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  امراي محلي چغاني

  *جمشيد روستا

ني كوچك و ، در ابتدا خاندا)آل محتاج(امراي چغاني : چكيده
 در ماوراءالنهر اي از سرزمين چغانيانه در گوشهمحلي بودند ك
  توانستند،كردند ولي به مرور زمان قدرت يافتهحكومت مي

اين . ثبت برسانند به نشيب ايران و نام خود را در تاريخ پرفراز
روز از  روزبه، در ارتباط متقابل با سامانيانخاندان توانست

و حكومتي خود   قلمر،قدرت و اعتبار بيشتري برخوردار شده
  .درا افزايش ده

 با قدرت يافتن ابوبكر چغاني بود كه آل محتاج از خانداني 
ن بر  تبديل به خانداني مشهور شد و نام آكوچك و ناشناس

 وا.  ابوعلي، قدرت يافت، پسرشبعد از وي. ها افتادسر زبان
 رساندبتوانست آل محتاج را به نهايت قدرت و شهرت خود 

، شهرهاي زنجان، ابهر،  سپهساالر سامانيانعنوانو حتي به
  .نهاوند و دينور را نيز تصرف نمايد

  شد؛ انحطاط چغانيان نيز آغاز با فوت او دوران ضعف و
كدام از افرادي كه ادعاي جانشيني او را داشتند يا چون هيچ

د نتوانستند به حكومت برسند و يا اگر هم حكومت يافتند، چن

وشت آنان  و از سرنندقدرت نبودصباحي بيشتر بر مسند 
پروردة دربار آنجاكه چغانيان دست از. اطالعي در دست نيست

سامانيان بودند، به تبعيت از ايشان در ترويج زبان فارسي 
 در جلب سخنوران و نويسندگان و شاعران ايراني ،كوشيده

 كتاب به تأليفاهتمام خاص ورزيدند و آنان را به تصنيف و 
  .انگيختندزبان فارسي بر

 ابوعلي چغاني،   آل محتاج، چغانيان، ابوبكر چغاني،:هواژكليد
  .فرخي سيستاني

  مقدمه 
كه  يابيمنشيب ايران درميتاريخ پرفرازوبا تأملي در 

 هاي بزرگ و كوچك بسياري در پهنةحكومت
  ـــــــــــــــــــــــــ

س دانشگاه  و مدردانشگاه شيراز تاريخ ايران اسالميِكارشناس ارشد  *
  .پيام نور

  jamshid_roosta_msc@yahoo.com: نشاني اينترنتي
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كه  انداين سرزمين گسترده پا به عرصة وجود نهاده
 فرمانروايي دام چند صباحي بر مردم منطقة خودهرك
 براي ا و ميدان راند نهايتاً رو به انقراض رفته،كرده

  . اندشتهگذا ديگري خالي
بين ها نيز تا حدودي زير ذرههركدام از اين سلسله

 ؛اندتحليل و بررسي شده ، قرار گرفتهمورخان و محققان
محلي هايها و خاندان به حكومت،ا در اين ميانام 

 از ،كنيم كه كمتر مورد توجه واقع شدهمي نيز برخورد
   .دانحوزة ديد مورخان دور مانده

ظاهر هاي بهاين در حالي است كه همين خاندان
هاي  بسيار مهم و تأثيرگذاري در دورهكوچك، نقش

بل از ورود اسالم و چه  چه ق-تاريخ ايرانمختلف 
ويژه بعد  به،هاتعداد اين خاندان. اند داشته-بعد از آن

. است بسيار زيادتر شده،از ورود اسالم به ايران
ي كه در گوشه و كنار اين هاي حكومتگرخاندان

 ايهبراي خود منطق، سرزمين پهناور قدرت يافته
ها از اين خاندانبعضي  . تشكيل داده بودندحكومتي

تر، ابراز هاي بزرگتوانستند در ارتباط با حكومت
كم دم از استقالل و كم رشد يابند و، وجود كرده

  .مختاري بزنندخود
 تعداد خ ايرانتاري رسد در سه دوره ازبه نظر مي

اي، خانداني گوشه ها افزايش يافته و از هرخاندان اين
ند؟ ااما اين سه دوره كدام. استبرآورده حكومتگر سر

الم به ايران  قرون نخستين بعد از ورود اس،اولين دوره
هاي كوچك  دولت شاهد حضوراست كه در اين دوره

  . ثر مناطق ايران هستيمو بزرگ بسياري در اك
 دورة فترت بين حكومت ايلخانان مغول ، دومدورة

شود كه در اين تا حكمراني تيموريان را شامل مي
مستقل غيرمحلي مستقل و هاي نيز سلسله دوره

 شايد .بسياري در گوشه و كنار ايران به وجود آمدند
 گيري اينبتوان گفت كه سومين دورة شكل

 مستقل بهنيمه هاي مستقل وها و خاندانحكومت

صفويان   زماني بين دو دولت تيموريان وةاصلف
 به اين البته مطرح كردن اين سه دوره .گرددبرمي

هاي تاريخي ايران  كه در ساير دورهمعني نيست
 حكومتگر و يا امراي محلي هاي كوچكِخاندان

، در تمام  بلكه به نظر نگارندة اين سطور،اندنبوده
ها به چشم ناي تاريخي ايران حضور اين خانداهدوره

شده، وجود آنها  ولي در سه دورة مطرح،خوردمي
 ةلدر مقا. شودوضوح مشاهده مي و بهاست بارزتر

هاي محلي كوچك، ولي حاضر، يكي از همين خاندان
 و سعي بر آن  شده مورد توجه قرار گرفته،گذارتأثير

هاي مختلف اين خاندان است در حد توان به جنبه
 ست زواياي تاريك موجود دراميد ا. پرداخته شود

اما از . تر گرددتاريخ اين سلسلة كوچك، كمي روشن
ويي به آنها  حاضر قصد پاسخگة مسائلي كه مقالةجمل

  : است را دارد اين موارد
ي بودند و چه كسان) آل محتاج( امراي چغاني. 1

  است؟خاستگاه آنان كجا بوده
هاي روابط اين حكومت محلي با ساير حكومت. 2
كه البته چون ( است؟ سامانيان چگونه بودهةمسايه

روابط   سامانيان بودندةنشاندامراي چغاني دست
ي سامانيان مورد آنها بايد بر اساس روابط خارج

   ؛)تحليل قرار گيرد
گي قلمرو امراي چغاني چگونه  اوضاع فرهن.3

  است؟ بوده
فرض را بر اين قرار داده در اين نوشتار، نگارنده 

گيري و نفوذ امراي چغاني تا حد بسيار تكه قدر
  . است بودهوابسته زيادي به حكومت ساماني
 سردر اوج قدرت و نفوذ بهيعني زماني كه سامانيان 

 امراي چغاني نيز از اعتبار و نفوذ زيادي بردندمي
 اما با به زوال رسيدن سامانيان، ،برخوردار بودند

يش نزديك  نيز به انتهاي خوروزگار امراي چغاني
البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت . دشمي
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ون ابوبكر و ابوعلي سپهساالران قدرتمندي چ كه
 سامانيان افزايش قدرت وگسترش قلمرو چغاني نيز در

  . اندي چشمگير و غير قابل انكار داشتهنقش
  

  خاستگاه چغان و چغانيان
ت كه راجع به وجه تسمية چغان و چغانيان بايد گف

چغان بر وزن مكان، به فتح جيم پارسي و غين 
از بالد ماوراءالنهر كه از معجمه، نام شهري است 

