ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ هﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری هﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی هﺎ و
ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ هﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺧش  ۵ -ﺗﮭﯾﮫ و ﭘژوھش )ﺻﺑﺎح(
)ﭘژوھش و ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧذ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﺎ ﻧوآورﯾﮭﺎ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر،
اﻣﯾدوارم ﮐﮫ اﯾن ﭘژوھش ﻣﺳﺗﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋواﻗب ﻧﺎﮔوار ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺟﻧﮓ اﻓروزﯾﮭﺎ آﮔﺎھﯽ
ﺳودﻣﻧدی را ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧﺳﺗﮫ از ﺟﻧﮓ در ﮐﺷور دردﻣﻧد و وﯾراﻧﮫء ﻣﺎ ﺑدھد(

ﺟﻧﮓ و ﮐﺷﻣﮑﺷﮭﺎی اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾزاﻧس

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﭘراﺗوری روم ،ﻏرﺑﯽ در ﺳﺎل  ۴٧۶ﻣﯾﻼدی ﺳﻘوط ﮐرد،ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ )اﺳﺗﺎﻧﺑول اﻣروز(
ﭘﺎﯾﺗﺧت روم ﺷرﻗﯽ ،ﯾﺎ اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾزاﻧس ﺷد ،ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﺎﺧت و ﺗﺎزھﺎ و ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣذھﺑﯽ ،از ﻗﺑﯾل ﻣﻧﻊ
ﺷﻣﺎﯾل ﭘرﺳﺗﯽ ،ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن و ﺛروﺗﻣﻧد ﺗرﯾن ﺷﮭر ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑود .آن ﺷﮭر ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣرﮐز ﻣﺳﯾﺣﯾت ارﺗدوﮐس ﺗﺎ ﺳﺎل  ١۴۵٣م ﺑﮫ ﻧﻘش ﺧود اداﻣﮫ داد .ﻗﺳطﻧطﯾﻧﮫ )اﺳﺗﺎﻧﺑول ﮐﻧوﻧﯽ( ،ﺑﺎ
ﺑﻧدرﮔﺎھﮭﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل دﻓﺎع ﺑود.ﭘﺎﯾﺗﺧﺗﯽ ﺟدﯾد و اﻣن ﺑرای اﻣﭘراﺗوری
روم ﺷرﻗﯽ ﺑود .اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾزاﻧس از ﺳﺎل  ۵٢٧ﻣﯾﻼدی ،ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ژوﺳﺗﯽ ﻧﯾن )در ﺣدود
 ۴٨٣-۵۶۵م( ﻗرار داﺷت و وی از ﺳوی ھﻣﺳری ﮐﺎردان ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻠﮑﮫ ﺗﺋودورا )در ﺣدود ۵۴٨ -۵٠٠
ﻣﯾﻼدی( و ﺳرداری ﮐﺎرآﻣد ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻠﯾﺳﺎرﯾوس) ،در ﺣدود  ۵٠۵-۵۶۵ﻣﯾﻼدی( ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺷد .
ژوﺳﺗﯽ ﻧﯾن در ﺑﺎزﭘس ﮔﯾری ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ از ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺟزو اﻣﭘراﺗوری روم ﻏرﺑﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد ،ﻣوﻓق ﺑود .ژوﺳﺗﯽ ﻧﯾن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺑزرگ اﺑﺎ ﺻوﻓﯾﮫ ﻓرﻣﺎن داد.
اﺻﻼﺣﯽ ﮐﮫ وی در ﻗواﻧﯾن روم ﺑﮫ وﺟود آورد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوﻗﯽ ﭘﯾﺷﺗرﻓﺗﮫ ای ﻣوﺳوم ﺑﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ژوﺳﺗﯽ ﻧﯾن ﮔردﯾد .
اﻣﺎ ﻓﺗوﺣﺎت ژوﺳﺗﯽ ﻧﯾن دﯾری ﻧﭘﺎﯾﯾد .اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾزاﻧس ﮐﮫ ﺑر اﺛر ﺷﯾوع طﺎﻋون ﺗﺿﻌﯾف ﺷده ﺑود
ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر دﺷﻣﻧﺎﻧش ﻧﺑود .در ﺳﺎل  ۶۴٧م ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎی
ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ را ﺑﮫ ﺗﺻرف دراوردﻧد .
ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ ﺳﭘﺎھﯾﺎن اﺳﻼم ،اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾزاﻧس ﺗﺎ ﻣرزھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺧود ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﺳﯾل
اول )ﺣدود  ٨١٢-٨٨۶م( ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯾد .در زﻣﺎن ﺑﺎﺳﯾل اول زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻻﺗﯾن ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﺑﺎﺳﯾل دوم( ﺣدود  ١٠٢۵-٩۵٨م( ﮐﮫ ﺟﻧﮕﺟوﯾﯽ ﺑﯽ رﺣم ﺑود ،ﻗدرت
ﺑﯾزاﻧس از رود ﺧﺎﻧﮫ داﻧوب در آﻟﻣﺎن ﺗﺎ ﺟزﯾره ﮐرت ،و از ﺟﻧوب اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺗﺎ ﺳورﯾﮫ ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود .
ﺟﻧﮓ ﻗدرت :در دوران ﮐﺷور ﮔﺷﺎﯾﯾﮭﺎی ﺑﺎﺻﯾل دوم ،ﺗﺟﺎرت ﭘﯾﺷﺗرﻓت ﮐرده و ﻣﺑﻠﻐﯾن ﻣذھﺑﯽ
ارﺗودوﮐس آﯾﯾن ﺧود را در ﮐﺷورھﺎی ﺣوزه درﯾﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن و روﺳﯾﮫ ﺗروﯾﺞ ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﭘﯾروزی ﺗرﮐﺎن
ﺳﻠﺟوﻗﯽ در ﺟﻧﮓ ﻣﻧزﯾﮏ )در ﺗرﮐﯾﮫ ﮐﻧوﻧﯽ( در ﺳﺎل  ١٠٧١م ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑر ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ و آﻏﺎزی دﯾﮕر
ﺑود .در ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ ،ﺟﻧﮓ ﻗدرت در درﺑﺎر اﻣﭘراﺗوری ﭼﻧﺎن ﺑﻐرﻧﺞ ﺷده ﺑود ﮐﮫ واژه ﺑﯾزاﻧس ﺑﺎ واژه

ھﺎی ﺗوطﺋﮫ و ﻓرﯾب ﻣﺗرادف ﮔﺷت .اﻣﭘراﺗوری ھﺎی ﺷﮑﺳت ﺧورده و ﻣدﻋﯾﺎن ﺗﺎج و ﺗﺧت ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ﺧطراﺗﯽ از ﻗﺑﯾل ﺿرب و ﺟرع ،ﻗطﻊ ﻋﺿو و ﯾﺎ ﺑدﺗر از آن را ﭘذﯾرا ﻣﯽ ﺷدﻧد .از  ٨٨اﻣﭘراﺗور
ﺑﯾزاﻧس  ٢٩ﺗن از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طرز ﻓﺟﯾﻌﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .
در ﺳﺎل  ١٢٠۴م ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﺻﻠﯾﺑﯽ اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ ،ﮐﮫ ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ از آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﮐرده ﺑود ﺗﺎ
ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺗرﮐﺎن ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﺑﺟﻧﮕد ،ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ در روﯾﺎ روﯾﯽ ﺑﺎ ﻗدرت روز اﻓزون اﻣﭘراﺗوری ﺑﺎ ﻗدرت
روز اﻓزون اﻣﭘراﺗوری ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑدون ﯾﺎور ﻣﺎﻧد .در ﺳﺎل ١۴۵٣م ،ﭘس از دو ﻣﺎه ﻣﺣﺎﺻره ﺳﻠطﺎن
ﻣﺣﻣد دوم ﻣﻠﻘب ﺑﮫ ﻓﺎﺗﺢ ) ١۴٣٢-١۴٨١م( وارد ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ ﺷد و آﻧرا اﺳﺗﺎﻧﺑول ﻧﺎﻣﯾد .
ﺳﺎل  ٢٨۵ﻣﯾﻼدی :اﻣﭘراﺗور دﯾﮑﻠﺗﯾﺎﻧوس ،اﻣﭘراﺗوری روم را ﺑﮫ دو ﻧﯾﻣﮫ ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن اﻣﭘراﺗور ﻧﯾﻣﮫ ﺷرﻗﯽ و دﯾوﮐﻠس اﻣﭘراﺗور ﻧﯾﻣﮫ ﻏرﺑﯽ ،ﻣﯽ ﮔردد .
 :٣٣٠در ﻣﺎه ﻣﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎل ،ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ﺷﮭر ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻧﺷﯾن ﺑﯾزاﻧﺗﯾوم را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾﻧوﭘل
)ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ( ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .
:۵٢٧ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ژوﺳﺗﯽ ﻧﯾن ﻣﻠﻘب ﺑﮫ ﮐﺑﯾر آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد .
 :۵٣۴ژوﺳﺗﯽ ﻧﯾن ،اﺻﻼﺣﯾﮫ ای را ﮐﮫ ﺑر ﻗواﻧﯾن روم ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ژوﺳﺗﯽ ﻧﯾن
در اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣوم ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﺳﭘﺎه ﺑﯾزاﻧس ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﻠﯾﺳﺎ رﯾوس ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ را از واﻧدل ھﺎ
(ﻗﺑﺎﯾل ﺑرﺑر ﺳﺎﮐن اروﭘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ )ﺑﺎز ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .
 :۵۵٢ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺑﯾزاﻧس )روم ﺷرﻗﯽ( ﺳراﺳر اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ را از ﭼﻧﮓ ﺑرﺑر ھﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺳﺎزد .
 ۵٧٠ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ،ﺣﺿرت ﻣﺣﻣد )ص( ،در ﺷﮭر ﻣﮑﮫ ﻣﺗوﻟد ﻣﯽ ﺷود .
 :۶٢٧در ﺟﻧﮓ ﻧﯾﻧوا ،ﺳﭘﺎه ﺑﺎﺧﺗرﯾﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﺑﯾزاﻧس ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ھرﻗل )ھراﮐﻠﯾوس( ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺧورد .
 :-٧١٧-٧١٨ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ در ﺑراﺑر ﻣﺣﺎﺻره طوﻻﻧﯽ ﺳﭘﺎه اﺳﻼم ،ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد .
 :٧٣٠اﻣﭘراﺗور ﻟﺋوی ﺳوم ﺑﺎ ﻣﻧﻊ ﻧﻣودن ﺷﻣﺎﯾل ﭘرﺳﺗﯽ )ﭘرﺳﺗش ﺗﻣﺛﺎﻟﮭﺎی ﻗدﯾﺳﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ( و ﺻدور
دﺳﺗور ﻧﺎﺑودﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﻣﺷﺎﺟرت و ﻣﻧﺎزﻏﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ درﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺷدت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .
 :٧۵١ﻟوﻣﺑﺎردھﺎ ﺷﮭر راوﻧﺎ در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ را از ﺑﯾزاﻧس ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻗدرت
اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾزاﻧس در ﻏرب اروﭘﺎ ،ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد .
 :٨۴٣ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﭘرﺳﺗش ﺷﻣﺎﯾﻠﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘذﯾرد .
 :٩٣٩ﺑﺎ ازدواح ﺷﺎھزاده آﻧﺎ ﺑﺎ وﻻدﯾﻣﯾر ،ﻓرﻣﺎﻧروای ﮐﯾف ،ﮔروﯾدن روﺳﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ارﺗدوﮐس،
رﺳﻣﺎ ً آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .
 :١٠١٨ﺑﺎﺳﯾل دوم ،اﻣﭘراﺗور ﺟﻧﮓ آزﻣوده ﺑﯾزاﻧس ،ﺑﻠﻐﺎرھﺎ را ﺗﺎروﻣﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺷورش ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾروزی ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧد ،وی دﺳﺗور ﮐور ﮐردن ﺗﻣﺎم ﺳرﺑﺎزان
ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺑﻠﻐﺎر را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد .
 :١٠٧١در ﺟﻧﮓ ﻣﻧزﯾﮑرت ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾزاﻧس ﺗوﺳط ﺗرﮐﺎن ﺳﻠﺟوﻗﯽ ،ﺣﮑﻣراﻧﺎن ﺳرزﻣﯾن آﻧﺎﺗوﻟﯽ
)واﻗﻊ در ﺑﺧش آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺗرﮐﯾﮫ( ،ﺗﺎروﻣﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد .
 :١٢٠۴ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﺻﻠﯾﺑﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﺟﻣﮭوری ﺗﺎزه ﻗدرت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻧﯾز در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ،
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺗﺻرف و ﻏﺎرت ﻣﯽ ﮔردد .آﻧﮭﺎ در اﯾن ﺷﮭر ،ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐم دوام ﺗﺎﺳﯾس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
آﻧرا اﻣﭘراﺗوری ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .
 :١۴۵٣ﭘس از دو ﻣﺎه ﻣﺣﺎﺻره ،ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺗرﮐﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺣﻣد دوم ،ﺳﻠطﺎن
ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻘوط ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﻠﯾﺳﺎی اﯾﺎ ﺻوﻓﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻣﺑدل ﻣﯽ ﺷود و وﻗف ﻋﺑﺎدت ﺧدا ﻣﯽ ﮔردد .ﺷﮭر
ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ ،اﺳﺗﺎﻧﺑول ﮐﻧوﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻣﭘراﺗوری ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .
در ﺳﺎل  ۴۶٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ،ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ  ۵١ﺳﺎﻟﮫ از اھﺎﻟﯽ ﻗﺳطﻧطﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم داﻧﯾل ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن از
ﯾﮏ ﺳﺗون ،ﺧود را از زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺧﺎرج ﮐرد .او  ٣٣ﺳﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻣﺑول دﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾت روی
ﺳﺗون زﻧدﮔﯽ ﮐرد .او در ﻣﯾﺎن ﺑﺎران و ﺑرف ﯾﺦ ﻣﯽ زد و در ھﻧﮕﺎم ﺗﺎﺑش آﻓﺗﺎﺑش آﻓﺗﺎب ﻋرق ﻣﯽ
رﯾﺧت .ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧرده ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻘوط او ﻣﯽ رﯾﺧت .ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧرده ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻘوط او ﻣﯽ ﺷد .داﻧﯾل از ﯾﮏ
ﺳﺗون دﯾﮕر ،داﻧﯾل از ﯾﮏ ﺳﺗون ﻧﺷﯾن دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳن ﺳﯾﻣون اﺳﺗﺎﯾﻼت )ﺷﻣﻌون ﻣﻧﺎره ﻧﺷﯾن( ﮐﮫ از
اھﺎﻟﯽ ﺳورﯾﮫ ﺑود ،اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮔرﻓت.

ﻧﺒﺮدھﺎی طﺎھﺮﯾﺎن و اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﺎﺧﺘﺮ زﻣﯿﻦ

طﺎھرﯾﺎناوﻟﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘل درﺑﺎﺧﺗرزﻣﯾن ﺑﻌد از ﺣﻣﻠ ٔﮫ اﻋراب ﺑودﻧد.
در اواﯾل ﻗرن ﺳوم ،طﺎھر ﺑن ﺣﺳﯾن ،ﯾﮑﯽ ازﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺄﻣون ﻋﺑﺎﺳﯽ از طرف او اﻣﯾر ﺧراﺳﺎن ﺷد و
ﺑدﻟﯾل آن ﮐﮫ ﻋدم اطﺎﻋت ﺧود را از ﻣﺄﻣون اﻋﻼم ﮐرد ،اوﻟﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘل را ﺑﻌد از اﺳﻼم ﺗﺷﮑﯾل
ﺷد و ﺣﮑوﻣت او ﺑﮫ طﺎھرﯾﺎن ﻣﻌروف ﺷد .طﺎھرﯾﺎن در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺑﮫ ﭘﯾروزی دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد و
ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر را ﺑﮫ ﺗﺻرف در آوردﻧد و ﻧظم و اﻣﻧﯾت را
در ﻣرزھﺎ ﺑر ﻗرار ﮐردﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت طﺎھرﯾﺎن ،ﺑﮫ ﺟﮭت اھﻣﯾت دادن آﻧﺎن ﺑﮫ
زراﻋت و ﻋﻣران و آﺑﺎدی وﻣردم ﺑﮫ آﺳودﮔﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد.
در زﻣﺎن طﺎھرﯾﺎن ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی ﺑﺎﺑﮏ و ﻣﺎزﯾﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب در اذرﺑﺎﯾﺟﺎن و طﺑرﺳﺗﺎن)ﻣﺎزﻧدران(رخ داد
ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ اﻧﮭﺎ از ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷرق ﺑﺎز دارد.ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن دﺳت ﺑﮫ ﺷورش زدﻧد.اﺧرﯾن اﻣﯾر
طﺎھری ﻣﺣﻣدﺑن طﺎھرﻧﯾز ﻓردی ﻣﻘﺗدر ﻧﺑود.در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﮑوﻣت طﺎھرﯾﺎن رو ﺑﮫ ﺿﻌف ﻧﮭﺎد و ﺳراﻧﺟﺎم
در ﻣﯾﺎﻧﮫھﺎی ﺳده ﺳوم ھﺟری ﺑﮫ دﺳت ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺳرﻧﮕون ﺷد.
اﻣﯾران ﺧﺎﻧواده طﺎھرﯾﺎن ﻋﺑﺎرت اﻧد از:
طﺎھر ﺑن ﺣﺳﯾن ﻣﻌروف ﺑﮫ ذوﯾﻣﯾﻧﯾن
طﻠﺣﮫ ﺑن طﺎھر
ﻋﻠﯽ ﺑن طﺎھر
ﻋﺑدﷲ ﺑن طﺎھر
طﺎھر ﺑن ﻋﺑدﷲ
ﻣﺣﻣد ﺑن طﺎھر ﺑن ﻋﺑدﷲ
ﺻﻔﺎرﯾﺎن
ﺻﻔّﺎرﯾﺎن از دودﻣﺎنﺳرزﻣﯾن ﻣرداﻓرﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروزوﻓرﻣﺎﻧروای ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﻣﻧطﻘﮫ ﺑودﻧد.
َ
ﭘﺎﯾﺗﺧت اﯾﺷﺎن ﺷﮭر َز َرﻧﮓ )زرﻧﺞ( ﺑود .ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﻧﺧﺳﺗﯾن اﻣﯾر اﯾن ﺧﺎﻧواده ﺑود ﮐﮫ دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل
اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻔﺎرﯾﺎن را ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎد .ﻟﯾث ﺳﮫ ﭘﺳر داﺷت ﺑﻧﺎﻣﮭﺎی ﯾﻌﻘوب و ﻋﻣر و ﻋﻠﯽ ،ھر ﺳﮫ ﭘﺳران ﻟﯾث
ﺣﮑوﻣت ﮐردﻧد اﻣﺎ دوره ی ﺣﮑوﻣﺗﺷﺎن ﭼﻧدان ﻧﭘﺎﯾﯾد .ﯾﻌﻘوب ﻧﯾز در اواﯾل ﻣﺎﻧﻧد ﭘدر روﯾﮕری ﻣﯽﮐرد و
ھرآﻧﭼﮫ ﺑدﺳت ﻣﯽآورد ﺟواﻧﻣرداﻧﮫ ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن و ھﻣﺳﺎﻻﻧش ﺿﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐرد .ﭼون ﺑﮫ ﺳن رﺷد رﺳﯾد
ﺗﻌدادی از ﻣردان ﺟﻣﻊ ﺷده او را ﺑﮫ ﺳرداری ﺧود ﺑرﮔزﯾدﻧد.
در ﺳﺎل  ٢٣٧ﮐﮫ طﺎھرﺑن ﻋﺑدﷲ در ﺧراﺳﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﮐرد ﻣردی ﺑﻧﺎم ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻧﺻر ﮐﻧﺎﻧﯽ ﺑر
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷد و ﯾﻌﻘوب ﺑﮫ ﺧدﻣت وی در آﻣد .طﺎھر ﮐﮫ ﻣردی ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر ﺑود ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻧﺻر را از
ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑراﻧد و ﭘس از وی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم درھم ﺑن ﻧﺿر ﺧروج ﮐرد و ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﺗﺻرف ﻧﻣود و
ﺳﭘﺎھﯾﺎن طﺎھر را از ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑراﻧد .درھم ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت از ﻋﮭده ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺑرآﯾد ﯾﻌﻘوب را ﺳردار ﺳﭘﺎه
ﺧوﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ،ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﭼون ﺿﻌف ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ درھم را دﯾدﻧد از ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﯾﻌﻘوب اﺳﻘﺑﺎل ﻧﻣودﻧد.

