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چکیده
در پژوهش حاضرررر نگارنن ار در پاسرررخ به ای پرسرررش انن هه با تهیه به ماهیت نظامی ری
زیاریار و رویکرد مخالفت آمیزی هه آنها با خالفت عباسی داشتنن ،چه نهع مناسباتی با خالفت عباسی
و حکهمتهای مرهزی ایرار برقرار نمهدنن .برای درک رفتارهای سریاسی و مذهبی زیاریار در عرصه
سریاست داخلی و مناسباتشار با خلیفه عباسی باین فضای یغرافیایی سیاسیای هه آنها از آر نقطه در
تاریخ سرررر بر آوردنن مهرد تجزیه و تحلیل قرار داد .زیاریار در حقیقت رزمنن انی دیلمی بهدنن هه در
نتیجه همراهی طهالنی با حکهمتهای محلی شررمال ایرار و اشررتغال در نبردهای مناوا تهان ررتنن بر
مخنومانشررار چیره شررنه و در منتی ههتاه بر بخشهای بزر ی از شررمال و مرهز ایرار بلبه یابنن .با
ویهد ای هه آنار در خنمت علهیار و دیگر حاهمار شرریعی شررمال ایرار رشررن و نمه یافته بهدنن ،اما
رهبرار آنار دارای رایشهای تجنین حیات ایرانی ری پیش از اسالا بهدنن .البته ای دین اه از دوره
وشررمگیر زیاری به بعن هم رنگ شررت .به نظر میرسررن مهمتری دالیل تغییرات مذهبی رهبرار آر
ریشه در تحهالت سیاسی عصر آنار داشته است .با ای ویهد زیاریار پیش از بهیهیار مهمتری دشم
خالفت بهدنن .اما بعنها به یهت منافع سرریاسرری و نظامی با آنار مصررالحه نمهدنن .نگرش و رویکرد
سریاسری آنار با حکهمتهای مرهزی ایرار بر پایه مناسباتشار با خالفت عباسی قرار داشت .هنف از
انجاا پژوهش حاضررر ،تجزیه و تحلیل دالیل وا رایی و همگرایی زیاریار با عباسرریار و حکهمتهای
مرهزی ،نتایج ای مناسرربات برضررعو و قنرت ای دودمار مهرد ارزیابی قرار یرد .روش پژوهش در
مطالعه حاضر با تکیه بر روش تبیینی تحلیلی انجاا میپذیرد.
واژگاان کلیادی :آل بهیره ،زیاریار ،خالفت عباسررری ،حکهمتهای مرهزی ایرار ،همگرایی،
وا رایی.
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مقدمه
نخ رت ی حکهمت محلی هه نقش مهمی در تضرعیو مبانی فکری و اینوهلهیی

خالفت عباسی

داشت ،علهیار بهدنن .آنار با همار داعیهای هه عباسیار علیه امهیار شهریننن ،بر عباسیار عاصی شنه
و به مند اینوهلهیی زینی به تضعیو خالفت پرداختنن .با ای ویهد عباسیار به یهت نفهذ عمیقی هه
در الیههای ایتماعی یهار اسرالا پینا هرده بهد تهان رت در برابر منعیار عقینتی و سیاسی خالفت
مقاومت نماین .به هر روی سرراختار سرریاسرری ایرار در سررنههای نخ ررتی اسررالمی هم و بیش متا ر
ازخالفت عبّاسرری بهد .از طرفی هر ی

از قطبهای صرراحب قنرت در ای دوره ناچار بهدنن عالوه بر

صرررف هزینههای فراوار در یهت تقهیت خهد و تضررعیو رقبا ،در رقابتی برای ه ررب مشررروعیت از
دسرتگاه خالفت بغناد نیز شررهت هننن .ای رویکرد در میار حکهمتهای سنه یاد شنه ،هه نتیجهای
یز تجزیه ی قنرت سیاسی و

تره یغرافیایی ایرار به دنبال نناشت ،زمینه ساز روی هار آمنر دیگر

خاننارهای قنرت طلب و یهیای ناا نیز شررن .سررل ررله آل زیار با ظههر مقتنرانه مرداویج ،در چنی
شررایطی وارد عرصره ی مناسبات و منازعات سیاسی– نظامی قرر چهارا هجری شت و تهان ت با
بهره برداری به مهقع از تشتّت اوضاع و تنش فراوار میار حکهمتهای آل سامار و علهیار طبرستار،
یای پایی برای خهد باز نماین .پس از فروپاشری قنرت متمرهز علهیار تهسر اسفار ب شیرویه(سردار
سپاه سامانیار) فرصتی مناسب برای اعالا مهیهدیت آل زیار در صحنه ی رقابت قنرتهای ای عصر
فراهم شن .بنابرای تشکیل سل له آل زیار را میتهار آبازی بر فعالیتهای سیاسی ،نظامی و فرهنگی
خاننارهای ساه در نهاحی پر بارار ینهب دریای هاسپی در برابر عبّاسیار و دیگر حکهمتهای برتر
ای برهه زمانی دان ت .حرهتی هه تهس آل زیار شروع شن و بهسیله آل بهیه به اوج رسین .به عبارتی
مردا سراه مناط شرمالی ایرار در ادامه رونن تالش ایرانیار برای رهایی از سرلطه ی عبّاسیار ،دو
نیروی تازه نفس (زیاری – بهیهی) را به تاریخ شناسانننن .ا رچه حکهمت آل زیار در ابتنا با برخهرداری
از ان رجاا و نظم فراوار و تنابیر ههشمننانه ی بنیانگذار خهد ،به عنهار ی

حکهمت تهانمنن ایرانی و

به مثابه زنگ خطری برای دسرتگاه خالفت عبّاسری اعالا مهیهدیت هرد ،امّا در ادامه نتهان ت اقتنار
اوّلیه خهد را حفظ نماین .و در برابر حکهمتهای ایرانی هه در دوره متقارر یکی پ رراز دیگری سررر بر
میآوردنن محنود شرنه و سرانجاا در تاریخ حذف شننن .در پژوهش حاضر ای پرسش مطرح میشهد
هه زیاریار برای تثبیت قنرت خهد در برابر خالفت عباسرری و حکهمتهای مرهزی فالت ایرار از چه
تنابیری اسرتفاده هردنن با تهیه به پرسش میتهار ای فرضیه را مطرح هرد؛ به نظر میرسن زیاریار

