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  ٣١فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

...........................................  

 آل بويه در عمان

  *دکتر ساسان طھماسبي

فارس،  ھا از بندر بصره و تامین امنیت تجارت خلیج نخستین بار ديلمیان در دوره حكومت معزالدوله براي دفع خطر عماني

شورش مردم عمان، حاكم دست نشانده سلطان بويه به قتل رسید و سلطه آل  اما با مرگ او و. عمان را تصرف كردند

ھاي پاياني  ولي عضدالدوله با كفايت و جديت تمام بار ديگر عمان را زير سلطه در آورد و تا سال. بويه پايان يافت

  .حكومت آل بويه، عمان با وجود مسائل و مشكالت زياد، در قلمرو آنھا باقي ماند

بر آن است با بررسي وضعیت اقتصادي، اجتماعي و ديني عمان در آستانه قرن چھارم ھجري، نگاھي گذرا اين مقاله 

گیري دولت آل بويه داشته و سپس علل و عوامل توجه آل بويه به  به تحوالت سیاسي عمان از ورود اسالم تا شكل

از مرگ وي تا اخراج ديلمیان را مورد عمان، چگونگي سلطه معزالدوله بر آن جا و تحوالت سیاسي آن سرزمین پس 

  .بررسي قرار دھد

  .عمان، آل بويه، خلیج فارس، خوارج: ھاي كلیديواژه

  مقدمه

عمان با قرار گرفتن در مدخل خلیج فارس از موقعیت استراتژيكي برخوردار است؛ به ھمین دلیل در طول تاريخ نقش 

دستگاه خالفت اموي ـ عباسي و حكام ايراني كه . كرد ا مياساسي در حیات اقتصادي ـ تجاري اين شاھراه مھم ايف

آل بويه نیز . آمدند براي تجارت خلیج فارس اھمیت زيادي قائل بودند ھمواره در پي اعمال نفوذ در سرزمین عمان بر مي

  .ندھاي جدي را براي رسیدن به اين ھدف انجام داد از ھمان آغاز سلطه بر بغداد به عمان توجه كردند و تالش

  

اما مشكل عمده در اين تحقیق، . پردازد مقاله حاضر به بررسي تحوالت سیاسي عمان در دوره حاكمیت آل بويه مي

ھايي با عنوان  ھیچ تاريخ محلي ـ در تاريخ عمان ـ در اين مقطع زماني نداريم و تنھا كتاب. كمبود منابع و اسناد است

آوري شده است؛ ولي از  ه كه مجموع آنھا در كتاب تحفة االعیان جمعسیر درباره سیره امامان اباضي عمان نوشته شد

دانستند، اطالعات كمي در آنھا ارائه  آن جا كه مؤلفان اين كتب، حكام ديگر ـ به جز امامان اباضي ـ را سالطین جور مي

از تحوالت سیاسي نواحي اند و تنھا به امامان اباضي كه در اين مقطع در نقاط دور افتاده كوھستاني و به دور  كرده

ھاي تواريخ عمومي  از اين رو پژوھش حاضر بر گزارش. ساحلي عمان ـ مركز ثقل عمان ـ مستقر بودند توجه داشتند

  .مانند تاريخ طبري و الكامل متكي است، اگر چه اين اطالعات در بسیاري موارد ناكافي و ناقص است

  ھارماوضاع اقتصادي، اجتماعي و ديني عمان در قرن چ
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مؤلف حدود . ھاي میانه، عمان به سبب قرار گرفتن در مدخل خلیج فارس از بازرگاني پر رونقي برخوردار بود در سده

  :نويسد العالم در اين مورد مي

  

عمان شھري است و ھیچ شھري نیست اندر جھان كه اندر وي بازرگانان بسیارند و باركده ھمه جھان است و ھیچ 

جھازھاي مشرق و مغرب و جنوب و شمال بدين . كه اندر وي بازرگانان توانگرتر از آن جا بودشھري نیست اندر جھان 

  ]١.[ھا ببرند شھر افتد و از اين جا به جاي

  

در اين ] ٢.[صحار، مسقط، نزوه، سر، ضنك، حفیت، دباء، سلوت، جلفار، سمد و ملح: شھرھاي عمان عبارت بودند از

درگاه چین و انبار خاور «: به نوشته مقدسي. ز لحاظ بازرگاني اھمیت بیشتري داشتمیان، صحار كه قصبه عمان بود، ا

  ]٣[».زمین و عراق و پناھگاه يمن به شمار است

  

اگر چه كشاورزي نیز از رونق زيادي برخوردار بود و باغات خرما، . در مجموع، اقتصاد عمان بر پايه بازرگاني استوار بود

اعراب ساكن مناطق داخلي عمان نیز به دامپروري اشتغال ] ۴.[ا وسعت زيادي داشتندانار، انگور و مويز در آن ج

  .داشتند

  

به جز اعراب ازد، ] ۵.[ھاي اصلي اين قبیله مھم بود عمان يكي از پايگاه. ساكنان عمان بیشتر از قبیله ازد بودند

  ]۶.[كردند ن زندگي ميھاي زيادي در شھرھاي ساحلي و اقلیتي از سیاھان زنگي نیز در عما ايراني

