
 نظامیگری ها و ها، دیکتاتوری ها، ینگاهی بر حکمروای
  جهانگشایی های تاریخ

  )صباح(پژوھش  تھیھ و ۵ - بخش 
 

تحقیقات بیشتر،  نوآوریھا و با ماخذ ھای مختلف و منابع و استفاده از تحقیق تاریخی با پژوھش و(
جنگ افروزیھا آگاھی  جنگھا و امیدوارم کھ این پژوھش مستند تاریخی بتواند بھ عواقب ناگوار

  ) ما بدھد ءویرانھ دردمند و کشور جنگ در بھ انسانھای خستھ از سودمندی را
  

  امپراتوری بیزانس یکشمکشھا جنگ و
  

  
  

) امروز استانبول( میالدی سقوط کرد،قسطنطنیھ ۴٧۶ھنگامی کھ امپراتوری روم، غربی در سال 
ھبی، از قبیل منع مذ پایتخت روم شرقی، یا امپراتوری بیزانس شد، علیرغم تاخت و تازھا و منازعات

آن شھر بھ عنوان . جھان بود شمایل پرستی، قسطنطنیھ یکی از بزرگترین و ثروتمند ترین شھر ھای
، با )استانبول کنونی( قسطنطینھ .ادامھ داد م بھ نقش خود ١۴۵٣تا سال  مسیحیت ارتدوکس مرکز

دید و امن برای امپراتوری پایتختی ج.بود بندرگاھھای عالی و موقعیت مکانی مھ بھ آسانی قابل دفاع
در حدود (میالدی، تحت فرمانروایی ژوستی نین  ۵٢٧امپراتوری بیزانس از سال . روم شرقی بود

 ۵۴٨ - ۵٠٠در حدود ( ملکھ تئودورا کاردان بھ نام قرار داشت و وی از سوی ھمسری) م ۵۶۵-۴٨٣
   .حمایت می شد) یمیالد ۵٠۵- ۵۶۵در حدود (سرداری کارآمد بھ نام بلیساریوس،  و) میالدی

ً جزو امپراتوری روم غربی  ژوستی نین در بازپس گیری بخش وسیعی از سرزمینھایی کھ سابقا
. فرمان داد کلیسای بزرگ ابا صوفیھ ھمچنین بھ ساختن ژوستی نین. محسوب می شد، موفق بود

 ای موسوم بھ وی در قوانین روم بھ وجود آورد منجر بھ پیدایش قوانین حقوقی پیشترفتھ اصالحی کھ
   .مجموعھ قوانین ژوستی نین گردید

تضعیف شده بود  طاعون بیزانس کھ بر اثر شیوع امپراتوری. اما فتوحات ژوستی نین دیری نپایید
مسلمانان شمال آفریقا و بیشتر کشورھای  م ۶۴٧در سال . برابر دشمنانش نبود قادر بھ مقاومت در

   .را بھ تصرف دراوردند مدیترانھ حاشیھ
باسیل  مرزھای اولیھ خود عقب نشینی کرد تا اینکھ س از حملھ سپاھیان اسالم، امپراتوری بیزانس تاپ

در زمان باسیل اول زبان یونانی بھ جای التین بھ کار . رسید بھ پادشاھی) م ٨١٢-٨٨۶حدود ( اول
رت رحم بود، قد کھ جنگجویی بی) م ١٠٢۵-٩۵٨حدود ) باسیل دوم تا پایان حکومت. گرفتھ شد
  .کشیده شده بود سوریھ تا ایتالیا جزیره کرت، و از جنوب تا آلمان در رود خانھ دانوب بیزانس از

مبلغین مذھبی  در دوران کشور گشاییھای باصیل دوم، تجارت پیشترفت کرده و :جنگ قدرت
کان پیروزی تر اما. و روسیھ ترویج کردند دریای بالکان ارتودوکس آیین خود را در کشورھای حوزه

آنھا و آغازی دیگر  ، پایانی بر ھمھم ١٠٧١در سال  )کنونی ترکیھ در( جنگ منزیک سلجوقی در
بود کھ واژه بیزانس با واژه  در قسطنطنیھ، جنگ قدرت در دربار امپراتوری چنان بغرنج شده. بود



 و مدعیان تاج و تخت، می بایست امپراتوری ھای شکست خورده. ھای توطئھ و فریب مترادف گشت
امپراتور  ٨٨از . را پذیرا می شدند خطراتی از قبیل ضرب و جرع، قطع عضو و یا بدتر از آن

   .تن از آنھا بھ طرز فجیعی کشتھ شدند ٢٩بیزانس 
قسطنطنیھ از آنھا تقاضای کمک کرده بود تا  جنگجویان صلیبی اروپای غربی، کھ م ١٢٠۴در سال 

قدرت روز افزون امپراتوری با قدرت  یا رویی بابجنگد، قسطنطنیھ در رو سلجوقی بر علیھ ترکان
از دو ماه محاصره سلطان  پس ،م١۴۵٣در سال . بدون یاور ماند عثمانی روز افزون امپراتوری
   .آنرا استانبول نامید وارد قسطنطنیھ شد و) م ١۴٣٢- ١۴٨١(محمد دوم ملقب بھ فاتح 

 .شرقی و غربی تقسیم می کند بھ دو نیمھ دیکلتیانوس، امپراتوری روم را امپراتور :میالدی ٢٨۵سال 
   .امپراتور نیمھ غربی، می گردد دیوکلس امپراتور نیمھ شرقی و کنستانتین

بیزانتیوم را بھ نام خود کنستانتینوپل  در ماه مھ ھمین سال، کنستانتین شھر یونانی نشین :٣٣٠
   .می نامد) قسطنطنیھ(