 بزرگ و يهاي دور شاهد فرمانروايان و امراگذشته
 است و گويند كه در زمان ساسانيان،قدرتمندي بوده
ولي بعد از . اندداشته» هچغان خدا«حكامي به نام 

نيز » صغانيان«  چغانيان بهآمدن اعراب به اين منطقه،
 ، پادشاه؛56 :1335 هندي،فيضي سر(است معروف شده

1336: 1441(.   
  : نويسدمقدسي دربارة سرزمين چغانيان مي

اش نيز به همين قصبه. ناحيتي است پرساختمان و پربركت
هواتر است و اين  ولي آن خوشاستمانند رمله . است نام

از . است تراين گستردهمانند فلسطين است ولي ناحيت ه
رسند، ولي در برخي  جيحون ميآشامند كه بهنهرهايي مي

ين ترمذ چسبيده، به سرزم. آيدهاي سال آبِ آن، بند ميفصل
قومي نزديك آن هستند كه كيجي و . دارد بركوه و دشت را در

هزار ديه دارد كه از آن شانزده. شوندك كنجينه خوانده ميتُر
  هاي خودشان بيرون  با هزينه و سواريهزار مرد جنگيده

 :1361 مقدسي، (لطان در برابر ياغيان دفاع كنندتا از س آيندمي
410-412(.  

 ،آسياي جديد باشد كه احتمال دارد همان سر، چغانيانشهر
در قسمت علياي رود چغانيان است كه آن را رود زامل هم 

صطخري كه ا چنان،چغانيان در قرن چهارم هجري .گويندمي
حيث جمعيت و ثروت تر بود ولي از از ترمذ بزرگ،گويدمي

 و در دو طرف اين شهر قهندژي نيز داشت. رسيدبه ترمذ نمي
  .)468: 1337 لسترنج،(است رودخانه بنا شده

 از .استچغانيان يا صغانيان خود داراي واليات مختلف   

نور، توان به دارزنجي، باسند، بهام، زي اين واليات ميةجمل
بوراب، ريگدشت، باساب، شومان، دستگرد و قواديان اشاره 

اه ابوعلي احمدبن چغانيان قهندژي دارد و آنجا زادگ. كرد
اسان بود و در بن محتاج، صاحب جيش خرمحمدبن مظفر

 اسواريه ازحيث فضل و شرف و عفّت ةخراسان كسي از فرق
ستي و سياحال رياست رسيد و بااينو اصل، به پاية وي نمي

اي شد و به اما گرفتار فتنه. اندداشت كه همه بدان معترف
 و نعمتش را از دست داد فرمانرواي خود عصيان نمود و مقام

  .)206-205 :1345 حوقل،ابن(
العالم من المشرق الي  حدود  نظر مؤلف كتاب

 نيز در مورد اين ناحيه در نوع خود جالب المغرب
  : توجه است

يار كشت و ست و بسا  ناحيتي بزرگ ويران واستتي ناحي
 و جاي درويشان و لكن با نعمت ،برز، و برزيگراني كاهل

ست و مردماني جنگي و دالور، و اين ناحيت هوايي  ابسيار
ده، و از وي اسب خوش دارد و زميني درست و آبي گوارن

 پشمين و پالس و زعفران بسيار خيزد، و ةخيزد اندك و جام
ست و او را امير چغانيان ا  ملوك اطرافپادشاه اين ناحيت از

  .)109: 1340 حدودالعالم، (گويند
 اما ريچارد فراي ، خاندان چغاني را خانداني فئودالي 

 فراي،( داندمي  مناطق كوهستاني تاجيكستان حاليهاز
1384 :125(.   

اي بسيار  چغانيان منطقه واليتبينيم كهبنابراين مي
-طوريبه هاي فراوان،نعمت  بااستهوا بودهوآبخوش

هاي وي هاي هر رهگذري را خيره كرده و لبكه چشم
راجع به اهالي . استشتهرا  به تحسين و ستايش وادا

كنيم كه لد اكتفا مياين منطقه نيز به يك جمله از بارتو
نوازي ممتاز داري و مهماناهالي شهر در دين«: گويدمي

   .)185 :1336 ،بارتولد(» .بودند
نيان در قرن پنجم و ششم ميالدي واليت چغا

از مراكز عمدة )  اعراب به آنةيعني قبل از حمل(
هفتاليان بود و در ادوار قبل از اسالم از مراكز انتشار 
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معابد بسياري در آنجا ديانت مذهب بودايي بوده و 
  .)852: 1345، مصاحب( استداشته وجود

  )آل محتاج( امراي چغاني ةاي دربارشمه
 سامانيان پروردة، امرايي دست)محتاجآل(اي چغاني امر 

ان اولين افراد خاند.  در تابعيت آنان قرار داشتند،بوده
ر خدمت  و دندمحتاج، حكامي ضعيف و محلي بود

افرادي مثل احمد، . گذرانيدندمي سامانيان روزگار
. فر از جملة همين حكام محلي بودندمحتاج و مظ

ئم به  قاايي امراي چغانيگفت شهرت و پابرجبايد 
اين دو فرد، با . است دو تن از امراي اين خاندان

 ،درايت و كارداني سياسي و همچنين شجاعت فردي
تاج را در تاريخ به ثبت توانستند نام امراي آل مح

ست در نتيجة درايت و ابوبكر چغاني توان .برسانند
 اين به رسد وب به سپهساالري خراسان كارداني خود

. چندين برابر دهدتيب خاندان چغاني را قدرتي تر
 به نهايت محتاج راابوعلي، آل ،بعد از او پسرش

عنوان قدرت و شهرت خود رساند و حتي به
نهاوند و   ابهر، ،، شهرهاي زنجانسپهساالر سامانيان

اما بعد از اين دو نفر، ، دينور را نيز تصرف نمود
محلي ضعيفي ه تبديل به حاكمان امراي چغاني دوبار

تمام . زودي در سراشيبي زوال افتادند و بهندشد
 مارت چغانيان رسيدندافرادي كه بعد از ابوعلي به ا

افرادي ضعيف و نااليق بودند و هركدام چند ماهي 
اين افراد كامالً تحت نفوذ . بيشتر حكومت نكردند

  . فرصتي براي ابراز قدرت نداشتند،سامانيان بوده
كه در ) برادر ابوعلي(ن محمد بابوالعباس فضل

طرف ابوعلي  مدتي از.)135: 1346 حبيبي،(ق  333 سال
حكومت همدان و جبال را داشت، خودش نيز 

 اما امارتش ،ور را تصرف نمايدينست نهاوند و دتوان
 چون پس از آنكه ابوعلي ؛چند ماه بيشتر دوام نياورد

 اين ،بن نصر ساماني، بيعت كردبا ابراهيم، برادر نوح

 نوح را از اين همدستي ،ابوالعباس به او خيانت كرده
لي او را گرفت و به همين دليل ابوع. مطلع ساخت
 ولي او دو سال بعد ،)ق 334سال (زنداني كرد 
وي نيرويي فراهم كرد و . دان بگريزدتوانست از زن

امل ور شد ولي در آنجا از عسوي نيشابور حملهبه
حمدبن عبدالرزاق بود، ابوعلي، كه فردي به نام م