تحلیل رواب سیاسی زیاریار با خالفت عباسی و حکهمتهای مرهزی ایرار

031

در مرحله نخ رررت قنرت برای تهییج و همراه نمهدر ایرانیار با پیش رو قراردادر تفکر حذف خالفت
رویاروی خالفت قرار رفتنن ،اما بی نتیجه بهدر ای سریاسرت مهیب شرن تا یانشینار مرداویج برای
تناوا و تثیت قنرت با خالفت عباسررری و حکهمتهای مرهزی ایرار راه مصرررالحر در پیش یرنن.
روش پژوهش در مقاله حاضرر با رویکرد روش تاریخی و به شریهه مطالعه تهصیفی رررر تحلیلی انجاا
میپذیرد .دادههای مقاله بر اساس متغیرهای مقاله با استناد به منابع تاریخی ،هتابخانهای و یمعآوری،
سپس نگارنن ار به تحلیل و استنتاج دادههای پژوهش میپردازنن.
بحث نظری
پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه همگرایی و وا رایی مهرد مطالعه و بررسی قرار می یرد .زیرا ا ر
بتهار رواب زیاریار با خالفت عباسرری و حکهمتهای مرهزی ایرار هه ابلب تابع خالفت بهدنن را به
دو دو دوره تق یم نمهد ،دو شاخر وا رایی و همگرایی آشکارا در ای رواب قابل تمیز است .لذا برای
تنهیر مهضهع نخ ت تعامل ()Interactionو تقابل ()Contrastمهرد بررسی قرار می یرد .حکهمت ها
هنگامی میل به تعامل را در خهد نشار می دهنن هه پیش بینی هننن با فرصت هاو ت هیالت مشترهی
روبرو خهاهنرن بهد(دوورتی  ،)023:0736 ،هره در مهرد علرت تضررراد زیراریار با خالفت عباسررری و
حکهمتهای مرهزی ایرار نخ ت م اله و مفهها تقابل مهضهعیت مییابن .از سهی زیاریار در نتیجه
ینگهای طهالنی با خالفت عباسرری و حمایت همه یانبه مردا م ررلمار به ای نتیجه رسرریننن هه
تناوا حاهمیت شار در ایرار منهط به تعامل با خالفت عباسی است .در ای حالت ما شاهن نزدیکی دو
طرف به همنیگر و نزدیکی منافع و اهنوافشررار میباشرریم )Hafeznia. 2006:373( .ارن ررت هاس
معتقن اسرت هه همگرایی فرآیننی اسرت هه در آر بازیگرار سریاسی چنن واحن سیاسی مجزا ،تربیب
میشررهنن تا وفاداری ،فعالیتهای سرریاسرری و انتظارات خهد را به سررهی مرهز ینین معطهف هننن.
()Hass, 1994. 22بطهر هلی حکهمرت ها هنگامی رفتار همگرایانه در پیش خهاهنن رفت هه پیش
بینی هننن با فرصرت ها و ت هیالت مشترهی روبرو خهاهنن بهد و همننی به تهانایی در درونی سازی
فرآینن همگرایی ب ررتگی دارد( .دوورتی و فالتز راف )023 :0721 ،در وا رایی نیز سرریاسررت تشررنین
بحرار و تنش و بزرگ نمایی سرط اختالفات دنبال میشهد .در تحقی حاضر تقابل و تعامل زیاریار با
خالفت عباسی و حکهمتهای مرهزی ایرار از زاویه ای نظریه مهرد بررسی است.
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کارکردهای زیاریان در تحوالت سیاسی سده چهارم ه .ق
یالر و دیلمار همهاره در تاریخ برای فاتحار سررزمی ناشرناخته و مهیب بهده اسرت .در نتیجه
مهقعیت خاص یغرافیایی نهاحی شمالی ایرار سبب شن تا اسالا خیلی دیرتر ن بت به سایر مناط به
ای منطقه ورود پینا هنن .ههههای پهشررینه از ینگل ،راههای صررعب العبهر و بارارهای ب رریار مانع از
ورود اعراب به مناط شرمالی و فت ای سرزمی شن .در واقع همی ویژ ی نیز سبب شن تا علهیار و
سرراداتی هه تحت تعقیب حکهمتهای امهی و عباسرری بهدنن به ای منطقه به عنهار ی

منطقه ام

پناه ببرنن و تبلیغات دینی و ضن عباسی خهد را در سایه امنیت و آرامش پیگیری هننن .ای تبلیغات ضن
عباسی علهیار ساه در مناط شمالی هشهر به عالوه حاهمیت و استقرار خاننارهای هه ایرانی در
بخشهای مختلو شرمال هشرهر سربب شن تا در میار ساهنار مناط شمالی هشهر اح اسات عمی
ضن خالفت عباسی شکل بگیرد( .پناهی)07 :0726 ،
خاننار زیاری از یمله خاننارهای هه سرزمی دیلم بهده هه پس از اسالا قلمرو شار به شنت
تهس اعراب م لمار در خطر سقهط قرار رفته بهد .بنا بر استناد منابع تاریخی اصالت ای خاننار به
ادوار باسرتانی تاریخ ایرار یعنی ساسانیار میرسن ( .اب اسفننیار ))626 /0 :0722 ،نخ تی فرد هه از
ای خاننار به قنرت رسرین مرداویج بهد او در ابتنا به خنمت اسرفار در آمن و در خنمت او شجاعت و
هارایی خهد را به ا بات رسرانن .سرپس علیه اسرفار شهرینو پس از قتل اسفار بر سرزمی های او بالب
شت( .ترهمنی آذر)67 :0700 ،
قزوی  ،ری ،هاشرار ،همنار ،دینهر و اصرفهار شهرهای بهدنن هه تحت ت ل او در آمن .در واقع
همی تهسررعه قلمرو بهد هه او را با خلیفه و دسررتگاه خالفت هم مرز هرد و بعن از آر رواب خمصررانه
میار او با دستگاه خالفت شکل رفت.
بعن از مرداویج هفت نفر دیگر ازای خاننار به قنرت رسیننن .مرداویج  767-701وشمگیر -767
 712بی تهر پ ر وشمگیر  722-712قابهس پ ر وشمگیر  017-722منهچهر پ ر قابهس 060-017
انهشرریروار پ ررر منهچهر  000-060یالنشرراه پ ررر هیکاووس  031 -026بعن از مرداویج وشررمگیر
برادرش به یانشینی او رسین( .اب اسفننیار626 /0 :0722 ،؛ اب ا یر.)0326 -7 /00 :0706 ،
دورار حکهمت وشمگیر مقارر بهد با قنرت یری آل بهیه و اوج قنرت سامانیار .به همی خاطر
تقریبا تمامی دورار حکهمت وشرمگیر صرف مقابله با آل بهیه و سامانیار و منعیار داخلی شن .بعن از
مرگ وشرمگیر حکهمت ال زیار در سراشیبی زوال و سقهط افتاد و یانشینار او نتهان تنن شکهه دورار
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مرداویج و وشررمگیر را زننه هننن و بیشررتر به آلت دسررت حکاا آل بهیه و بزنهی تبنیل شررنه بهدنن.
(مهرآبادی .)02 :0730 ،اولیا اهلل آملی در ای باره نهشررته اسررت« :ایشررار قانهر آبا و ایناد خهد را از
صرالح م رلمانی ترک هرده بهدنن و ملهک و اسرپهبنار ایشرار را نامتقاعن شنه و هار سادات ضعیو
شرن ...چهر سرادات نه بر ویه صرالح میرفتنن ،اعتقاد مردا در ح ایشار فاسن شن(» .آملی:0707 ،
 .)07ای

زارش و تحلیل آملی نشار میدهن هه زیاریار به یهت ای هه در دوره مردوایج دین اههای

ضن اسالمی از خهد نشار دادنن ،از سهی م لمانار مهرد سرزنش قرار رفتنن.
اوضاع نهاد خالفت در عصر زیاری و آل بویه
خالفت عباسری تا پایار حکهمت مأمهر عباسری در اوج قنرت به سر میبُرد ،اما پس از به قنرت
رسرینر معتصم عباسی و ازدیاد نفهذ ترهار رفته رفته قنرت خلفا تضعیو شن ،زیرا خلفا امهر نظامی را
به ترهار محهل میهردنن ویژ ی ترهار در اطاعت از آرها سبب میشن تا خلفا امهر نظامی را به آرها
ب ررپارنن و خهد آسررهده به عیش و نهش بپردازنن( .اشررپهلر ، 0736 ،ج)011: 0ضررعو و زبهنی خالفت
زمانی آباز شن هه ترهار خلیفة عباسی «متههل» را به دلیل پرداخت نشنر مهایب به قتل رسانننن ،با
قتل متههل عباسرری ،امیرار ترک قنرت بالمنازع نظامی و سرریاسرری خالفت در بغناد شررننن( .فرای،
 ، 0736ج ) 31: ،0با آر هه خلیفه قنرت سریاسی و نظامی خهد را به دلیل نقش ت ل ترهار از دست
داد ،اما هنهز مقاا معنهی او محفهظ ماننه بهد و به دلیل نقش رهبر معنهی یهار اسرررالا برای امرا و
سرررالطی «منشرررهر» و «لها» می فرسرررتراد و از مقراا خلیفه فق همی وظیفه او باقی ماننه بهد.
(همار)32:
بخشری از ضعو خلفا به دلیل نبردهایی بهد هه با منعیار قنرت داشتنن .از آریایی هه مهمتری
بخش نظرامی آرها بالمار ترک بهدنن ،خلفا برای سررررههبی مخالفار خهداز آرها هم

می رفتنن.

