
  
  

  و مناسبات آنها با سامانيان و خاندان بنوالياس در كرمان
  ق)317-357آل بويه (
  *(نويسنده مسئول) جمشيد روستا

  **مهديه محمودآبادي 

 
  
  
  

  
  چكيده

از جمله فرماندهان امير نصـردوم   اسدبن سامان)احمدبنابوعلي محمد، فرزند الياس (و از نوادگان 
ت در اوايل قرن چهارم هجري قمري با استفاده از خالء قدرتي كه در نـواحي  ساماني بود كه توانس

ق) وارد كرمـان شـد و    317جنوب شرقي ايران ايجاد شده بود، علم طغيان برافرازد. وي به سـال ( 
تداوم يافت. در اين  ق) 357الياس يا بنوالياس تأسيس كرد. حكومتي كه تا سال (نام آلحكومتي به

شان با اين دو الياس در طول مدت فرمانرواييبويه و سامانيان، بنيحضور دو قدرت آلدليل زمان به
حكومت درگير بودند تا اينكه سرانجام كرمان ضميمه حكومت آل بويه گرديد. نوشـتار حاضـر بـر    

-آن است تا در حد توان دو مسئله اساسي را مورد تحليل و تبيين قرار دهد: نخست بررسي زمينـه 

الياس در ايالت كرمان و سپس بيان چگـونگي روابـط ايـن حكومـت     گيري خاندان بنيهاي قدرت
  مند آل بويه و سامانيان. محلي با دو حكومت قدرت

  
  بويه.آل الياس، بنوالياس،كرمان، سامانيان، آل:كليدواژه

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Jamshidroosta@yahoo.com      * استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان

m-mahmoudabadi9@yahoo.com                    ** دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز

  23/7/1391: مقاله دريافت
  10/9/1391 :پذيرش
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  مقدمه
محمد بـن اليـاس از اهـالي سـغد مـاوراءالنهر، از      

سامان بود كه بـا ورود بـه   اسد بنحمدبنانوادگان 
هـاي  دستگاه امير نصر دوم ساماني(امير سعيد)، پله

ترقي را يكي پس از ديگري پيمود. امـا ديرزمـاني   
نعمـت خـود   د كه از در ناسـازگاري بـا ولـي   ينپاي

نهــاد.  درآمــده و ســر بــه شــورش عليــه اميرنصــر
-اميرنصر شورش وي را سركوب كـرده و زنـداني  

اما ابوعلي محمدبن الياس بعد از آزادي  اش نمود؛
به شورش برادران نصـر پيوسـت.    از زندان مجدداً

اقـدام   اين بار نيز اميرنصر براي سركوب شـورش 
نمود. ابوعلي كه تاب مقاومت در مقابل امير نصـر  

تـر گريخـت.   را نداشت به سمت نـواحي جنـوبي  
 ةشرقي خالفت، زمينـ هاي جنوبآشفتگي سرزمين

د تا هركسي دست به شـورش بزنـد. در   مناسبي بو
اين بين محمدبن الياس فرصت را غنيمت شمرد و 

ق، تصـاحب كـرد. قـدرت     317كرمان را، به سال 
بويه و سامانيان، از يك سـو، و نزديكـي   گرفتن آل

شـيراز و   كرمان به مراكز اصلي اين دو حكومـت، 
الياس را با ايـن  خراسان، از سوي ديگر، تصادم آل

الياس در طي نمود. آلناپذير مياجتنابدو سلسله 
شان درگير منازعه و كشـمكش بـا   مدت حكمراني

رغم تالشي كه اين دو حكومت بودند. سامانيان به
اليـاس در كرمـان و تثبيـت    جهت از بين بـردن آل 

قدرت خـود در ايـن ايالـت انجـام دادنـد، ناكـام       
بويه بودند كه در زمـان  ماندند. سرانجام نيز اين آل

ــال  ع ــه س ــي ب ــان را  357ضــدالدوله ديلم ق كرم
بويه نمودند و بـه عمـر دودمـان    ضميمه دولت آل

الياس خاتمه دادند. با توجـه بـه اهميـت    محلي آل
هـاي تشـتت   هاي محلي در دورهتشكيل حكومت

سياسي و تفرقه در تاريخ ايران، ضروري است كـه  
اليـاس در فاصـله   به تكاپوهاي خانـدان محلـي آل  

ق)، به عنوان وزنه تعادلي بين  357-317هاي(سال

هاي اسالمي آل بويـه و سـامانيان   سلسله حكومت
رغـم ايـن ضـرورت تـاكنون تحقيـق      بپردازيم. بـه 

مستقلي در اين زمينه صورت نگرفته اسـت. البتـه   
انديشمندان و محققـاني همچـون سـيد ابوالقاسـم     

ــاب   ــي در كت ــي،   فروزان ــوالت سياس ــاريخ تح ت
ــادي و  ــاعي، اقتص ــران در دوره اجتم ــي اي فرهنگ

باســورث در كتــاب  كليفــورد و ادمونــد ســامانيان
گاهشـماري و  هاي اسالمي جديد راهنمـاي سلسله