 سرداري سپاه نوح. شكست خورد و به بخارا پناه برد
 و او را راهي جنگ با برادرش ه وي دادخود را ب

سال ( كه بين آن دو درگرفت در اولين جنگي. ساخت
 ولي نوح لشكر ،ابوالعباس شكست خورد)  ق336

در . دوباره راهي جنگ كرد و او را ديگري به او داد
وهي از سرداران نوح، ابوالعباس را به  گراين جنگ

، نوح كردند و به همين دليلمتهم گرايش به ابوعلي 
 و زنداني كرد و از اين زمان اطالع او را گرفت

و اما ابوعلي به قولي . ديگري از وي در دست نيست
يكي . ر سه پسرقولي ديگبه دو پسر داشت و 

 بنبن احمد و ديگري ابومنصورابوالمظفر عبداهللا
صر بايد گفت كه راجع به ابون( احمد و آخري ابونصر

  واستآمده» دقيقي«الي اشعارِ نام او فقط در البه
  ).  از پسران ابوعلي باشدرود كهگمان مي
گاه امارت قابل ذكري نداشت و  هيچعبداهللا

، ابوعلي احمد، به جنگ با همواره در ركاب پدرش
 طي ،ق 337دشمنان مشغول بود تا اينكه در سال 

) امير حميد(بن نصر ساماني صلحي كه بين امير نوح
بن عبداهللا( با ابوعلي چغاني منعقد گرديد، اين فرد

از اين . عنوان گروگان، نزد امير ساماني ماندبه) احمد
زيست تا حترام در نزد نوح ميزمان به بعد او با ا

شهر ق در  340 يعني در سال،كه سه سال بعداين
  ؛)136-134 :همان(  افتاد و درگذشتبخارا از اسب

) ابوعلي (ل قبل از مرگ پدرش ساچهاريعني مرگ او 
  .استبوده

 بن احمد نيز اطالعات بسيارراجع به ابومنصور
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دربارة او در اكثر منابع ناچيزي وجود دارد و آنچه 
ت  حكومق340است كه وي در سال  قرار اين آمده از

از . استرف پدرش داشتهترمذ و چغانيان را به نيابت ازط
به نظر . ر دست نيستاين زمان به بعد اطالعي از او د

 در وباي ري )ابوعلي(همراه پدرش رسد او بهمي
 الكاملاثير در جلد هشتم كتاب ابن. جان سپرده باشد

ز همراه يكي ااست كه ابوعلي بهخود تصريح كرده
 كه در سال -فرزندانش در وباي عمومي شهر ري

    .)512: 1350اثير، ابن( اند جان سپرده-تفاق افتادق ا344

 همان اثير از اين فرزند،شايد منظور ابن
اي يكي ديگر از امر. باشدبن احمد بودهابومنصور

د، بن محمخاندان چغاني، ابوالمظفر طاهربن فضل
او مدتي با يكي . استبرادرزادة ابوعلي چغاني، بوده

ه نام ابوالمظفر دان چغاني بديگر از اعضاي خان
بن احمد ن محمد و به قولي ابوالمظفر محمدباحمد

 )اندلي و برخي نيز نوة او دانستهبعضي او را پسر ابوع(
در اين گيرودار ابوالمظفر . سر قدرت جدال داشت بر

غالمي ( بن محمد توانست با كمك فايق خاصهاحمد
 و حتي به مقام ر زمان سامانيان نفوذ بسيار يافتكه د
ي بارها بر ضد سامانيان شورش  ول،ساالري رسيدسپه
بر ) ود و افراد مختلف را عليه آنان تحريك نمكرد

 و خود به حكومت چغانيان ودابوالمظفر طاهر چيره ش
تاريخ فوت ابوالمظفر  )136-134: 1346( حبيبي .برسد

ا ابوالمظفر و ام داندق مي 377طاهربن فضل را سال 
 توانست ،بن فضلبر طاهر با پيروزي ،بن محمداحمد

به اين امير لقب فخرالدوله . امارت چغانيان برسدبه 
پرور و شعردوست بود و او پادشاهي ادب. اندنيز داده

دربارش با وجود شاعراني چون دقيقي، فرخي و 
دوران پادشاهي او را . سزا گرفته بود رونقي بديگران

ع بعد اطالبه آن  از؛اندق بيان كرده 381تا سال 
  . استدست نيامدهديگري از او به

 اظهار و ،اكثر منابع او را آخرين امير چغاني دانسته

رت وي، سر رسيدن قداند كه احتماالً با بهتهداش
  .اندچغانيان نيز از ميان رفته

  
  امراي چغاني و سامانيان

طور ان گفت كه سرنوشت حكومت چغاني بهتومي
هم  ه خورده و دراي با حكومت سامانيان گرگسترده

اولين امراي چغاني، امرايي محلي . استتنيده شده
كم در ارتباط با  كمبيش نبودند ولي امراي بعدي

تر شدند و روز قويروزبه، سامانيان قدرت يافته
احمد و . توانستند خدمات بسياري به سامانيان نمايند

محتاج و مظفر، يكي پس از ديگري، در خدمت 
 اما ،دار بودندحلي چغانيان را عهدهنيان امارت مساما

بن محمد. ر، قدرت به پسرش محمد رسيدبعد از مظف
نست در دستگاه سامانيان توا) ابوبكر چغاني(مظفر

آل (ي چغاني  و باعث پايدار شدن نام امراندترقي ك
 او ابتدا در زمان امير شهيد. شوددر تاريخ ) محتاج

 ه فرماندعنوانبه) امير احمدبن اسماعيل ساماني(
    چكي از سپاه، راهي فتح سيستان شدقسمت كو

 ولي ،)136-134: 1346  حبيبي،؛481: 1366 خلدون،ابن(
توانست ) سعيدامير( بن احمدبعدها در دربار امير نصر

يابد و بعد نيز مقام بسيار حضور امارت فرغانه در 
او تا . عهده گيردواالي سپهساالري خراسان را به 

 خدمات بسياري شد بيماري معزول يلدلوقتي كه به 
بن اسحاق مانيان نمود، از جمله شورش الياسبه سا

اني كه در فرغانه دست به  امراي سامةعموزاد(
 و همچنين شورش ،را سركوب كرد) شورش زد

عوض، امير نصر در  .برادران امير نصر را عقيم نمود
ه قلمرو او  طخارستان را ب ونيز واليات فرغانه، بلخ

  . زوداف
 علت بيماري ق به 327 كه در سال -بعد از ابوبكر
 قدرت به پسرش -گيري كردكناره از سپهساالري

 امنتهاين فرد، چغانيان را به . ابوعلي چغاني رسيد
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عنوان به رت و اعتبار خود رسانيد و حتيدرجة قد
، شهرهاي زنجان، ابهر، نهاوند و سپهساالر سامانيان

او سرداري دلير و . دينور را نيز تصرف نمود
بن كاكي را او توانست ماكان. اري كاردان بودسياستمد

كه مشكالت زيادي براي سامانيان ايجاد نموده بود، 
 خدمتي بسيار بزرگ به ترتيب اين  و بهبه قتل برساند

  . )91: 1350 اثير،ابن(آنان نمايد 
ابوعلي در زمان امير نصربن احمد هميشه از 

 و روابط بين آن دو برخوردار بوداي احترام ويژه
همواره دوستانه بود و به همين دليل، هم حكومت 