خلفای عباسرری نظیر «مهف » و «معتضررن» برای نبرد با «خهارج»« ،زنگیار» و صررفاریار متکی به
سرپاهیار ترک بهدنن؛ پس از سرههبی ای شهرشها قنرت سپه االرار ترک بیشتر از ذشته شن .در
ایاا خالفت «مقتنر» عباسی فرماننهی سپاه به عهنة «مهنس» سپه االر او بهد هه در عهن «مهف »
هم های زیادی در فرو نشراننر مخالفار عباسریار داشرت؛ او تهان ته بهد فارس را از صفاریار پس
بگیرد و ضررمیمه قنرت خالفت نماین ،بنابرای در اننک منتی قنرت زیادی ه ررب نمهد و «مقتنر» -
خلیفة عباسری -قنرت خهد را منیهر او بهد ،اما ترس خلیفه از قنرت سرردار نظامی باع شن علیه او
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تهطئه نماین ،ای م رأله سربب شن تا آرها روی در روی هم قرار یرنن .در شهال سال  761هرررر .ق
خلیفه ردای پیامبر پهشرین و خفتار بر ت هرد و بانهاد ار م لمانار اولیه ،قرآر در دست حرهت نمهد،
اما در نهایت از مهنس شرک رت خهرد و در همار لباس هشرته شن .یانشی «مقتنر»« ،مهتنی» نیز
نتهان ت در برابر ترهار مقاومت نماین و به قتل رسین( .همار)32:
در چنی شررایطی حیثیت خلفا به زیر سهال رفته بهد و آرها عالوه بر قنرت مادی قنرت معنهی
خهد را از دست دادنن ،به طهری هه به راحتی تهس ترهار یابهیا میشننن و یا به قتل میرسیننن.
دربارة ضررعو و زوال دسررتگاه خالفت مقارر به قنرت رسررینر آلبهیه اب م ررکهیه مینهی ررن...«:
دشررمنار را یر ت می دهن به چیزی دسررت یابنن هه هر ز آرزوی آر نمیپرورانننن و آر تصرررف پایتخت
بهد .زیرا از آر هنگاا خالفت روبه ضرعو نهاده اسرت و قنرت خالفت از میار رفته است(» .اب م کهیه
رازی )673: 0722 ،ضرعو خالف عباسری ریشه در نظاا ساختاری خلفت داشت .بعنهای با قنرت رفت
دیلمیار و ترهار در دستگاه خالفت عباسی ،دیگر چیزی از قنرت دستگاه خالفت باقی نمانن.

تاثیرایدئولوژی زیاریان بر روابط آنان با خالفت عباسی
بر اساس زارشهای تاریخی مرداویج زیاری از نهاد ار زیار اب وردانشاه از خاننارهای باستانی
یالر بهد( .اب اسرفننیار )626 /0 :0722 ،ویژ یهای باستانی و تاریخی یل و دیلم و ای هه اسالا
و اعراب م رلمار دیرتر به آر سامار راه یافتنن و ای منطقه همننار در دست خاننارهای هه ای
پهنه بهد از ی

طرف و فضرررای نفرت انگیزی هه سرررادات فراری و پناه برده بنار منطقه و علهیار

ن ربت به امهیار و بعنها عباسریار ایجاد هردنن سربب شرن تا مرداویج هینه و نفرت خاصی ن بت به
عباسیار داشته باشن لذا او درصند بهد هه عباسیار را تخت خالفت پایی بکشن و بار دیگر شکهه ایرار
باستار و عظمت آر را احیا هنن به نظر میرسن افکار و اینه مرداویج ایجاد حکهمت م تقل از عباسیار
و تاسریس شراهنشراهی به شریهه ساسانیار بهد هه ایجاد ای چنی حکهمتی م تلزا نابهدی دستگاه
خالفت و تصرف بغناد بهد .مرداویج تالش داشت با همراه نمهدر روههای ناراضی ایرانی و همننی
مخالفار خلیفه افکار خهد را عملی سازد ،هرچنن به همار اننازه نیز خالفت از طرفنارار زیادی در بی
نیروهای مرداویج برخهردار بهد و ای م اله مهیب ناهامی وی شت.
هرچنن مردآویج زیاری بنیانگذار سرل رلهی زیاریار آشرکارا اینهی تجنین شراهنشاهی ساسانی و
نابهدی خالفت عباسررری را مطرح سررراخت و به تالش یهت تحق آر پرداخت( .اب طقطقی:0723 ،