نامـه  نسـب زامباور در كتـاب   و ادوارد تبارشناسي
ــا ــ شــهر و خلف ــدان محلــي و   اراني ــه ايــن خان ب

انــد. اهميــت گيــري آن پرداختــهچگــونگي شــكل
اختن بـه  است كه ضمن پـرد  نوشتار حاضر در اين

-الياس در كرمان، چـالش گيري آلهاي شكلزمينه

بويه و سـامانيان وتـأثير   هاي آن را با دو سلسلة آل
ها را در زوال و انحطاط اين حكومت اين درگيري

دهـد. بـر ايـن اسـاس     محلي مورد تبيين قرار مـي 
سئواالت اصلي پژوهش حاضر بدين شرح اسـت:  

س در كرمـان  يابي بنوالياعوامل مؤثر در قدرت -1
ــود.  ــا مناســبات سياســي آل -2چــه ب اليــاس را ب

  توان ارزيابي كرد.سامانيان و آل بويه چگونه مي
  

  ق) 317( تأسيس بنوالياس در كرمان
اميـر   هـاي بن اسحاق، در واقـع از عمـوزاده  الياس

نصر دوم ساماني بود؛ امـا هـم وي و هـم پـدرش     
ه را عليه اميرنصر ترتيـب داد  يهاياسحاق، شورش

كردنـد. اميرنصـر نيـز چنـدين     و مدام عصيان مـي 
در آن سال «مرتبه اسحاق و الياس را شكست داد: 

(سنه سيصد و يك) اسحاق بن احمد بن اسـد بـه   
اتفاق فرزندش الياس بر نصر سعيد بن احمـد بـن   

هنگـامى كـه   اسماعيل قيام و آغاز سـتيز نمودنـد.   
احمد بن اسماعيل كشته و امارت به كودكش نصر 

احمد سپرده شد، اسـحاق مـذكور در سـمرقند     بن
بود. چون خبر قتل برادرزاده و امارت طفل وي به 
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او رسيد تمرّد كرد. فرمانـدهى سـپاه را بـه فرزنـد     
خود سپرد و كار هر دو باال گرفت و سوى بخـارا  
لشكر كشيدند. حمويه بن على براى مقابلـه او (از  
طرف نصر سعيد) لشكر كشـيد و در مـاه رمضـان    

سخت بود كـه اسـحاق   نگ رخ داد. جنگ بسيار ج
گريخت و به سمرقند پناه برد. دوبـاره لشـكرى گـرد    
آورد و باز سخت نبرد كرد و منهزم شد. حمويـه او را  
تا سمرقند دنبال كرد و سمرقند را گرفـت و اسـحاق   
پنهان شد و حمويـه بـه تعقيـب او كوشـيد. بـراى او      

گزير جواسيس گماشت و او سخت به تنـگ آمـد، نـا   
امان خواست و تسليم حمويه شد كـه او را بـه شـهر    

: 1371(ابـن اثيـر،   » بخارا فرستاد در آنجـا مانـد تـا مـرد.    
پـس از مـرگ اسـحاق،     )8/80ق: 1385األثير،؛ ابن19/133

فرزندش الياس به سوى فرغانه مهـاجرت كـرده و در   
آنجا چندين مرتبه عليه امير نصر ساماني شورش كـرد  

محمد بن مظفـر [يكـي از امـراي    «اثير: اما به قول ابن 
ــا او مكاتبــه و   ــار ســامانيان] ب چغــاني و بزرگــان درب

) امـان گرفـت و او    مالطفت كرد و بـراى او (اليـاس  
سوى بخارا رخت بست و سعيد (نصر) او را گرامـى  

: 1371(ابــن اثيــر، » داشــت و دختــر خــود را بــه او داد.
اميـر   از جانـب الياس بن اسحاق، چندي بعد  )19/174

دوم ساماني مأموريت يافت كـه بـا لشـكري بـه      نصر
وي پس  مقابله ناصركبير(حاكم علوي طبرستان) برود.

از نبردي با ناصركبير صلح كرده و طبرسـتان را بـه او   
واگذار نمود. اما در نبرد ديگـري كـه بـر سـر منطقـة      

 اليـاس شكسـت   گرگان ميان اين دو صورت گرفـت، 
. پاهيان او نيز از بين رفتنـد خورده و كشته شد. اكثر س

   )272-271: 1320اسفنديار،(ابن
ة پس از مـرگ اليـاس، فرزنـدش محمـد در زمـر     

: 1381(باسـورث،  . دوم ساماني درآمدفرماندهان اميرنصر
ــه اميرنصــر،   )340 ــدين شــورش علي ــا پــس از چن ام

ماوراءالنهر را رها كرده و راهي كرمـان شـد. وي، بـه    
الياس يا محلي با نام آل يومتزودي، در اين ايالت حك

-بنوالياس را بنيان نهاد و خود به عنوان اولين حاكم آل

: 1362(كرماني، . سال حكومت كرد 37الياس در كرمان 
براي آشنايي بيشتر با اين سردار بزرگ بايد اندكي  )15