دار قرار داشت و هم چغانيان ساماني در اوج اقت
ابوعلي توانست گرگان، . پيشرفت چشمگيري  داشتند

با . نيان ضميمه كندري و بالد جبال را به قلمرو ساما
ق  331در سال ) امير سعيد(فوت امير نصربن احمد 

بن  امير نوح، مرض سل، پسرش دليل ابتالي وي بهبه
 ولي با .)495: 1366 خلدون،ابن(  به قدرت رسيد،نصر

وضع ) حميد امير(بن نصر امير نوحروي كار آمدن 
تغيير كرد و نهايتاً به طغيان ابوعلي انجاميد و اين 

ر طغيان باعث شد هم در حكومت ساماني و هم د
 و تا مدتي ود وارد شوضعيت امراي چغاني خلل

اين . هاي داخلي، آرامش مردم را برهم بزندنزاع
ر حميد و امير ابوعلي پايدا اختالفات تا آخر بين امير

ق امير ساماني وفات  343 تا اينكه در سال ،ماند
ر وباي عمومي يافت و يك سال بعد نيز امير چغاني د

 فروزاني،( آفرين تسليم كردشهر ري، جان به جان
1381 :104(.  

بعد از ابوعلي چغاني نيز روابط متقابل بين سامانيان 
و چغانيان ادامه داشت و گاهي اين روابط دوستانه و 

لي، ابوالمظفر پسر ابوع. شدنيز خصمانه ميگاهي 
ق توسط سامانيان معزول شد و  381محمد، در سال 

ولي ،  او گرديد جانشين،بن فضلعمويش، طاهرپسر
 كه در -با كمكي كه از فايق خاصه توانست ابوالمظفر

ه  گرفت دوبار-آن زمان بر سامانيان شوريده بود
: 1346 حبيبي،( دست بگيردحكومت چغانيان را به

156(.  
ا تابع خالصه اينكه امراي چغاني از همان ابتد

كم در دستگاه اين اميران اميران ساماني بودند و كم
ساالري طرف آنان به مقام سپه  و حتي ازندرشد كرد

تا زماني كه اميران ساماني با . خراسان نيز رسيدند
 آميز داشتند ي چغاني روابطي دوستانه و مسالمتامرا

عنوان سپهساالر سامانيان، در افزايش يز بهآنان ن
گذار قدرت و گسترش قلمرو حكومت ساماني تأثير

  . بودند
و به ) سعيدامير (بن احمد اما با فوت امير نصر

روابط ) امير حميد(بن نصر  امير نوحامارت رسيدن
 و ابوعلي از ير جديد با ابوعلي چغاني تيره شداين ام

همين عامل باعث . سپهساالري خراسان عزل گرديد
 نه تنها ديگر ،از اين زمان به بعد .شورش ابوعلي شد

، هاي دو جانبه صورت نگرفتوقت آن پشتيبانيهيچ
ان، هم تزلزل اثر عدم همراهي اين دو خاند رببلكه 

سامانيان شروع شد و هم چغانيان در سراشيب زوال 
  .        افتادند

  
مانيان با  ساانيان و نقش آنان در روابط خارجيچغ

  جوارهاي همحكومت
امراي چغاني در طول مدت شصت سالي كه در جوار 

 در روابط اين حكومت با ،سامانيان قدرت داشتند
اين .  داشتند نقش چشمگيريجوارهاي همحكومت

 بويه و آل زيار،ويژه در باب حكومت آل به،نقش
  . است آشكارتر

ومت امراي چغاني و نقش آنان در روابط دو حك) الف

  ساماني وآل بويه

عنوان سپهساالر به،  اولين باري كه امراي چغاني
بن به زمان امير نصر رو شدند با آل بويه روبه،سامانيان
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  .) ق329( گردد، باز مي)امير سعيد(ساماني احمد 
 امارت چغانيان و اين زمان ابوعلي چغاني در 

ين گام،  و در اولعهده داشت سپهساالري سامانيان را بر
.  كندگرگان را به قلمرو سامانيان ضميمه موفق شد

برادران بويهي، يعني علي و حسن، زماني كه از 
 تصميم ين مرد كاردان و دليري مطلع شدندوجود چن

 به كمك او ري را از ، با او رابطه برقرار كردهگرفتند
لذا زماني كه . دست وشمگير زياري بيرون بياورند

اي به او رگان بود اين دو برادر نامهابوعلي در گ
 و ري را ودز وي خواستند تا با آنان متحد ش ا،نوشته
ز به درخواست آنان پاسخ ابوعلي چغاني ني .بگيرند

سوي ري روان  ق به329مثبت داد و در محرم سال 
  . شد

اثير در مورد درخواست برادران بويهي از ابن
  : ابوعلي چغاني چنين گويد

خواستند كه ابوعلي شهر ري را از مي) دو فرزند بويه( آنها 
دانستند تاب دوام در آن شهر نخواهد وشمگير بگيرد و مي

و آنها بر آن شهر پس شهر ري به آنها خواهد پيوست . داشت
 زيرا از خراسان، دور و كشور خراسان ؛ب خواهند شدغال

ت كه آن شهر را از خراسانيان فراخ بود، آنها خواهند توانس
  .)90: 1350اثير، ابن(ند گيرباز

ابوعلي چغاني از گرگان خالصه اينكه سپاهيان 
الدوله متحد ركن  و در بين راه با سپاهندبيرون آمد

آن طرف، از . سوي ري حركت كردند و بهندشد
 بناي به ماكانمگير به محض شنيدن اين خبر، نامهوش

ماكان نيز .  و او را به مدد خود فراخواندكاكي نوشت
در محلي به نام .  و به كمك وي شتافتول كردقب
 نهايتاً به پيروزي  كهجنگ درگرفت» آبادقااسح«

اري شدن الدوله و قتل ماكان و فرابوعلي و ركن
. انجام ري به دست آل بويه افتادسر. وشمگير انجاميد

 خلدون، ابن؛136-134 :1346  حبيبي،؛91: 1350اثير، ابن(
1366 :494(.  

به امارت ) حميدامير( بن نصر سامانيزماني كه نوح
سامانيان رسيد، به ابوعلي چغاني دستور داد تا به ري 

 .الدوله بيرون بياوردآنجا را از دست ركن، حمله كرده
ور سوي ري حملهت كرد و با لشكري بهابوعلي اطاع

اي از ماني كه به شهر بسطام رسيدند عده ولي ز،شد
همراه يكي از سرداران، به  و بهندسپاهيان تمرد كرد

 حال، ابوعلياين با. بازگشتند» منصوربن قراتگين«نام 
 ولي هنوز به ري نرسيده بود ،باز به راه خود ادامه داد

ه در سپاه او بودند از او  ككه بسياري از قوم كُردي
 ندالدوله حركت كردسوي لشكر ركن و بهندجدا شد

 به نين ديدابوعلي كه اوضاع را چ. و به او پيوستند
ي كرد و دوباره لشكري فراهم نشينسوي نيشابور عقب

الدوله كه  ركناين بار. سوي ري، راهي شدبه و نمود
 فرار  ودديد شهر را رها كره در خود نميتوان مقابل

اين حمله در سال . لي افتادنمود و شهر به دست ابوع
 يعني يك سال قبل از طغيان ؛ق اتفاق افتاد 333

 334در سال . د امير نوح سامانيابوعلي چغاني بر ض
 عليه امير نوح ساماني طغيان نمودق ابوعلي چغاني 