ھا نیز به علت  ھاي ديگر خوارج مانند ازارقه، نجدات و ُصفري گروه. ھاي خوارج اباضي بودند بیشتر ساكنان عمان از فرقه

خوارج نجدات به رھبري نجدة . دوري عمان از مركز خالفت و صعب الوصول بودن، براي نفوذ در آن جا تالش كرده بودند

ود را تا شرق شبه جزيره عربستان بسط داده بودند و سعي كردند در عمان نیز نفوذ كنند؛ لذا بن عامر حنفي نفوذ خ

ھا آنھا را بیرون  وي بر آن جا مسلط شد ولي عماني. لشكري به فرماندھي عطیه اسود حنفي به عمان فرستادند

به رھبري شیبان خارجي آھنگ عمان كردند  خوارج صفريه نیز. پذيرفتند راندند؛ زيرا آرا و افكار اين خوارج تندرو را نمي

  .تنھا اباضیه كه بصره پايگاه فكري آنھا بود توانستند در عمان نفوذ كنند] ٧.[ولي موفق نشدند

وي از بصره براي نشر مذھب خود در عمان تالش . ھا از اھالي عمان بود جابر بن زيد ازدي مؤسس فرقه اباضي

اي در آن جا پايگاه محكمي  توانست از طريق پیوندھاي قبیله بیله ازد بود و جابر ميھاي ق كرد؛ زيرا عمان از پايگاه مي

از   پرداختند، زدند و تنھا از راه تبلیغ به گسترش مذھب خود مي از سوي ديگر، اباضیه دست به خشونت نمي. ايجاد كند

ھاي تندرو خوارج،  عمان، برخالف گروه خلفاي عباسي نیز در قبال اباضیه. اين رو با استقبال مردم عمان مواجه شدند

  ]٨.[بنابراين اباضیه به سرعت در دعوت خود موفق شدند و سراسر عمان را قبضه كردند. كردند گیري نمي سخت

  تحوالت سیاسي عمان پیش از سلطه آل بويه

. بستگي داشتندشد كه به دولت ساساني وا از اعراب ازد اداره مي» جلندي«پیش از اسالم عمان به دست خاندان 

جیفر بن جلندا و . براي دعوت مردم عمان به اسالم، عمروعاص را به آن جا فرستاد• پس از صلح حديبیه، پیامبر اسالم

  ]٩.[عباده بن جلندا، امیران عمان، اسالم را پذيرفتند و به تبعیت از آنان اعراب عمان نیز اسالم آوردند

ھا با تعدادي از سران آنجا راھي مدينه شد، ولي به  از اسالم عماني عمروعاص مطمئن• پس از رحلت پیامبر اسالم
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محض خروج وي از عمان و بروز جريان ارتداد، اھالي عمان نیز به سركردگي يكي از اعضاي ناراضي خاندان جلندي 

. بوبكر كمك خواستندآن دو از ا. ازدي ملقب به ذوالتاج مرتد شده، جیفر و عباد را بیرون راندندموسوم به لقیظ بن مالك

از مدينه سپاھي به فرماندھي حذيفه بن محصن علفاني مأمور سركوبي مرتدان عمان شد و او مرتدان را شكست 

  .و بار ديگر خاندان جلندي به حكومت عمان منصوب شدند] ١٠.[داد

  

امويان در عمان و  حجاج براي تحكیم موقعیت. اين خاندان تا زمان حكومت حجاج بن يوسف بر عراق باقي ماندند

براي اين منظور چندين بار سپاھیاني . سركوب خوارج و قبیله ازد كه دشمن وي بودند، مصمم شد عمان را تصرف كند

به عمان اعزام كرد كه در نھايت عمان را تصرف و با فراري دادن امیران آن جا ـ سلیمان و سعید پسران عباد جلندا ـ به 

  ]١١.[و موفق به تحكیم نفوذ امويان در عمان گرديدعمر حكومت جلندي پايان داد 

  

سیطره امويان بر عمان تا سقوط آنھا به دست عباسیان ادامه يافت؛ اما در اين ھنگام مردم عمان عصیان كرده ادعاي 

ه مسعود را به عنوان اولین امام اباضي باستقالل كردند و يكي از بازماندگان خاندان جلندي موسوم به الجلندا بن

اين سپاه موفق به تصرف عمان و . سپاھي به عمان اعزام كرد. . ه ١٣٣خالفت عباسي در سال . امامت انتخاب كردند

ولي اين پايان كار امامان اباضي نبود، زيرا عباسیان ھرگز نتوانستند در داخل عمان نفوذ ] ١٢.[قتل امام اباضي شد

ان به مركزيت نزوي به حكومت خود ادامه دادند و در مقاطعي از كنند، بنابراين امامان اباضي در شھرھاي داخلي عم

  .ھارون الرشید بر سراسر عمان حتي شھر صحار مسلط شدند  جمله در دوران

ھارون سپاھي به عمان اعزام كرد ولي اين سپاه موفقیتي به دست نیاورد و با مرگ ھارون بار ديگر .. ه ١٧٧در سال 