به عقب بازگشت و چگـونگي ورود وي بـه دسـتگاه    
دولت سـاماني  سامانيان را بررسي نمود. ترقي وي در 

ق، بـا هجـوم    298اين ترتيـب بـود كـه در سـال      به
سپاهيان امير احمد بن اسماعيل سـاماني بـه سيسـتان،    

خورده و سيستان، مركـز حكومـت   صفاريان شكست
 ؛131 ق:1385 (نرشـخي، . دست سامانيان افتاد صفاري، به
-بعد از درگذشت احمـدبن  )199-200: 1374 جرفاذقاني،

احمـد (اميرنصـر دوم)، بـه    نصربناسماعيل، فرزندش 
حكومــت رســيد و بــه قــول نرشــخي، در خراســان، 
ماوراءالنهر، فارس، كرمان، طبرستان، گرگـان و عـراق   

ترتيـب قلمـرو،   بـدين  1به نام او خطبـه خوانـده شـد.   
روز گسترش يافت و امراي ساماني در سامانيان روزبه

ازاي پرداخت ماليات مشخص شده به خليفة عباسي، 
 .لمرو خود از اسـتقالل نسـبي برخـوردار بودنـد    در ق

-ها محمدبنهمزمان با اين جريان )130: 1363(نرشخي، 

دوم همكـاري و  الياس نيز در آغاز اين امر با اميرنصـر 
كـرد امـا   امور نواحي مختلف ياري مي ةوي را در ادار

زودي محمـد سـر بـه    اين روند پابرجا نبود چرا كه به
ين شورش دسـتگير و زنـداني   شورش نهاده و بر اثر ا

گرديد و اين اسارت ادامه يافت تا اينكه بـا وسـاطت   
عبيداهللا بلعمي وزيـر، محمـد  از زنـدان آزاد    محمدبن

-شد و به فرمان امير نصر همراه بـا ابـوبكر محمـدبن   

. مظفربن محتاج، سپهساالر خراسان بـه گرگـان رفـت   
ر و ق يحيي، منصو 317در سال  )19/303: 1371اثير،(ابن

دوم سـاماني، بـر او شـوريدند و    ابراهيم، برادران نصر
الياس به شورشيان رهبر شورشيان يحيي بود. محمدبن

                                                            
نصر  دربارة واليات تحت استيالي امير تاريخ بخارا. نرشخي در كتاب 1

خواندنـد  هايي كه به نام وي خطبه ميدوم ساماني و، همچنين، سرزمين
و صفت كل خراسان و ماوراء النهـر لألميـر   « ... دارد كه: چنين بيان مي

» السعيد و خطبوا له فى فارس و كرمان و طبرستان و كركان و العراق....
سـال   فارس تاولي با توجه به اينكه سرزمين ) 133ق: 1385( نرشخي، 

به بعد بـه   322ق به دست ياقوت (عامل خليفه عباسي) و از سال  322
دست علي بويه (عمادالدوله) اداره شده است، به احتمال زياد، در فارس 

  اند.به نام وي خطبه نخوانده
 



    37     1391هاي محلي ايران، سال اول، شماره اول، پاييز و زمستان دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ 

 
 

دان
خان

 
س
اليا
بنو

 در 
مان

كر
 و 

ات
اسب

من
 

 با آنها
اسام

يان
ن

 آل و 
ويه

ب
 )

35
7

-
31

7
)ق

 

پيوست. در اين بين نصر بـرادرش يحيـي را تعقيـب    
الياس راهي نيشابور شـد  نمود. پس از مدتي، محمدبن

كاكي از حاميـان اميـر نصـر، حـاكم     بنو به نزد ماكان
ايي كه نام يحيـي در خطبـه آورده   نيشابور، رفت. تا ج

زودي منجر به اختالف شـد.  شد ولي اين همكاري به
نصردوم از اين اختالفات بهره برد و به نيشابور حمله 

الياس به محـض شـنيدن ايـن خبـر بـه      كرد. محمدبن
در ايــن زمــان  )1/319: 1364(وزيــري، كرمــان شــتافت. 

شده اقتدار عباسيان در نواحي جنوب شرقي ايران كم 
بود و از آنجا كه سـامانيان نيـز از كرمـان دور بودنـد،     

محمـدبن  صفاريان از فرصت استفاده كرده و احمدبن
ليـث، كـه سيسـتان را در دسـت داشـت، در      بنخلف

ق سپاهي به كرمـان فرسـتاد. گرچـه    317شعبان سال 
ياقوت، والي فارس و كرمان، بر آنان پيروز شد اما اين 

اوضاع كرمان بسيارآشفته  دهد كهلشكركشي نشان مي
: ق 1413قرطبـي،   ؛313ق: 1314،سيسـتان تـاريخ (. بوده است

اليـاس اقتـدار ايـن    محمـد بـن  در اين شرايط  )5/467
خاندان را بر كرمان عملي ساخت. در مورد سال ورود 
وي به كرمان در منابع اختالف نظر وجود دارد. منشيِ 