   .)176: 1350 اثير، ابن؛ 497: 1366خلدون، ابن(
اصي بين او و آل بويه بط خدر اين مدت روا

گير نزاع با امير است و ابوعلي بيشتر درگزارش نشده
ق بين 337 در سال  ولي نهايتاً،نوح ساماني بود

 و ابوعلي يكي  شدابوعلي و امير نوح صلحي برقرار
 را در نزد امير نوح گروگان گذاشتاز فرزندان خود 

 ق در 340چغانيان رفت و تا سال واليت و خود به 
ولي در اين  )498: 1366خلدون، ابن( بردآنجا به سر مي

بن قراتگين كه سپهساالر  به علت مرگ منصور،سال
عنوان سپهساالر سان بود، امير نوح، ابوعلي را بهخرا

ق 342اين بار نيز در سال . ب نمودخراسان انتخا
يه ابوعلي را براي كمك به وشمگير به جنگ آل بو

 لشكري به سوي  و باعت كردابوعلي نيز اطا. فرستاد
همراه وشمگير، قلعة طبرك ري حركت نمود و به
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 ولي به دليل كرد،را محاصره ) اي در شهر ريقلعه(
طول كشيدن مدت محاصره و نيز هالك شدن 

لح چهارپايان سپاه ساماني، ابوعلي صالح را در ص
له منعقد نمود كه الدوديد و قرارداد صلحي را با ركن

هزار دينار الدوله بايد ساليانه دويستكنبرطبق آن، ر
  . دادسامانيان خراج مي به

هايي كه وشمگير نزد امير چينيولي به علت سخن
آل بويه نمود،  و ابوعلي را متهم به سازش با نوح كرد

و اين بار به نزد دوباره ابوعلي از سپهساالري عزل 
 ،الدوله نيز از برادرشالدوله پناهنده شد و ركنركن

 خواست تا منشور امارت خراسان را از ،معزالدوله
 اين  و بهبراي ابوعلي بگيرد» المطيع عباسي«خليفه 

  .ترتيب ابوعلي دوباره در خراسان قدرت يافت
هللا ااگرچه المطيع «د كه كر بايد به اين نكته نيز اشاره 

دوم به نسبت با نبي صلي والعباس و چهلم خلفاي بنيسيوبيست«
، هرچند خطبه و سكه به نام او بود] بود و[ ليه و آله و سلّماهللا ع

لوفه راضي شده به علفه و ع. اما او را در واليت، حكمي نبود
: 1348بناكتي، ( »...و معزالدوله احمدبن بويه حاكم مطلق بود

  بعد از ابوعلي چغاني گزارشي كه حاكي از.)194

ويه باشد ر روابط دولت ساماني با آل ببتأثير چغانيان 
نيست و تنها امير چغاني كه در روابط اين دو دولت 

  .استقش زيادي داشته همين ابوعلي بودهن
  

امراي چغاني و نقش آنان در روابط دو حكومت ) ب

  آل زيار ساماني و

ساالري  كه منصب سپه-زمان ابوبكر چغاني از
  چغانيان با آل زيار برخورد-سامانيان را بر عهده داشت

 يعني ،ق 323ترتيب كه در سال  اين  بهشود؛آغاز مي
 امارت بر سامانيان) بن احمدنصر(زماني كه امير سعيد 

ان داشت، وشمگير زياري كه رقيب سرسخت ساماني
  . بود، در ري استقرار يافت

غاني دستور داد تا رهسپار بن احمد به ابوبكر چنصر

سوي از. از آنجا به گرگان و ري بتازد و ودقومس ش
ر، نصر از ماكان كاكي نيز كه در كرمان بود ديگ
سوي دامغان ماكان به. است به ابوبكر بپيونددخو

يا » بانخين«د ولي در ميان راه گرفتار كرحركت 
 شد و از ، از ياران وشمگير زياري»ن ديلميبانجي«

. ابوبكر كه حال به بسطام رسيده بود كمك طلبيد
و سفارش كرد ده ابوبكر نيز سپاهي به ياري او فرستا

 ولي ،است دست به جنگ نگشايدتا خود او نرسيده
: 1368 گرديزي،(ماكان جنگ كرد و شكست خورد 

195(.   
ل آر روابط سامانيان و باما تأثير اساسي امراي چغاني 

  .گرددبرمي زيار، به زمان ابوعلي چغاني
غاني ق كه ابوعلي چ 328ترتيب كه در سال اينبه

بن كاكي را در محاصره  و ماكانبه گرگان لشكر كشيد
گرفت، وشمگير زياري يكي از سرداران خود را به 

) بن نعمانشيرج(ن سردار ولي اي. كمك ماكان فرستاد
ق 329اما در سال . ن را آشتي دادنهايتاً ميان آنا

بن كاكي با هم متحد شدند وشمگير زياري و ماكان
ان تا از شهر ري در مقابل ابوعلي چغاني و برادر

بويهي دفاع كنند كه نهايتاً شكست خوردند و 
  . وشمگير به طبرستان گريخت

مگير كه  وش،ق 330 يعني در سال ،يك سال بعد
 محاصره بن فيروزانتوسط ابوعلي چغاني و حسن

 و خود را مطيع امير بود مجبور به صلح شدشده
انست و يكي از فرزندان خود د) امير سعيد(ساماني 

  . وگان به ابوعلي دادعنوان گررا به
مدتي بعد به علت تغيير سياست سامانيان نسبت به 

 كه در نبرد  ابوعلي چغاني به اين دليل،وشمگير
 شده متهم  به سازش با آل بويهوشمگير با آل بويه

جانشينان  .شدراي بار دوم از سپهساالري عزل  ب،بود
هاي متغير  تابع سياست شدندابوعلي نيز ناگزير

  . باشندسامانيان
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   اوضاع فرهنگي  قلمرو چغانيان
پروردة دربار سامانيان بودند، كه چغانيان دست آنجا از

 در ،به تبعيت از ايشان در ترويج زبان فارسي كوشيده
، نويسندگان و شاعران ايراني اهتمام جلب سخنوران

 تأليفورزيدند و آنان را به تصنيف و ميخاص 
  . دندكررسي تشويق ميكتاب به زبان فا

 ابوبكر محمدبن مظفر به نويسندگان و شاعران
است  آمده الدهر ثعالبيةيتيم در. داداهميت بسيار مي

يكي از مالزمان ركاب  ،ابوعلي السالمي النيشابوري
ابوبكر محمدبن المظفربن محتاج و پسرش ابوعلي 

ري كتاب مشهو وي .استبن مظفر بودهاحمدبن محمد
التاريخ في اخبار والت نام در تاريخ خراسان دارد به 

 كاتبي به  ابوعلي چغاني .)29: 1377 ،ثعالبي( خراسان
 متون اين فرد. افي نيشابوري داشتنام ابوالقاسم اسك

ادب را در نيشابور تحصيل نمود و در عنفوان جواني 
 و رياست ديوان رسائل آمد به مالزمت ابوعلي در

  . ديددار گروي را عهده
بن محمد اسكافي لقاسم علينام كامل وي، ابوا

او به بهترين و نيكوترين وجهي از . نيشابوري بود
هاي او در نامه.  برآمدعهدة ديوان رسائل ابوعلي

توان براي نمونه مي. بود و كمال بالغت نهايت حسن
 به اي  اشاره كرد كه وي در آن، قتل ماكان رابه نامه