   .از می گرددفرمانروایی ژوستی نین ملقب بھ کبیر آغ:۵٢٧
قوانین ژوستی نین  ژوستی نین، اصالحیھ ای را کھ بر قوانین روم نوشتھ بود، با نام مجموعھ :۵٣۴

 واندل ھا شمال آفریقا را از سپاه بیزانس بھ فرماندھی بلیسا ریوس. در اختیار عموم قرار می دھد
   .باز پس می گیرند (قبایل بربر ساکن اروپای شمالی)

   .خارج می سازد بربر ھا را از چنگ ایتالیا سراسر )روم شرقی(زانس سپاھیان بی :۵۵٢
   .متولد می شود مکھ ، در شھر)ص( حضرت محمد پیامبر اسالم، ۵٧٠
مبارزه می ) ھراکلیوس(فرماندھی ھرقل  کھ با سپاه بیزانس بھ انیباخترجنگ نینوا، سپاه  در :۶٢٧

   .کند، بھ سختی شکست می خورد
   .مقاومت می کند طنیھ در برابر محاصره طوالنی سپاه اسالم،قسطن :- ٧١٧-٧١٨
و صدور ) پرستش تمثالھای قدیسان مسیحی(پرستی  امپراتور لئوی سوم با منع نمودن شمایل :٧٣٠

   .منازغاتی کھ در این زمینھ درگرفتھ بود، شدت می بخشد دستور نابودسازی آنھا، بھ مشاجرت و
منزلھ پایان قدرت  این واقعھ بھ. یتالیا را از بیزانس پس می گیرندلومباردھا شھر راونا در ا :٧۵١

   .امپراتوری بیزانس در غرب اروپا، محسوب می گردد
   .ممنوعیت پرستش شمایلھای مذھبی، پایان می پذیرد :٨۴٣
مسیحیت ارتدوکس،  گرویدن روسھا بھ با ازدواح شاھزاده آنا با والدیمیر، فرمانروای کیف، :٩٣٩

   .غاز می شودرسماً آ
برای جلوگیری از . تارومار می کند باسیل دوم، امپراتور جنگ آزموده بیزانس، بلغارھا را :١٠١٨

کند، وی دستور کور کردن تمام سربازان  شورش ھای بیشتر و برای اینکھ پیروزی خود را تثبیت
   .شکست خورده بلغار را صادر می کند

سلجوقی، حکمرانان سرزمین آناتولی  وسط ترکاننیروھای بیزانس ت جنگ منزیکرت در :١٠٧١
   .، تارومار می شوند)ترکیھ واقع در بخش آسیایی(

قدرت یافتھ و نیز در ایتالیا،  قسطنطنیھ بوسیلھ جنگجویان صلیبی کھ از سوی جمھوری تازه :١٢٠۴
کنند و شھر، حکومتی کم دوام تاسیس می  آنھا در این. پشتیبانی می شدند، تصرف و غارت می گردد

   .می نامند کاتولیک آنرا امپراتوری
سلطان  پس از دو ماه محاصره، قسطنطنیھ بھ دست ترکان مسلمان تحت فرماندھی محمد دوم، :١۴۵٣

شھر . می گردد کلیسای ایا صوفیھ بھ مسجد مبدل می شود و وقف عبادت خدا. عثمانی، سقوط می کند
   .عثمانی می شودقسطنطنیھ، استانبول کنونی، پایتخت امپراتوری 

اھالی قسطنطنیھ بھ نام دانیل بوسیلھ باال رفتن از  سالھ از ۵١قبل از میالد، یک مسیحی  ۴۶٠در سال 
ل دین مسیحیت روی وسال بھ عنوان سمب ٣٣او . خارج کرد یک ستون، خود را از زندگی معمولی

فتابش آفتاب عرق می باران و برف یخ می زد و در ھنگام تابش آ او در میان. ستون زندگی کرد
دانیل از یک . فقط یک نرده مانع سقوط او می شد. سقوط او می ریخت فقط یک نرده مانع. ریخت

کھ از ) شمعون مناره نشین(یک ستون نشین دیگر، بھ نام سن سیمون استایالت  ستون دیگر، دانیل از
  .بود، الھام می گرفت اھالی سوریھ

  



  نیزم باختر قل دراولین حکومت مست و طاھریان ینبردھا
  

  
  

 .بودند بعد از حملٔھ اعراب نیاولین حکومت مستقل درباخترزمطاھریان
شد و  نخراسااز طرف او امیر  در اوایل قرن سوم، طاھر بن حسین، یکی ازفرماندھان مأمون عباسی

بعد از اسالم تشکیل  بدلیل آن کھ عدم اطاعت خود را از مأمون اعالم کرد، اولین حکومت مستقل را
بھ پیروزی دست یافتند و  نیطاھریان در جنگ با مخالف. شد و حکومت او بھ طاھریان معروف شد

نظم و امنیت را را بھ تصرف در آوردند و  و قسمتی از ماوراءالنھر سرزمینھای دیگری مانند سیستان
شود کھ در زمان حکومت طاھریان، بھ جھت اھمیت دادن آنان بھ گفتھ می. در مرزھا بر قرار کردند
 .کردندومردم بھ آسودگی زندگی میی زراعت و عمران و آباد

رخ داد )مازندران(کھ بھ ترتیب در اذربایجان و طبرستان و مازیار در زمان طاھریان قیامھای بابک
اخرین امیر .دست بھ شورش زدند نیبھ ھمین دلیل مخالف.انھا از توجھ بھ شرق باز دارد باعث شد کھ

در نتیجھ حکومت طاھریان رو بھ ضعف نھاد و سرانجام .فردی مقتدر نبود طاھری محمدبن طاھرنیز
 .سرنگون شد ھای سده سوم ھجری بھ دست یعقوب لیثدر میانھ