  .در شھر نزوي ادامه يافت. ه  ٢٨٠و امامت اباضي تا سال سركوبي خوارج به تعويق افتاد 

در اين سال المعتضد، خلیفه عباسي، سپاھي به فرماندھي محمد بن ثور اعزام كرد كه قتل عام زيادي در عمان به 

  ]١٣.[راه انداخت و با قتل امام غزان بن تمیم كه در شھر نزوي مستقر بود لطمه اساسي به امامت اباضي وارد آورد

توانستند بر  با وجود اين ضربه مھلك، خوارج ھمچنان به مقاومت و كشمكش با عباسیان ادامه دادند، اگر چه ديگر نمي

عمان مسلط شوند؛ زيرا يكي از روساي قبايل عمان موسوم به يوسف بن وجیه بر قسمت اعظم عمان تسلط يافت و 

اين زمان . بود از نزوي بیرون رانده به كوھستان فراري دھد موفق شد خوارج عمان را كه امامت آنھا با راشد بن ولید

  ]١۴.[اي است كه خوارج عمان آن عصر را خذالن مردم عمان نامیدند آغاز دوره

بويه بر بغداد مسلط شد و در پي در ھمین زمان خالفت عباسي نیز به نھايت ضعف و انحطاط رسید و دولت نوظھور آل

  .و ابن وجیه آغاز گرديدآن كشمكشي جدي میان آل بويه 

  تسلط معزالدوله بر عمان

ترين بنادر  ابن وجیه پس از تسلط بر عمان به فرمانرواي خلیج فارس تبديل شد و از آن جا كه بندر بصره يكي از مھم

را كرد وي مصمم شد بر بصره مسلط شود تا با وارد آوردن خساراتي آن بندر  خلیج فارس بود و با بنادر عمان رقابت مي

از راه خلیج . ه  ٣٣١براي اين منظور در سال . از میدان رقابت بیرون رانده و عمان را به مركز ثقل خلیج فارس تبديل كند

شد به  سپاه عمان كه از تعداد زيادي كشتي تشكیل مي. اين منطقه زير سلطه آل بريد بود. فارس عازم بصره شد

بان بريدي به كار برد باعث بروز  ه ناكام ماند؛ زيرا ترفندي كه كشتيراحتي بر بندر ابله مسلط شد، ولي در فتح بصر

ھايش شكست خورد و به  ھاي عمان گرديد و ابن وجیه با از دست دادن تعداد زيادي از كشتي آتش سوزي در كشتي
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  ]١۵.[عمان بازگشت

  

ان بصره با بر افتادن آل بريد زير سلطه در اين زم. كوشید بر بصره سلطه پیدا كند. ه  ٣۴١اما ابن وجیه بار ديگر در سال 

كه مدام جنوب ) شرق شبه جزيره عربستان(ابن وجیه قبل از ھجوم به بصره، با قرمطیان ھجر . آل بويه قرار داشت

معزالدوله كه خطر را جدي . كردند متحد شد و با ھمديگر از راه دريا و خشكي به بصره يورش بردند عراق را تھديد مي

وزير موفق شد مھاجمان را . عظیمي به فرماندھي وزيرش ابومحمد مھلبي به مقابله با آنھا اعزام كرد ديد سپاه مي

  ]١۶.[شكست داده فراري دھد و با غنیمت گرفتن پنج كشتي و اسارت تعدادي از خوارج فاتحانه به بغداد برگردد

م شد زيرا معزالدوله را مصمم كرد بر عمان ھا گران تما ھر چند حمله ابن وجیه رفع شد، ولي اين واقعه براي عماني

  .مسلط شود

ھا آن را رقیب  ھاست، زيرا عماني ترين بندر قلمروش، مورد تھديد جدي عماني سلطان بويھي متوجه شد بصره، مھم

دانست حتي در صورت عدم تكرار اين حمالت،  ھمچنین معزالدوله به خوبي مي. ديدند بنادر خود در خلیج فارس مي

بنابراين . فارس تھديدي دايم براي تجارت خلیج فارس ـ به ويژه تجارت بصره ـ خواھد بود ھا بر مدخل خلیج عمانيتسلط 

معزالدوله . ه  ٣۵٢از اين رو در سال . شد اين ھدف جز با تصرف عمان میسر نمي. نمود سركوب آنھا ضروري مي

اين لشكركشي به علت بیماري ناگھاني . ام كردسپاھي به فرماندھي ابومحمد مھلبي وزير براي تصرف عمان اعز

سپاھي به عمان . ه  ٣۵۴براي جبران اين ناكامي بار ديگر در سال ] ١٧.[مھلبي و بازگشت او و سپاھش ناكام ماند

نافع كه موقعیت متزلزلي . در اين زمان ابن وجیه مرده بود و امور عمان در اختیار نافع غالم سیاه او بود. اعزام شد

سپاه سلطان با حصول اين موفقیت به بغداد . با اظھار اطاعت، خطبه و سكه به نام سلطان بويھي كرد داشت

بازگشت ولي به محض خروج آنھا، مردم عمان كه از ابن وجیه و جانشین وي ناراضي بودند عصیان كردند و با بیرون 