  نامهاو در آن. استامير نصر ساماني اطالع  داده
است به  جنگ را در چند كلمة مختصر نوشتهنتيجة

   .)52: 1351عباسي،( »اما ماكان فصار كاسمه« :اين شكل

 و ديوان رسائل امير اسكافي بعدها وارد بخارا شد
پيش  از بيش را رونقي) حميدامير(ساماني بن نصر نوح
 ،ويبعد از ابوعلي، امارت چغاني ابتدا به برادر . داد

بعد از او نيز دو و بن محمد رسيد العباس فضليعني ابو
بن احمد و هاي ابوالمظفر عبداهللافرزند ابوعلي به نام

 چغانيان  به ترتيب به امارت،بن احمدمنصورابو
  .رسيدند

بعد . است آنان بسيار زودگذر و كوتاه بوده البته امارت
 طاهربن مد، قدرت به امير ابوالمظفربن احاز ابومنصور

  . محمد رسيدبن فضل
است و در  نادرة عهد و يگانة عصر خود بوده اين امير،

ت دولت و مكنت پاي بر فرق فرقد نهاده و در رفعت و قو
د او ابوبكر محمد مظفر محتاج كمر از ميان جوزا گشاده و ج

ه فلك اشارت كردي از دور خود  كه در امارت خود، اگر ببود
ردي از احراق و اغراق كايستادي و اگر به آتش و آب حكم باز

اين امير طاهر با فضلي ظاهر و علمي وافر، هم ... ممتنع شدي
در واليت هنر و بيان، سلطان ك و هملِبر ممالك چغانيان، م 

 مائه اتفاق افتادفات او در سنة سبع و سبعين و ثلث و.بود
  .)27: 1321 ،عوفي(

 اين امير طاهر داراي طبع شاعري بوده و شعر 
ابياتي از اشعار او باقي مانده كه چند . استسرودهمي

  :استبيت از آن ابيات در اينجا آورده شده
  انـدهنگچهر و تلعبتي سبز                     
  وانـر و جـشاط پيـفزايد نـب                     

  آن برهنه كنيمعجر سر چو ز 
  دهان ند زكخشم گيرد، كف اف  
  يوسه زنـور بخواهي ورا دو ب 
    انـند گريـو را كـخندد، تـاو ب                     

                )جاهمان(
منجيك ترمذي يكي از شاعران معروف دربار 

. است را سرودهيده و قصايد بسيار زيبايچغانيان بو
زگار قدرت امراي وي از اهالي ترمذ بود و در رو

سيار بليغ خود به واسطة قصايد بست بهچغاني توان
از . زودي به اشتهار برسددربار اين امرا راه  يابد و به

خت  امراي چغاني كه منجيك به مدح آنان پرداةجمل
   .يكي همين امير ابوالمظفر طاهربن فضل است

  :منجيك در مدح وي چنين گويد
  ديده گرفت آفتاب خواب و زوال مرا ز         

  الـيـان خـارگـيل ستـد خـرآمـا بـجـك          
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  بردمار ميـكه نبشتم بـامه در بـبه خ  
  الة ني، داغ دوست ماالمالـاي نـجبه   
  چه بود؟: دستان آواز داد و گفتهزار   
  ناله، بيش مناله مرا ز شاخ فگندي ب      

  )  جاهمان(
  : و در جاي ديگر گويد

  دـان آمـهرگـده منـرخـا، فـانـگـدايـخ              
  والـتاب احـحويل آفـشت به تـاغ گـز ب     
  ست و مادر سنگا كجاست آنكه پدرش آهن       
  اللـدوي عود و عبير و جزاي كفر و ضـع       

  رنجـب و تـحبت كشيد سيـپردة صرايـس        
  به طبل رحلت برزد گل و بنفشه دوال  

  فرازانندبگوي تا بفروزند و بر              
   اعمالةرا صحيف بدو بسوزان دي              
  طبع چون جگر عاشقان تپيده و گرمه ب    
  فاله م كاويان خجسته بلَرنگ چون عه ب   

  )252: همان(

  

  چغانير ابوالمظفر طاهربن فضل، برادرزادة ابوعليامي
. اندبود و در بعضي منابع كنية ابويحيي نيز به او داده

 سروده اين  وياي كه در مدحدر قصيدهمنجيك نيز 
  :   استمورد را بيان كرده

  ياد سيد حران عالمه ب                    
  يحيي الذي يحيي به العزابو

  )260: همان(

از منجيك ترمذي، شاعران مشهور ديگري غيراما به
 لبيبي، نيز چون دقيقي مروزي، فرخي سيستاني و

  . اندامراي چغاني را مدح گفته
،  منجيك ترمذي را ابتدا آوردهسطور گذشتهدر 

، به اين يم رفتديگران، فرخي وبعد به سراغ دقيقي
و  ل از آنها وارد دربار چغانيان شددليل كه منجيك قب

  .به مدح امير آنجا پرداخت

مدوح منجيك، امير ابوالمظفر طور كه گفته شد مهمان
يبي، ، فرخي و لبقي ولي ممدوح دقي،بن فضل بودطاهر

  .بن محمد استابوالمظفر فخرالدوله احمد
 در را اشعار او، در ادامه ابتدا به سراغ دقيقي رفته

كنيم و سپس در باب مينقل مدح  امراي چغاني  
اما يكي . رانيم، سخن مي)فرخي( گستر سيستانسخن

) آل محتاج( چغانيان گوي دربارمدح ديگر از شاعران
لي بلخي سي و به قوبن احمد دقيقي طوابوعلي محمد

       سياقي در مورد وي دكتر دبير. يا مروزي بود
   :نويسدمي
و زمان تولد و جزئيات زندگاني دقيقي روشن نيست  

ارتباط او با دربار سامانيان و امراي . نيستوفات او معلوم 
اما اينكه مقيم درگاه بوده و يا  از دور،  . است مساماني مسلّ

لكن اقامت . است، واضح نيستكردهمي مدح  اميران ساماني
نويسان است و عالوه بر آنكه تذكره موي در دربار چغانيان مسلّ

 فرخي  نظامي عروضي در چهار مقاله و،اندبدان تصريح كرده
خود بدين مطلب يكي از قصايد در قصيدة داغگاه و معزي در 

   .)5: 1342 سياقي،دبير... (اند صريح كردهةاشار
ا امير ابوالمظفر زمان برسد دقيقي هميبه نظر م

 امير ابوعلي ةفخرالدوله احمدبن محمد چغاني، كه نواد
 زيسته و اشعاري نيز در مدح اينمياست چغاني بوده

  .استامير چغاني سروده
 رائية ة و از آن جمله قصيد، از برخي اشعار دقيقي

بوسعد مظفر نامي را آيد كه وي مير ا برمي، چنينوي
اند كه كه برخي احتمال دادهآن است و با مدح كردهنيز

، همان ابوالمظفر فخرالدوله احمدبن محمد اين ممدوح
توان احتمال داد كه وي يكي از افراد متعدد مي، است

 :همان(. ند باشداخاندان آل محتاج كه از امراي چغانيان
امي را نيز مدح نصر ن همچنين دقيقي، مير ابو.)7-8