 :امیران خانواده طاھریان عبارت اند از
  اھر بن حسین معروف بھ ذویمینینط

 طلحھ بن طاھر 
 علی بن طاھر 

 عبدهللا بن طاھر 
 طاھر بن عبدهللا 

  محمد بن طاھر بن عبدهللا
 صفاریان

. ھایی از منطقھ بودندن افغانستان امروزوفرمانروای بخشین مردافریسرزمَصفّاریان از دودمان
نخستین امیر این خانواده بود کھ دولت مستقل  ثیعقوب لی .بود )زرنج( شھر َزَرنگپایتخت ایشان 

لیث سھ پسر داشت بنامھای یعقوب و عمر و علی، ھر سھ پسران لیث . اسالمی صفاریان را بنیاد نھاد
کرد و یعقوب نیز در اوایل مانند پدر رویگری می. حکومت کردند اما دوره ی حکومتشان چندان نپایید

چون بھ سن رشد رسید . کردبھ دوستان و ھمساالنش ضیافت میآورد جوانمردانھ ھرآنچھ بدست می
  . تعدادی از مردان جمع شده او را بھ سرداری خود برگزیدند

بر  کرد مردی بنام صالح بن نصر کنانیکھ طاھربن عبدهللا در خراسان حکومت می ٢٣٧در سال 
ر بود صالح بن نصر را از طاھر کھ مردی با تدبی. سیستان مستولی شد و یعقوب بھ خدمت وی در آمد

سیستان براند و پس از وی شخصی بنام درھم بن نضر خروج کرد و سیستان را تصرف نمود و 
درھم کھ نتوانست از عھده سپاھیان برآید یعقوب را سردار سپاه . سپاھیان طاھر را از سیستان براند

. ندھی یعقوب اسقبال نمودندخویش تعیین کرد، سپاھیان چون ضعف فرماندھی درھم را دیدند از فرما



پس از چندی والی خراسان با چاره تدبیر درھم را اسیر کرد و بھ بغداد فرستاد، او مدتی در بغداد 
درین زمان بود کھ کار یعقوب نیز باال گرفت و . زندانی بود بعد آزاد گردید و بھ خدمت خلیفھ در امد

عیار بود تمام یارانش از وی چنان او بھ دفع خوارج رفت، یعقوب چون مردی با تدبیر و 
یعقوب بعد ار ضبط سیستان رو بھ خراسان نھاد ولی . کردند کھ برون از تصور بودفرمانبرداری می

  . چیزی نصیبش نشد
رو بھ خراسان نھاد اما این  ٢۵٣یعقوب مردی نبود کھ بزودی مضمحل شود، باز بار دیگر در سال 

راسان را بگرفت و از آنجا رو بھ کرمان نھاد و گماشتھ حاکم بار بخت یار او بود شھرھای مختلف خ
پس از آن رو بھ شیراز نھاد با حاکم آن منطقھ جنگیده و آن را نیز . شیراز در کرمان را بگرفت

ای ھای گرانبھا نزد خلیفھیعقوب بعد از واقعھ چند نفر از طرفداران خود را با پیشکش. بدست آورد
  . مطیع خلیفھ اعالن کردبغداد فرستاد و خود را 

مبنی بر اینکھ والیت بلخ .المؤفق برادر خلیفھ کھ صاحب اختیار مملکت بود رسولی نزد یعقوب فرستاد
یعقوب نیز بلخ را تصرف نموده متوجھ کابل شد والی . و تخارستان و سیستان مربوط بھ یعقوب است

از آنجا بھ نیشاپور و محمد بن  کابل را اسیر و شھر را تصرف نمود، پس از آن بھ ھرات رفت و
طاھر حاکم خراسان را با اتباعش اسیر و بھ سیستان فرستاد و از آنجا روانھ طبرستان شد تا در آنجا 

. حسن درین جنگ شکست خورد فرار نمود و بھ سرزمین دیلمان رفت. با حسن بن زید علوی بجنگد
روانھ دیلمان شد، در راه در اثر باریدن  رفت و خراج یکسالھ را جمع کرد و بھ آمل یعقوب از ساری

  .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  

فرستاد  را توسط حاجیان بھ خراسانحکمی  است بھ امید اینکھ مورد نظر خلیفھ واقع گردد، اما خلیفھ
 .کھ چون وی از حکم ما تمرد کرد و بھ حکومت سیستان بسنده نکرد او را در ھمھ جا لعن کنند

المتعمد . ارس مستولی شده بودپمحمد بن واصل تمیمی بر  :کشمکش میان صفاریان و خالفت بغداد
ن مفلح را بھ جنگ محمد بن واصل عباسی فارس را بھ موسی بن بغا داد، موسی نیز عبدالرحمان ب

چون یعقوب در سیستان خبر باال گرفتن کار ابن . فرستاد، عبدالرحمان شکست خورد و اسیر شد
واصل را شنید طمع در والیت فارس بست، در حالیکھ محمد بن واصل در اھواز بود وی رو بھ 

چون خبر . وزستان نھادیعقوب از فارس رو بھ خ ٢۶٢در سال . فارس نھاد و فارس را تصرف کرد
بھ خلیفھ المعتمد رسید فرمان حکومت خراسان، گرگان، طبرستان و ری و فارس را در حضور 

اما یعقوب راضی نشد و بھ خلیفھ پیغام داد کھ بھ چیزی . حاجیان بھ شمول شرطگی بغداد بھ وی داد
ب فرستاد، یعقوب درین خلیفھ برادرش الموفق را بھ جنگ با یعقو. راضی نیست جز رسیدن بھ بغداد

بسیاری از اموال یغقوب بدست سپاھیان بغداد افتاد، و بھ نام غنیمت بھ بغداد  ،جنگ شکست خورد
  . برده شدند