آنھا نیز فرصت را غنیمت شمرده . خواستند راندن نافع، از قرمطیان ھجر كه ھمیشه به عمان چشم دوخته بودند كمك

ابن احمد با قاضي . و يكي از آنھا موسوم به علي بن احمد زمام امور را به دست گرفت] ١٨.[بر عمان مسلط شدند

شھر كه نفوذ زيادي داشت متحد شد و يكي از ساالران عمان به نام ابن طغان را به امارت برگزيدند، اما امارت او 

، زيرا وي از ساالران حقیر بود و چون از ساالران بزرگتر ھراس داشت بر آنھا سخت گرفت، چند نفر از آنھا دوامي نیاورد

پس از او عبدالوھاب بن احمد بن . را دستگیر و به قتل رساند و خود نیز قرباني توطئه چند نفر از منسوبین آنھا شد

امارت او نیز كوتاه . سمت منشي گري او را به عھده گرفتاحمد مروان به دست مردم به امارت برگزيده شد و علي بن

اي وي را خلع كرد، به اين ترتیب كه در پرداخت حقوق  بود، زيرا علي بن احمد كه در انديشه كسب قدرت بود با توطئه

ند، سپاھیان، میان سیاه و سفید تمايز قائل شد و ھنگامي كه با اعتراض سیاھان كه نصف سفیدھا حقوق دريافت كرد

سپس با آنھا علیه عبدالوھاب و سفیدھا متحد شد و در جنگي كه . رو شد، گفت اين دستور عبدالوھاب است روبه

  .عبدالوھاب از امارت خلع شد و علي بن احمد قدرت را به دست گرفت. ھا پیروز شدند میان دو گروه در گرفت، سیاه

  

دوله فرصت داد براي تصرف دوباره عمان اقدام كند اين بار در اين وقايع اوضاع داخلي عمان را آشفته كرد و به معزال

با كمك عضدالدوله ـ امیر فارس ـ سپاھي بزرگ متشكل از صد كشتي به فرماندھي وزيرش ابوالفرج . ه  ٣۵۵سال 

ھا را به شدت شكست داد و با ورود به  وزير در يك جنگ دريايي، عماني. محمد بن فسانجس به عمان اعزام داشت

اما اين موفقیت ھم ] ١٩.[ان به قتل عام شديدي در آن جا دست زد و بار ديگر خطبه و سكه به نام معزالدوله كردعم

  .ديري نپايید و با مرگ معزالدوله بار ديگر عصیان سراسر عمان را فرا گرفت تا اين كه نوبت به عضدالدوله رسید
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  ھاي آل بويه در عمان دوران عضدالدوله اوج موفقیت

يك سال پس از اين موفقیت، معزالدوله در گذشت و بار ديگر موقعیت آل بويه در عمان متزلزل شد، زيرا ابوالفرج از  تنھا

ترس اين كه ابوالفضل عباس بن حسین شیرازي ـ كه با او مشتركًا وزارت معزالدوله را عھده دار بود ـ طمع در وزارت 

ماھنگي با عضدالدوله امور عمان را به يكي از سرداران عماني عزالدوله جانشین معزالدوله داشته باشد پس از ھ

  ]٢٠.[موسوم به عمر بن نبھان الطائي سپرد و با شتاب به عراق بازگشت

زنگیان كه جمعیت قابل . با خروج ابوالفرج اگر چه ابن نبھان به دولت آل بويه وفادار ماند ولي قادر به كنترل اوضاع نبود

اھیان متحد شدند و او را به قتل رساندند و شخصي به نام ابن حالج را بر خود امیر اي داشتند با سپ مالحظه

  ]٢١.[كردند

  

عزالدوله كفايت و لیاقت كافي براي رسیدگي به امور حكومت نداشت و گرفتار مسائل و مشكالت عراق بود، از اين رو 

دانست و گذشته از آن تسلط بر  حق مي ذي عضدالدوله كه در فتح عمان نقش داشت و به ھمین دلیل در عمان خود را

. ديد تصمیم گرفت بر عمان مسلط شود عمان را فرصت مناسبي براي خودنمايي و ابراز لیاقت در رقابت با عزالدوله مي

ابو حرب . به آن جا اعزام كرد) امیر سابق عمان(سپاھي به فرماندھي ابوحرب طغان . ه  ٣۶٢براي اين منظور در سال 

آنھا از صحار گريخته و در مكاني موسوم به . ر شد و در جنگي زنگیان و سپاھیان شورشي را شكست دادوارد صحا

ابن طغان به مقابله با آنان شتافت و اين بار نیز در جنگي خونین پیروز شد و با كشتار تعدادي زيادي . گرد آمدند» بريم«

  ]٢٢.[از شورشیان، نواحلي ساحلي عمان را آرام كرد

  

توانست براي عضدالدوله موفقیتي با ارزش و براي تحقق اھدافش كافي باشد؛ ولي از آن جا كه وي  یروزي مياين پ

ھاي بحران در عمان را به طور كامل از بین برده و مانع سر بر آوردن  امیري بلند ھمت و با اراده بود مصمم شد ريشه

كه ه در عمان ريشه دوانیده بودند برچیند، زيرا با وجود اينرو تصمیم گرفت بساط خوارج را كاز اين. ديگر مدعیان شود