غاني علي چرسد كه ابونصربن ابونظر ميكرده و به 
: همان( استبوده) بوعلي چغانيايعني يكي از فرزندان (
بن  فخرالدوله احمدح امير ابوالمظفر دقيقي در مد.)7
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استد چنين گفتهمحم:  
  ست آنكه گويي روي گيتي اكدام 
  رـفـظـد مـعـوسـه بـزود بـفـبي                 
  گوشمه د بـگار آمـ آن نامـچو ن                
  دـمـشم آب احـدم از چـروباريـف     

  :و يا در جاي ديگر گويد
  به شادروان شهرآزاد ماند                
  و پاشيد گوهر اكه اسكندر بر                
  درخت سبز تازه شام و شبگير                

  و بر اكه ماه از بر همي تابد بر
   گوييست ادرفش مير بوسعد 
  فروزان از سرش بر تاج گوهر                

  )102-101: همان(                           
  :استاو در مدح ابونصر چنين گفته

  اـونصرا دريغـر بـيـغا مــدري               
  كه بس شادي نديدي از جواني               
  دارهانـردان جـن رادمـيكـول               

  زندگانياشند كوتهـل بـو گـچ               
  )108: همان(                               

  
 چغاني ين گفت دقيقي عالوه بر اينكه امراتوامي

تن از امراي ساماني را نيز است، دو را مدح گفته
بن امير سديد ابوالصالح منصور« يكي .استستوده

رضي  امير«ديگري و ) ق365تا  350از( »نوح
 و گويا ،)ق 387تا  365از ( »بن منصورابوالقاسم نوح

 به نظم درآوردن امر همين امير رضي بود كه وي به 
كرد و بيش از هزار بيت را آغاز داستان شاه گشتاسپ 

 ولي قبل از اينكه فرصت يابد اين امر ،نيز سرود
كمي . خطير را به سرانجامي برساند، به قتل رسيد

دار اين كار شد و الحق  عهدهبوالقاسم فردوسيبعد، ا
ريچارد فراي . اي دقيقي بوداي بركه جانشين شايسته

  : نويسد دقيقي ميةدربار

 حدود ده سال بن احمد دقيقي، شاعري بود كهابومنصور محمد
 منصوربن ة ادب ظاهر شد و در دورةپس از رودكي در صحن

 ت ولي همين قدر زادگاه او معلوم نيس.  شهرت يافتنوح
. گفت ميدانيم كه نخست امراي محلي چغاني را مدحمي

خارا دعوت شد و بعدها در آنجا سپس مانند رودكي به ب
 خداينامه مأموريت يافت تا ،بن منصور نوح،طرف امير جديداز

وي .  ملي پيش از اسالم ايران بود، به نظم درآوردةرا كه حماس
 م977 نظم درآورده بود كه در سال در حدود هزار بيت به

، به قول بعضي از مĤخذ، به دست غالم خويش )ق 366(
   .)136-135 :1384 فراي،(  .مقتول شد

ا بعد از قتل دقيقي تا مدتي دربار چغانيان از ام
وجود شاعران مشهور و بنام محروم بود تا اينكه 

سيستاني با حضور در نزد امراي چغاني رونقي  فرخي
 حضور امير چغاني فرخي در. دوباره به دربار آنان داد

  :گويددربارة مرگ دقيقي چنين مي
   مديح تو دقيقي درگذشتيهتا طرازند

  ز آفرين تو دل آگنده چنان كز دانه نار
  ورا مدت نماند وقت اين زمانه مره تا ب

 زين سبب گر بنگري ز امروز تا روز شمار    

  دقيقي بردمد هر نباتي كز سرگور                
  زآفرين تو سخن گويد هزاربپرسي  گر    
                مير عادل بوالمظفر شاه با پيوستگان             
   شهريار شهرگير و پادشاه شهردار            

  )54: 1321 ،عوفي    (
  

بن جولوغ فرخي  ابوالحسن علي: فرخي سيستاني
 دوم قرن چهارم هجري قمري در ةسيستاني در نيم

تدا به علت فقر مالي در نزد او اب. سيستان متولد شد
كرد ولي بعدها دهقاني از اهالي سيستان خدمت مي

 مقام وااليي پيدا ،توانست به دربار چغانيان راه يافته
ه امير  زماني وارد قلمرو چغانيان شد كفرخي. كند

بن محمد بر آنجا حكومت ابوالمظفر فخرالدوله احمد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


    دوم پيك نور، سال هفتم، شمارة  142

ل دقيقي امير چغاني از مدتي پيش به علت قت. كردمي
. بودود شاعري مشهور و بليغ محروم شدهاز وج

ري و استعداد و من قريحة شاعفرخي سيستاني به ي
زودي توانست جاي خالي دقيقي ذوق سرشار خود به

 نيز برخوردار ي بيشتر و حتي از محبوبيتكندرا پر 
  .)10: 1373 سياقي،دبير(شود 

عروضي شرحي اجمالي و چهار مقالة در كتاب 
. استر زيبا از زندگي فرخي سيستاني آورده شدهبسيا

   اينكه چطور با نداري و فقر در سيستان روزگار 
گشت تا نشان از مي ذراند و به دنبال فرصتيگمي

 و روي سوي او نهاده، روزگار ندممدوحي پيدا ك
لذا زماني . سر آرده سختي و فقر خود و خانواده را ب

شنود، فوراً  ا مي چغاني ركه نام امير ابوالمظفر
 ،كندسوي ماوراءالنهر حركت مي به،اي سرودهقصيده
  :اي با اين مطلعقصيده

  با كاروان حله برفتم ز سيستان
   تنيده ز دل بافته ز جانةبا حل

  )58: 1364 نظامي عروضي، (
 و وي فرخي به مذاق امير چغاني خوش آمدقصايد 

. كرددا  اين اميرِ ادب پرور پيجايگاهي ويژه در نزد
ح امير ابوالمظفر مشهورترين قصيدة فرخي در مد

است به  ايقصيدهدوله احمدبن محمد چغاني، فخرال
را فرخي در وصف  كه اين قصيده نام قصيدة داغگاه
را است ابياتي از آن  است و شايستهداغگاه امير گفته

  :نقل كنيم
  وشد مرغزارـچون پرند نيلگون بر روي پ

  سارـر آرد كوهـدر سـرنگ انتـ هفنپرنيا           
  قياسخاك را چون ناف آهو مشك زايد بي  
  شمار طوطي برگ رويد بيبيد را چون پرّ 

****  
  هاي رنگين يافتندراست پنداري كه خلعت     

  هريارـگاه شـار از داغـگـهاي پرنباغ              

  م بودرّـنون چنان خـگاه شهريار اكـداغ            
  و از نيكويي حيران بماند روزگار اندركا

***  
  فخر دولت بوالمظفر شاه با پيوستگان

  خوار و كامران و كامكارشادمان و شاد 
  ك نيمه، كمند و مركبات تيزتكـروز ي

  وارـگوشينـطربان و بادة نـنيم ديگر م 
   )65-60: همان (

   پايان سخن
 هجري درطي قرن چهارم) آل محتاج(امراي چغاني 

روز از  ارتباط متقابل با سامانيان، روزبه در،قمري
قلمرو ، قدرت و اعتبار بيشتري برخوردار شده

با قدرت يافتن ابوبكر . ادندحكومتي خود را افزايش د
چغاني بود كه آل محتاج از خانداني كوچك و 

ا درايت و او ب. ناشناس تبديل به خانداني مشهور شد
 ي حكومتگرنگذار خانداشجاعت خود توانست پايه