. شاپور بھ مریضی قولنج مبتال گشتالمؤفق بھ علت بیماری بھ بغداد بازگشت و یعقوب نیز در گندی
یعقوب قدری نان خشک و . د یعقوب فرستادارس و استمالت نزپخلیفھ رسولی را با منشور والیت 

بھ خلیفھ بگو کھ من بیمارم و اگر بمیرم تو از «: پیاز و شمشیر را پیشروی خود نھاد و بھ رسول گفت
من رھا میشوی و من از تو، اگر ماندم این شمشیر میان ما داوری خواھد کرد، اگر من غالب شوم کھ 

 ٢۶۵یعقوب در سال » .این نان خشک و پیاز مرا بس استبھ کام خود رسیده باشم و اگر مغلوب شوم 
. یعقوب را مردی باخرد و استوار توصیف کرده اند. در گذشت در گندی شاپور در اثر مرض قولنج

 .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 >-
 )نواسھ دختری عمرو بن لیث( خلف بن احمد >-

ن مرد ین سرزمیایکی از دودمان زیانان ن)م ١٠٠۴ - ٨٧۴/ ق  ٣٩۵ - ٢۶١(سامانیان  :سامانیان
کنونی  ر افغانستان وبخشی از ایراند.) ق.ه ٣٨٩تا  ٢٨٧از (ھا نزدیک بھ صد سال آن. پرور بودند

 .فرمانروایی کردند و آسیای میانھ



و ضعف و فتور تدریجی کھ از غلبھ ترکان  انقراض حکومت طاھریان :انقراض حکومت طاھریان
در دستگاه خالفت پدید آمد، سرزمینھای شرقی خالفت را از نفوذ خلیفھ و از امکان اعمال قدرت 

ساخت،  آن را بی دغدغھ می ایمنی و فراغی کھ بھ ویژه دوری از بغداد در چنین. عملی او آزاد کرد
والیت 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 

  .یفھ یا بھ حکم استیالء و غلبھ، ضمیمھ قلمرو آنھا شدسیستان، از جانب خل
با آن کھ استیالی این خاندان بر جرجان، طبرستان و سیستان مستمر نبود و چندان دوام نداشت، ولی  

در بخش عمده دوره امارت آنھا، از مداخلھ مستقیم عمال خلیفھ آزاد ماند و  و ماوراء النھر خراسان
 .در شکل اسالمی خود، در تمام این نواحی، حیاتی تازه یافت ،یباقی مانده دنیای باستان

و مالک قریھ  و سمرقند از نواحی بلخ سامانیان کھ منسوب بھ سامان خداه، دھقانی زرتشتی :سامانیان
در خراسان، یعنی اندک مدتی پیش از روی کار  سامان در آن نواحی بودند، از زمان خالفت مأمون

ی از ماوراء النھر حکومتھای مستقل کوچکی را کھ بھ حکم خلیفھ بھ آنھا آمدن طاھریان، در قسمت
بھ بھرام چوبینھ،  - بھ دنبال بھ دست گرفتن قدرت  -و نسب خود را . واگذار شده بود، بھ عھده داشتند
 .رساندند می فرمانده معروف عھد ساسانیان

ی از فرمانروایان برجستھ آن، ا مؤسس این سلسلھ، نصر اول و عده :نصر اول مؤسس سلسلھ سامانی
توانستھ بودند دورانی از آرامش نسبی را برای مردم فراھم آورند، ولی البتھ ھمھ آنان چنین نبودند و 

زیاری برای بازگرداندن  ثبات این سرزمین با کوششھایی کھ توسط مرداویج. ھمیشھ نیز چنین نبود
فراط کاریھای دینی پادشاه با شکوه طرز حکومت پیش از اسالمی صورت گرفت و ھمچنین با ا
گروید و از این راه خود را با دستگاه  سامانی، نصر دوم در اواخر زندگی خود بھ مذھب اسماعیلیھ

. رفت خالفت درگیر کرد، در صورتی کھ این دستگاه در حقیقت تکیھ گاه عمده این سلسلھ بھ شمار می
نیان در نتیجھ کشمکشھای ایشان با خاندانھای با وجود این، حتی پیش از آن کھ نشانھ سقوط ساما

و خاندانھای مأموران رسمی ظاھر شود و نیز در نتیجھ نزاعھای » دھقانان«زمیندار با نفوذ یعنی 
در باختر و جنوب باختر آشکار شود،  داخل خاندان خود ایشان و باالخره با توسعھ قدرت آل بویھ

/ ل شد کھ چھره جھان اسالمی را از سده پنجم ھجری تحولی در نوار غربی منطقھ نفوذ ایشان حاص
  . یازدھم میالدی بھ بعد کامالً تغییر داد

بر دوش  مدت درازی مجاھدان در راه ایمان، بار جنگھای دفاعی را در مرزھای امپراتوری بیزانیس
سرزمینھای  معروف شده بود، در» ھای تابستانی حملھ«داشتند و تقریباً ھمھ سالھ با ھجوم ھایی کھ بھ 

در . شد مذھب آناتولی، نمی کردند، ولی ھیچ پیشرفت بزرگی عاید مردم ارتدوکس آل بویھ پیشروی می
کھ از . گرفت ماوراءالنھر و کناره دره فرغانھ نیز با ھمسایگان غیر مسلمان زد و خوردی صورت می

ب ایشان شد، تسخیر طراز ای کھ در مبارزه سامانیان با ھمسایگانشان نصی این میان تنھا بھره عمده
ھر دو نام »ھمسایگان مورد بحث؛ َقَره خانیان یا ایلخانان . م بود ٨٩٣/ ق  ٢٨٠در » تالس«