آنھا تنھا بر نواحي داخلي و كوھستاني عمان مسلط بودند ولي ھمچنان مدعي حاكمیت بر سراسر عمان و مورد 

خوارج شخصي . عضدالدوله اين بار سپاھي به فرماندھي وزير مطھر بن محمد اعزام كرد. پذيرش مردم عمان بودند

سپاه عضدالدوله در دو جنگ . آنھا با حفص بن راشد بود) امامت(م به ورد بن زياد را بر خود امیر كرده و خالفت موسو

ھاي حرفان و دما خوارج را شكست دادند و با قتل ورد بن زياد و فرار حفص بن راشد به يمن،  ھايي به نام پیاپي در مكان

گر از اعراب بدوي در  ھا مطھر با سركوب يك گروه عصیان س از اين پیروزيپ. حاكمیت خوارج بر جبال عمان نیز پايان يافت

ھمگان به . بالد امن و كارھايش استوار گشت«محلي موسوم به شرف، سراسر عمان را به زير سلطه در آورد و 

  ]٢٣.[»اطاعت سر فرود آورده و مخالفي ديگر در آن جا باقي نماند

گر در امنیت تجاري خلیج  قعیت آل بويه در عمان تحكیم شد و عوامل اخاللھا كشمكش مو بدين ترتیب بعد از مدت

ھاي زيادي داشت  اين پیروزي براي عضدالدوله كه براي توسعه اقتصادي قلمرو خود برنامه. فارس از میان برداشته شد

لیل اطالعات زيادي از البته اين آرامش باعث غفلت مورخان از عمان شد، به ھمین د. نويد بخش و امیدوار كننده بود

دانیم ابن طغان تا چه زماني فرمانرواي عمان بود و چه  وضعیت آن جا در دوره عضدالدوله نداريم و درست نمي

و بروز كشمكش میان جانشینان او در عمان بار ديگر مورخان به ) ق ٣٧٢(تنھا با مرگ عضدالدوله . سرنوشتي پیدا كرد

  .اند در اختیار ما قرار دادهعمان توجه كرده و اطالعات زيادي 
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  عمان پس از عضدالدوله

با مرگ عضدالدوله فرزند ارشدش مرزبان صمصام الدوله به امارت برگزيده شد و خلیفه نیز او را تايید كرد، ولي برادر 

. ديگرش شیردل شرف الدوله حاكم كرمان مدعي جانشیني پدر شد و با تصرف فارس كشمكشي جدي را آغاز كرد

الدوله پس از تسلط شرف الدوله بر فارس، ھنگامي كه مسلم شد شرف. كي از مناطق مورد نزاع آن دو بودعمان ي

البته از كم و كیف امور و اين كه چه كسي در اين زمان . مدعي قدرتمندي است در عمان به نام او خطبه خوانده شد

م استاد ھرمز نامي به نیابت از شرف الدوله دانی ھمین قدر مي. دار حكومت عمان بود اطالعي در دست نیست عھده

در ھر صورت وفاداري استاد ھرمز به شرف الدوله . دار چنین منصبي بود شايد او سابقًا نیز عھده. امارت عمان يافت

  .چندان نپايید و او به صمصام الدوله مايل شده و خطبه به نام او خواند

  

اي صمصام الدوله بسیار با اھمیت و امیدوار كننده بود، زيرا در تمام اتفاق افتاد بر. ه  ٣٧۴اين واقعه كه در سال 

بنابراين وقتي مطلع شد، بسیار خوشحال گرديد و بشارت نامه به اطراف . ھاي ديگر مغلوب برادر شده بود جبھه

شد و  شرف الدوله بالفاصله براي باز پس گیري عمان وارد عمل. فرستاد و براي استاد ھرمز خلعت ارسال داشت

اين سپاه بعد از مدتي كشمكش موفق شد استاد . سپاھي به فرماندھي وزيرش ابونصر خواشاد به عمان اعزام كرد

  ]٢۴.[ھرمز را شكست داده و به اسارت در آورد

  

عازم خوزستان و . ه  ٣٧۵بدين ترتیب بار ديگر عمان به دست شرف الدوله افتاد و او پس از اين موفقیت، در اواخر سال 

پس از اين وقايع يك بار ديگر اطالعات ما در . راق شد و توانست با خلع برادرش امیراالمرا شده در بغداد مستقر شودع

دھد كه در عمان آرامش برقرار بود و خطري جدي موقعیت  رسد و اين مسئله نشان مي مورد عمان به حداقل مي

  .كرد ديلمیان را تھديد نمي

  

توان آن را يكي از داليل  بھاءالدوله ـ جانشین شرف الدوله ـ در عمان اتفاق افتاد و مي اي كه در دوران امارت واقعه

در مورد اصل و نسب و پیشینه اين خاندان در منابع . استقرار آرامش در عمان دانست، ظھور خاندان بنومكرم است

كه . ه  ٣٩٠ندان مكرم در سال براساس گزارش ھالل صابي، ابومحمد بن مكرم سردودمان خا. اطالعاتي نیامده است