گرديـزي  ق و  310كرماني سال ورود او را به كرمـان  
داند. ق مي 334دست وي را در سال تسخير كرمان به

در كتــــاب  )205: 1363؛ گرديــــزي،15: 1362(كرمــــاني،
اليـاس بـه   ورود محمـدبن  غز در كرمـان  و سلجوقيان

ابـراهيم،  (محمـدبن . ق ذكر شده اسـت  318كرمان سال 
الياس بـر  از تسلط محمدبن تاريخ كرماندر  )37: 1343

. ميـان آمـده اسـت    ق سخن به 317   كرمان به سال 
با توجه به نزديكي اين دو منبـع   )1/319: 1364(وزيري، 
زمان وقوع حادثه، به احتمـال زيـاد در همـين    اخير به

  سال، ورود او به كرمان اتفاق افتاده است.
  

الياس بر كرمان و روابطش با حكومت محمدبن
  بويهسامانيان و آل

هاي بسيار، بـر  لشالياس، پس از چاسرانجام محمدبن

كرمان مسلط شده و حكومت بر ايـن ايالـت را آغـاز    
نمود اما حاكميت وي بر كرمان با آرامش همراه نبوده 

هـاي مختلـف مـورد    و از همان آغاز از سوي دولـت 
-هجوم واقع شد. نخستين هجـوم از سـوي عمـوزاده   

هايش، يعني امراي ساماني، بود. به اين ترتيب كـه در  
سامانيان، نصـردوم، بـراي تصـرف    ق حاكم 321سال 

اليـاس بـود، يكـي از سـرداران     كرمان كه در دست آل
: 1379(ابن مسكويه،  .كاكي را فرستادبنخود به نام ماكان

كـاكي بـه كرمـان،    بـن  به محض ورود ماكـان  )376/ 5
 (وزيـري، . الياس به گواشير كه مركز بود، آمـد محمدبن

-(ابـن  .يورش برد كاكي بر ويبن ماكان )320/ 1: 1364

-دنبال فرار از مقابل ماكـان محمد به )19/303: 1371اثير،

ق، از كرمـان گذشـت و بـه     322كاكي، بـه سـال   بن
استخر رسيد و در آنجا از يـاقوت، والـي    حوالي شهر

فارس و كرمان، درخواست پناهندگي كرد. اما يـاقوت  
الياس پرداخـت  متوجه حيله او شد به نبرد با محمدبن

-(ابــن. يتــاً منجــر بــه فــرار او بــه كرمــان گرديــدو نها

ق، محمـد از   323امـا بـه سـال     )5/383: 1376ه،يمسكو
خروج ماكان براي مقابله با وشمگير استفاده كرد و بـه  
كرمان بازگشت و پس از شكست هـواداران سـاماني،   

/ 20: 1371اثيـر، (ابـن . دست گرفـت فرمانروايي شهر را به
الياس مجدداً به قـدرت  ق، محمدبن 324در سال  )28

رسيد و فرماندهي كرمان را در اختيار گرفت. در ايـن  
كـرد،  سال در فارس، عمادالدوله بويهي حكومت مـي 

الدولـه بـويهي   ري، اصفهان و جبل نيز در تبعيت ركن
در پي آشفتگي اوضـاع   )1/249: 1367(اعتمادالسلطنه، .بود

 خالفت، آل بويه بر فارس مستولي شده بود و ضعف
اش راه را خالفت عباسي در ادارة مناطق تحت سـلطه 

 كـرد. الياس فـراهم مـي  براي سلطه و قدرت محمدبن
ق بــار ديگــر  324در ســال  )5/463: 1376مســكويه،(ابــن

 سـيمجور بنسامانيان جهت تثبيت اقتدار خود، ابراهيم
دواتــي، سپهســاالر خراســان، را بــه محاصــره كرمــان 

سـيمجور بـه   بـراهيم بـن   فرستادند. همزمان با آمدن ا
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بويه نيز، به رهبـري احمدمعزالدولـه، قصـد    كرمان آل
تصرف كرمان را داشت. با شـنيدن خبـر لشكركشـي    

(احمد) ديلمي به كرمان، ابراهيم محاصره را  معزالدوله
الياس نيز فرصت را غنيمت شـمرد،  رها كرد. محمدبن

از دژ خود بيرون شد و به شهر بم كه در كنار سيستان 
-47/ 20: 1371اثير،؛ ابن5/463: 1376مسكويه، (ابن .ود، آمدب

از آنجـا كـه احمدمعزالدولــه حكمرانـي ايــالتي را     )48
تـرش عمادالدولـه و   دار نبـود، دو بـرادر بـزرگ   عهده
الدوله بويهي، صالح را در اين ديدنـد كـه او بـه    ركن

اند كه مقصود كرمان لشكركشي نمايد. البته برخي برآن
له از اعزام معزالدوله به كرمـان و خوزسـتان   عمادالدو

اساساً براي دفاع از جناح شرقي و غربي واليت خود، 
سـرانجام،   )4/226: 1380(فراي،. يعني فارس، بوده است