 چون چغانيان، طخارستان،  را مناطقيسرعتود و بهش
 ، پسرش بعد از وي.زير سلطه درآوردبلخ و فرغانه 

  .  قدرت يافت،ابوعلي
اين فرد توانست آل محتاج را به نهايت قدرت و 

،  سامانيانعنوان سپهساالررساند و حتي بهبشهرت خود 
ز تصرف شهرهاي زنجان، ابهر، نهاوند و دينور را ني

   .نمايد
ترين سپهساالران سامانيان بزرگ او را بايد يكي از

 چون مناطق بسياري را به قلمرو آنها افزود و ؛دانست
دشمنان بسياري را به اظهار اطاعت و فرمانبرداري از 

  . آنان واداشت
امير (وي در زمان امارت امير نصربن احمد ساماني 

ق بسياري را ناط و م، كامالً مطيع سامانيان بود)سعيد
بن يابي امير نوح ولي با قدرت،به قلمرو آنان افزود

 همبه ان و سامانيانيان امراي چغانيم) حميدامير(نصر 
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و . شدخورد و نهايتاً به طغيان ابوعلي چغاني منجر 
ق در وباي عمومي شهر ري  344اما ابوعلي در سال 

با فوت او دوران ضعف و انحطاط . درگذشت
كدام از افرادي كه  چون هيچشد؛ز آغاز چغانيان ني

ادعاي جانشيني او را داشتند يا نتوانستند به حكومت 
د صباحي برسند و يا اگر هم حكومت يافتند چن

وشت آنان  و از سرنندبيشتر بر مسند قدرت نبود
باره بايد گفت يكي از دراين. اطالعي در دست نيست
ال قبل از بن احمد، چهار سفرزندان ابوعلي، عبداهللا

پسر .  درگذشتپدر خود، از اسب به زمين افتاد و
ه بن احمد نام داشت بديگر وي نيز كه ابومنصور

 فوت همراه پدراحتمال زياد در وباي شهر ري به
يز سرنوشتي بهتر از ساير افراد خاندان ن. استكرده

  .انداينان نداشته
 در ،بن محمد يعني فضل، برادر ابوعلي چغاني

 ديگر از ير نوح ساماني در بخارا زنداني شد وزمان ام
بعد از وي پسرش . استاو سخني به ميان نيامده

اي خاندان به نام طاهر نيز مدتي با يكي ديگر از اعض
 كه -ابوالمظفر احمدبن محمد يا محمدبن احمد

 -دانندر ابوعلي و بعضي نوة وي ميبرخي او را پس
ر نبرد با وي از درگيري داشت و نهايتاً جان خود را د

اما فخرالدوله ابوالمظفر محمدبن احمد . ددست دا
را بايد آخرين امير اين خاندان ) بن محمداحمد(

هيچ اميري از آل دانست چون بعد از وي ديگر نام 
  .استمحتاج برده نشده
 ،خصوص دو امير آخر اين خاندان به،امراي چغاني

والمظفر امير اب. ودندپرور بامرايي شعردوست و ادب
رام زيادي  براي منجيك ترمذي احتطاهربن فضل

الشعراي دربار خود نموده بود و ملك قائل بود و او را
احمدبن (بن احمد اما امير فخرالدوله ابوالمظفر محمد

بيش از همة امراي  -آخرين امير آل محتاج -)محمد
شاعران . دادچغاني به شعر و شاعري اهميت مي

  . گرديدند باعث رونق آن، شدهبسياري وارد دربار وي
توان به دقيقي مي مشهورترين اين افراد ةاز جمل

  .طوسي، فرخي سيستاني و لبيبي اشاره كرد
  
  منابع 

 ، مهيار خليليةترجم ،الكامل في التاريخ ،)1350 (اثير، عزالدينابن 

  ، تهران؛ايراني شركت سهامي انتشارات كتب

بنياد ،  جعفر شعارةترجم ، االرضةصور ،)1345 (ابوالقاسم حوقل، ابن

   ؛ران ته،فرهنگ ايران

   ؛تهران ،آگاه،  كريم كشاورزة ترجم،نامهتركستان ،)1336( .و .، وبارتولد 

 ، به كوشش جعفر شعار،تاريخ بناكتي، )1348( ابوسليمان داود بناكتي،

  ؛تهران، انجمن آثار ملي

مد دبيرسياقي، خيام، ، زير نظر محفرهنگ آنندراج، )1336 (پادشاه، محمد

  تهران؛

به تصحيح ،  الدهرةيتيم، )ق1377( بن محمدمنصور عبدالملكابي ثعالبي،

   ؛مصر،  السعاده،الدين عبدالحميدمحمد محي

زمان قديم تا  از(تاريخ مختصر افغانستان  ،)1346( حبيبي، عبدالحي

  ؛ كابل،تاريخ انجمن سسة چاپولو به همكاريؤم، )خروج چنگيز

 ، به تصحيح منوچهر ستوده،)1340(الم من المشرق الي المغرب  العحدود 

  ؛تهران، دانشگاه تهران

 ، مؤسسة مطبوعاتي علمي،دقيقي و اشعار او ،)1342(دبيرسياقي، محمد 

  ؛تهران

  ؛ تهران،سخن، سخن گستر سيستان ،)1373(ــــــ  

گاه مؤسسة انتشارات و چاپ دانش ،نامهلغت ،)1372(كبراعلي ، دهخدا

  ؛ تهران،تهران

  ؛تهران، مركزي، از طاهريان تا مغول ،)تابي( عباسي، پرويز 

به اهتمام ادوارد ، لباب االلباب ،)ق 1321( سديدالدين محمد عوفي، 

   ؛ليدن  ، بريل،براون

حمود  مة ترجم،بخارا دستاورد قرون وسطي ،)1384 (.ن .ر فراي، 

  ؛ تهران  ، علمي و فرهنگي،محمودي

 تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، ،)1381( ، سيد ابوالقاسمفروزاني

  ؛  تهران، سمت،و فرهنگي ايران در دورة سامانياناقتصادي 
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  ؛ الهور، دانشگاه پنجاب،مدار االفاضل ،)1335( داد فيضي سر هندي، اهللا

تاريخ (زين االخبار  ،)1368( بن ضحاكگرديزي، ابوسعيد عبدالحي

   ؛تهران،  دنياي كتاب،لحي حبيبي به تصحيح عبدا،)گرديزي

 ترجمة ،هاي خالفت شرقيجغرافياي سرزمين ،)1337 (. گ،لسترنج 

  ؛ تهران،محمود عرفان

   ، به اهتمام عبدالحسين نوايي،تاريخ گزيده ،)1339 (حمداهللامستوفي،  

  ؛ تهران،اميركبير

  ؛تهران ،فرانكلين، المعارف فارسيةداير ،)1345( مصاحب، غالمحسين 

 ترجمة دكتر ، االقاليمةاحسن التقاسيم في معرف ،)1361( احمد مقدسي، 

  ؛تهران ،ايران مترجمان لفان وؤ شركت م،علي نقي منزوي

 ، ترجمة نصر قباوي،تاريخ بخارا ،)1364(نرشخي، ابوبكر محمدبن جعفر

    ؛ تهران، اساطير،تصحيح مدرس رضويبه 

 محمد به اهتمام، ارمقالهچه، )1364(احمدبن عمربن علي نظامي عروضي، 

  ■. تهران،اميركبير، معين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir



