
نویسد: میچنین بارهایندراست. مقدسیشدهیادآنازعلمپایگاهعنوانبهکهاستبوده

جايخوددرراعلماوبزرگانالمشرق) بیشترینر (اقلیمماوراءالنهوخراسانسرزمین«
داشتهوجودحدیثوفقهبهگرایشجاهرازبیشماوراءالنهردروبودعلمپایگاهوداده
دارد،دانشمندجاهمهازبیش«خراسان دراینکهیاو؛)261ق: 1411(مقدسی، »است
وشاهانسرآمدآنجااست. شاهآناستوارژدواسالمپایگاهودانشمرکزونیکوکارىجاى

سواردار،ثروتمند،نامدار،ى،أرصاحبنیرومند،اند. مردمىسربازانبهترینسربازانش
وپیروزمنددولتراستین،دادگرىدرستین،دیانتآنجادارد. درپیروزمندوکشورگشا

). از279: 1361، رسند (مقدسیحکومتبهدانشمندانآنجااست. درهموارکشوردارى
قلمروبهدانشمندانازبسیاريمهاجرتسامانی،دربارعلمیتمایلاینهاينشانهدیگر

ي است. حملهفلسفهبااومخالفتوعباسیمتوکلآمدنکاررويدنبالبهسامانیان،
بهافکاراینپیروانازبسیاريکهگردیدسببعقلىعلوموفلسفهبهمحدثینومتوکل

پردازند (راوندي، خودافکاروآراءنشربهایرانسرزمیندروآورندروىسامانیاناردرب
وتجاريشاهراهيهسایدرکههنگفتیدرآمدبرکتبه). بنابراین سامانیان32: 1382

شهرتآنبهکهعدالتیوسیاستحسنباواستشدهمینصیبشـاناورزيکشقرون
قلمروبهخاطرطیببادانشمندانکهنمودندراهمفیتیامنورفاهچناناند،داشته

جمعاًالملکومکعبه«سامانیان عصردرارابخهکجاییکردند. تامهاجرتآنانحکومتی
).1968:4/101شد (ثعالبی، »اءالدهرلفضمموسواءاالرضادبومنجمطلعوفرادالزّمان
مشرقبالددر»االسالمیهقب«ه ببملقّهکبودجابدانتاشهراینبهدانشمندانمهاجرت

).90: 1365زد (فراي، رقابتسرکوبغدادباوشد
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سامانیاناجتماعیهايسیاست
هاي زندگی و توان در سبک زندگی و شیوهسامانیان را میاجتماعیهايسیاست

رسوم آنها جستجو کرد. مردم آن سرزمین اهل دانش، ادب دوست، دیندار و آداب و
دار و داراي حسن سیرت و خوش معامله و اهل نیکی رساندن به دیگران و بخشش امانت

نین همچ؛)217: 1345حوقل، بودند و نسبت به دیگر نواحی خراسان برتر و بهترند (ابن
امرا در بین آنها پایتخت عهد بودند؛ طوري که پادشاهان ومردم بخارا فرمانبردار و نیک

). آنان هنگام سخن 245: 1340خوب دارند (اصطخري، يهنان رابطکنند و با آانتخاب می
اندازند و لباسشان اغلب کاله و قبا بود و آنان سرزمینشان را دوست گفتن شانه باال می

مرگ در همان خاك و دانند و پادشاهان و سالطین پس از داشتند و آن را متبرك می
نواز بودند و ردم آن دیار بسیار مهمان). م1345:218حوقل، شدند (ابنسرزمین دفن می

. مردم ماورالنهر هر کدام سعی ها بروي میهمانان باز بودوقت درهاي خانهوقت و بی
ها جدا کنند و در آن اشند و اتاق بزرگی را براي مهمانبزرگی داشته بيکردند خانهمی

: 1375ند (طبري، وسایلی مانند متکا که رفاه و راحتی مهمان را فراهم کند، قرار ده
5898.(

و جشن داشتند. یکی از این قبل از اسالم مردم بخارا در روزهاي مشخصی از ماه، عید
کردند و در در جشن خشوم براي مردگان خود گریه میعیدها، خشوم و دیگري نوسرد بود.