  .بودند؛ کھ بر ترکان َقرلُق فرمانروایی داشتند» عنوانھایی است کھ داشتند
زود پاره مملکت ایشان پس از انقراض دومین فرمانروایی ُکوک تورک بھ وجود آمده بود، کھ خیلی 
 .پاره شد، بھ صورت دولتھای کوچکی درآمد کھ روابط آنان با یکدیگر خیلی ھم دوستانھ نبود

نام و لقب نھ تن از پادشاھان این سلسلھ با توالی و مدت حکومتشان، از این  :پادشاھان سلسلھ سامانی
 :قرار است

 ).ق.ه ٢٧٩ – ٢٩۵(اسماعیل بن احمد، معروف بھ امیر ماضی 
 ).ق.ه ٢۵٩ – ٣٠١(اسماعیل، معروف بھ امیر شھید  احمد بن

  ).ق.ه ٣٠١ – ٣٣١(نصر بن احمد، معروف بھ امیر سعید 
  ).ق.ه ٣٣١ – ٣۴٣(نوح بن نصر، معروف بھ امیر حمید 

 ).ق.ه ٣۴٣ – ٣۵٠(عبدالملک بن نوح، معروف بھ امیر رشید 
  ).ق.ه ٣۵٠ – ٣۶۵(منصوربن نوح، معروف بھ امیر سدید 

 .)ق.ه ٣۶۵ – ٣٨٧(بن منصور، معروف بھ امیر رضی  نوح
  ).ق.ه ٣٨٧ – ٣٨٩( منصور بن نوح

 .)ق.ه ٣٨٩ – ٣٨٩( عبدالملک بن نوح



  خیتار در زیاریان
  

  
  

اند و آل بویھ کھ ھر دو از مناطق شمال برخاستھ ).ق.ه ٣٢٠( در خراسان دو سلسلھ بھ نام آل زیار
سال حکومت راندند و  ١٢٧سخت نیرو گرفتند و مدت . اد کردندرا از تصرف خلفا آز یادینواحی ز

ای جز تسلیم ندیدند حکومت بغداد را بھ آنھا واگذاشتند و خود بعنوان ھا چارهچون خلفا در برابر آن
و  و پس از صفاریان بعد از حکومت نیمھ مستقل طاھریان .خلیفگی و احترامات ظاھری قناعت کردند

سرزمینھای کھ . تسلط یابند تا بغداد از خراسان امانی در ماوراءالنھر، توانستنددر ایام امارت امری س
ھای صعب العبور و جنگلھای انبوه قرار دارد، از قدیم در قسمت شمالی خراسان در پناه کوھھا و دره

خسرو اول (حاکمیت خود را حفظ کرده بود، چنانکھ زمان انوشیروان  )حتی پیش از اسالم(االیام 
 .تا مدتھا این مناطبق یک نوع حکومت خود مختار داشت ).م ۵٣١ – ۵٧٩

باز ھم )با اینکھ تا اقصی نقاط خراسان تحت نفوذ اعراب مسلمان در آمد(بعد از فتوحات مسلمانان 
خاندانھای قدیم آن والیت، مانند اسپھبدان و قارنیان و . طبرستان و دیلمان از حمالت آنان محفوظ ماند

ھمچنین، . کردندھمچنان بھ آداب و رسوم خود زندگی می )حدود رودبار و منجیل( ه جستانخانواد
بسیاری مذھب خود را نیز حفظ کردند، تا روزگاری کھ گروھھای از عراب طرفدار خاندان علی و 

چنانکھ وقتی . ھا قرار گرفتندشیعیان زیدیھ بھ آن نواحی پناه بردند و مورد حمایت ھمان خانواده
حسن بن زید در آن نواحی سکنی گزید، جمعی کثیر از مردم طبرستان و گیالن بھ »   داعی کبیر  «

ھمچنین در جنگھایی کھ میان او و یعقوب لیث صفاری رخ داد، مردم گیالن . طرفداری او برخاستند
ده باقی مسئلھ طبرستان از ھمان اوایل طلوع آنھا برای سامانیان حل نش.از او حمایت بی دریغ نمودند

پسر شیرویھ، ھر چند ابتدا با سامانیان ھمراه بود، اما در آخر کار بر آنان شورید  –اسفار . مانده بود
اسفار . طبرستان، قزوین، ری، قم و کاشان و خراسان را در قلمرو خود آورد،و بھ تدریج گرگان

سپرد، ولی خود با طغیان  فرماندھی سپاه خود را بھ یکی از بزرگان والیت، یعنی مرد آویچ پسر زیار
  .).ق.ه ٣١۶(سربازان رو بھ رو گردید و در طالقان بھ قتل رسید 

قلمرو حکومت مرد آویچ عالوه بر مازندران و قسمتی از گیالن، بھ شھرھای ری، و ابودلف و ابھر  
ح کرد و مرد آویچ، اصفھان را فت. ).ق.ه ٣١٩(حتی سپاه خود را بھ حدود دینور نیز فرستاد . رسید

" (گردانم وی بھ زبان آورده بود کھ من شاھنشاھی ساسانی را بر می. خیال حملھ بھ بغداد را داشت
او پس از آنکھ مراسم . و قصد داشت کھ مدائن را پایتخت قراردھد )٢۵٩تاریخ الخلفاء سیوطی، ص 
یش آمده، بھ دست بھ علت اختالفی کھ میان غالمان ترک و دیلم او پ. جشن سده را بر پای داشت

 ).ق.ه ٣٢٣(. غالمان ترک در حمام کشتھ شد
و ری احضار  بھ اصفھان را از مازندران» وشمگیر«بعد از مرد آویچ، جمعی از یاران او برادرش 

کردند کھ حکومت را بسپارند، اما، چنانکھ خواھیم دید حکومت والیتھای عمده دیگر بھ دست آل بویھ 
ی نواحی قلمرو حکومت خود رابھ حوالی مرزھای ایران در عصر ساسانی افتاد و این خانواده بعض

تا  ٣٢٣(و قسمتی از مازندران اکتفا کرد  در این مدت، وشمگیر تنھا بھ حکومت گرگان. رساندند
جنگھای او با آل بویھ، بھ شکست انجامید و تقاضای کمک از نوح بن نصر سامانی نیز . .)ق.ه ٣۵٧



شد، در حین شکار، مورد حملھ گرازی یر در حالی کھ آماده نبرد با آل بویھ میوشمگ. بی نتیجھ ماند
 پسر وشمگیر، با برادرش قابوس) بیستون(بھستون .). ق.ه ٣۵٧اول محرم (قرار گرفت و کشتھ شد 

  . بھ ھمان گرگان منحصر شد –بعد از مرگ برادر  -رقابت داشت و حوزه حکومت قابوس
بویھ در حوالی استرآباد در گرفت، شکست خورد و بھ خراسان فرار کرد  در جنگی کھ میان او و آل

. بھ قتل رسید. ق.ه ۴٠٣بعد از آن، گرگان در دست آل بویھ باقی ماند و قابوس نیز در .). ق.ه ٣٧١(
بعد از او، فرزندش منوچھر کھ داماد سلطان محمود نیز بود نتوانست بر قلمرو خود بیفزاید و 

 ۴٣۵و جستان نواسھ اش، تنھا بھ صورت امرای محلی در گرگان تا حدود سالھای نوشیروان پسرش، 
در تمام مدتی کھ قابوس و منوچھر و سایر اوالد زیار در گرگان حکومت نیمھ . حکومت راندند. ق.ه

مستقلی داشتند، خاندان بویھ کھ دست پرورده مرد آویچ بودند، پی در پی بھ فتوحات تازه دست می
 .دادندلمرو حکومت خود را توسعھ مییافتند و ق
ھای گوناگون وجود در مورد نزاد خاندان بویھ در میان دانشمندان و تاریخنگاران دیدگاه :آل بویھ

اند گردد و بعضی گفتھمنتھی می است کھ نسب بویھ بھ بھرام گورآورده در کتاب تاجی دارد، صابی
است کھ آورده در کتاب تجارب االمم ی مسکویھاست و ابوعلبوده کھ بویھ از نسل دیلم بن ضبھ

گویند دانند و میمی آخرین پادشاه ساسانی پسر شھریار پادشاھان آل بویھ خود را از فرزندان یزدگرد
ابو  .رفتھ و درآنجا ساکن شدند کھ در آغاز تھاجم اعراب مسلمان بعضی از اوالد یزدگرد بھ گیالن

   .و احمد و حسن علی :الحال و سھ پسر داشتجد آل بویھ مردی متوسط  شجاع بویھ
در جزو خذام او درآمد و پسرانش نیز با اسفار  استیال یافت بویھ طبرستانبر  ھنگامیکھ ماکان کاکی

در عھد  پادشاه گیالن پسران زیار، کھ خود را از نژاد ارغش گیرو وشم و مرداویج بن شیرویھ
کردندتا آنکھ ااسفار بن شیرویھ بر ماکان خروج کرد و بر میدانستند، مالزمت ماکان می کیخسرو
رستمدار، ری،  .اسفار بعد از یکسال کشتھ شد و مرداویج بجای او نشست. مستولی گردید دیلمستان

دست بھ کشتار اھالی زد و کشتار  را بگرفت و در ھمدان و طارم زنجانمازندران، قزوین، ابھر، 
. گردید فرستاد و خود عازم اصفھان مرداویج علی پسر بویھ را با برادران بھ کرج. زیاد ھم نمود

حاکم اصفھان بود و بھ دفع مرداویج پرداخت ولی  از جانب المقتدر عباسی درآنزمان مظفر بن یاقوت
پدر مظفر با لشکریان متوجھ مرداویج گردید ولی از وی  یاقوت .پدرش گریختشکست خورد و نزد 

بود کھ  درین ھنگام علی پسر بویھ با برادران در ارجان. ھم چیزی ساختھ نشد و تارومار گردید
یاقوت دوھزار تن از دالورترین مردان لشکر خود را بھ جنگ ایشان گسیل داشت تا بتواند شکستھای 

ش را جبران کند، درین پیکار نیز بخت یاقوت یاری نکرد آنھا نیز از پسران بویھ پیھم خود و پسر
فرستاد و حسن پس  پس ازین رویداد علی برادرش حسن را بھ کازرون. شکست خورده فرار نمودند

  . از تصرف کازرون سپاھی را کھ یاقوت بھ جنگ او فرستاده بود بار دیگر شکست داد
ن یاقوت و علی پسر بویھ در گرفت، نخست گروھی از سربازان علی جنگی سختی میا ٣٢٢در سال 

بھ یاقوت پناه بردند ولی یاقوت ھمھ را سر برید، این عمل زشت یاقوت باعث توانمندتر شدن علی 
یاقوت درین جنگ نیز شکست . گردید زیرا یاران او چنین دیدند در وفاداری بھ وی استوارتر گردیدند

پس از شکست دادن یاقوت . کھ نوزده سال داشت درین جنگ کشتھ شد مدخورد و برادر کوچکش اح
مستولی گردید و بدینترتیب کار خاندان بویھ باال گرفت و بوییان  شد و بر فارس علی وارد شیراز

  . علی پسر بویھ در شیراز در سرای مربوط بھ یاقوت نزول کرد. روی کار آمد
استند و او سخت گرفتار بی پولی بود، روزی در سرای گویند سپاھیان مواجب خود را از وی خومی

خویش در اندیشھ و پریشان نشستھ بود و دید ماری از موضعی در سقف خانھ یبرون آمد و بھ 
  . سوراخی رفت

چون نیک بگشتند از آن سوراخ راه بھ . علی فراشان را بخواست و فرمان داد تا مار را بیرون آورند
این مال را . ن صندوقھای پر از مال بود کھ ارزش پنجصد ھزار دینار داشتاتاق دیگر یافتند کھ در آ

فرستاد و از  پس از آن نامھ بھ الراضی با  عباسی. علی بی درنگ در مواجب سربازان مصرف کرد
درینوقت . وی خواست کھ مقاطعھ شھرھای راکھ در دست دارد بوی واگذارد و الراضی نیز پذیرفت

دیگر کسی در میدان نبود کھ . ھ بھ شیراز را داشت کھ بھ دست غالمش کشتھ شدمرداویج آمادگی حمل
 و احمد بھ «رکن الدولھ» و حسن «عمادالدولھ» علی از سوی خلیفھ بغداد. با پسرن بویھ رقابت کند

 .ملقب گردیدند «معزالدولھ»
 علی پسر بویھ  عمادالدولھ :پادشاھان آل بویھ



بھ ھمراه  یو.). ق .'ه ٣٣٨ - ٣٢٠( یلمین دین از سالطیاول .ادالدولھملقب بھ عم یلمیھ دیبن بو یعل
الن و یدر گ یان علویام داعیش رکن الدولھ حسن و معزالدولھ احمد در اوان قیدو برادر کھتر خو

و پس از . درآمد ی،لمیسردار د یاران ماکان بن کاکیدر عداد  ی،سامان یطبرستان بر کارداران امرا
ج مقدم آنان یوستند و مرداویار پیج بن زین سھ برادر بھ خدمت مرداویا ی،اکان کاکاحوال م یشانیپر

را  )عمادالدولھ( یاز آن جملھ عل. از عراق عجم کرد یداشت و ھر کدام را مامور قسمت یرا گرام
و مدارا  یج با مھربانیبا مردم و عمال مرداو )کره رود، کرج ابودلف(در کرج  یو. نامزد کرج کرد

و . دیصاحب قدرت گرد یدر آن نواح یسپس بھ فتح قالع اطراف کرج پرداخت و بھ زود. تار کردرف
ر کرد یکرد تسخ یاقوت بر آن حکومت میاصفھان را کھ در آن ھنگام مظفربن . ق .'ه ٣٢١در سال 

برادر  ،کھ از عمادالدولھ داشت یخاطر یج بھ سبب نگرانیش در آنجا نبود کھ مرداویب یو چند ماھ
زبدون یھ نیبن بو یعل .ل داشتیدفع عمادالدولھ بدانجا گس یانبوه برا یر را با سپاھیش وشمگیخو

کرد، رفت  یاقوت بر آن حکومت میکھ ابوبکربن  ،ھ کرد، و بھ ارجانیز اصفھان را تخلیجنگ و ست
 ینواح رین سال سایج تا اواخر ایو بھ تدر. ر کردیآنجا را تسخ. ق .'ه ٣٢١حجھ سال  یو در ماه ذ

ز تحت یراز کردآنجا را نیاقوت حاکم شیکھ با  یفارس را مسخر ساخت وسرانجام پس از جنگ سخت
م جھت راندن عمادالدولھ از یعظ یھ سپاھیج دست بھ تھین اوان مردوایدر ا. ش درآوردینفوذ خو

د و یساز غالمان ترک خود بھ قتل ر یبھ دست جمع ٣٢٣اجل مھلتش نداد و در سال  یراز زد، ولیش
ش یبرادر خو ٣٢٢عمادالدولھ در سال  .افتی ییپنجھ رھا یقو یب عمادالدولھ از شر دشمنین ترتیبھ ا

کرمان را  ی،چگونھ مقاومت از طرف اھالیرکن الدولھ حسن را مامورفتح کرمان کرد و او بدون ھ
عمادالدولھ . ران از دست بدادیھ متصرفات خود را در ایکل ،ب دربار خالفتین ترتیتصرف کرد و بد

و در  ،ش رفتیتا طبرستان پ ،شیان و مخالفان خوین قلع و قمع شورشیدر ح. ق .'ه ٣٢٩در سال 
عمادالدولھ در سال . ھ درآوردیز جزء متصرفات آل بوی، برادرش احمد، خوزستان را ن٣٣١سال 
 ٣٣٨ش عضدالدولھ واگذاشت و خود در سال یض شد و کارھا را بھ برادرزاده خویسخت مر ٣٣٧

کرد و بساط عدل و انصاف را در  یعمادالدولھ در تمام مدت امارت خود با مردم مھربان .درگذشت
 . ش گستراندیسراسر قلمرو خو

 ابوشجاع فنا خسرو پسر رکن الدولھ حسن پسر بویھ  عضدالدولھ
 ابوالفوارس شیرزیل پسر عضدالدولھ ابوشجاع فنا خسرو  شرف الدولھ

 ر مرزبان پسر عضدالدولھ ابوشجاع فنا خسرو ابوکالیجا صمصام الدولھ
 ابونصر پسر عضدالدولھ ابو شجاع فنا خسرو  بھاالدولھ

 ابو شجاع پسربھاالدولھ ابونصر  سلطان الدولھ
  پسر سلطان الدولھ ابوکالیجار مرزبان

  »م ٩٨٣-٩٩٨/ ق  -٣٧٣-٣٨٨«
اعالم وفات او را برای سھ  م، بزرگان قوم ٩٨٣مارچ / ق  ٣٧٢با مرگ عضدالدولھ دیلمی در شوال 