مؤلف تحفة االعیان نیز ] ٢۵.[از عمان به بغداد رفت، در خدمت آل بويه قرار گرفت و امارت عمان به او واگذار شد

  ]٢۶.[»بنومكرم از جوه عمان بودند كه به بغداد رفته به خدمت آل بويه در آمدند«: نويسد مي

ا شھر صحار بود به سرعت پیشرفت كردند و جايگاه مستحكمي در عمان در ھر صورت اين خاندان كه مركز حكومت آنھ

ماجراي اين لشكركشي از اين . مؤيد اين مطلب است. ه  ۴٣١لشكركشي بنومكرم به بصره در سال . به دست آوردند

ھزار  ٧٠قرار است كه سلطان بويھي كینه الظھیر ابوالقاسم حاكم مقتدر بصره را به دل داشت، زيرا وي كه ساالنه 

طلبي، الظھیر را واداشت به  جاه. داد از جالل الدوله رقیب سلطان بھاالدوله حمايت كرده بود دينار مالیات به سلطان مي

ابي الحسن به ابوكالیجار شكايت برد و متعھد . اموال و امالك ابي الحسن بن ابوالقاسم بن مكرم دست درازي كند

پرداخت به سلطان بپردازد در عوض سلطان نیز حاكم بصره را  اكم بصره ميشد سي ھزار دينار افزون بر مبلغي كه ح

اي كه سلطان از الظھیر به دل داشت او را در پذيرش اين درخواست  اين پیشنھاد وسوسه انگیز و كینه. عزل كند

لذا ھمزمان با  .ترغیب كرد ولي چون به تنھايي قادر به مقابله با حاكم بصره نبود از حاكم عمان درخواست كمك كرد

سپاه سلطان كه از خشكي به بصره حمله كردند نیروھاي حاكم عمان از راه دريا به بصره ھجوم آوردند، الظھیر 
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گیري خاندان مكرم در عمان و روند رو به انحطاط  اين واقعه نشان دھنده قدرت] ٢٧.[شكست خورد و به اسارت در آمد

ھاي ابوالجیش، المھذب و  او سه پسر بالغ به نام. امیرعمان، درگذشت يك سال بعد ابوالحسن،. دولت آل بويه بود

چون او علي بن ھطال منوجاني فرمانده سپاھیان پدرش را بسیار . ابوالجیش جانشین پدرش شد. ابومحمد داشت

و را به كرد، المھذب برادرش ناراحت شد و زبان به بدگويي او گشود، پس ابن ھطال با رضايت ابوالجیش ا احترام مي

پس از آن ابوالجیش مرد و ابن ھطال بر آن شد برادر ديگرش ابومحمد را به امارت برگزيند ولي مادر . قتل رساند

ابن ھطال چون در رسیدن به اھداف خود ناكام . ترسید به اين كار رضايت نداد ابومحمد چون از سوءنیت ابن ھطال مي

سلطان . بازرگانان پرداخت و بدين وسیله اوضاع عمان آشفته شد ماند بناي نافرماني گذاشت و به مصادره اموال

دھي امور عمان سپاھي اعزام كرد كه ابن ھطال را شكست داده و  ابوكالیجار كه متوجه وخامت اوضاع بود براي سامان

  ]٢٨.[به امارت عمان منصوب گرديد) ابومحمد دوم(به قتل رسانید و آنگاه ابومحمد 

امارت آل مكرم برقرار گرديد؛ ولي اين واپسین فرصت اين خاندان بود، زيرا براساس گزارش ابن اثیر  بدين ترتیب بار ديگر

چون مردم عمان عصیان كرده بودند ابوكالیجار از فارس سپاھي به عمان گسیل داشت، اين سپاه با . ه  ۴٣٣در سال 

  ]٢٩.[شتدھي امور به فارس برگ تصرف صحار، ياغیان را سركوب كرد و با سامان

دھد، ديگر منابع نیز به حل اين  گزارش ابن اثیر اطالع صحیح و مفصلي از جريان وقايع عمان در اختیار ما قرار نمي

ولي مسلم است كه ابومحمد دوم و خاندان مكرم در رأس شورشیان عمان قرار داشتند و . كنند مشكل كمك نمي

دار  میت بنومكرم بر عمان پايان داده و آل بويه مستقیمًا عھدهسپاه اعزامي ابوكالیجار با سركوب شورشیان، به حاك

  .رساند جريان وقايع بعدي صحت اين نظريات را به اثبات مي. حكومت عمان شدند

ھا پیش به جبال عمان رانده شده بودند از نارضايتي مردم عمان كه نتیجه ظلم و  خوارجي كه سال. ه  ۴۴٢در سال 

وكالیجار حاكم عمان بود استفاده كرده به صحار ھجوم آوردند و با كمك مردم موفق شدند ستم خادم اباالمظفر بن اب

سپاه ديلمي را شكست داده و با قتل خادم اباالمظفر و اسارت خود وي به حاكمیت آل بويه در عمان براي ھمیشه 

  ]٣٠.[پايان دھند

  گیري نتیجه

ارج سركش در آن جا، دولت آل بويه را بر آن داشت عمان را به موقعیت ممتاز عمان در بازرگاني خلیج فارس و حضور خو