شدند و خوردنی و آشامیدنی جشن نوسرد در آتشکده به همراه رئیس خود جمع می
). از رسومات دیگر مردم این سرزمین برپایی جشن 364: 1363ند (داناسرشت، نوشیدمی

گستراندند و انواع براي افراد رزمجو و شجاع بود؛ بدین صورت که براي او دستر خوان می
). اشراف و 252: 1373دیدند (اشپولر، ها براي آن شخص تدارك میغذاها و نوشیدنی

دادند و طرب داشتند و حیوانات مختلفی را پرورش میبزرگان والیات مجالس بزم شبانه و 
اي که محفل خوش آنان را گرم کند، ریختند و هر وسیلهبر سر امرا و پهلوانان سکه می

سامانیان مانند اجداد از دیگر رسوم آن دوره احترام شاهان و بزرگان بود.کردند.مهیا می
تند؛ چنانچه اسماعیل در جنگ با برادر دانسخود ریختن خون شاهان و بزرگان را جایز نمی

همچنین در جنگ با ؛وسید و با احترام او را ابقا کردخود نصرو غلبه بر او دست او را ب
خودش بماند یا وي را نزد امیر عمرولیث و غلبه و اسیر شدن او را مخیر و مختار کرد تا نزد

سامانیان هم يهدر دور). 6709: 1375منان فرستد که فرستادن را برگزید (طبري، ؤم
ها ترین این آیینیکی از قدیمیهاي ایرانی بود.مظاهر و شعایر اسالمی و هم آداب و آیین

هاي ایرانی است که پس از انقراض ساسانیان همچنان متداول بود و در دوران امویان جشن
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نزد ) و246: 1365عباسیان ادامه داشت، جشن نوروز و مهرگان و سده بود (پاینده، 
). هدیه 151: 1369رهبر،ها بعد از جشن و عید نوروز بزرگترین جشن است (خطیبفارس

دادن به امیران و بلعکس هدیه گرفتن از امیران از رسومات نوروز بود. در روزگار سامانیان 
هاي مؤثر اجتماعی بودند آنها به علت اینکه سخت پایبند و اعتقاد به آداب دهقانان از گروه

). 290: 1386کردند (ناجی، م خود داشتند؛ لذا این باورها و اعتقادات را حفظ میرسوو
سقوط آنان به يالزم به ذکر است که ناخشنودي دهقانان در اواخر سامانیان از علل عمده

رود. در بخارا جشنی بنام نوروز کشاورزان رواج داشت که در روزهاي پایانی سال شمار می
). جشن مهرگان در 295: 1386شد (ناجی، ازین سال جدید برپا مییا روزهاي شروع و آغ

سرودند و عصر سامانیان نیز معمول بوده و شاعران به مناسبت این روز و این عید شعر می
کردند. سده نام روز دهم بهمن ماه است ایرانیان در این روز به برزگان و مردم اهدا می

چون از ده بهمن تا نوروز ؛ کردندشادي میوکردندبرپا میساختند و شب آتشجشن می
جشن سده و؛)206: 1362پنجاه شب بود این روز را سده نام نهادند (بیهقی،وپنجاه روز

شد و از آداب این عید هدیه دادن بود (ناجی، در هر ساله در دربار سامانیان برگزار می
آخرین چهارشنبه ). جشن عمومی دیگر بود که هر سال شمسی در شب 297: 1386
شد، چهارشنبه سوري بود و در زمان ساسانیان هم معمول بوده است ماه گرفته میاسفند

هاي بسیار دیگر نیز در قلمرو سامانی همچنین عالوه بر اینها جشن؛)1366:37(ثعالبی، 
خانگی داشت يجشن جنبههاي شهریوگان یا آذرمعمول بود که برخی مانند جشن

). رسم دیگري که در دولت سامانیان رواج داشت رسم استقبال از 1386:298(ناجی، 
شد مراسم استقبال و شادي و امیران بود به این صورت که وقتی امیري وارد شهري می

هاي چوگان، شطرنج، شکار از دیگر بازيشد.ریختن زر و سیم به پاي او انجام می
هاي چوگان و هایی در خصوص آیینهاي رایج امیران و درباریان بود و کتابسرگرمی

به مستمندان و ). کمک 723: 1993تیراندازي تألیف شد و بسیار آموزشی بود (حموي، 
لنهر بود. عالوه اءارایج در بین مردم خراسان و ماوراز آدابزدگان نیزنیازمندان و مصیبت

ه کند معمول و بر این هدیه دادن وسایل و مایحتاج نیازمندان که مشکل آنان را برآورد
لنهر بسیار بخشنده بودند و ءاد چون مردم ماوراخرسندگی اهدا کننده بويمرسوم و مایه

روي مردم باز بود.ه ها همیشه بدرهاي خانه
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سامانیانداريکشوروامنیتیهايسیاست
وکشورداريتحوالتبرايمناسبیبسترتاشدسپريدرازيروزگارساسانیانازپس

ساختارهايزمینهاوضاعیچنیندربزرگآید. خراسانفراهمایراندرخارجیاسباتنم
چنینبرتکیهباتابخشیدایرانیي جامعهي خستهجانبهتازهرمقیوکردایجادنوینی

اینرویدادهايدرملأتبگشاید. باروزگارآنجهانسويبهراخودهايدروازهظرفیتی
/هجريچهارمقرنازراایرانتاریخدرخارجیسیاستاصوليشالودهتوانمیروزگار

علم،دررستاخیزيبزرگخراساندرسامانیامیرانهنگامایندریافت. درمیالديدهم
براياستواريساختارهايافکندنپیصدددرآنپیدروآوردندوجودبهفرهنگوهنر

دردولتنخستینتوانمیتأجربهارسامانآمدند. آلبرخودمعاصرجهانباروابط
تمهیدهاياي،منطقهحساسوضعیتبرتوسلباکهدانستاسالمیيدورهایرانتاریخ
خالفتبامراودهوجودانباکردند. اینآغازراجهانیجایگاهکسبوآشناییبرايالزم

دیگرباارتباطبرقراريواطالعدریافتبرايهمسایه،ومتقارنهايحکومتنیزوعباسی
شدند (هروي، خارجیهايتحولازايتازهعصرآغازگروکردندهاییتالشجهانهايملت

1389 :119 .(
جغرافیاییموقعیتبرتکیهباوبزرگخراساندرسیاسیموقعیتتثبیتهمچنین

وشدفرهنگیونظامیدینی،سیاسی،تکاپوهايجدیديهعرصوارده،منطقسیاسی
يهدیوانساالراننظامنخستیناصولاساسبرفرآینديچنینبرايراالزمدهايتمهی
جغرافیایینوینهايمرزبنديبهاتکاباویژهبهوسالمیايهدوررانایاریختدردکارآم

نخستینسامانیان،بخشید. بنابراینتوسعهراخارجیروابطومناسباتيهدایرواندیشید
ایندروافکندندپیاسالمیيهدورایرانتاریخدرراجديخارجیتحرکاتهايشالوده
). 120: 1389برداشتند (هروي، نیزاساسیهايگامزمینه

وودختموقعیتدرسشناختسامانیان،کامیابیعلّتترینمهمعرصهایندر
باناننساخت. آگمراهراسامانیانخالفت،دستگاهآشکارهايود. ضعفبتخالفدسـتگاه

همازراخالفتمذهبیواجتماعیوسیاسیجایگاهصفّاریان،وانطاهریيهتجرببهتوجه
برايپیروزي،ازسپ). سـامانیان6: 1392سجادي، وجعفريد (احمدينکردتفکیک
خالفتدسـتگاهايهتواناییازوکردندحفظخلیفهازراخوداطاعتوپایبنديهمیشه

:1347مستوفی، د (آوردنراهمفناممحیطیوگرفتندبهرهخودکمیتحااستحکامبراي
رقیبکهعراقارروزگنایدربدانیمکهیابدمیبیشترياهمیتزمانیامنیتاین.)326

بسامانیعیتضواقتصاديوسیاسیجهتازبود،ماوراءالنّهروخراسانفرهنگیوعلمی
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وامیراالمراهاآنازپسووزراءرقابتخالفت،تگاهدسبرماوراءالنّهرترکاننداشت. تسلّط
جهـتاسـت. ازهمنطقایـنسیاسیبحراننمایانگرآن،برآلبویهسالطینتسلّطنهایتدر

رواجيهزمینراقعردممازنفرهزارانجانگرفتنبازلزلهووباوقحطینیزاقتصادي
ان،نبازرگاوارتجوشدندمتواريعراقممرداززیاديکرد. گروهایجادراغارتودزدي

شـد. درلتعطیعمومیوتجاريهايمکانازبسیاريرو،همینکردند. ازوطناليج
هايافزود. محلّههاناامنیيهدامنبرتشیعوسنّتاهلمذهبیدرگیـريمیـانایـن

تعدادهارگیريداینيهنتیجدروگشتتخریبوغارتيهعرصپیوستهبغدادگوناگون
یکتسلّطازراجامعهعباسیان،اقتداردند. تضعیفشتهکشطرفدوردممازاديزی

دیشهصاحبانانبرايمتعدديهايپناهگاهوردکخارجمتمرکزمذهبیسیاسیيهاندیش
آورد. چنانکههمراهبهراعلمیمراکزتعددقدرت،مراکزکثرتواقعآورد. دروجودبه

بخاراآنانپایتختوسامانیانیحکمرانقلمرومراکز،اینترینممهازیکیشد،ذکرپیشتر
ونویسندگانودادقرارعاعالشّتحترابغدادسیاسی،وعلمیمرکزیکعنوانبهکهبود

سجادي، وجعفرينمود (احمديجلبخودسويبهرابسیاريسیاسیاندیشمندان
بهعصرایناقتصاديوفرهنگیسیاسی،دینی،مناسباتهدورایندر). بنابراین7: 1392

ي هگسـترارجیخطبرواازبرخیوشدمیتعریفخارجیتکاپوهايراستايدردقیقطور
ادانقیبرمبتنیوصوريرسمی،روابطشماردرعباسیانبامراودهچنانچهداشت،تريبیش

د.شنظـامییاسیسسپسوظامینابتدادردیلمیانباروابطکههمچنانبود،ذهبیم
جزچیزيسامانیان،عصربامرتبطمنابعکهاستمبهموسردچناننیزمناسباتازیبرخ

اند همقولایـنازهنـدوچـینابروابطهکچناندهند،نمیدستبهنارساواندكاتیاطالع
خارجیویداخلهايپهنهدرکشوردارياصولتدوینو). تبیین120: 1389(هروي، 
وتجربهبادبیرانوسیاسیهايخبرهازبرخوردارومنظمتشکیالتوجودنیازمند

کیالتتشبیشترشد،متوقفکشورداريامورساسـانیان،فروپاشـیااست. بکارآزموده
ورفتمیانازاداريثباتشد،سیاسیـ نظامیايهدگرگونیدسـتخوشريمجومقـنن
حاکمداخلیثباتکههنگامیتادریافتتوانمیشد. بنابرایناکدراجراییهايمراوده
درخلفاسیاسیاقتدارداشت. پسراهارزمینسمیانروابطبرقراريانتظارنبایدنباشد

طوربهخالفت،نظاممذهبیسـاختارسـببهبایـراندراسـالمیي هدورقروننخستین
تثبیت). با122: 1389هروي، ؛113: 1369رسید (اشپولر، مینظربهصوريکامل

دیگرازآناساقتبوکشوردارياصولبهتوجهضرورتتدریجبهسامانیان،حکومت
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ودورراجوهمممالکباايگستردهارتباطاتاساسهمینبروشداحساسهاسرزمین
بود.شدهبرقرارسامانیعصردرنزدیک

گیريبحث و نتیجه
ي روحیهوبودعقایدتسامحوتساهلبهآمیختهاجتماعیابطرومرکزيآسیايدر
اجتماعیامنیتازجويوبودیافتهزیاديگسترشسامانیاني دورهدرآمیزمسالمت

شدهسرزمیناینبهنویسندگانودانشمندانجذبومهاجرتسببوبودآوردهبوجود
شهرهاگسترشوجمعیترشدوبازرگانیرونقباعثدوستانهمناسباتهمچنین؛ بود

امراینازسامانیانوشدسامانیيجامعهگراییعقلباعثدانشوعلمگردید. رشد
وعقیدهآزادگیازنشاندیگرادیانباتسامحوآرامشکردند.میپشتیبانیوحمایت

مانعموضوعاینوبودادیانوافکارتمامبرايامنیمکانخراسانگردید. لذادموکراسی
کناردرمذهبیعقایدازکمانیرنگینکهبطوريشد؛مینظامیوسیاسیستیزوجدال

مـردمادياقتصعوضرفتهمهروياقتصاديلحاظکردند. بهمیزندگیآمیزمسالمتهم
سامانی،فرمانروايآخرینزماندرخاصهسامانیان،يهدوردرتاریخیمتونيهپایربایران

نابسامانیداشتند،سلطهزیرهايحکومتکهپیامدهاییازیکیزیرااست،هبودبسامان
بیرونخلفاتسلطبارزیرازراخودکهیافتندراآنیارايسامانیانوبودادياقتصضعو

کهنکنندسرازیرخوديهخزانبهرامردمهايوصولیدیگروهاخراجواهمالیاتوکشند
قلمرودربازرگانیرواجاین،برنهاد. افزونبسیارتأثیرآنهاياقتصادعوضدرودخاین
دماننباغیوپنبهوبرنجمانندکشاورزيمحصوالتاست. ازتأمللقابخودامانیانس
ابـزارزي،فلابزارکاغذ،سفال،فرش،ها،پارچهانواعها،میوهسایروتهپسادام،بردو،گ

ماوراءالنهرصادراتیمحصوالتعنوانبهغیرهوروغننواعاشده،دباغیتپوسواعانی،چرم
سپید،هايجامهرابردگانترك،چاپاسبیوفرغانهصادراتیمحصوالتودهشردهنامب

: 1392عیسوي، وپسنداست (نوعشدهثبتجغرافیاییکتبدرآهنوسمشمشـیر،
بـراياالکصورتبهآنادمازوشخصیمصرفبرايکاالهااینسامانیاندوران). در123

بود،مصرفیخودوطبیعیشکلبهعمدتاًاقتصادچهشد. گرمیعرضهازاربهبمبادله
ي هویژسنتیاطبیعیشرایطبودنمساعدکنند. بنابرمبادلهراکاالهاایـنتوانستندمی

اینلیدتويهرشتدرمختلفکشورهايیاوکشوراز مختلفیواحینخص،مشااليکتولید
وشهرهابیندرتريوسیعبازرگانیومبادلهسببامراینویافتندمیشهرتکاالآنیا

پیشبخارا،نیزفرهنگیيزمینه). در124: 1392عیسوي، وپسندگردید (نوعمیکشورها
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زبانوایرانیفرهنگباآناهلوبودهماوراءالنهريمنطقهتمدنمهداسالم،وروداز
ه رابامجاورتجهتبهنیزاقتصاديلحاظبهمنطقه،داشتند. اینآشنایییساسان

وهابرنامهاجرايدلیلبهنیزاسالمورودازداشت. پسفراوانیرونقابریشم،بازرگانی
آندرفرهنگیرشدبرايبیمناسيزمینهسامانی،دولتاجتماعیوفرهنگیهايسیاست

يتوسعهآنن پیماتریناصلیکهبخارادرفرهنگیيعهتوسعاملترینشد. مهمفراهم
فرهنگیوحکومتیاداري،هايسیاستوتدابیربود،ماوراءالنهريمنطقهدراسالمدین

ازحمایتواقتصاديواجتماعیامنیتایجادوتسامحوتساهلبود. سیاستسامانیان
يادارهدرعلماکارگیريبهومدارسوقاهاخانمساجد،ي توسعهدانشمندان،وادباوعلما

درویژهبهمنطقه،اینبهفرهنگوعلمدوستدارانازبسیاريمهاجرتساززمینهدولت،
تثبیتسبباسالمی،معارفدانشجویانبزرگموجایننهایت،دروشدبخاراشهر

شد بخارادراندرخشايچهرهایجادوماوراءالنهرمناطقسایردراسالمدینهايآموزه
).133: 1394حسینی، و(ایزدي
بیشتريشتابعمرانیهايفعالیتهاراهامنیتبهتوجهبانیزسازوساختلحاظاز

سامانیانيدورهبود. درکاروانسراهاساختوتوسعهشتاباینزربايگرفت. نمونهخودبه
دروساختندمیرودهاوهاچشمهکناردراغلبوهاراهکناردرمعموالًراکاروانسراها

ساختهکاروانسراهااینبرايهمانباريآبنداشت،وجودآبموردنظرمحلدرکهصورتی
اکن امکناردرمذهبیعللبنابرراابنیهاینمواردبرخیدرسلجوقیانزمانشد. درمی

رفتوبازارواجروکاررونقباواقعساختند. درمیهممذهبیمدارسومساجدومقدس
بنايکناردردیگريبناهايناگزیرویافتندمیگسترشکاروانسراهامسافرین،زیادآمدو

).27: 1989شد (احسانی، مینهادهبنیادپیشین
درخالفتشرقيهمنطقدرسیاسیتحرکاتبهتمایلوسامانیاناستقرارهمچنین

اعـمیداخلسیاستدرايتازهلفصتنهانهمیالدي/ دهمهجريچهارموومسهايقرن
وجودبهآندنمانواجتماعیطبقاتسیاست،فرهنگ،اقتصاد،هايعرصهدرتحولاز

جهانباخارجیسیاستجدیدساختارهايتبیینوتوسعهبرايالزمتمهیداتبلکهآورد،
وتثبیتووقلمرداخلیمسائلازدوربهسامانکرد. آلایجادروزگارآنغربوشرق

شناساییدرنیزراايتازهتالشعصر،همقدرتهايوخالفتبرابردرسیاسیارکاناقتـدار
آغازودخعصرنزدیکودورهايحکومتباسیاسیارتباطبرايجدیدهايراهيهمطالعو

هبخراسانسیاسـیجغرافیايازاسـتفادهباسامانیامیرانکهدریافتتوانکردند. می
رهبهراهایندرخودهايتوانمنديازوداشتندتمایلخارجیسیاستيهتوسعوتقویت
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يهدورایرانتاریخدریسیاسقدرتنخستینتوانمیرادولتایندلیلهمینبردند. به
کهتسلجوقیان) دانسوغزنویانبویه،آلچونهاییحکومتیافتنقدرتازاسالمی (پیش

هايفرمانوهاقانونها،دستورالعملشاملخارجی،سیاستابزارکارگیريبهرونددر
(هروي، کردند مبادرتخودروزگارهايدولتباسیاسیروابطبرقراريبهآن،بامرتبط
ونهمچازهتهايدرتقابیسیاسهايتبادلنخستینازبرخیدچن). هر132: 1389
فروپاشیازپسعهد،ایندرخارجیسیاستبود،نظامیهايچالشربیبتنمها،روس

کردند. تشویقبسیارراآنهانیزسامانیامیرانویافترونقووینتکساسانیان
احوال و زندگی مردم عصر سامانی يکنندهدر کل اوضاع و شرایط اجتماعی بیان

چه رعلما و شعرا، گدهقانان،اوضاع اقتصادي و تجاري سامانیان دبیران،است. با توجه به
صلح خارجی صنعت و بازرگانی رونق و پیشرفت فراوانی داشت و قلمرو آنان يدر سایه

اما در مورد رشد شهرنشینی و ؛ حمله و هجوم بیگانگان مصون ماندنزدیک یک قرن از
توجهی به شرایط اوضاع روستاها باید گفت که روستاها بیش از گذشته ظلم و ستم کم
نبودن شهرها گریختند و در شهرها عالوه بر شلوغ بودن وکشیدند به همین خاطر بهمی

بهداشت تورم کار و کارگر در شهرها بوجود آمد و مردم از نابرابري و عدم عدالت و مساوات 
برندند و ناراضی بودند.رنج می

اي قابل مقایسه نیستند. اکثر دانشمندانیافتگان عصر سامانی با هیچ دورهپرورش
اسکندریه بتوان یافت.يارم هجري است که نظیر آن را شاید در حوزهمتعلق به قرن چه

افکار و علوم، تساهل و تسامح يهترین عامل رشد و توسعسامانیان یکی از اساسیيهدور
گرایی است که از ترین دلیل بسط دانش و پویایی فکر و عقلفکري است. آزادي عقیده مهم

تساهل با ادیان و فرق دیگر گردید. آرامش ویسوي امراي سامانی تقویت و حمایت م
آزادي عقیده در این زمان است که باعث ساخت تمدن و پیشرفت فرهنگ يهدهندنشان

جتماع باال بود و عاري از سامانی فضاي فکري و سطح فرهنگ ايدر جامعهگردید.
اعث جدال و بود. لذا خراسان جایگاهی امن براي تمام افکار و ادیان بود و بتعصبات

ز عقاید مذهبی با کمانی ارنگینيشد. در این دورهسیاسی و نظامی نمیيستیزه
آمیز و غیر متعصبانه رواج داشت و بحث در خصوص علوم دینی، مجادله همزیستی مسالمت

بارز عصر سامانی را عدالت و خصوصیات و تبادل افکار و آزاداندیشی حاکم بود.
هاي قلمرو خودشان شمردند و رونق علم و فرهنگ و آزاديپروري و بسط آن دررعیت

دانند. سیاسی، اجتماعی را مدیون این خصوصیت می
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