تحلیل رواب سیاسی زیاریار با خالفت عباسی و حکهمتهای مرهزی ایرار

032

 .)706اما پیش از او ،اسفار شیرویه چنی اننیشهای در سر داشت و بر آر بهد تا در ری تاج بر سر نهن
و بر تخت بنشرینن( .م عهدی .)307 /6 :0731 ،مردآویج تایی ههرنشار بهسار تاج خ روانهشیروار
بر سر نهاد ،بر تختی زری نش ت و بزر ار دربارش را بر تختهای سیمی نشانن .او میخهاست بغناد
را تصرف هنن و مناو و طاق ه را را بازسازی نماین و آر اه هه چنی هرد ،خهد را «شاهنشاه» بنامن.
مردآویج به اب وهبار عامل خهد در اههاز دسرتهر داد هه ایهار منای و طاق ه را را به همار صهرت
ذشتهی خهد بازسازی و مرمت نماین تا پس از سرنگهنی خالفت عباسی آریا را تختگاه خهد سازد .او
تصرمیم داشرت تا پیش از ساخته شنر ایهار منای در واس اقامت هنن( .اب م کهیه-0 /1 :0732 ،
061؛ اب ا یر .)0012 /00 :0706 ،مردآویج چننار به پیروزی خهد مطمئ بهد هه حتی خانههایی را در
بغناد به اطرافیار خهد به تیهل وا ذار هرده بهد( .م ررعهدی .)310 /6 :0731 ،عالوه بر ای ها ،زیاریار
ن رب خهد را به «آبشوهادار» پادشراه یالر در دورهی هیخ ررو پادشاه اساطیری ایرار رسانننن.
(عنصرالمعالی .)6 :0771 ،چنی رفتارهایی ،رایش به شیهههای ملکناری ایرانیار باستار در اننیشهی
سریاسری مردآویج را نمایار میسرازد .پس از مرگ مردآویج ،یانشینار او یهت استحکاا بخشینر به
قنرت خهد ،چاره را در هنار آمنر با خلفای عباسری و برقراری ارتباط دوستانه با حکهمتهای قنرتمنن
وقت منطقه یعنی سرامانیار ،آلبهیه ،بزنهیار و سپس سلجهقیار یافتنن .با ای ویهد ،رایش زیاریار
به فرهنگ باستانی ایرار همننار در اننیشهی سیاسی امرای ای دودمار ویهد داشت( .عنصرالمعالی،
 .)06 :0771با ای ویهد زیاریار هماننن عصررر مرداویج در سررهدای براننازی نهاد خالفت و دشررمنی
آشکار با ای نهاد نبهدنن.
تاثیر عوامل فکری و مذهبی بر روابط زیاریان با خالفت عباسی
مردآویج پس از رسرینر به قنرت درصررند تهسرعهی قلمرو خهد برآمن و برای دسررت یابی به ای
هنف با استفاده از پهل و بخشش مالی تعناد زیادی از ینگجهیار یل و دیلم و نیز بالمار ترک را به
دور خهد رد آورد .او برای تأمی هزینهی ای سرپاه پرتعناد ،سرپاهیانش را بهسهی دیگر نهاحی چهر
قم ،هرج ابیدلو ،برج ،همرنار ،ابهر و زنجرار پراهننه هنن( .م رررعهدی .)303 /6 :0731 ،از یمله
خهاهرزاده ی خهد ابهالکرادیس را با سرپاه بزر ی برای تصرف همنار به آر شهر فرستاد .مردا همنار
حاضرر به همکااری با وی نشننن و یانب سپاهیار خلیفه را رفتنن .در نتیجه طی نبردی هه روی داد،
بیش از چهارهزار نفر از نیروهای مردآویج از یمله خهاهرزادهی او به قتل رسرریننن .مردآویج هه از ای
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شک ت و قتل خهاهرزاده و سپاهیانش بهشنت خشمگی شنه بهد ،شخص ًا به همنار لشگر هشین و با
آرهه سرپاه خلیفه شهر را ترک هرده بهد ،فرمار قتلعاا آر دسته از مردا را هه سالح بهدست رفته
و پیکار هرده بهدنن ،داد .وسررعت هشررتار مردا همنار به اننازهای بهد هه سرره روز به طهل انجامین .در
روز سها به باقیمانن ار اعالا امار شن .برخی از مردا به امین حاصل شنر شایشی ،در مینار شهر
(مصرلی) رد آمننن ،اما آنار نیز بهدسرتهر مردآویج قتلعاا شرننن .تعناد هشرتهشرن ار لشگر وی به
اننازهای بهد هه مهرخار مینهی رنن؛ پنجاه خروار بنن شلهار هشتگار از همنار به ری برده شن .هنگاا
فت دینهر هه فرماننهی آر را اب عالر قزوینی بر عهنه داشرررت نیز با مردا با خشرررهنت رفتار شرررن.
سررپاهی ار زیاری با هشررتار و بارت تا حلهار پیش رفتنن و اسرریر و بنیمت فراوار رفتنن( .م رعهدی،
300 -2 :0731؛ مجمل التهاریخ .)702 :0700 ،مردآویج پس از تصرررف همنار ،دینهر و نهاحی اطراف
آر از فرماننهار و نماینن ار خلیفه عباسری ،نقشه تصرف اصفهار را برنامه ریزی نمهده و سپس ای
شرهر را نیز تصررف هرد .بر اسراس زارش اب م رکهیه ،مردآویج پس از فت اصفهار با مردا آریا
بنرفتاری هرد و به اخذ دارایی آنار پرداخت( .اب م ررکهیه .)26 /1 :0060 ،بهنظر میرسررن هه اعمال
خشررهنت مردآویج ن رربت به اهالی همنار ،دینهر و اصررفهار بهسرربب مقاومت آنار در برابر سررپاهیار
زیاری و نیز خشرم ناشری از هشرته شرنر سپاهیار و بهویژه خهاهرزادهاش و همننی عزا مردا ای
نهاحی به دفاع از قلمرو تحت حاهمیت خلیفه بهده است.
پس از فت مناط یاد شنه ،مردآویج سپاهی را به فرماننهی اب وهبار یهت فت خهزستار اعزاا
هرد .مردآویج هه خهاهار احیای ذشرتهی باسرتانی ایرار بهد ،از آریا هه شررای را برای رسینر به
ای خهاسرته م راعن نمیدین ،به سرازشری ظاهری با خلیفه دست زد .از ای رو ،پس از فت خهزستار،
نمراینرنهای نزد مقترنر خلیفهی وقت فرسرررتاد و از او درخهاسرررت هرد تا در ازای پرداخت سرررالیانه
دوی ررتهزار دینار ،ناحیهی شرررق اسررالمی هه بر آر بلبه یافته بهد ،به مقاطعه به او وا ذار ردد و
منشرهر حکهمتی برای وی فرسرتاده شرهد .خلیفه هه تنها ی

رود میار خهد و زیاریار فاصله میدین،

مشررروط بر آرهه مردآویج همنار و دینهر 0را به خالفت عباسرری باز ردانن ،پیشرررنهاد او را پذیرفت
(همار .)071 :بر اسراس زارش اب ا یر و اب خلنور ،خلیفه از همنار و دینهر چشرم پهشین( .اب ا یر،
0321 /00 :0706؛ اب خلنور .)312 /7 :0707 ،به نظر میرسررن خلیفه عباسرری در ای زمار خهد را

 )0ماه ههفه.
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ناتهار تر از آر میدین هه بتهانن در برابر ای سررردار پر هیاههی دیلمی مقاومت هنن .وی با ای حربه
برای منتی از پیشرویهای مرداویج به عراق عرب هاست.
در نتیجه ای ناهامی سریاسری و نظامی ،از ای زمار ،رواب زیاریار و خالفت عباسری صرل آمیز
شرت و مردآویج بهظاهر سریادت خلیفه را پذیرفت و لباس سریاه هه شرعار عباسیار بهد ،بر ت هرد.
همی امر بهد هه مایهی خشم برادرش وشمگیر شن .هرچنن به نظر میرسن خلیفه امتیازات

تردهای

در اختیرار مرداویج قرار داد ،امرا در حقیقرت خلیفه با ای اقناا خهد از تهار ینگی مرداویج هاسرررت و
خالفت را از شررر مایرایهی دیلمی نجات داد .ای مهضررهع یکی از دالیل مهم دشررمنی وشررمگیر با
مرادویج زیاری بهده است.
ای تفاهم و عهن نامه سریاسری به اننازهای با اهمیت بهد هه وقتی خلیفه عباسی مقتنر در سال
 761ه .ق ،به قتل رسررین و برادرش محمنب معتضررن با لقب «قاهر باهلل» یانشرری وی شررن( .اب ا یر،
 .)0012 ،0013 /00 :0706باز هم مرداویج با ویهد ضررعو روز افزور خالفت مایل به تصرررف بغناد
نبهد .ای نکته در سکهای هه به ناا خلیفه تهس مرداویج ضرب شنه است دینه میشهد .وی ناا قاهر
را بر تنها سکه بر یای ماننه از مردآویج دینه میشهد( .مهرآبادی ،)630 :0730 ،میتهار چنی نتیجه
رفت هه رواب مردآویج با خالفت عباسری به همار روال سراب ادامه داشرته است .چنارهه در سال
 760ه .ق بهدسرررتهر قاهر ،اصرررفهار را از نیروهای خهیش تخلیه هرد( .اب ا یر.)0071 /00 :0706 ،
پذیرفت سریادت خلیفهی عباسری ناشری از سریاست سازش و منارا با دستگاه خالفت بهده است .زیرا
مردآویج در ای زمار سرر را یله یری از پیشرویهای علیب بهیه بهد و نمیخهاست هه همزمار در
دو یبهه در یر شهد .در ای زمار برادرار بهیهی اننک اننک با فت بخشهای شمالی و مرهزی ایرار
خهد را به عنهار قنرتی ینین در تاریخ ایرار شررناسررانننن .لذا با تهیه به ای هه از ینگجهیار دیلمی
بهره میبردنن ،مقاومت در برابر چنی ارتش نیرومننی از سهی حکهمتهای رقیب ب یار دشهار بهد.
با ویهد سرازش و تعامل مردوایج با خالفت عباسری در سالهای پایانی حکهمت وی  ،اما با روی
هار آمنر خلیفه راضی در سال  766ه .ق ،از شیهه تعامل مردآویج با او اطالع دقیقی در دست نی ت و
تنها با واهاوی اقنامات وی میتهار تا حنودی از اهناف و رواب وی با خلیفهی ینین پرده برداشرررت.
(رحمتی .)60 :0720 ،در ای زمار ،از ی سه ،مردآویج با سامانیار در روابطی صل آمیز بهسر میبرد و
از سرهی دیگر ،آلبهیه نیز بر سریادت وی ردر نهاده بهدنن .بنابرای  ،دیگر دلیلی برای ادامه سیاست
سرررازش و منارا با خالفت عباسررری باقی نمیمانن .چنانکه مردآویج به محض برهناری قاهر و خروج
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نیروهای خلیفه از اصفهار ،برادرش وشمگیر را به آر شهر فرستاد و اصفهار بار دیگر در اختیار زیاریار
قرار رفت .اهنهر مردآویج خهد را در یایگاهی میدین هه بتهانن به بزرگتری هنف خهد یعنی احیای
ذشرته باسرتانی ایرار یامهی عمل بپهشرانن .بر اسراس زارش اب طقطقی ،مردآویج در نظر داشت
بغرناد را تصررررف هنن و سرررلطنت را به ایرانیار باز ردانن و دولت عرب را از میار ببرد( .اب طقطقی،
 .)706 :0723بنی منظهر ،تایی ههرنشرار بهسار تاج خ رو انهشیروار بر سر نهاد و بر تختی زری
نشر ت و بزر ار دربارش را بر تختهای سیمی نشانن .لذا وی برای ایرای ای دستهر به عامل خهد
در اههاز دستهر داد هه ایهار منای و طاق ه را را به همار صهرت ذشته خهد بازسازی و مرمت هنن
ترا پس از سررررنگهنی خالفرت عباسررری آریا را تختگاه خهد سرررازد و پس از ای اقناا وی خهد را
«شراهنشاه» نامین .به زارش ای م کهیه وی تصمیم داشت تا پیش از ساخته شنر ایهار منای در
واس ر اقامت هنن( .اب م ررکهیه .)061-0 /1 :0732 ،مردآویج چننار به پیروزی خهد مطمئ بهد هه
حتی خرانههایی را در بغناد به اطرافیار خهد به تیهل وا ذار هرده بهد( .م رررعهدی.)310 /6 :0731 ،
تمامی اقنامات وی به مریله ایرا درنیامن ،زیرا او پیش از آرهه اقنامی انجاا دهن ،تهسررر

روهی از

ترهار سررپاهش هشررته شررن .و با مرگ وی برای منتی اننیشرره احیای حیات باسررتانی الاقل تا ظههر
عضنالنوله دیلمی به فرامهشی سپرده شن.
با تهیه به زارشهای اراوه شنه میتهار ای چنی استنباط نمهد هه در زمار خلیفه راضی ،رواب
مردآویج برا خالفرت عباسررری در م ررریر دیگری قرار رفت و همی امر خلیفهی عباسررری را هه از
پیشرویهای مردآویج سخت در وحشت افتاده بهد ،بر آر داشت تا با تحری

بخشی از سپاه وی ،امیر

زیاری را از سررر راه بردارد و دسررتگاه خالفت را از خطری بزرگ نجات دهن 0 .ریز تعنادی از ترهار
سپاه مردآویج بهدنبال تهطئهی قتل او به بغناد و رسینر به مناصب عالی حکهمتی در دستگاه خالفت،
مؤین ای نظر است.
با هشررته شررنر مردوایج دورار اوج حکهمت خاننار آل زیار به پایار رسررین و یانشررینار او هی
نتهان رتنن در حن ناا و اننازههای مردوایج در صرحنه تاریخ سریاسری ایرار زمی ظاهر شهنن هر چنن
 )0اب ا یر حکایتی را نقل هرده اسرت هه نشرار از دخالت خلیفه بغناد در قتل مردآویج دارد« .سپاهیار هه در آر روز خشم مردآویج را دیننن با یکنیگر بنش تنن و از
سرتمپیشرگی و خهدپ ننی ب یار و سرهشی او سخ فتنن .در ای هنگاا پیری میار آنار آمن هه ه ی او را نمیشناخت .او هه بر اسبی سهار بهد فت هه هار ای
خناناباور فزونی رفته ،در ای روز او را بر یامه مرگ خهاهین پینین و خنای یار او را خهاهن ستانن .ای بگفت و رفت .یماعت را هراسی در دل راه یافت و به چهره
هم نگری تنن و با خهد فتنن :نیکهتر آر است هه او را پی بگیریم و بازش آوریم و سخ او را دنبال هنیم تا مبادا مردآویج فتگهی ما را بشنهد و دیگر ما از او خیری
نبینیم .او را پی رفتنن و لی وی را نیافتنن» (اب ا یر .)0012 /00 :0706 ،با تهیه به قرای و شرهاهن به نظر می رسرن پیر مذههر نمیتهان ت پیکی از یانب خناونن
بهده باشرن .داسرتار ساختگی است.اصل مایرا یز ای نی ت هه وی عاملی نفهذی از یانب خلیفه عباسی بهده است هه به دنبال پینا شنر فرصتی مناسب ،سپاهیار
ناراضی مردآویج را به قتل او برانگیخت و با ای بهانه از شر وی راحت شت.
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وشرمگیر با تهیه استحکاا و قنرتی هه مرداویج به هم زده بهد تا حنودی تهان ت مهقعیتی برای خهد
در پهنه ینهبی دریای هاسرپی ( یالر و مازننرار) داشته باشن و برای منتی در برابر امانیار و بهیهیار
مقاومت نماین.
سرردارار سرپاه زیاری پس از هشته شنر مرداویج ،وشمگیر به یانشینی او بر زینه شن .وشمگیر
همنهر سایر دیلمیار سیاست ضن عباسی داشت ،اما شرای نهظههر سیاسی منطقه سبب شن تا منافع
وشرمگیر با منافع خلیفه در تضراد نباشرن به عبارت دیگر اوضراع آشرفته سرزمی های خالفت عباسی
مهیب شرن هه دشرمنار قنیمی یعنی خلیفه و وشرمگیر فرصت دشمنی با همنیگر را پینا نکننن .علت
ای م راله ظههر آل بهیه و تهنین قنرت خالفت تهسر بهیهیار بهد .در نتیجه خالف عباسی در ای
دورار عمال قنرتی نناشرت هه با دشم نزدی

یعنی آل بهیه مقابله هنن .زیرا مقابله با آل بهیه برای

دسررتگاه خالفت از الهیت زیادی برخهردار بهد .به یهت ای هه بهیهیار دشررمنار اینوهلهیی

خالفت

عباسی شمرده شنه و برای خالفت یایگاهی در حکهمت قاول نبهدنن .از سهی دیگر وشمگیر ،با ویهد
هینهی فراوانی هه ن ربت به عباسریار داشت ،ضرورت هنار آمنر با خلیفهی عباسی و نماینن ار وی
در ماورا النهر و خراسرار یعنی سرامانیار را دریافت .وشرمگیر تالش ب یار هرد تا حاهمیت زیاریار را
تناوا بخشررن ،اما از همار آباز روی هار آمنر ،رفتار منازعات مناوا و فرسررایننه شررن .او هم زمار با
چهار خلیفه عباسری یعنی راضری ،متقی ،م رتکفی و مطیع حکهمت هرد .خلفای عباسی با وسیله قرار
دادر سرامانیار و آلبهیه و دیگر مزدورار سریاسی و نظامی و مذهبی ،وشمگیر را سی و چهار سال به
ینگ هشررانننن .بنی

هنه ،ابتنا اصررفهار را از چنگش بیرور هشرریننن و آر اه مناا دلهرهی ری،

طبرستار و ر ار را به یانش انناختنن( .مهرآبادی.)23 :0730 ،
به یهت آشرفتگیهای سریاسری و نظامی در پهنه قلمرو خالفت عباسری مهیب شن تا امیرار متاخر
زیاری بیش از پیش به خلیفه نزدی

شهنن .رایشهای سیاسی قابهسب وشمگیر در یهت سازش با خلفا

بهد .او در سرال  720ه .ق از خلیفه طاوع لقب «شرمسالمعالی» را دریافت هرد .قابهس پس از هفنه سرال
باز شرت به قنرت ،ا رچه مناسربات ح نهای با بزنهیار برقرار ساخت ،اما یز قبهل سیادت خلیفه سروری
ه ری را به رسرمیت نشرناخت( .بهسره .)002 -3 /0 :0732 ،سرانجاا ،قابهس در سال  017ه .ق بهدنبال
تهطئهی لشگریانش دستگیر و سپس هشته شن( .اب ا یر.)1003 -0 /07 :0701 ،

پس از قابهس ،پ ررش منهچهر به سرلطنت رسین و در همی زمار از دارالخالفه بغناد نامهای به
وی رسرین هه در آر در ذشت قابهس را به او ت لیت فته بهد و تهلیت مناطقی را هه پنرش بر آرها
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م رررل بهد بره منهچهر وا رذار هرده بهد .همننی  ،خلیفره قادر به منهچهر لقب «فل المعالی» داد.
(مرعشی03-0 :0727 ،؛ هجباف .)21 :0702 ،منهچهر و سایر امیرار زیاری پس از او ،یهت استحکاا
بخشررریرنر به قنرت خهد ،چاره را در برقراری ارتباط دوسرررتانه با حکهمتهای قنرتمنن منطقه یعنی
بزنهیار و سرپس سلجهقیار  -هه بهدلیل سنی مذهب بهدر رایش بیشتری به خالفت عباسی نشار
میدادنرن -یرافتنن .بنی ترتیب ،بهربم آرچه در آباز قیاا مردآویج اظهار شرررنه بهد ،خاننار زیار به
وسریلهی منهچهر ب ریار بیش از عهن پنر و ینش با عباسریار و «م هده» واب تگی یافت و آر همه
نفرت و هیاههی ذشرته در ن لهای بعن ،ظاهراً وسیلهای برای نشاردار هردر و پراهمیت یلهه دادر
ت ررلیم و سررکهت بعنی تلقی شررن( .زری ههب .)010 /6 :0706 ،با ای ویهد ،ینگهای اه و بی اه
زیراریرار برا قنرتهای آر روز ،عنا اسرررتحکاا و تناوا آر تابعیتها را میرسرررانن و تنها در دورار
انهشیروار بهد هه با پذیرش سیادت مطل سلجهقیار ،آر استحکاا ایجاد شن.
روابط سیاسی -نظامی زیاریان با حکومتهای ایرانی
منشرا قنرت یابی زیاریار ریشره در فعالیتهای سیاسی و نظامی علهیار در سرزمی دیلم داشت.
ای سررزمی قرر ها به عنهار قلمرو رشنو پرورش مردار نظامی به شمار میرفت .در نتیجه با ضعو
تنریجی حکهمت علهیار طبرسرتار ،قنرت سررهرد ار یل و دیلم هه در سرپاه داعیار علهی حضهر
داشرتنن ،فزونی یافت .سرردارانی چهر لیلیب نعمار ،ماهار هاهی ،اسرفار شیرویه و مردآویج زیاری در
شررمار ای بزر ار بهدنن و با هر ی

از آنار لشررگری بزرگ از یلها و دیلمیار همراه بهد .پ رررار

ابهشرررجاع بهیه نیز در میار همی لشرررگریار بهدنن .آرها ابتنا در خنمت ماهار هاهی درآمننن ،اما با
مشراهنهی پریشرانی اوضراع ماهار در پی مرگ اسرفار و چیر ی مردآویج بر متصرفات وی ،از او ینا
شرننن و به مردآویج پیهستنن .مردآویج به هر سرداری هه به او میپیهست ،حکهمت منطقهای را وا ذار
میهرد .در همی راسرررتا ،حکهمت هرج را به علیب بهیه (عمادالنوله) وا ذار هرد .اما بهزودی از ای
انتصاب پشیمار شن و به برادر خهد وشمگیر هه در ای زمار حاهم ری بهد ،دستهر داد تا مانع از رفت
علی به قلمرو انتصرابی خهد شهد .عمین وزیر وشمگیر هه در ای زمار رواب دوستانهای با علی برقرار
هرده بهد ،او را از دسرتهر مردآویج آ اه هرد و او نیز خیلی سریع راهی هرج شن .نقشهی مردآویج مبنی
بر در یر ساخت علی با یمعی از فرماننهار سپاه هه پرداخت حقهق آنار را به هرج حهاله هرده بهد نیز
به مر ننشر ت .بنابرای  ،علی به اصفهار لشگر هشین و آر شهر را تصرف هرد( .اب م کهیه:0732 ،
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 .)737 -2 /1زمانیهه خبر فت اصفهار به مردآویج رسین ،ب یار بیمناک شن .از ای رو ،نامهای به علی
بهیهی ارسرال هرد و از او خهاست به فرمانش ردر نهن و به نامش خطبه بخهانن تا مردآویج نیز او را
در فتهحات مناط دیگر یاری برسرانن .از طرفی ،برادر خهد وشرمگیر را با سپاهی بزرگ عازا اصفهار
نمهد تا علی را دسررتگیر نماین .علی از حیلهی مردآویج آ اه شررن و بعن از دو ماه اقامت در اصررفهار و
یمعآوری بخشی از خراج ،آر شهر را ترک هرد و ابتنا به ارّیار رفت و سپس شیراز را تصرف هرد .از
طرفی ،با خروج علی از اصرفهار ،وشرمگیر وارد آر شرهر شن و هنترل شهر را بر عهنه رفت .خلیفه
قاهر با شرنینر ت ل زیاریار بر اصفهار ،از مردآویج خهاست تا اصفهار را از سپاهیار خهد خالی هنن
و شرهر را به محمنب یاقهت عامل خلیفه وا ذار نماین .مردآویج هه سرر را یله یری از پیشرویهای
علی بهد و نمیخهاسرررت هه با خلیفه نیز در یر شرررهد ،درخهاسرررت وی را پذیرفت و اصرررفهار را به
محمنب یاقهت سرپرد .مردآویج پس از شنینر خبر تصرف شیراز تهس علی ،به اصفهار رفت .در ای
زمار ،اصرفهار در اختیار زیاریار قرار داشت .زیرا هنگاا برهناری خلیفه قاهر و روی هار آمنر راضی،
محمنب یاقهت اصررفهار را از نیروهای خلیفه تخلیه هرده بهد .مردآویج نیز فرصررت را مغتنم شررمرد و
اصرفهار را تصراحب هرد و برادرش وشرمگیر را بر شرهر حاهم نمهد .هنگامیهه مردآویج به اصفهار
رسرین ،وشمگیر را به ری فرستاد .مردآویج در اصفهار چنی صالح دین هه سپاهی به اههاز بفرستن تا
راه را بر علی هه با راضرری خلیفهی ینین سررازش نمهده بهد ،ببنند و سررپس از اصررفهار بر او بتازد .از
ای رو ،اههاز ،ایذه ،رامهرمز و ع کرمکرا را تصرف هرد .با ت ل مردآویج بر اههاز ،علی بر فرمانروایی
او ردر نهاد ،هنایای ب یاری برایش فرستاد ،در سرزمی خهد بهناا مردآویج خطبه خهانن و برادر خهد
ح

(ره النوله) را بهعنهار رو ار نزد او فرستاد .سالهای  760و  766ه .ق (اب ا یر/00 :0706 ،

 .)0000 -1 ،0070 -0 ،0071بنی ترتیب ،مردآویج بر بخش وسرریعی از ایرار هه از شررمال تا ینهب
امتناد داشت و همننی بر ابلب نهاحی برب هشهر سیطره یافت و آرها را از اطاعت خلیفهی عباسی
بیرور آورد.
رواب زیاریار و آلبهیه در دورهی فرمانروایی وشرمگیر ،نظامی بهد .ای رواب خصمانه از ابتنای
حکهمت وشمگیر تا زمار مرگ وی ادامه داشت .زیاریار و آلبهیه در ای دوره بر سر تصرف شهرهایی
چهر ری ،ر ار ،طبرسرتار و اصرفهار با یکنیگر در یری داشرتنن .ای شهرها در طهل سی و چهار
سال فرمانروایی وشمگیر ،میار زیاریار و آلبهیه دست به دست میشننن( .فقیهی)022 :0730 ،
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با مرگ مردآویج و درهم ریخت اوضراع زیاریار ،ح

هه به رسم رو ار نزد او بهد ،فرصت را

مغتنم شمرد و به شیراز نزد برادرش علی باز شت .علی ،وی را در ر س سپاهی عازا فت اصفهار هرد
و او مهف به تصرررف آر شررهر شررن .بنابرای  ،اصررفهار از سررال  767تا  763ه .ق یز قلمرو آلبهیه
ردین .در سرال  763ه .ق ،وشرمگیر سپاهی بزرگ به اصفهار فرستاد .سپاه مزبهر اصفهار را تصرف
هرد و بهناا وشرمگیر خطبه خهاننه شرن .ح

نیز به فارس ریخت .پس از ای پیروزی ،وشمگیر در

ر س سپاهی از ری عازا المهت شن و دی المهت را به تصرف خهد درآورد( .همار.)0210 ،0023 :
در سرال  760ه .ق ،ح ر از مشغهلیت وشمگیر در هم

به ماهار برای دفاع از ر ار در برابر

سامانیار استفاده نمهد و اصفهار را هه از نیروهای زیاری خالی شنه بهد ،تصرف هرد .در سال  762ه.
ق ،برادرار بهیه بر آر شرررننن تا ری را ضرررمیمهی قلمرو آلبهیه رداننن .بنابرای  ،با ابهعلی محتاج
فرماننهی سررپاه سررامانیار هه در آر وقت در ر ار بهد ،متحن شررننن .وشررمگیر پس از آ اهی از ای
اتحاد ،برای مقابله با آرها از ماهار هم

خهاسرت .ینگ در محلی بهناا «اسحاقآباد» در رفت و به

ریخت وشمگیر به طبرستار و هشته شنر ماهار و چیره شنر ابهعلی بر ری انجامین( .اب اسفننیار،
622 -3 /0 :0722؛ اب ا یر .)0261 /00 :0706 ،وشمگیر هه به طبرستار ریخته بهد با شهرش ح
فیروزار  -پ رر عمهی ماهار هه وشمگیر را در مرگ او مقصر میدان ت -روبهرو شن .ح

فیروزار

در مصراف با وشمگیر شک ت خهرد و نزد ابهعلی محتاج پناه برد و او را به ینگ با وشمگیر تحریر
هرد .سرررمای زم ررتار و بارنن ی فراوار از ی سرره و مرگ امیر نصررر از سررهی دیگر ،دو طرف را به
پذیرش صرل واداشرت .بهدنبال ای صل  ،وشمگیر به ری رفت و آر شهر را در اختیار رفت .برادرار
بهیه با مشراهنهی ضعو نظامی وشمگیر هه در ا ر ینگهای مناوا بهویهد آمنه بهد ،به ری تاختنن و
آر شهر را تصرف هردنن .از ای رو ،وشمگیر در سال  777ه .ق به خراسار ریخت و به دربار سامانیار
پناهننه شن( .اب م کهیه77 -0 /2 :0732 ،؛ اب ا یر.)0272 /00 :0706 ،
در سررال  772ه .ق ،ح رر ب بهیه هه این

لقب ره النوله را از یانب خلیفه م ررتکفی دریافت

هرده بهد ،طبرسرتار و ر ار را از دسرت وشمگیر خارج هرد .ی

سال بعن ،ر ار بار دیگر در اختیار

زیاریار قرار رفت .در سال  700ه .ق ،ره النوله طبرستار و ر ار را از وشمگیر بازستانن .به محض
باز شرت ره النوله به ری ،وشرمگیر سرپاهیار آلبهیه را بیرور رانن و بار دیگر بر طبرستار و ر ار
چیره شرن .در سرال  706ه .ق ،وشرمگیر با هم

سرامانیار به ری لشرگر هشرین ،اما صل ابهعلی با
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ره النوله آرزوهای او برای تصررف ری را بینتیجه ذاشت( .اب ا یر،1106 ،1102-61 /06 :0707 ،
.)1102 -0
ینگ و ریز میار زیاریار و آلبهیه همننار ادامه داشررت .بر اسرراس شررهاهن سررکهشررناختی،
وشرمگیر در سرال  703ه .ق مهف شن برای منتی ههتاه ری را از تصرف آلبهیه خارج سازد .در سال
 710ه .ق ،ره النوله طبرستار و ر ار را از دست وشمگیر خارج ساخت و وشمگیر نا زیر به یبال0
ریخت .سرکهی دیگری نیز هه در تاریخ  710ه .ق تهس وشمگیر در ساری ضرب شنه بهد و بر آر
ناا وشرمگیر ،مطیع و ره النوله دینه میشرهد ،نشار میدهن هه آلبهیه بر طبرستار حکهمت یافته و
وشرمگیر تابعیت آنار را پذیرفته بهد( .مادلهنگ002 /0 :0732 ،؛ مهرآبادی .)631 :0730 ،وشررمگیر در
سرال  713ه .ق ،زمانیهه در تنارک ی

لشگرهشی مشترک با سامانیار علیه آلبهیه بهد ،از اسب به

زمی افتاد و در ذشت( .اب ا یر.)1000 /06 :0707 ،
در دورار فرمانروایی بی رتهر پ رر و یانشی وشمگیر ،رواب زیاریار با آلبهیه دوستانه و ح نه
بهده اسرت .وی با حمایت ره النوله پایههای قنرت خهد را اسرتهار نمهد و ر ار و سمنار را تصرف
هرد .سررپس ،با ازدواج با نههی ره النوله  -دختر عضررنالنوله -بر اتحاد میار زیاریار و آلبهیه مهر
تأیین زد .در سال  721ه .ق ،خلیفه مطیع فرمار حکهمت طبرستار ،ر ار ،سالهس (چالهس) و رویار
را برای بی تهر فرستاد و او را ملقب به «ظهیرالنوله» نمهد ( .ردیزی .)710 :0727 ،بی تهر در دورار
فرمانروایی خهد مطیع ره النوله بهده است .مؤین ای امر ،سکههایی است هه وی در سالهای -722
 713ه .ق در ر ار ضررب هرده و بر تماا آرها ناا خهد ،ره النوله و خلفای عباسی (مطیع و طاوع)
را نقر هرده اسررت( .مهرآبادی017 :0730 ،؛ ترهمنیآذر .)00 :0702 ،رواب قابهس زیاری با آلبهیه در
ابتنا دوسرتانه بهد .پس از مرگ بی رتهر ،قابهس با حمایت سردارار سپاه بر ر ار و طبرستار استیال
یرافت .در سرررال  722ه .ق ،در یریار اختالف خانهاد ی میار پ ررررار ره النوله  -عضرررنالنوله،
مؤینالنوله و فخرالنوله -یانب فخرالنوله را رفت و بنی ترتیب ،خشرم عضرنالنوله را ن بت به خهد
برانگیخت .عضنالنوله رسهلی نزد قابهس فرستاد و در ازای پرداخت پهل و وا ذاری برخی از مناط به
او ،ت رلیم فخرالنوله را خهاسرتار شن .قابهس از ت لیم فخرالنوله به او امتناع ورزین و عضنالنوله برادر
دیگرش مؤینالنوله را در ر س سرررپاهی به ر ار اعزاا هرد .در ینگی هه میار دو سرررپاه در رفت،