ماه بھ تعویق انداختند و پس از بھ خاک سپاری جنازه عضدالدولھ در نجف، پسرش ابوکالیجار در 
 یجنور ٩٨٣جون /ق  ٣٧٣محرم «خلیفھ ھم او را صمصام الدولھ لقب داد . بغداد بھ امارت نشست

رس شیر دل کھ فارس را تصرف با امارت صمصام الدولھ، اختالف وی با برادر دیگرش ابوالفوا. »م
نزاع این دو برادر طوالنی شد و بعد از حوادث بسیار شرف الدولھ غلبھ یافت و . کرده بود باال گرفت

و دستور داد تا وی را  »م ٩٨٧ یجنور/ ق  ٣٧۶رمضان «. صمصام الدولھ را بھ زندان انداخت
ونصر ملقب بھ بھاءالدولھ بھ جای او برادرش اب» م ٩٨٩/ ق  ٣٧٩«با مرگ شرف الدولھ . نابینا کنند

  . بھاء الدولھ از ھمان اوان امارت مواجھ با مخالفت برادر بزرگترش صمصام الدولھ شد .نشست
. با این حال، علی رغم نابینایی، بھ طلب قدرت برخاستھ بود و طالب سھم خود از قلمرو پدر بود

اه فارس بھ دست صمصام الدولھ افتاد و سرانجام پس از جنگھای پی در پی، بصره و اھواز بھ ھمر
اما فرمانروایی صمصام پس از مصالحھ با بھاء الدولھ . بغداد و نواحی دیگر برای بھاء الدولھ ماند

دیری نپایید و خشونت رفتار او با ترکان و بی تدبیریھایی کھ در حفظ اتحاد دیالمھ آن سرزمین کرد 
  . موجب تزلزل قدرتش شد

ی یافتھ بودند، یپسران عزالدولھ بختیار، کھ از زندان عضدالدولھ پس از سالھا رھا سرانجام بھ وسیلھ
و بھاء الدولھ از تھدید و مخالفت او نجات پیدا » م ٩٩٨دسامبر / ق  ٣٨٨ذی الحجھ «بھ قتل رسید 

 .کرد



 ابونصرخسروفیروزپسر ابوکالیجار  ملک رحیم
 اصفھان و ھمدان, دیالمھ ری 
 بویھ  حسن پسر رکن الدولھ
 ابومنصور بویھ پسر رکن الدولھ حسن پسر بویھ  مؤیدالدولھ
 ابوالحسن علی پسر رکن الدولھ حسن پسر بویھ  فخرالدولھ
 الوطالب رستم پسر فخرالدولھ  مجدالدولھ

 خوزستان و کرمان, دیالمھ عراق 
 احمد بن بویھ  معزالدولھ

 .ویھابوشجاع فنا خسرو پسر رکن الدولھ حسن پسر ب عضدالدولھ
ھجری قمری او رابھ فکر آینده حکومتش انداخت و چون خود  ٣٣٨بیماری عماد الدولھ علی در سال 

فرزندی نداشت از رکن الدولھ حسن برادرش خواست، فرزندش فناخسرو را بھ شیراز بفرستد تا او را 
ً ولیعھد و جانشین خود معرفی کند فنا خسرو با آداب و تشریفات سلطنتی مورد اس تقبال قرار رسما

ً بھ او سالم پادشاھی دادند. گرفت عماد الدولھ . عماد الدولھ او را برتخت خودنشاند و مردم رسما
کار را تا بدانجا پیش برد کھ برای حفظ و تحکیم موقعیت آل بویھ و عضد الدولھ ) عضدالدولھ یکاکا(

رده و طغیان کنند را فرماندھان نظامی را کھ ممکن بود پس از مرگش از عضد الدولھ تبعیت نک
  . توان بھ شرنگین بن جلیس اشاره نموداز جملھ آنان می. دستگیر و بھ قتل رسانید

دوران عضد الدولھ اوج قدرت و فرھنگ و ھنر و ادب بود او نزد افرادی چون عبدالرحمان بن عمر 
لم کھ علوی او از علی بن جسین معروف بھ ابن اع. بن سھل ابوحسین صوفی علم نجوم آموختھ بود

، دستور زبان عربی آموخت وی برای علما و یبود، آموزش زیج گرفت و از ابو علی پارسی در
نشست و درمسائل علمی و ادبی بھ مناظره میفضال وارزش بسیاری قایل بود و در محضر آنان می

یاسی و پرداخت علما در سرای عضد الدولھ جایگاه مشخصی داشتند و در آن محل دور از جریانات س
  . پرداختنداختالفات مذھبی بھ مباحثات علمی می

بان در دربار وی اھمییت بسیار داشتند ازجملھ ابوالحسن محمد کھ طبیب مخصوص رکن الدولھ یطب
بان در بغداد بھ نام شفاخانھ عضدی ایجاد کرده بودو کتابھای بسیاری یبود وی حتی برای آموزش طب

ترجمھ شد و بھ منجمان، ریاضی دانان، معماران، ادیبان و شاعران از یونانی بھ عربی در این زمان 
 .شاید بتوان او را مقتدر ترین و علم دوست ترین پادشاه آل بویھ دانست. احترام بسیار روا میداشت

  ابوالفوارس شیرزیل پسر عضدالدولھ ابوشجاع فنا خسرو شرف الدولھ -
 پسر ابوکالیجار ابوعلی کیخسرو -
 ابوطاھر پسربھاالدولھ ھجالل الدول -
 ابونصرخسروفیروزپسر ابوکالیجار ملک رحیم -
 ابوالفوارس پسربھاالدولھ قوام الدولھ -
  .پسر ابوکالیجار ابومنصورفوالذستون -

  
  ٢٠٠٩جوالی  ١٩شنبھ، 
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