به ويژه اين كه در اين مقطع آنھا در عراق با مشكالت اقتصادي مواجه بودند و از طرفي دولت . قلمرو خود ملحق كند

ادي عراق بنابراين آل بويه كه بحران اقتص. فاطمي مصر در پي تغییر مسیر تجاري از خلیج فارس به درياي سرخ بود

فارس كه در  مانده تجارت خلیج كرد سعي داشتند با حفظ عمان از باقي ھاي حكومت آنھا را به شدت متزلزل مي پايه

  .شد دفاع كنند نھايت به بندر بصره منتھي مي

اشت در مقاطعي كه دولت از ثبات سیاسي برخوردار بود و امیري قدرتمند مانند عضدالدوله اداره امور را در اختیار د

بردند ولي در  موقعیت آنھا در عمان با مشكل چنداني مواجه نبود و مخالفان خوارج و ديگر ناراضیان ـ كاري از پیش نمي

  .ھاي پاياني و ضعف آن دولت، خوارج به تكاپو برخاسته و به حاكمیت آل بويه پايان دادند سال
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  .عضو ھیأت علمي دانشگاه پیام نور شھرضا*    :نوشتپي

تھران، دانشگاه الزھرا، (حدود العالم من المشرق الي المغرب، به كوشش مريم میراحمدي و غالمرضا ورھرام، . ١

  . ۴۴٠ص) ١٣٧٢

تھران، شركت مؤلفان و مترجمان (ابو عبداهللا محمد بن احمد مقدسي، احسن التقاسیم، ترجمه علي نقي منزوي، . ٢

  . ١٠۴، ص ١ج ) ١٣۶١ايران، 

   .١٣١ھمان، ص . ٣

ابوالقاسم بن احمد جیھاني، . ازد دباء، ازد عمان، ازد سنوه و ازد سراة: شد قبیله ازد به چھار شعبه تقسیم مي. ۴

  .۵١ص ) ١٣۴٠تھران، تھران، دانشگاه(اشكال العالم، ترجمه علي بن عبدالسالم كاتب 

  . ٣۵٨، ص ۵ج ) تابیروت، دار صادر، بي(ابي العباس شمس الدين ابن خلكان، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان، . ۵

  . ١٣١ابو عبداهللا محمد بن احمد مقدسي، پیشین، ص . ۶

  . ١۴۵ص ) ١٣٧٣تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمي، چاپ دوم، (يعقوب جعفري، خوارج در تاريخ، . ٧

ـ  ١٠٩ص ) ١٩٨۵ه، الدارالعربیه، الثانیبغداد، الطبع(فاروق عمر، تاريخ الخلیج العربي في العصور االسالمیه الوسطي، . ٨

  . ١۴٧؛ يعقوب جعفري، پیشین، ص ١٠٨

، ص ٣ج ) ١٣٧۵تھران، انتشارات اساتید، چاپ پنجم، (محمد بن جرير طبري، تاريخ طبري، ترجمه ابوالقاسم پاينده، . ٩

١١۶١ .  

  . ١۴۵١ـ  ١۴۵٢، ص ۴ھمان، ج . ١٠

  . ۵١ـ  ۵٣ص ، ١ابي العباس شمس الدين ابن خلكان، پیشین، ج . ١١

  .۴۶٧١ـ  ۴۶٧٢، ص ١١محمد بن جرير طبري، پیشین، ج . ١٢

) ١٣٣٠مصر، مطبع االمام، (ابي محمد عبداهللا بن حمید ابن سلوم السالمي، تحفه االعیان بسیره اھل عمان، . ١٣

  .١۵١؛ يعقوب جعفري، پیشین، ص ١٧٨ـ  ١٨٠ص

  .١٨١ـ  ١٩٧ص  ابي محمد عبداهللا بن حمید ابن سلوم السالمي، پیشین،. ١۴

؛ ٧۶ـ  ٧۵، ص ۶ج ) ١٣٧۶تھران، انتشارات توس، (ابوعلي مسكويه رازي، تجارت االمم، ترجمه علي نقي منزوي، . ١۵

) ١٣۵١تھران، شركت سھامي چاپ و انتشارات كتب ايران، (عزالدين علي بن اثیر، تاريخ الكامل، ترجمه علي ھاشمي 

بیروت، المطبعة (تكلمه تاريخ طبري، تحقیق آلبرد يوسف كنعان، ؛ محمد بن عبدالملك ھمداني، ١١٧، ص ١۴ج 

  .١٣۵، ص١ج ) م١٩۶١الكاتولیكیه، 

؛ ابي الفرج عبداهللا بن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك و االمم، ١٨۶ – ١٨۴ابن مسكويه رازي، پیشین، ص . ١۶

) م١٩٩٢بیروت، دارالكتب العلمیه، (یم زرزور دراسة و تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا، تصحیح نع

  . ١۶۵؛ محمد بن عبدالملك الھمداني، پیشین، ص٨۴، ص ١۴ج 

  . ٢۴٧ـ  ٢۴۶؛ ابوعلي ابن مسكويه رازي، پیشین، ص ٢۶٠، ص ١۴عزالدين علي بن اثیر، پیشین، ج . ١٧

  . ٢٧٧ـ  ٢٧۶ین، ص ؛ عزالدين علي بن اثیر، پیش٢۶۶ـ  ٢۶۵ابوعلي بن مسكويه رازي، پیشین، ص . ١٨

  . ٢٧١ـ  ٢۶٨؛ ابوعلي بن مسكويه رازي، پیشین، ص ٢٨٠ـ  ٢٧٨عزالدين علي ابن اثیر، پیشین، ص . ١٩

؛ ۶۵٠، ص ٣ج ) ١٣۶۶تھران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگي، (ابن خلدون، العبر، ترجمه عبدالحمید آيتي . ٢٠

  . ٢٩١، ص۶ابوعلي بن مسكويه رازي، پیشین، ج 

  . ۵٩ـ  ۵٨، ص ١۵زالدين علي بن اثیر، پیشین، ج ع. ٢١
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٩ 
 

  . ھمان. ٢٢

  . ھمان. ٢٣

ـ  ١٠٠ص ) م١٩١۶المحمیة، مصر، مطبعة شركة التمدن الصناعیة بالمصر(ظھیرالدين الروذراوري، ذيل تجارب االمم، . ٢۴

  . ١۵٩؛ عزالدين علي بن اثیر، پیشین، ص ۶۶٢؛ ابن خلدون، پیشین، ص١٠١

ص ) م١٩١٩[ ناقاھره، بي(آمد روز، . ف.بن ابراھیم الصابي، تاريخ ھالل صابي، به كوشش ح ھالل بن الحسن. ٢۵

٣٧١ .  

  . ١٨٢ابي محمد عبداهللا بن حمید ابن سلوم السالمي، پیشین، ص . ٢۶

  . ١٧۵ـ  ١٧۴، ص ١۶عزالدين علي بن اثیر، پیشین، ج . ٢٧

  . ١٧٧ـ  ١٧۶ھمان، ص . ٢٨

  . ٢٠٩ھمان، ص . ٢٩

سلوم السالمي، پیشین، ص ابن؛ ابي محمد بن عبداهللا بن حمید٢٧٠ـ  ٢۶٩علي بن اثیر، پیشین، ص  عزالدين. ٣٠

٢١٨ .  

  منابع

ابن اثیر، عزالدين علي، تاريخ الكامل، ترجمه علي ھاشمي حائري، تھران، شركت سھامي چاپ و انتشارات كتب  -

  .١٣۵١ايران، 

التاريخ الملوك و االمم، دراسه و تحقیق محمد عبدالقادر عطاء و  ابن الجوزي، ابي الفرج عبداهللا، المنتظم في -

  .م ١٩٩٢العلمیه، مصطفي عبدالقادر عطاء، رجع و صححه نعیم زرزور، بیروت، دارالكتب

  .١٣۶۶ابن خلدون، العبر، ترجمه عبدالحمید آيتي، تھران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگي،  -

دين، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان، حققه الدكتور احسان عباس، بیروت، ابن خلكان، ابي العباس شمس ال -

  .دارصادر

 ١٣٣٠، مصر، مطبعة االمام، ١ابن سلوم السالمي، ابي محمد عبداهللا بن حمید، تحفه االعیان بسیره اھل عمان، ج -

  .ق

  .١٣٧۶انتشارات توس، ابن مسكويه رازي، ابوعلي، تجارب االمم، ترجمه علي نقي منزوي، تھران،  -

  .م ١٩١۶الروذراوري، ظھیرالدين، ذيل تجارب االمم، مصر، مطبعة بشركة التمدن الصناعیة بمصر المحمیه،  -

  .١٣٧٣جعفري، يعقوب، خوارج در تاريخ، تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمي، چاپ دوم،  -

  .١٣۴٠الم كاتب، تھران، دانشگاه تھران،جیھاني، ابوالقاسم بن احمد، اشكال العالم، ترجمه علي بن عبدالس -

مؤلف ناشناخته، حدود العالم من المشرق الي المغرب، به اھتمام مريم میر احمدي و غالمرضا ورھرام، تھران،  -

  .١٣٧٢دانشگاه الزھرا، 

 ١٩١٩[ تابي]ره، روز، الجزء الثامن، قاھآمد. ف. الصابي، ھالل بن الحسن بن ابراھیم، تاريخ ھالل صابي، به اھتمام ه  -

  .م

، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تھران، چاپ پنجم، اساطیر، )تاريخ الرسل و الملوك(طبري، محمد بن جرير، تاريخ طبري  -

١٣٧۵.  

  .م١٩٨۵فاروق عمر، تاريخ الخلیج العربي في العصور االسالمیه الوسطي، بغداد، الطبعه الثانیه، الدار العربیه،  -
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١٠ 
 

 محمد بن احمد، احسن التقاسیم في معرفه االقالیم، ترجمه علي نقي منزوي، تھران، شركت مقدسي، ابوعبداهللا -

  .١٣۶١مولفان و مترجمان ايران، 

  .م ١٩۶١الھمداني، محمد بن عبدالملك، تكلمه تاريخ طبري، تحقیق البرت يوسف كنعان، بیروت، المطبعة كاتولیكیة،  -

  