 )0مهرآبادی بر ای عقینه است هه ذهر بالد یبل یا یبال در تاریخ هامل اب ا یر و العبر اب خلنور ،بهعنهار منطقهای هه وشمگیر پس از شک ت از ره النوله بنار
پناه برد ،اشتباه است و درست آر ییل یا یالر است (مهرآبادی.)20 :0730 ،
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قابهس شررک ررت خهرد و به همراه فخرالنوله به خراسررار ریخت و به دربار سررامانیار پناهننه شررن.
(اب اسفننیار.)0 -1 /6 :0722 ،
منتی بعن ،رواب قابهس و فخرالنوله د ر هر شن .از ای رو ،بهدنبال مرگ عضنالنوله و مؤینالنوله
و باز شت مجند فخرالنوله به قنرت ،فخرالنوله از هم

به قابهس صرفنظر هرد و قابهس نا زیر در

خراسرار مانن .تحریکات صراحبب عباد وزیر فخرالنوله نیز در ای تصرمیم نقش ب زایی داشت .تنها
پس از مرگ فخرالرنولره بهد هره قابهس مهف به باز شرررت به ر ار ردین .قابهس پس از احیای
فرمرانروایی زیراریار ،مصرررلحت را در برقراری صرررل با آلبهیه دین .از ای رو ،او و مجنالنوله فرزنن
فخرالنوله بر ای قرار صل نمهدنن هه عراق برای آلبهیه و طبرستار ،ر ار و مازننرار برای قابهس
باشن .رواب صل آمیز زیاریار و آلبهیه علیربم تحرهاتی از یانب قابهس تا پایار دورار حکهمت وی
ادامه داشت( .م تهفی061 ،001 :0703 ،؛ اب ا یر.)1730 /06 :0707 ،
در دورار منهچهر پ ررر قابهس ،رقابت میار زیاریار و آلبهیه همننار ادامه داشررت .منهچهر با
حمایت از مخالفار مجنالنوله سررعی میهرد تا از فرصررتهای پیشآمنه علیه آلبهیه اسررتفاده هنن .از
یمله در شررهرش اب فهالد دیلمی –از خاننار ی ررتانی دیلم -در سررال  013ه .ق ،منهچهر دوهزار
سپاهی هارآزمهده و مالی فراوار برای هم

به او فرستاد .اب فهالد با هم

سپاه زیاری ،مجنالنوله را

وادار نمهد تا حکهمت اصرفهار را به او ب رپارد .در سرال  000ه .ق ،منهچهر با علیب عمرار ،اسپهبن
طبرسرررترار و ولیک ب ونرنری علیه عال النولهی هاههیه از نزدیکار مجنالنوله متحن شرررن .پس از
شک ت سپاه متحن در برابر عال النوله ،منهچهر در اتحادی مجند با ولیک ب وننری به ری حمله هرد
هه با مقاومت سپاه مجنالنوله روبهرو شن .ای لشگرهشی سرانجاا منجر به صل منهچهر با عال النوله
شن( .یرفاذقانی710 -2 :0730 ،؛ اب ا یر .)1211 -3 /07 :0701 ،زیاریار در دورار امیرار متاخر خهد
از نظر نظامی و سیاسی در شرای ب یار نامطلهبی به سر میبذدنن و عمال از ی

سه ابزار دست امیرار

ارتش و از سرهی دیگر حکهمت آل بهیه و سرامانیار بهدنن .همی م اله یکی از عهامل مهم متالشی
شنر زیاریار و در نهایت حذف آنها در تاریخ شن.
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نتیجه
با تهیه به مطالعات انجاا شررنه درباره چگهنگی رواب زیاریار با عباسرریار و نقش حکهمتهای
ایرانی در همگرایی و وا رایی آنار میتهار به ای نتیجه رسررین هه با ویهد دین اههای قهرآمیزی هه
مرداویج زیاری و به طهر هلی زیاریار با خالفت عباسرری داشررتنن ،به نظر میرسررن رواب آنار بر پایه
منافع مشترک شار قرار رفته بهد .زیرا در اوج دشمنی زیاریار با خالفت عباسی اه دو دشم آشتی
ناپذیر زمزمههای همکاری با یکنیگر را نیز سررر میدادنن .به طهر هلی مناسرربات زیاریار با دسررتگاه
خالفت عباسرری به دو مرحله تق رریم میشررهد مرحله اول دورار اوج قنرت زیاریار هه همار دورار
حاهمیت مرداویج و وشمگیر میباشن .در ای دورار زیاریار در بیشتر به ویژه در دورار مردوایج زیاری
از مهضرع قنرت با دسرت خالفت ارتباط داشتنن .در ای دوره عهامل متعندی در فراز و فرود مناسبات
دخالت داشرت از یمله ای شراخر ها میتهار به ظههر آل بهیه ،سامانیار و بح اننیشه مرداویج و
ضنیت وشمگیر اشاره هرد با تماا ای م اول میتهار فت هه مناسبات مرداویج با دستگاه خالفت در
سرمت سرهی اننیشره وی مبنی بر نابهدی دستگاه خالفت بهد هر چنن در م یر دستیابی به استراتژی
خهد یعنی نابهدی دسرتگاه خالفت اهی مهاقع از تاهتی

صرل نیز اسرتفاده میهرد .وشمگیر نیز هر

چنن حس ضرنیت با دسرتگاه خالفت داشت ،اما به رواب به خلیفه واقع بینانه تر نگاه میهرد هر چنن
نبرد با هم ایگار به او ایازه ارتباط با دستگاه خالفت را نناد .با ویهد رواب خصمانهای هه مرداویج با
خالفت عباسری در پیش رفته بهد ،ای سیاست از سهی یانشینار وی به ویژه پس از وشمگیر تناوا
نیافت .شراین یکی از مهمتری دالیل رویه ضرن مرداویج از سهی یانشنانش ،تمایل برای حفظ قنرت
در هشهای از ایرار بهد.
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Analysis of the political relations of the ziarists with the Abbasid
caliphate and the central governments of Iran
abbas mahigir abkenar, allahyar khalatbari, Abbas Panahi

Abstract
The nature of the militarism of the Ziaran and the opposition they had
with the Abbasid caliphate, what kind of relationship they had with the
Abbasid caliphate and the central governments of Iran. In order to
understand the political and religious behaviors of ziyāri in the field of
domestic politics and their relations with the Abbasid caliph, they have to
analyze the geopolitical space they have come from that point in history.
The Ziyaran was in fact the Deylmi fighters who, as a result of long cooperation with the local governments of northern Iran, were able to
overcome their defenses, and in the short run overwhelmed large parts of
the north and center of Iran. Although they had grown up in the service of
the Alawites and other Shiite rulers of northern Iran, their leaders had preIslamic Iranian revival tendencies.The purpose of this study was to analyze
the causes of divergence and convergence of ziarias with the Abbasid and
central governments, and the results of these relations will be evaluated on
the weakness and power of this dynasty. The research method in this study
is based on an analytical explanatory method.
Keywords: Al Boyah, Ziyari, Abbasid Caliphate, Convergence,
Divergence