ﭘس از ﭼﻧدی واﻟﯽ ﺧراﺳﺎن ﺑﺎ ﭼﺎره ﺗدﺑﯾر درھم را اﺳﯾر ﮐرد و ﺑﮫ ﺑﻐداد ﻓرﺳﺗﺎد ،او ﻣدﺗﯽ در ﺑﻐداد
زﻧداﻧﯽ ﺑود ﺑﻌد آزاد ﮔردﯾد و ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺧﻠﯾﻔﮫ در اﻣد .درﯾن زﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎر ﯾﻌﻘوب ﻧﯾز ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت و
او ﺑﮫ دﻓﻊ ﺧوارج رﻓت ،ﯾﻌﻘوب ﭼون ﻣردی ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر و ﻋﯾﺎر ﺑود ﺗﻣﺎم ﯾﺎراﻧش از وی ﭼﻧﺎن
ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑرون از ﺗﺻور ﺑود .ﯾﻌﻘوب ﺑﻌد ار ﺿﺑط ﺳﯾﺳﺗﺎن رو ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﻧﮭﺎد وﻟﯽ
ﭼﯾزی ﻧﺻﯾﺑش ﻧﺷد.
ﯾﻌﻘوب ﻣردی ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑزودی ﻣﺿﻣﺣل ﺷود ،ﺑﺎز ﺑﺎر دﯾﮕر در ﺳﺎل  ٢۵٣رو ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﻧﮭﺎد اﻣﺎ اﯾن
ﺑﺎر ﺑﺧت ﯾﺎر او ﺑود ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧراﺳﺎن را ﺑﮕرﻓت و از آﻧﺟﺎ رو ﺑﮫ ﮐرﻣﺎن ﻧﮭﺎد و ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺣﺎﮐم
ﺷﯾراز در ﮐرﻣﺎن را ﺑﮕرﻓت .ﭘس از آن رو ﺑﮫ ﺷﯾراز ﻧﮭﺎد ﺑﺎ ﺣﺎﮐم آن ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻧﮕﯾده و آن را ﻧﯾز
ﺑدﺳت آورد .ﯾﻌﻘوب ﺑﻌد از واﻗﻌﮫ ﭼﻧد ﻧﻔر از طرﻓداران ﺧود را ﺑﺎ ﭘﯾﺷﮑشھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﻧزد ﺧﻠﯾﻔﮫای
ﺑﻐداد ﻓرﺳﺗﺎد و ﺧود را ﻣطﯾﻊ ﺧﻠﯾﻔﮫ اﻋﻼن ﮐرد.
اﻟﻣؤﻓق ﺑرادر ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻣﻠﮑت ﺑود رﺳوﻟﯽ ﻧزد ﯾﻌﻘوب ﻓرﺳﺗﺎد.ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ وﻻﯾت ﺑﻠﺦ
و ﺗﺧﺎرﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﻌﻘوب اﺳت .ﯾﻌﻘوب ﻧﯾز ﺑﻠﺦ را ﺗﺻرف ﻧﻣوده ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎﺑل ﺷد واﻟﯽ
ﮐﺎﺑل را اﺳﯾر و ﺷﮭر را ﺗﺻرف ﻧﻣود ،ﭘس از آن ﺑﮫ ھرات رﻓت و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺷﺎﭘور و ﻣﺣﻣد ﺑن
طﺎھر ﺣﺎﮐم ﺧراﺳﺎن را ﺑﺎ اﺗﺑﺎﻋش اﺳﯾر و ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻓرﺳﺗﺎد و از آﻧﺟﺎ رواﻧﮫ طﺑرﺳﺗﺎن ﺷد ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ
ﺑﺎ ﺣﺳن ﺑن زﯾد ﻋﻠوی ﺑﺟﻧﮕد .ﺣﺳن درﯾن ﺟﻧﮓ ﺷﮑﺳت ﺧورد ﻓرار ﻧﻣود و ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن دﯾﻠﻣﺎن رﻓت .
ﯾﻌﻘوب از ﺳﺎری ﺑﮫ آﻣل رﻓت و ﺧراج ﯾﮑﺳﺎﻟﮫ را ﺟﻣﻊ ﮐرد و رواﻧﮫ دﯾﻠﻣﺎن ﺷد ،در راه در اﺛر ﺑﺎرﯾدن
ﺑﺎران ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و ﺧود ﻣدت ﭼﮭل روز ﺳرﮔردان ﻣﯾﮕﺷت.
ﯾﻌﻘوب رﺳوﻟﯽ را ﻧزد ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻓرﺳﺗﺎد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ طﺑرﺳﺗﺎن را ﻓﺗﺢ ﮐرده ﺣﺳن را ﻣﻧزوی ﺳﺎﺧﺗﮫ
اﺳت ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﻣورد ﻧظر ﺧﻠﯾﻔﮫ واﻗﻊ ﮔردد ،اﻣﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺣﮑﻣﯽ را ﺗوﺳط ﺣﺎﺟﯾﺎن ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﻓرﺳﺗﺎد
ﮐﮫ ﭼون وی از ﺣﮑم ﻣﺎ ﺗﻣرد ﮐرد و ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﺳﻧده ﻧﮑرد او را در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻟﻌن ﮐﻧﻧد.
ﮐﺷﻣﮑش ﻣﯾﺎن ﺻﻔﺎرﯾﺎن و ﺧﻼﻓت ﺑﻐداد :ﻣﺣﻣد ﺑن واﺻل ﺗﻣﯾﻣﯽ ﺑر ﭘﺎرس ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷده ﺑود .اﻟﻣﺗﻌﻣد
ﻋﺑﺎﺳﯽ ﻓﺎرس را ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﺑن ﺑﻐﺎ داد ،ﻣوﺳﯽ ﻧﯾز ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻣﻔﻠﺢ را ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﺣﻣد ﺑن واﺻل
ﻓرﺳﺗﺎد ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺷﮑﺳت ﺧورد و اﺳﯾر ﺷد .ﭼون ﯾﻌﻘوب در ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺧﺑر ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗن ﮐﺎر اﺑن
واﺻل را ﺷﻧﯾد طﻣﻊ در وﻻﯾت ﻓﺎرس ﺑﺳت ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺣﻣد ﺑن واﺻل در اھواز ﺑود وی رو ﺑﮫ
ﻓﺎرس ﻧﮭﺎد و ﻓﺎرس را ﺗﺻرف ﮐرد .در ﺳﺎل  ٢۶٢ﯾﻌﻘوب از ﻓﺎرس رو ﺑﮫ ﺧوزﺳﺗﺎن ﻧﮭﺎد .ﭼون ﺧﺑر
ﺑﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ اﻟﻣﻌﺗﻣد رﺳﯾد ﻓرﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﺧراﺳﺎن ،ﮔرﮔﺎن ،طﺑرﺳﺗﺎن و ری و ﻓﺎرس را در ﺣﺿور
ﺣﺎﺟﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول ﺷرطﮕﯽ ﺑﻐداد ﺑﮫ وی داد .اﻣﺎ ﯾﻌﻘوب راﺿﯽ ﻧﺷد و ﺑﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﭘﯾﻐﺎم داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﯾزی
راﺿﯽ ﻧﯾﺳت ﺟز رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺑﻐداد .ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑرادرش اﻟﻣوﻓق را ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﯾﻌﻘوب ﻓرﺳﺗﺎد ،ﯾﻌﻘوب درﯾن
ﺟﻧﮓ ﺷﮑﺳت ﺧورد ،ﺑﺳﯾﺎری از اﻣوال ﯾﻐﻘوب ﺑدﺳت ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺑﻐداد اﻓﺗﺎد ،و ﺑﮫ ﻧﺎم ﻏﻧﯾﻣت ﺑﮫ ﺑﻐداد
ﺑرده ﺷدﻧد.
اﻟﻣؤﻓق ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﺑﻐداد ﺑﺎزﮔﺷت و ﯾﻌﻘوب ﻧﯾز در ﮔﻧدیﺷﺎﭘور ﺑﮫ ﻣرﯾﺿﯽ ﻗوﻟﻧﺞ ﻣﺑﺗﻼ ﮔﺷت .
ﺧﻠﯾﻔﮫ رﺳوﻟﯽ را ﺑﺎ ﻣﻧﺷور وﻻﯾت ﭘﺎرس و اﺳﺗﻣﺎﻟت ﻧزد ﯾﻌﻘوب ﻓرﺳﺗﺎد .ﯾﻌﻘوب ﻗدری ﻧﺎن ﺧﺷﮏ و
ﭘﯾﺎز و ﺷﻣﺷﯾر را ﭘﯾﺷروی ﺧود ﻧﮭﺎد و ﺑﮫ رﺳول ﮔﻔت» :ﺑﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﮕو ﮐﮫ ﻣن ﺑﯾﻣﺎرم و اﮔر ﺑﻣﯾرم ﺗو از
ﻣن رھﺎ ﻣﯾﺷوی و ﻣن از ﺗو ،اﮔر ﻣﺎﻧدم اﯾن ﺷﻣﺷﯾر ﻣﯾﺎن ﻣﺎ داوری ﺧواھد ﮐرد ،اﮔر ﻣن ﻏﺎﻟب ﺷوم ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎم ﺧود رﺳﯾده ﺑﺎﺷم و اﮔر ﻣﻐﻠوب ﺷوم اﯾن ﻧﺎن ﺧﺷﮏ و ﭘﯾﺎز ﻣرا ﺑس اﺳت «.ﯾﻌﻘوب در ﺳﺎل ٢۶۵
در ﮔﻧدی ﺷﺎﭘور در اﺛر ﻣرض ﻗوﻟﻧﺞ در ﮔذﺷت .ﯾﻌﻘوب را ﻣردی ﺑﺎﺧرد و اﺳﺗوار ﺗوﺻﯾف ﮐرده اﻧد .
ﺣﺳن ﺑن زﯾد ﻋﻠوی ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﺷﻣﻧﺎﻧش ﺑود او را ﻧﺳﺑت اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﭘﺎﯾدارﯾش ﺳﻧدان ﻟﻘب داده ﺑود.
اﻣﯾران ﺻﻔﺎری
< ﯾﻌﻘوب ﺑن ﻟﯾث ﺻﻔﺎری< ﻋﻣرو ان ﻟﯾث ﺻﻔﺎری< ﻋﻠﯽ ﺑن ﻟﯾث ﺻﻔﺎری< طﺎھر ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻟﯾث ﺻﻔﺎری< ﺧﻠف ﺑن اﺣﻣد )ﻧواﺳﮫ دﺧﺗری ﻋﻣرو ﺑن ﻟﯾث(ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن :ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ) ٣٩۵ - ٢۶١ق  ١٠٠۴ - ٨٧۴ /م(اﻧﺎن ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از دودﻣﺎناﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻣرد
ﭘرور ﺑودﻧد .آنھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺻد ﺳﺎل )از  ٢٨٧ﺗﺎ  ٣٨٩ه.ق (.در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺧﺷﯽ از اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ
و آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﮐردﻧد.

اﻧﻘراض ﺣﮑوﻣت طﺎھرﯾﺎن :اﻧﻘراض ﺣﮑوﻣت طﺎھرﯾﺎن و ﺿﻌف و ﻓﺗور ﺗدرﯾﺟﯽ ﮐﮫ از ﻏﻠﺑﮫ ﺗرﮐﺎن
در دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﭘدﯾد آﻣد ،ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﺷرﻗﯽ ﺧﻼﻓت را از ﻧﻔوذ ﺧﻠﯾﻔﮫ و از اﻣﮑﺎن اﻋﻣﺎل ﻗدرت
ﻋﻣﻠﯽ او آزاد ﮐرد .در ﭼﻧﯾن اﯾﻣﻧﯽ و ﻓراﻏﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾژه دوری از ﺑﻐداد آن را ﺑﯽ دﻏدﻏﮫ ﻣﯽﺳﺎﺧت،
وﻻﯾت ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر ﮐﮫ از ﻋﮭد طﺎھرﯾﺎن ﯾﺎ ﭘﯾش از آن ﺑﮫ آل ﺳﺎﻣﺎن واﮔذار ﺷده ﺑود ،ﺗﺣت رھﺑری
اﻣﯾران اﯾن ﺧﺎﻧدان ،ﻣرﮐز ﯾﮏ دوﻟت ﻗدرﺗﻣﻧد ﺷد و ﺧراﺳﺎن و ری ،و ﻣدﺗﯽ ھم ،ﺟرﺟﺎن ،طﺑرﺳﺗﺎن ،و
ﺳﯾﺳﺗﺎن ،از ﺟﺎﻧب ﺧﻠﯾﻔﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﮑم اﺳﺗﯾﻼء و ﻏﻠﺑﮫ ،ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻗﻠﻣرو آﻧﮭﺎ ﺷد.
ﺑﺎ آن ﮐﮫ اﺳﺗﯾﻼی اﯾن ﺧﺎﻧدان ﺑر ﺟرﺟﺎن ،طﺑرﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻣر ﻧﺑود و ﭼﻧدان دوام ﻧداﺷت ،وﻟﯽ
ﺧراﺳﺎن و ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر در ﺑﺧش ﻋﻣده دوره اﻣﺎرت آﻧﮭﺎ ،از ﻣداﺧﻠﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻋﻣﺎل ﺧﻠﯾﻔﮫ آزاد ﻣﺎﻧد و
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده دﻧﯾﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ،در ﺷﮑل اﺳﻼﻣﯽ ﺧود ،در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧواﺣﯽ ،ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓت.
ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن :ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﺧداه ،دھﻘﺎﻧﯽ زرﺗﺷﺗﯽ از ﻧواﺣﯽ ﺑﻠﺦ و ﺳﻣرﻗﻧد و ﻣﺎﻟﮏ ﻗرﯾﮫ
ﺳﺎﻣﺎن در آن ﻧواﺣﯽ ﺑودﻧد ،از زﻣﺎن ﺧﻼﻓت ﻣﺄﻣون در ﺧراﺳﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ اﻧدک ﻣدﺗﯽ ﭘﯾش از روی ﮐﺎر
آﻣدن طﺎھرﯾﺎن ،در ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﺎوراء اﻟﻧﮭر ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮐوﭼﮑﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑم ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
واﮔذار ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗﻧد .و ﻧﺳب ﺧود را  -ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗن ﻗدرت  -ﺑﮫ ﺑﮭرام ﭼوﺑﯾﻧﮫ،
ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﻌروف ﻋﮭد ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧدﻧد.
ﻧﺻر اول ﻣؤﺳس ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ :ﻣؤﺳس اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ،ﻧﺻر اول و ﻋدهای از ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮫ آن،
ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑودﻧد دوراﻧﯽ از آراﻣش ﻧﺳﺑﯽ را ﺑرای ﻣردم ﻓراھم آورﻧد ،وﻟﯽ اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ آﻧﺎن ﭼﻧﯾن ﻧﺑودﻧد و
ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﻧﺑود .ﺛﺑﺎت اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺑﺎ ﮐوﺷﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣرداوﯾﺞ زﯾﺎری ﺑرای ﺑﺎزﮔرداﻧدن
طرز ﺣﮑوﻣت ﭘﯾش از اﺳﻼﻣﯽ ﺻورت ﮔرﻓت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ اﻓراط ﮐﺎرﯾﮭﺎی دﯾﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺷﮑوه
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺻر دوم در اواﺧر زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ ﻣذھب اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﮫ ﮔروﯾد و از اﯾن راه ﺧود را ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه
ﺧﻼﻓت درﮔﯾر ﮐرد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗﮕﺎه در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻋﻣده اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرﻓت.
ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﺣﺗﯽ ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺳﻘوط ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺷﻣﮑﺷﮭﺎی اﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧداﻧﮭﺎی
زﻣﯾﻧدار ﺑﺎ ﻧﻔوذ ﯾﻌﻧﯽ »دھﻘﺎﻧﺎن« و ﺧﺎﻧداﻧﮭﺎی ﻣﺄﻣوران رﺳﻣﯽ ظﺎھر ﺷود و ﻧﯾز در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧزاﻋﮭﺎی
داﺧل ﺧﺎﻧدان ﺧود اﯾﺷﺎن و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﻗدرت آل ﺑوﯾﮫ در ﺑﺎﺧﺗر و ﺟﻧوب ﺑﺎﺧﺗر آﺷﮑﺎر ﺷود،
ﺗﺣوﻟﯽ در ﻧوار ﻏرﺑﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﻔوذ اﯾﺷﺎن ﺣﺎﺻل ﺷد ﮐﮫ ﭼﮭره ﺟﮭﺎن اﺳﻼﻣﯽ را از ﺳده ﭘﻧﺟم ھﺟری /
ﯾﺎزدھم ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﺑﻌد ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻐﯾﯾر داد.
ﻣدت درازی ﻣﺟﺎھدان در راه اﯾﻣﺎن ،ﺑﺎر ﺟﻧﮕﮭﺎی دﻓﺎﻋﯽ را در ﻣرزھﺎی اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾزاﻧﯾس ﺑر دوش
داﺷﺗﻧد و ﺗﻘرﯾﺑﺎً ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ھﺟوم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ »ﺣﻣﻠﮫھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ« ﻣﻌروف ﺷده ﺑود ،در ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی
آل ﺑوﯾﮫ ﭘﯾﺷروی ﻣﯽﮐردﻧد ،وﻟﯽ ھﯾﭻ ﭘﯾﺷرﻓت ﺑزرﮔﯽ ﻋﺎﯾد ﻣردم ارﺗدوﮐس ﻣذھب آﻧﺎﺗوﻟﯽ ،ﻧﻣﯽﺷد .در
ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر و ﮐﻧﺎره دره ﻓرﻏﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎن زد و ﺧوردی ﺻورت ﻣﯽﮔرﻓت .ﮐﮫ از
اﯾن ﻣﯾﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮭره ﻋﻣدهای ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧﺷﺎن ﻧﺻﯾب اﯾﺷﺎن ﺷد ،ﺗﺳﺧﯾر طراز
»ﺗﻼس« در  ٢٨٠ق  ٨٩٣ /م ﺑود .ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣورد ﺑﺣث؛ َﻗ َره ﺧﺎﻧﯾﺎن ﯾﺎ اﯾﻠﺧﺎﻧﺎن «ھر دو ﻧﺎم
ﻋﻧواﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ داﺷﺗﻧد« ﺑودﻧد؛ ﮐﮫ ﺑر ﺗرﮐﺎن َﻗرﻟُق ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ داﺷﺗﻧد.
ﻣﻣﻠﮑت اﯾﺷﺎن ﭘس از اﻧﻘراض دوﻣﯾن ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ُﮐوک ﺗورک ﺑﮫ وﺟود آﻣده ﺑود ،ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زود ﭘﺎره
ﭘﺎره ﺷد ،ﺑﮫ ﺻورت دوﻟﺗﮭﺎی ﮐوﭼﮑﯽ درآﻣد ﮐﮫ رواﺑط آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺧﯾﻠﯽ ھم دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﺑود.
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ :ﻧﺎم و ﻟﻘب ﻧﮫ ﺗن از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﺎ ﺗواﻟﯽ و ﻣدت ﺣﮑوﻣﺗﺷﺎن ،از اﯾن
ﻗرار اﺳت:
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن اﺣﻣد ،ﻣﻌروف ﺑﮫ اﻣﯾر ﻣﺎﺿﯽ ) ٢٧٩ – ٢٩۵ه.ق(.
اﺣﻣد ﺑن اﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﻣﻌروف ﺑﮫ اﻣﯾر ﺷﮭﯾد ) ٢۵٩ – ٣٠١ه.ق(.
ﻧﺻر ﺑن اﺣﻣد ،ﻣﻌروف ﺑﮫ اﻣﯾر ﺳﻌﯾد ) ٣٠١ – ٣٣١ه.ق(.
ﻧوح ﺑن ﻧﺻر ،ﻣﻌروف ﺑﮫ اﻣﯾر ﺣﻣﯾد ) ٣٣١– ٣۴٣ه.ق(.
ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ ﺑن ﻧوح ،ﻣﻌروف ﺑﮫ اﻣﯾر رﺷﯾد ) ٣۴٣ – ٣۵٠ه.ق(.
ﻣﻧﺻورﺑن ﻧوح ،ﻣﻌروف ﺑﮫ اﻣﯾر ﺳدﯾد ) ٣۵٠ – ٣۶۵ه.ق(.
ﻧوح ﺑن ﻣﻧﺻور ،ﻣﻌروف ﺑﮫ اﻣﯾر رﺿﯽ ) ٣۶۵ – ٣٨٧ه.ق(.
ﻣﻧﺻور ﺑن ﻧوح ) ٣٨٧ – ٣٨٩ه.ق(.
ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ ﺑن ﻧوح ) ٣٨٩ – ٣٨٩ه.ق(.

زﯾﺎرﯾﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ

در ﺧراﺳﺎن دو ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم آل زﯾﺎر ) ٣٢٠ه.ق (.و آل ﺑوﯾﮫ ﮐﮫ ھر دو از ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎل ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫاﻧد
ﻧواﺣﯽ زﯾﺎدی را از ﺗﺻرف ﺧﻠﻔﺎ آزاد ﮐردﻧد .ﺳﺧت ﻧﯾرو ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣدت  ١٢٧ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت راﻧدﻧد و
ﭼون ﺧﻠﻔﺎ در ﺑراﺑر آنھﺎ ﭼﺎرهای ﺟز ﺗﺳﻠﯾم ﻧدﯾدﻧد ﺣﮑوﻣت ﺑﻐداد را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﮔذاﺷﺗﻧد و ﺧود ﺑﻌﻧوان
ﺧﻠﯾﻔﮕﯽ و اﺣﺗراﻣﺎت ظﺎھری ﻗﻧﺎﻋت ﮐردﻧد .ﺑﻌد از ﺣﮑوﻣت ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻘل طﺎھرﯾﺎن و ﭘس از ﺻﻔﺎرﯾﺎن و
در اﯾﺎم اﻣﺎرت اﻣری ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر ،ﺗواﻧﺳﺗﻧد از ﺧراﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﻐداد ﺗﺳﻠط ﯾﺎﺑﻧد .ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐﮫ
در ﻗﺳﻣت ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧراﺳﺎن در ﭘﻧﺎه ﮐوھﮭﺎ و درهھﺎی ﺻﻌب اﻟﻌﺑور و ﺟﻧﮕﻠﮭﺎی اﻧﺑوه ﻗرار دارد ،از ﻗدﯾم
اﻻﯾﺎم )ﺣﺗﯽ ﭘﯾش از اﺳﻼم( ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود را ﺣﻔظ ﮐرده ﺑود ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ زﻣﺎن اﻧوﺷﯾروان )ﺧﺳرو اول
 ۵٣١ – ۵٧٩م (.ﺗﺎ ﻣدﺗﮭﺎ اﯾن ﻣﻧﺎطﺑق ﯾﮏ ﻧوع ﺣﮑوﻣت ﺧود ﻣﺧﺗﺎر داﺷت.
ﺑﻌد از ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن )ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ اﻗﺻﯽ ﻧﻘﺎط ﺧراﺳﺎن ﺗﺣت ﻧﻔوذ اﻋراب ﻣﺳﻠﻣﺎن در آﻣد(ﺑﺎز ھم
طﺑرﺳﺗﺎن و دﯾﻠﻣﺎن از ﺣﻣﻼت آﻧﺎن ﻣﺣﻔوظ ﻣﺎﻧد .ﺧﺎﻧداﻧﮭﺎی ﻗدﯾم آن وﻻﯾت ،ﻣﺎﻧﻧد اﺳﭘﮭﺑدان و ﻗﺎرﻧﯾﺎن و
ﺧﺎﻧواده ﺟﺳﺗﺎن )ﺣدود رودﺑﺎر و ﻣﻧﺟﯾل( ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ آداب و رﺳوم ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن،
ﺑﺳﯾﺎری ﻣذھب ﺧود را ﻧﯾز ﺣﻔظ ﮐردﻧد ،ﺗﺎ روزﮔﺎری ﮐﮫ ﮔروھﮭﺎی از ﻋراب طرﻓدار ﺧﺎﻧدان ﻋﻠﯽ و
ﺷﯾﻌﯾﺎن زﯾدﯾﮫ ﺑﮫ آن ﻧواﺣﯽ ﭘﻧﺎه ﺑردﻧد و ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ھﻣﺎن ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ
» داﻋﯽ ﮐﺑﯾر « ﺣﺳن ﺑن زﯾد در آن ﻧواﺣﯽ ﺳﮑﻧﯽ ﮔزﯾد ،ﺟﻣﻌﯽ ﮐﺛﯾر از ﻣردم طﺑرﺳﺗﺎن و ﮔﯾﻼن ﺑﮫ
طرﻓداری او ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن در ﺟﻧﮕﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن او و ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺻﻔﺎری رخ داد ،ﻣردم ﮔﯾﻼن
از او ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽ درﯾﻎ ﻧﻣودﻧد.ﻣﺳﺋﻠﮫ طﺑرﺳﺗﺎن از ھﻣﺎن اواﯾل طﻠوع آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ﺣل ﻧﺷده ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده ﺑود .اﺳﻔﺎر – ﭘﺳر ﺷﯾروﯾﮫ ،ھر ﭼﻧد اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ھﻣراه ﺑود ،اﻣﺎ در آﺧر ﮐﺎر ﺑر آﻧﺎن ﺷورﯾد
و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﮔرﮔﺎن،طﺑرﺳﺗﺎن ،ﻗزوﯾن ،ری ،ﻗم و ﮐﺎﺷﺎن و ﺧراﺳﺎن را در ﻗﻠﻣرو ﺧود آورد .اﺳﻔﺎر
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﭘﺎه ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺎن وﻻﯾت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣرد آوﯾﭻ ﭘﺳر زﯾﺎر ﺳﭘرد ،وﻟﯽ ﺧود ﺑﺎ طﻐﯾﺎن
ﺳرﺑﺎزان رو ﺑﮫ رو ﮔردﯾد و در طﺎﻟﻘﺎن ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد ) ٣١۶ه.ق.(.
ﻗﻠﻣرو ﺣﮑوﻣت ﻣرد آوﯾﭻ ﻋﻼوه ﺑر ﻣﺎزﻧدران و ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﮔﯾﻼن ،ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎی ری ،و اﺑودﻟف و اﺑﮭر
رﺳﯾد .ﺣﺗﯽ ﺳﭘﺎه ﺧود را ﺑﮫ ﺣدود دﯾﻧور ﻧﯾز ﻓرﺳﺗﺎد ) ٣١٩ه.ق .(.ﻣرد آوﯾﭻ ،اﺻﻔﮭﺎن را ﻓﺗﺢ ﮐرد و
ﺧﯾﺎل ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﻐداد را داﺷت .وی ﺑﮫ زﺑﺎن آورده ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﺑر ﻣﯽﮔرداﻧم " )
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﻠﻔﺎء ﺳﯾوطﯽ ،ص  (٢۵٩و ﻗﺻد داﺷت ﮐﮫ ﻣداﺋن را ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻗراردھد .او ﭘس از آﻧﮑﮫ ﻣراﺳم
ﺟﺷن ﺳده را ﺑر ﭘﺎی داﺷت .ﺑﮫ ﻋﻠت اﺧﺗﻼﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻏﻼﻣﺎن ﺗرک و دﯾﻠم او ﭘﯾش آﻣده ،ﺑﮫ دﺳت
ﻏﻼﻣﺎن ﺗرک در ﺣﻣﺎم ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ٣٢٣) .ه.ق(.
ﺑﻌد از ﻣرد آوﯾﭻ ،ﺟﻣﻌﯽ از ﯾﺎران او ﺑرادرش »وﺷﻣﮕﯾر« را از ﻣﺎزﻧدران ﺑﮫ اﺻﻔﮭﺎن و ری اﺣﺿﺎر
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت را ﺑﺳﭘﺎرﻧد ،اﻣﺎ ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧواھﯾم دﯾد ﺣﮑوﻣت وﻻﯾﺗﮭﺎی ﻋﻣده دﯾﮕر ﺑﮫ دﺳت آل ﺑوﯾﮫ
اﻓﺗﺎد و اﯾن ﺧﺎﻧواده ﺑﻌﺿﯽ ﻧواﺣﯽ ﻗﻠﻣرو ﺣﮑوﻣت ﺧود راﺑﮫ ﺣواﻟﯽ ﻣرزھﺎی اﯾران در ﻋﺻر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
رﺳﺎﻧدﻧد .در اﯾن ﻣدت ،وﺷﻣﮕﯾر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﮔرﮔﺎن و ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻣﺎزﻧدران اﮐﺗﻔﺎ ﮐرد ) ٣٢٣ﺗﺎ
 ٣۵٧ه.ق .(.ﺟﻧﮕﮭﺎی او ﺑﺎ آل ﺑوﯾﮫ ،ﺑﮫ ﺷﮑﺳت اﻧﺟﺎﻣﯾد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ از ﻧوح ﺑن ﻧﺻر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز

ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎﻧد .وﺷﻣﮕﯾر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻣﺎده ﻧﺑرد ﺑﺎ آل ﺑوﯾﮫ ﻣﯽﺷد ،در ﺣﯾن ﺷﮑﺎر ،ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﮔرازی
ﻗرار ﮔرﻓت و ﮐﺷﺗﮫ ﺷد )اول ﻣﺣرم  ٣۵٧ه.ق .(.ﺑﮭﺳﺗون )ﺑﯾﺳﺗون( ﭘﺳر وﺷﻣﮕﯾر ،ﺑﺎ ﺑرادرش ﻗﺎﺑوس
رﻗﺎﺑت داﺷت و ﺣوزه ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﺑوس -ﺑﻌد از ﻣرگ ﺑرادر – ﺑﮫ ھﻣﺎن ﮔرﮔﺎن ﻣﻧﺣﺻر ﺷد.
در ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن او و آل ﺑوﯾﮫ در ﺣواﻟﯽ اﺳﺗرآﺑﺎد در ﮔرﻓت ،ﺷﮑﺳت ﺧورد و ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﻓرار ﮐرد
) ٣٧١ه.ق .(.ﺑﻌد از آن ،ﮔرﮔﺎن در دﺳت آل ﺑوﯾﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و ﻗﺎﺑوس ﻧﯾز در  ۴٠٣ه.ق .ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد.
ﺑﻌد از او ،ﻓرزﻧدش ﻣﻧوﭼﮭر ﮐﮫ داﻣﺎد ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻧﯾز ﺑود ﻧﺗواﻧﺳت ﺑر ﻗﻠﻣرو ﺧود ﺑﯾﻔزاﯾد و
ﻧوﺷﯾروان ﭘﺳرش ،و ﺟﺳﺗﺎن ﻧواﺳﮫ اش ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت اﻣرای ﻣﺣﻠﯽ در ﮔرﮔﺎن ﺗﺎ ﺣدود ﺳﺎﻟﮭﺎی ۴٣۵
ه.ق .ﺣﮑوﻣت راﻧدﻧد .در ﺗﻣﺎم ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑوس و ﻣﻧوﭼﮭر و ﺳﺎﯾر اوﻻد زﯾﺎر در ﮔرﮔﺎن ﺣﮑوﻣت ﻧﯾﻣﮫ
ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ داﺷﺗﻧد ،ﺧﺎﻧدان ﺑوﯾﮫ ﮐﮫ دﺳت ﭘرورده ﻣرد آوﯾﭻ ﺑودﻧد ،ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﮫ ﻓﺗوﺣﺎت ﺗﺎزه دﺳت ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻗﻠﻣرو ﺣﮑوﻣت ﺧود را ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽدادﻧد.
آل ﺑوﯾﮫ :در ﻣورد ﻧزاد ﺧﺎﻧدان ﺑوﯾﮫ در ﻣﯾﺎن داﻧﺷﻣﻧدان و ﺗﺎرﯾﺧﻧﮕﺎران دﯾدﮔﺎهھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون وﺟود
دارد ،ﺻﺎﺑﯽ در ﮐﺗﺎب ﺗﺎﺟﯽ آوردهاﺳت ﮐﮫ ﻧﺳب ﺑوﯾﮫ ﺑﮫ ﺑﮭرام ﮔور ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽﮔردد و ﺑﻌﺿﯽ ﮔﻔﺗﮫاﻧد
ﮐﮫ ﺑوﯾﮫ از ﻧﺳل دﯾﻠم ﺑن ﺿﺑﮫ ﺑودهاﺳت و اﺑوﻋﻠﯽ ﻣﺳﮑوﯾﮫ در ﮐﺗﺎب ﺗﺟﺎرب اﻻﻣم آوردهاﺳت ﮐﮫ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن آل ﺑوﯾﮫ ﺧود را از ﻓرزﻧدان ﯾزدﮔرد ﭘﺳر ﺷﮭرﯾﺎر آﺧرﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻧد و ﻣﯽﮔوﯾﻧد
ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺗﮭﺎﺟم اﻋراب ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﻌﺿﯽ از اوﻻد ﯾزدﮔرد ﺑﮫ ﮔﯾﻼن رﻓﺗﮫ و درآﻧﺟﺎ ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد .اﺑو
ﺷﺟﺎع ﺑوﯾﮫ ﺟد آل ﺑوﯾﮫ ﻣردی ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎل و ﺳﮫ ﭘﺳر داﺷت :ﻋﻠﯽ و ﺣﺳن و اﺣﻣد .
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣﺎﮐﺎن ﮐﺎﮐﯽ ﺑر طﺑرﺳﺗﺎن اﺳﺗﯾﻼ ﯾﺎﻓت ﺑوﯾﮫ در ﺟزو ﺧذام او درآﻣد و ﭘﺳراﻧش ﻧﯾز ﺑﺎ اﺳﻔﺎر
ﺑن ﺷﯾروﯾﮫ و ﻣرداوﯾﺞ و وﺷﻣﮕﯾر ﭘﺳران زﯾﺎر ،ﮐﮫ ﺧود را از ﻧژاد ارﻏش ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﯾﻼن در ﻋﮭد
ﮐﯾﺧﺳرو ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ،ﻣﻼزﻣت ﻣﺎﮐﺎن ﻣﯽﮐردﻧدﺗﺎ آﻧﮑﮫ ااﺳﻔﺎر ﺑن ﺷﯾروﯾﮫ ﺑر ﻣﺎﮐﺎن ﺧروج ﮐرد و ﺑر
دﯾﻠﻣﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﮔردﯾد .اﺳﻔﺎر ﺑﻌد از ﯾﮑﺳﺎل ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و ﻣرداوﯾﺞ ﺑﺟﺎی او ﻧﺷﺳت .رﺳﺗﻣدار ،ری،
ﻣﺎزﻧدران ،ﻗزوﯾن ،اﺑﮭر ،زﻧﺟﺎن و طﺎرم را ﺑﮕرﻓت و در ھﻣدان دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر اھﺎﻟﯽ زد و ﮐﺷﺗﺎر
زﯾﺎد ھم ﻧﻣود .ﻣرداوﯾﺞ ﻋﻠﯽ ﭘﺳر ﺑوﯾﮫ را ﺑﺎ ﺑرادران ﺑﮫ ﮐرج ﻓرﺳﺗﺎد و ﺧود ﻋﺎزم اﺻﻔﮭﺎن ﮔردﯾد.
درآﻧزﻣﺎن ﻣظﻔر ﺑن ﯾﺎﻗوت از ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﺗدر ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم اﺻﻔﮭﺎن ﺑود و ﺑﮫ دﻓﻊ ﻣرداوﯾﺞ ﭘرداﺧت وﻟﯽ
ﺷﮑﺳت ﺧورد و ﻧزد ﭘدرش ﮔرﯾﺧت .ﯾﺎﻗوت ﭘدر ﻣظﻔر ﺑﺎ ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣرداوﯾﺞ ﮔردﯾد وﻟﯽ از وی
ھم ﭼﯾزی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷد و ﺗﺎروﻣﺎر ﮔردﯾد .درﯾن ھﻧﮕﺎم ﻋﻠﯽ ﭘﺳر ﺑوﯾﮫ ﺑﺎ ﺑرادران در ارﺟﺎن ﺑود ﮐﮫ
ﯾﺎﻗوت دوھزار ﺗن از دﻻورﺗرﯾن ﻣردان ﻟﺷﮑر ﺧود را ﺑﮫ ﺟﻧﮓ اﯾﺷﺎن ﮔﺳﯾل داﺷت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺷﮑﺳﺗﮭﺎی
ﭘﯾﮭم ﺧود و ﭘﺳرش را ﺟﺑران ﮐﻧد ،درﯾن ﭘﯾﮑﺎر ﻧﯾز ﺑﺧت ﯾﺎﻗوت ﯾﺎری ﻧﮑرد آﻧﮭﺎ ﻧﯾز از ﭘﺳران ﺑوﯾﮫ
ﺷﮑﺳت ﺧورده ﻓرار ﻧﻣودﻧد .ﭘس ازﯾن روﯾداد ﻋﻠﯽ ﺑرادرش ﺣﺳن را ﺑﮫ ﮐﺎزرون ﻓرﺳﺗﺎد و ﺣﺳن ﭘس
از ﺗﺻرف ﮐﺎزرون ﺳﭘﺎھﯽ را ﮐﮫ ﯾﺎﻗوت ﺑﮫ ﺟﻧﮓ او ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﺑﺎر دﯾﮕر ﺷﮑﺳت داد.
در ﺳﺎل  ٣٢٢ﺟﻧﮕﯽ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﯾﺎﻗوت و ﻋﻠﯽ ﭘﺳر ﺑوﯾﮫ در ﮔرﻓت ،ﻧﺧﺳت ﮔروھﯽ از ﺳرﺑﺎزان ﻋﻠﯽ
ﺑﮫ ﯾﺎﻗوت ﭘﻧﺎه ﺑردﻧد وﻟﯽ ﯾﺎﻗوت ھﻣﮫ را ﺳر ﺑرﯾد ،اﯾن ﻋﻣل زﺷت ﯾﺎﻗوت ﺑﺎﻋث ﺗواﻧﻣﻧدﺗر ﺷدن ﻋﻠﯽ
ﮔردﯾد زﯾرا ﯾﺎران او ﭼﻧﯾن دﯾدﻧد در وﻓﺎداری ﺑﮫ وی اﺳﺗوارﺗر ﮔردﯾدﻧد .ﯾﺎﻗوت درﯾن ﺟﻧﮓ ﻧﯾز ﺷﮑﺳت
ﺧورد و ﺑرادر ﮐوﭼﮑش اﺣﻣد ﮐﮫ ﻧوزده ﺳﺎل داﺷت درﯾن ﺟﻧﮓ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﭘس از ﺷﮑﺳت دادن ﯾﺎﻗوت
ﻋﻠﯽ وارد ﺷﯾراز ﺷد و ﺑر ﻓﺎرس ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﮔردﯾد و ﺑدﯾﻧﺗرﺗﯾب ﮐﺎر ﺧﺎﻧدان ﺑوﯾﮫ ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت و ﺑوﯾﯾﺎن
روی ﮐﺎر آﻣد .ﻋﻠﯽ ﭘﺳر ﺑوﯾﮫ در ﺷﯾراز در ﺳرای ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﺎﻗوت ﻧزول ﮐرد.
ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻣواﺟب ﺧود را از وی ﺧواﺳﺗﻧد و او ﺳﺧت ﮔرﻓﺗﺎر ﺑﯽ ﭘوﻟﯽ ﺑود ،روزی در ﺳرای
ﺧوﯾش در اﻧدﯾﺷﮫ و ﭘرﯾﺷﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و دﯾد ﻣﺎری از ﻣوﺿﻌﯽ در ﺳﻘف ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺑرون آﻣد و ﺑﮫ
ﺳوراﺧﯽ رﻓت.
ﻋﻠﯽ ﻓراﺷﺎن را ﺑﺧواﺳت و ﻓرﻣﺎن داد ﺗﺎ ﻣﺎر را ﺑﯾرون آورﻧد .ﭼون ﻧﯾﮏ ﺑﮕﺷﺗﻧد از آن ﺳوراخ راه ﺑﮫ
اﺗﺎق دﯾﮕر ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ در آن ﺻﻧدوﻗﮭﺎی ﭘر از ﻣﺎل ﺑود ﮐﮫ ارزش ﭘﻧﺟﺻد ھزار دﯾﻧﺎر داﺷت .اﯾن ﻣﺎل را
ﻋﻠﯽ ﺑﯽ درﻧﮓ در ﻣواﺟب ﺳرﺑﺎزان ﻣﺻرف ﮐرد .ﭘس از آن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻟراﺿﯽ ﺑﺎ ﻋﺑﺎﺳﯽ ﻓرﺳﺗﺎد و از
وی ﺧواﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺎطﻌﮫ ﺷﮭرھﺎی راﮐﮫ در دﺳت دارد ﺑوی واﮔذارد و اﻟراﺿﯽ ﻧﯾز ﭘذﯾرﻓت .درﯾﻧوﻗت
ﻣرداوﯾﺞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﯾراز را داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻏﻼﻣش ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .دﯾﮕر ﮐﺳﯽ در ﻣﯾدان ﻧﺑود ﮐﮫ
ﺑﺎ ﭘﺳرن ﺑوﯾﮫ رﻗﺎﺑت ﮐﻧد .ﻋﻠﯽ از ﺳوی ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻐداد« ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ »و ﺣﺳن« رﮐن اﻟدوﻟﮫ »و اﺣﻣد ﺑﮫ
«ﻣﻌزاﻟدوﻟﮫ »ﻣﻠﻘب ﮔردﯾدﻧد.
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن آل ﺑوﯾﮫ :ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ ﻋﻠﯽ ﭘﺳر ﺑوﯾﮫ

ﻋﻠﯽ ﺑن ﺑوﯾﮫ دﯾﻠﻣﯽ ﻣﻠﻘب ﺑﮫ ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ .اوﻟﯾن از ﺳﻼطﯾن دﯾﻠﻣﯽ ) ٣٣٨ - ٣٢٠ه' .ق .(.وی ﺑﮫ ھﻣراه
دو ﺑرادر ﮐﮭﺗر ﺧوﯾش رﮐن اﻟدوﻟﮫ ﺣﺳن و ﻣﻌزاﻟدوﻟﮫ اﺣﻣد در اوان ﻗﯾﺎم داﻋﯾﺎن ﻋﻠوی در ﮔﯾﻼن و
طﺑرﺳﺗﺎن ﺑر ﮐﺎرداران اﻣرای ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،در ﻋداد ﯾﺎران ﻣﺎﮐﺎن ﺑن ﮐﺎﮐﯽ ﺳردار دﯾﻠﻣﯽ ،درآﻣد .و ﭘس از
ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ اﺣوال ﻣﺎﮐﺎن ﮐﺎﮐﯽ ،اﯾن ﺳﮫ ﺑرادر ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻣرداوﯾﺞ ﺑن زﯾﺎر ﭘﯾوﺳﺗﻧد و ﻣرداوﯾﺞ ﻣﻘدم آﻧﺎن
را ﮔراﻣﯽ داﺷت و ھر ﮐدام را ﻣﺎﻣور ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻋراق ﻋﺟم ﮐرد .از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﯽ )ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ( را
ﻧﺎﻣزد ﮐرج ﮐرد .وی در ﮐرج )ﮐره رود ،ﮐرج اﺑودﻟف( ﺑﺎ ﻣردم و ﻋﻣﺎل ﻣرداوﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﻣدارا
رﻓﺗﺎر ﮐرد .ﺳﭘس ﺑﮫ ﻓﺗﺢ ﻗﻼع اطراف ﮐرج ﭘرداﺧت و ﺑﮫ زودی در آن ﻧواﺣﯽ ﺻﺎﺣب ﻗدرت ﮔردﯾد .و
در ﺳﺎل  ٣٢١ه' .ق .اﺻﻔﮭﺎن را ﮐﮫ در آن ھﻧﮕﺎم ﻣظﻔرﺑن ﯾﺎﻗوت ﺑر آن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد
و ﭼﻧد ﻣﺎھﯽ ﺑﯾش در آﻧﺟﺎ ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣرداوﯾﺞ ﺑﮫ ﺳﺑب ﻧﮕراﻧﯽ ﺧﺎطری ﮐﮫ از ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ داﺷت ،ﺑرادر
ﺧوﯾش وﺷﻣﮕﯾر را ﺑﺎ ﺳﭘﺎھﯽ اﻧﺑوه ﺑرای دﻓﻊ ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ ﺑداﻧﺟﺎ ﮔﺳﯾل داﺷت .ﻋﻠﯽ ﺑن ﺑوﯾﮫ ﻧﯾزﺑدون
ﺟﻧﮓ و ﺳﺗﯾز اﺻﻔﮭﺎن را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرد ،و ﺑﮫ ارﺟﺎن ،ﮐﮫ اﺑوﺑﮑرﺑن ﯾﺎﻗوت ﺑر آن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐرد ،رﻓت
و در ﻣﺎه ذی ﺣﺟﮫ ﺳﺎل  ٣٢١ه' .ق .آﻧﺟﺎ را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد .و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺗﺎ اواﺧر اﯾن ﺳﺎل ﺳﺎﯾر ﻧواﺣﯽ
ﻓﺎرس را ﻣﺳﺧر ﺳﺎﺧت وﺳراﻧﺟﺎم ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺳﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﺎﻗوت ﺣﺎﮐم ﺷﯾراز ﮐردآﻧﺟﺎ را ﻧﯾز ﺗﺣت
ﻧﻔوذ ﺧوﯾش درآورد .در اﯾن اوان ﻣردواﯾﺞ دﺳت ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﺳﭘﺎھﯽ ﻋظﯾم ﺟﮭت راﻧدن ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ از
ﺷﯾراز زد ،وﻟﯽ اﺟل ﻣﮭﻠﺗش ﻧداد و در ﺳﺎل  ٣٢٣ﺑﮫ دﺳت ﺟﻣﻌﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﺗرک ﺧود ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد و
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ از ﺷر دﺷﻣﻧﯽ ﻗوی ﭘﻧﺟﮫ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓت .ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ در ﺳﺎل  ٣٢٢ﺑرادر ﺧوﯾش
رﮐن اﻟدوﻟﮫ ﺣﺳن را ﻣﺎﻣورﻓﺗﺢ ﮐرﻣﺎن ﮐرد و او ﺑدون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣت از طرف اھﺎﻟﯽ ،ﮐرﻣﺎن را
ﺗﺻرف ﮐرد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب درﺑﺎر ﺧﻼﻓت ،ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺗﺻرﻓﺎت ﺧود را در اﯾران از دﺳت ﺑداد .ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ
در ﺳﺎل  ٣٢٩ه' .ق .در ﺣﯾن ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﺷورﺷﯾﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧوﯾش ،ﺗﺎ طﺑرﺳﺗﺎن ﭘﯾش رﻓت ،و در
ﺳﺎل  ،٣٣١ﺑرادرش اﺣﻣد ،ﺧوزﺳﺗﺎن را ﻧﯾز ﺟزء ﻣﺗﺻرﻓﺎت آل ﺑوﯾﮫ درآورد .ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ در ﺳﺎل
 ٣٣٧ﺳﺧت ﻣرﯾض ﺷد و ﮐﺎرھﺎ را ﺑﮫ ﺑرادرزاده ﺧوﯾش ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ واﮔذاﺷت و ﺧود در ﺳﺎل ٣٣٨
درﮔذﺷت .ﻋﻣﺎداﻟدوﻟﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣدت اﻣﺎرت ﺧود ﺑﺎ ﻣردم ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﮐرد و ﺑﺳﺎط ﻋدل و اﻧﺻﺎف را در
ﺳراﺳر ﻗﻠﻣرو ﺧوﯾش ﮔﺳﺗراﻧد.
ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ اﺑوﺷﺟﺎع ﻓﻧﺎ ﺧﺳرو ﭘﺳر رﮐن اﻟدوﻟﮫ ﺣﺳن ﭘﺳر ﺑوﯾﮫ
ﺷرف اﻟدوﻟﮫ اﺑواﻟﻔوارس ﺷﯾرزﯾل ﭘﺳر ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ اﺑوﺷﺟﺎع ﻓﻧﺎ ﺧﺳرو
ﺻﻣﺻﺎم اﻟدوﻟﮫ اﺑوﮐﺎﻟﯾﺟﺎر ﻣرزﺑﺎن ﭘﺳر ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ اﺑوﺷﺟﺎع ﻓﻧﺎ ﺧﺳرو
ﺑﮭﺎاﻟدوﻟﮫ اﺑوﻧﺻر ﭘﺳر ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ اﺑو ﺷﺟﺎع ﻓﻧﺎ ﺧﺳرو
ﺳﻠطﺎن اﻟدوﻟﮫ اﺑو ﺷﺟﺎع ﭘﺳرﺑﮭﺎاﻟدوﻟﮫ اﺑوﻧﺻر
اﺑوﮐﺎﻟﯾﺟﺎر ﻣرزﺑﺎن ﭘﺳر ﺳﻠطﺎن اﻟدوﻟﮫ
» -٣٧٣-٣٨٨ق  ٩٨٣-٩٩٨ /م«
ﺑﺎ ﻣرگ ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ دﯾﻠﻣﯽ در ﺷوال  ٣٧٢ق  /ﻣﺎرچ  ٩٨٣م ،ﺑزرﮔﺎن ﻗوم اﻋﻼم وﻓﺎت او را ﺑرای ﺳﮫ
ﻣﺎه ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗﻧد و ﭘس از ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘﺎری ﺟﻧﺎزه ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ در ﻧﺟف ،ﭘﺳرش اﺑوﮐﺎﻟﯾﺟﺎر در
ﺑﻐداد ﺑﮫ اﻣﺎرت ﻧﺷﺳت .ﺧﻠﯾﻔﮫ ھم او را ﺻﻣﺻﺎم اﻟدوﻟﮫ ﻟﻘب داد »ﻣﺣرم  ٣٧٣ق /ﺟون  ٩٨٣ﺟﻧوری
م« .ﺑﺎ اﻣﺎرت ﺻﻣﺻﺎم اﻟدوﻟﮫ ،اﺧﺗﻼف وی ﺑﺎ ﺑرادر دﯾﮕرش اﺑواﻟﻔوارس ﺷﯾر دل ﮐﮫ ﻓﺎرس را ﺗﺻرف
ﮐرده ﺑود ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت .ﻧزاع اﯾن دو ﺑرادر طوﻻﻧﯽ ﺷد و ﺑﻌد از ﺣوادث ﺑﺳﯾﺎر ﺷرف اﻟدوﻟﮫ ﻏﻠﺑﮫ ﯾﺎﻓت و
ﺻﻣﺻﺎم اﻟدوﻟﮫ را ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧت» .رﻣﺿﺎن  ٣٧۶ق  /ﺟﻧوری  ٩٨٧م« و دﺳﺗور داد ﺗﺎ وی را
ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﻣرگ ﺷرف اﻟدوﻟﮫ » ٣٧٩ق  ٩٨٩ /م« ﺑرادرش اﺑوﻧﺻر ﻣﻠﻘب ﺑﮫ ﺑﮭﺎءاﻟدوﻟﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی او
ﻧﺷﺳت .ﺑﮭﺎء اﻟدوﻟﮫ از ھﻣﺎن اوان اﻣﺎرت ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرادر ﺑزرﮔﺗرش ﺻﻣﺻﺎم اﻟدوﻟﮫ ﺷد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻋﻠﯽ رﻏم ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،ﺑﮫ طﻠب ﻗدرت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود و طﺎﻟب ﺳﮭم ﺧود از ﻗﻠﻣرو ﭘدر ﺑود.
ﺳراﻧﺟﺎم ﭘس از ﺟﻧﮕﮭﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ،ﺑﺻره و اھواز ﺑﮫ ھﻣراه ﻓﺎرس ﺑﮫ دﺳت ﺻﻣﺻﺎم اﻟدوﻟﮫ اﻓﺗﺎد و
ﺑﻐداد و ﻧواﺣﯽ دﯾﮕر ﺑرای ﺑﮭﺎء اﻟدوﻟﮫ ﻣﺎﻧد .اﻣﺎ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺻﻣﺻﺎم ﭘس از ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﺎ ﺑﮭﺎء اﻟدوﻟﮫ
دﯾری ﻧﭘﺎﯾﯾد و ﺧﺷوﻧت رﻓﺗﺎر او ﺑﺎ ﺗرﮐﺎن و ﺑﯽ ﺗدﺑﯾرﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﻔظ اﺗﺣﺎد دﯾﺎﻟﻣﮫ آن ﺳرزﻣﯾن ﮐرد
ﻣوﺟب ﺗزﻟزل ﻗدرﺗش ﺷد.
ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘﺳران ﻋزاﻟدوﻟﮫ ﺑﺧﺗﯾﺎر ،ﮐﮫ از زﻧدان ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ ﭘس از ﺳﺎﻟﮭﺎ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد،
ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد »ذی اﻟﺣﺟﮫ  ٣٨٨ق  /دﺳﺎﻣﺑر  ٩٩٨م« و ﺑﮭﺎء اﻟدوﻟﮫ از ﺗﮭدﯾد و ﻣﺧﺎﻟﻔت او ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا
ﮐرد.

ﻣﻠﮏ رﺣﯾم اﺑوﻧﺻرﺧﺳروﻓﯾروزﭘﺳر اﺑوﮐﺎﻟﯾﺟﺎر
دﯾﺎﻟﻣﮫ ری  ,اﺻﻔﮭﺎن و ھﻣدان
رﮐن اﻟدوﻟﮫ ﺣﺳن ﭘﺳر ﺑوﯾﮫ
ﻣؤﯾداﻟدوﻟﮫ اﺑوﻣﻧﺻور ﺑوﯾﮫ ﭘﺳر رﮐن اﻟدوﻟﮫ ﺣﺳن ﭘﺳر ﺑوﯾﮫ
ﻓﺧراﻟدوﻟﮫ اﺑواﻟﺣﺳن ﻋﻠﯽ ﭘﺳر رﮐن اﻟدوﻟﮫ ﺣﺳن ﭘﺳر ﺑوﯾﮫ
ﻣﺟداﻟدوﻟﮫ اﻟوطﺎﻟب رﺳﺗم ﭘﺳر ﻓﺧراﻟدوﻟﮫ
دﯾﺎﻟﻣﮫ ﻋراق  ,ﺧوزﺳﺗﺎن و ﮐرﻣﺎن
ﻣﻌزاﻟدوﻟﮫ اﺣﻣد ﺑن ﺑوﯾﮫ
ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ اﺑوﺷﺟﺎع ﻓﻧﺎ ﺧﺳرو ﭘﺳر رﮐن اﻟدوﻟﮫ ﺣﺳن ﭘﺳر ﺑوﯾﮫ.
ﺑﯾﻣﺎری ﻋﻣﺎد اﻟدوﻟﮫ ﻋﻠﯽ در ﺳﺎل  ٣٣٨ھﺟری ﻗﻣری او راﺑﮫ ﻓﮑر آﯾﻧده ﺣﮑوﻣﺗش اﻧداﺧت و ﭼون ﺧود
ﻓرزﻧدی ﻧداﺷت از رﮐن اﻟدوﻟﮫ ﺣﺳن ﺑرادرش ﺧواﺳت ،ﻓرزﻧدش ﻓﻧﺎﺧﺳرو را ﺑﮫ ﺷﯾراز ﺑﻔرﺳﺗد ﺗﺎ او را
رﺳﻣﺎ ً وﻟﯾﻌﮭد و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد ﻓﻧﺎ ﺧﺳرو ﺑﺎ آداب و ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗرار
ﮔرﻓت .ﻋﻣﺎد اﻟدوﻟﮫ او را ﺑرﺗﺧت ﺧودﻧﺷﺎﻧد و ﻣردم رﺳﻣﺎ ً ﺑﮫ او ﺳﻼم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دادﻧد .ﻋﻣﺎد اﻟدوﻟﮫ
)ﮐﺎﮐﺎی ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ( ﮐﺎر را ﺗﺎ ﺑداﻧﺟﺎ ﭘﯾش ﺑرد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ و ﺗﺣﮑﯾم ﻣوﻗﻌﯾت آل ﺑوﯾﮫ و ﻋﺿد اﻟدوﻟﮫ
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ﭘس از ﻣرﮔش از ﻋﺿد اﻟدوﻟﮫ ﺗﺑﻌﯾت ﻧﮑرده و طﻐﯾﺎن ﮐﻧﻧد را
دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾد .از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﺎن ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺷرﻧﮕﯾن ﺑن ﺟﻠﯾس اﺷﺎره ﻧﻣود.
دوران ﻋﺿد اﻟدوﻟﮫ اوج ﻗدرت و ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر و ادب ﺑود او ﻧزد اﻓرادی ﭼون ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻋﻣر
ﺑن ﺳﮭل اﺑوﺣﺳﯾن ﺻوﻓﯽ ﻋﻠم ﻧﺟوم آﻣوﺧﺗﮫ ﺑود .او از ﻋﻠﯽ ﺑن ﺟﺳﯾن ﻣﻌروف ﺑﮫ اﺑن اﻋﻠم ﮐﮫ ﻋﻠوی
ﺑود ،آﻣوزش زﯾﺞ ﮔرﻓت و از اﺑو ﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﯽ دری ،دﺳﺗور زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ آﻣوﺧت وی ﺑرای ﻋﻠﻣﺎ و
ﻓﺿﻼ وارزش ﺑﺳﯾﺎری ﻗﺎﯾل ﺑود و در ﻣﺣﺿر آﻧﺎن ﻣﯽﻧﺷﺳت و درﻣﺳﺎﺋل ﻋﻠﻣﯽ و ادﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎظره ﻣﯽ
ﭘرداﺧت ﻋﻠﻣﺎ در ﺳرای ﻋﺿد اﻟدوﻟﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺷﺧﺻﯽ داﺷﺗﻧد و در آن ﻣﺣل دور از ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﻣﯽﭘرداﺧﺗﻧد.
طﺑﯾﺑﺎن در درﺑﺎر وی اھﻣﯾﯾت ﺑﺳﯾﺎر داﺷﺗﻧد ازﺟﻣﻠﮫ اﺑواﻟﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﮐﮫ طﺑﯾب ﻣﺧﺻوص رﮐن اﻟدوﻟﮫ
ﺑود وی ﺣﺗﯽ ﺑرای آﻣوزش طﺑﯾﺑﺎن در ﺑﻐداد ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻋﺿدی اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑودو ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری
از ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ در اﯾن زﻣﺎن ﺗرﺟﻣﮫ ﺷد و ﺑﮫ ﻣﻧﺟﻣﺎن ،رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن ،ﻣﻌﻣﺎران ،ادﯾﺑﺎن و ﺷﺎﻋران
اﺣﺗرام ﺑﺳﯾﺎر روا ﻣﯾداﺷت .ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان او را ﻣﻘﺗدر ﺗرﯾن و ﻋﻠم دوﺳت ﺗرﯾن ﭘﺎدﺷﺎه آل ﺑوﯾﮫ داﻧﺳت.
ﺷرف اﻟدوﻟﮫ اﺑواﻟﻔوارس ﺷﯾرزﯾل ﭘﺳر ﻋﺿداﻟدوﻟﮫ اﺑوﺷﺟﺎع ﻓﻧﺎ ﺧﺳرواﺑوﻋﻠﯽ ﮐﯾﺧﺳرو ﭘﺳر اﺑوﮐﺎﻟﯾﺟﺎرﺟﻼل اﻟدوﻟﮫ اﺑوطﺎھر ﭘﺳرﺑﮭﺎاﻟدوﻟﮫﻣﻠﮏ رﺣﯾم اﺑوﻧﺻرﺧﺳروﻓﯾروزﭘﺳر اﺑوﮐﺎﻟﯾﺟﺎرﻗوام اﻟدوﻟﮫ اﺑواﻟﻔوارس ﭘﺳرﺑﮭﺎاﻟدوﻟﮫاﺑوﻣﻧﺻورﻓوﻻذﺳﺗون ﭘﺳر اﺑوﮐﺎﻟﯾﺟﺎر.ﺷﻧﺑﮫ ١٩ ،ﺟوﻻی ٢٠٠٩

ﺗوﺟﮫ!
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ و ﻧﺎم »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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