احمدمعزالدوله عازم كرمان گرديد و ابتدا به سـيرجان  
-(ابـن  .رسيد و در آنجا بـاج و خـراج بسـيار گرفـت    

اليـاس  محمدبن )4/148: 1339، ؛ ميرخواند20/47: 1371اثير،
پس از دريافت خبر ورود احمدمعزالدوله به مرزهـاي  

بويـه، در تعقيـب   كرمان، راهي سيستان شد. احمـدبن 
وي، يك سردار را جانشـين خـود در بـم كـرد و بـه      
سمت جيرفت از قصبه كرمان رفت. در جيرفت يكي 

زنجي، معـروف  بناز سرداران كوچ و بلوچ به نام علي
كلويه، نزد معزالدوله احمد آمد و نسـبت بـه   بنيبه عل

-برداري نمود. قرار شد علـي او اظهار اطاعت و فرمان

ها، ساليانه يك ميليون درم بـراي  كلويه، سردار بلوچبن
-بويه به عنوان باج و خراج بفرستد و نام احمـدبن آل

شـكني  بويه را در خطبه بياورد. اما احمدبن بويه پيمان
بويـه  ن شبيخون زد. در اين نبرد احمـدبن كرد و بر آنا

مسـكويه،  (ابـن . زخم برداشت و دست چپش قطع شـد 
الياس، بـه محـض شـنيدن    محمدبن )5/464-465: 1376

بويه، از سيستان بيرون آمـد. در  خبر شكست احمدبن
ــه ــام خنــاب بــين او و معزالدولــه نبــردي  شــهري ب ن

 )20/49 :1371اثيـر، (ابن. درگرفت كه معزالدوله پيروز شد
در اين نبرد حاكم كرمان، در روز با بويهيان به جنـگ  

نمـود.  مشغول بود امـا در شـب ازآنـان پـذيرايي مـي     

بويهيان به اوپيغام فرستادند كه اگر با ما دوست هستي 
جنگ كردن چه معنايي دارد و اگر دشمني مهماني تو 
به چه منظور است. محمدبن الياس جواب داد كـه در  

ــراي مــن ح ــد پــس از روي  روز ب كــم دشــمن داري
جنگم و در شـب در ايـن ديـار    مردانگي با دشمن مي

-نوازي ميمهمان من هستيد پس از سر مروت مهمان

كنم. معزالدوله از اين گفتار شـرمنده شـد و سـرانجام    
 ؛126: 1414 كاشاني،؛ غفاري412: 1364 (مستوفي،. صلح كرد
وزيري،  بنابرگزارش گرديزي و )2/425: 1380 خواندمير،

اليـاس بـا ايـن شـرط كـه نـام       معزالدوله و محمـدبن 
ها ذكر كننـد  عمادالدوله را پيش از نام محمد در خطبه

: 1364؛ وزيري،412: 1363(گرديزي، .قرار صلح را گذاشتند
-بعد از رفتن معزالدوله به اصـطخر، محمـدبن   )1/324

رقيب ايالت كرمان شـد. تـا سـال    الياس فرمانرواي بي
بع از حوادثي كـه در ايـن ايالـت رخ داده    ق، منا 348

آورند ولـي قـرائن و شـواهد    باشد سخني به ميان نمي
بيسـت و چنـد سـاله     دهد كـه در ايـن دوره  نشان مي
-بويـه و آل الياس توانست بدون مزاحمت آلمحمدبن

ــد    ــي كن ــرزمين حكمران ــن س ــامان در اي ــن. س -(اب

ق  348بـه طـوري كـه در سـال      )6/223: 1376مسكويه،
-(ابـن  .يفه المطيع براي وي خلعت و پرچم فرستادخل

يسار صيمري مـأمور  ابوبكراحمدبن )20/243: 1371اثير، 
فرستادن اين درفـش گرديـد. در همـين سـال بـراي      

معزالدوله نيز خلعت و درفـش فرسـتادند و    بن بختيار
: 1376مسـكويه، (ابن. فرمان اميراالمرايي برايش صادر شد

عت و درفش از جانب خليفه فرستاده شدن خل )6/223
الياس، نشان از آن دارد كـه اوالً  عباسي براي محمدبن

الياس در كرمان را به رسميت خليفه عباسي قدرت آل
الياس از اين زمان به بعد بـا  اند و ثانياً امراي آلشناخته

توانند در كرمان به حكومت پرداخته و زمينهاقتدار مي
را فـراهم سـازند.    هاي رشد و اعتالي حاكميت خود

با اين همه، لشكركشي معزالدوله بـه كرمـان موجـب    
گرديد كه بنوالياس براي هميشه اقتدار آل بويـه را بـه   
رسميت بشناسد اما واليت كرمان تـا چنـد دهـه بعـد     



    39     1391هاي محلي ايران، سال اول، شماره اول، پاييز و زمستان دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ 

 
 

دان
خان

 
س
اليا
بنو

 در 
مان

كر
 و 

ات
اسب

من
 

 با آنها
اسام

يان
ن

 آل و 
ويه

ب
 )

35
7

-
31

7
)ق

 

: 1380(فـراي،  .بويه ملحق نگرديـد مستقيماً به قلمرو آل
مركـز   در دورة ايران ميانـه، ايالـت كرمـان دو    )4/223

ومتي داشت؛ سيرجان و بردسير، كه امروزه هر دو حك
انــد. در دوران فرمــانروايي از شــهرهاي مهــم كرمــان

ــارس (  ــي در فـ ــدالدوله ديلمـ ق)  372  -328عضـ
الياس مركز فرمانروايي خود را از سيرجان به محمدبن

بردسير منتقل كـرد. سـيرجان پـس از آمـدن اعـراب      
نـد و تـا   كماكان مركز اسالمي ايالـت كرمـان بـاقي ما   

اواسط قرن چهارم كه جنوب ايـران تحـت اسـتيالي    
ن حال بود. اما حاكم كرمـان مركـز   يبويه درآمد بر اآل

 .ايالت كرمان را از سيرجان به بردسير منتقـل سـاخت  
چـرا كـه سـيرجان بيشـتر از      )323-322: 1364(لسترنج، 

ــود  ــك ب ــيراز نزدي ــيربه ش ــراي، .بردس  )4/245: 1380(ف
ن بود تا با اين انتقال فاصله خود را الياس بر آمحمدبن

بويه بيشتر ساخته و موقعيت دفـاعي  با مركز قدرت آل
خود را نيز بهبود بخشد. از ايـن زمـان بردسـير مركـز     
ــابع   ــاقي مانــد و سرنوشــت آن ت حكــومتي كرمــان ب

مقدسـي نيـز    )326: 1364(لسترنج،. سرنوشت كرمان شد
ده و برآن در كتاب خود در اين باره سخن به ميان آور

در واقع هدف وي از اين اقدام آن بـود كـه   « است كه:
بويه در فارس دور نگاه خود را از دستگاه حكومت آل

 ».دارد تا بهتر بتوانـد در بردسـير اعمـال قـدرت كنـد     
تـاريخ  اما باستاني پاريزي در كتاب  )682: 1361(مقدسي،
اليـاس چـون وابسـته    ، معتقـد اسـت محمـدبن   كرمان

، ميل داشت محل حكومت او به خراسان سامانيان بود
تر و به عكس از فارس، مركز ديلمان، دورتـر،  نزديك

(وزيـري،  . بويه مصـون باشـد  تا از حمالت احتمالي آل
انـد كـه در ناحيـه جبـل     آن برخي نيز بر )1/322: 1364

-كردند. رابطه محمدبناقوام بلوچ زندگي مي 2القفص

                                                            
. قفص نام كوهي است در كرمان نزديكي مرزهـاي بلوچسـتان، قـوم    2

اكن هسـتند. در ايـن   هاي كوه نشين در ايـن منطقـه سـ   قفص يا كوچي
منطقه از كرمان دو قوم تاريخي و كهـن قفص(كـوچ) و بلوص(بلـوچ)    

 )107: 1383نژاد،سكونت دارند. (صفي
 

ن، كـه شغلشـان   ها خوب بود زيرا اينـا الياس با قفص
دادند و او راهزني بود، بخشي از غنايم را به محمد مي

(ابـن  . كـرد داري مـي اين اموال را در دژ بردسـير نگـه  
ها را در ايـن دژ بلنـد،   وي شب )6/307: 1376مسـكويه ، 

: 1361(مقدسـي،  .گذرانـد كه ساخته خـودش بـود، مـي   
اليـاس بـه نـزد    در يكي از سفرها كه محمـدبن  )2/683

ها رفته بود تا سهمش را از راهزنان قفص بگيـرد  بلوچ
نـام  بيمار شد و فلج گرديد. محمد فرزندي داشت بـه 
كردند. اليسع كه اطرافيانش از وي نزد پدر بدگويي مي

مهـدي ملقـب   بننام عبداهللا در ميان نزديكان فردي به
بود كه بر محمد تسلط داشت و ميـان او و  » بسويه«به 

ويه كـه از وي تـرس و واهمـه    يسع اختالف بود. بس
نـام   داشت با پزشكي با نـام اسـرائيل و مهندسـي بـه    

محمـدبن اليـاس از پسـرش     مرزبان متحد شده و نزد
سرانجام نيـز موفـق شـده و     يسع به بدگويي نشستند.

ذهنيت محمد را به پسر بدگمان كردند تا اينكه محمد 
نهايتاً سرداري سپاه را از يسـع گرفـت و بـه يكـي از     

داد و پسـر را دسـتگير و   » تـرمش «نام  دارانش بهدهپر
سـپاهيان   )307-6/306: 1376مسـكويه، (ابـن  .حبس نمـود 

الياس كه از زنداني شدن يسع نگران بودنـد،  محمد بن
از اطاعت محمد سرپيچي نمودند. مادر يسع زماني كه 
محمد بيمار و بيهوش بود، با كنيزان و نزديكان يسع را 

؛ جرفاذقـاني،  125-124: 1356(كرمـاني،  .از حبس درآوردند
الياس بعد از به هـوش آمـدن بـا    محمدبن )308: 1374

سرپيچي سـپاهيانش مواجـه شـد و در همـين زمـان      
عضدالدوله متوجـه كرمـان شـده بود.بـدين ترتيـب،      
محمد با اجبار پسرانش مجبور به استعفا شد. يسع نيز 
ه پس از آزادي از حبس به عضدالدوله بـويهي پناهنـد  

الياس با يسع مكاتبه كرد و او را بـه  شده بود. محمدبن
جانشيني بعد از خود برگزيد و اموالش را به فرزندش 
. واگذار نمود و خودش راه خراسان را در پيش گرفت

صد بار كاال و سيصد وي با يك )298/ 20: 1371اثير،(ابن
نــوح ق، وارد دربــار منصــوربن 356غــالم، در ســال 
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: 1362 (كرمـاني،  . ق) در بخـارا شـد   366-350ساماني(
گونه كه مالحظـه گرديـد فشـار    بنابراين همان )15-16
-الياس منجر به پناهنـده شـدن محمـدبن   بويه بر آلآل

هاي پاياني، الياس به سامانيان شد. وي كه در اين سال
بويه مقاومت كند، اقتدار چنداني نداشت تا در برابر آل

-از آنان جهت حمله بر آل ترجيح داد به بخارا برود و

اليــاس بــه اطــالع محمــد بــن بويــه كمــك بخواهــد.
توانـد  نوح رسانيد كه با انـدك تالشـي مـي   منصوربن

واليات ديالمه را به حوزه فرمـانروايي خـود ضـميمه    
كند. وي امير ساماني را با اين سخن كـه ميـان اميـران    
بويهي اتحاد چنداني نيست به لشكركشـي بـه قلمـرو    

اميـر   )6/285: 1376مسـكويه، (ابـن  ترغيـب كـرد.  بويه آل
الياس، بـا  داشتن محمدبنمنصوربن نوح ضمن گرامي

بن فيروزان مكاتبه و از آنان خواست وشمگير و حسن
سـرانجام   كه در لشكركشي به ري به او ملحق شـوند. 

-لشكري از سـمت بخـارا، بـه فرمانـدهي ابوالحسـن     

االر خراسان دواتي، سپهس سيمجور بنابراهيممحمدبن
و به او دستور داده شد كـه در طـي لشكركشـي     آماده

مطيع وشمگير باشد. وقتي خبـر ايـن لشكركشـي بـه     
الدوله رسيد از برادر و برادرزاده خود عضدالدوله ركن

و عزالدوله مدد خواست. عضدالدوله سـپاهي تجهيـز   
الدوله به قصد مقابله بـا خراسـانيان از ري   كرد و ركن

ينكه خبر مرگ وشمگير رسيد و حملـه  خارج شد تا ا
دنبـال  به )290-20/289: 1371اثير،(ابن. سامانيان ناكام ماند

الدوله صلح بـه  فوت وشمگير ميان امير ساماني و ركن
الدوله هر ساله مبلغ وقوع پيوست و مقرر شد كه ركن

صدوپنجاه هزار دينار به خزانه منصور برساند و دختر 
. ميرمنصــــور درآيــــدعضــــدالدوله بــــه ازدواج ا

با اين صلح كرمان ماننـد وزنـه    )2/363: 1380(خواندمير،
بويـه و آل سـامان   تعادلي در مناسبات سياسي بـين آل 
هايشان به كرمان در درآمد. سامانيان در طي لشكركشي

-هايي بـه الياس موفقيتطي دوران حكومت محمدبن

الياس بعد از رانده شدن از كرمـان  دست نياوردند. ابن
دربار بخـارا،   به دست عضدالدوله بويهي و پيوستن به

؛ 6/294: 1376مسـكويه،  (ابـن  .ق، درگذشت 356به سال 
اش وي در مدت فرمـانروايي  )1/272: 1367اعتمادالسلطنه،

اي انجـام داد. عـالوه   بر كرمان اقدامات عمراني ارزنده
بر ساخت دژ بردسير، كه از آن سخن رانـده شـد، در   

بزرگ به دستور وي حفر شد. همچنين،  بردسير قناتي
در شهر زرند، از شهرهاي كرمان، دژي بزرگ ساخت 

شد. مسجد بزرگـي در ميـدان   كه از كاريز سيراب مي
در  )2/683: 1361(مقدسي،. شهر نزديك بازار نيز بنا نمود

نامند. بردسير گنبدي است كه آن را گنبد گبر(كبير) مي
سـت و بـر روي آن   هاي قديمي ااين گنبد از عمارت
بنيـت قصـرا بـين جنتـين يعنـي      « نوشته شده اسـت: 

گرچه نـام بـاني آن   » كوشكي ميان دو بهشت بنا كردم
ــاد از بناهــاي    ــه احتمــال زي ــا ب مشــخص نيســت ام

باغ  )124: 1356(كرماني،. الياس در بردسير استمحمدبن
سيرگاني ورباط بعلياباد نيز از بناهاي اوست. در ربـاط  

ين بيت كه بر سقف قلعه كوه نوشته بودند بعلياباد از ا
-توان استدالل كرد كه از آثـار معمـاري محمـدبن   مي

  الياس است:
  الياس و حلك غيـرهبناك ابن

  كذا الدهي يمضي تاره و يعود
  )37: 1343؛ محمدبن ابراهيم،15: 1362(كرماني،

  
داستاني نقل  نامهسياستالملك نيز در خواجه نظام

اليـاس و  نـامي محمـدبن  نيـك  كنـد كـه حـاكي از   مي
-نويسـد  ابـوعلي  معاشرت او با عرفا دارد. خواجه مي

الدقاق، عـارف نامـدار قـرن چهـارم هجـري قمـري،       
الياس آمد. محمد به وي روزي به نزديك اميرمحمدبن

گفت به من پندي بده، اميردقاق از او سؤال كرد تو زر 
را بيشتر دوست داري يا دشمن را، وي جواب داد زر 
را، آنگاه اميردقاق گفت چطور زر را كه دوست داري 

بـري در  گذاري و دشمني را بـا خـود مـي   با خود مي
اليـاس از  پسندي و با اين پنـد ابـن  حالي كه آن را نمي

؛ 81-80: 1373الملــك،(نظــام .خــواب غفلــت بيــدار شــد
  )98-97: 1367غزالي، ؛277: 1414كاشاني،
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ــدبن   ــينان محم ــت جانش ــاس و حكوم الي

  اسباتشان با آل سامان و آل بويهمن
هاي حكومت خـود را  الياس پس از آنكه پايهمحمدبن

لرزان ديد و احساس كرد كه اركان دولـت از اطاعـت   
فرزندان خـود   )380: 1364(مستوفي،. انداو دست كشيده

اليسع، سليمان و الياس را احضار كـرد. وي سـرانجام   
گـرش  اليسع را حـاكم كرمـان نمـود و بـه فرزنـد دي     

سليمان امر كرد كه به محل حكومت خـود، سـرزمين   
سغد، بـرود و هـدف وي ايـن بـود تـا سـليمان را از       
. دستگاه اليسع دور كند زيرا ميان دو برادر دشمني بود

اليسع در آغاز كـار بـه بردسـير     )20/297: 1371(ابن اثيـر، 
رفت و دژ آنجا را تصرف نمـود. وي درصـدد انتقـام   

سبب به زنـدان افتـادن او شـده    جويي از افرادي كه م
بودند برآمد و به همين منظور، پي از مشورت با دبيـر  

اسماعيل بمي، دستور داد اموال فراوانـي  خود محمدبن
از آنان به زور گرفته شود. در ابتـدا اسـرائيل ،پزشـك    

اي بـه بسـويه در   يهودي، را به قتل رساند وسپس نامه
غـين او را  خراسان نوشت و با وعده و وعيدهاي درو

آميـزي  به كرمان كشاند و هالك كرد. روش خشـونت 
كه او در پيش گرفته بود منجر بـه نارضـايتي اعيـان و    
فرماندهان و، سـرانجام، فروپاشـي حكومـت او شـد.     
سليمان برادر اليسع، بر خالف گفته پدرش، بـه سـغد   
نرفت بلكه وارد سيرجان شد و بـا كمـك گروهـي از    

: 1376مسـكويه، (ابـن  .ب كردها در آنجا قدرتي كسقفص
اليـاس لشـكري را بـه    بنابراين محمـدبن  )307-308/ 6

فرماندهي اليسع بـه سـيرجان فرسـتاد تـا سـليمان را      
اليسع  )20/297: 1371(ابن اثير،. محاصره و بر او غلبه كند

ابتدا از برادرش سليمان خواست كه از سيرجان خارج 
ع كـرد بـه او   نزدش بيايد. چون سليمان امتنا شود و به

ــه  ــكر را بـ ــد و لشـ ــدگمان شـ . حركـــت درآوردبـ
در ســيرجان  )132: 1386همــداني، ؛309: 1374(جرفاذقــاني،

بــين دو بــرادر جنــگ و ســليمان مغلــوب شــد و بــه 

اليســع در  )6/307: 1376(ابــن مســكويه، .خراســان رفــت
سيرجان دستور غارت داد تا اينكه قاضي شهر و اعيان 

(ابـن  . گذشـت نمودنـد   بالد از او درخواسـت عفـو و  
ــر، ــرادر را از    )20/297: 1371اثي ــع ب ــه اليس ــد از آنك بع

سيرجان اخراج كرد قصد تصرف مملكت و پادشاهي 
عضـدالدوله را كــرد و بــه ايــن نيــت از ســيرجان بــه  

 )15: 1362 (كرمـاني، . شهربابك و حدود مروست رفـت 
اقداماتي كه اليسع انجام داد، از جمله ظلـم و سـتم او،   

له ديلمي به ناسبي را براي لشكركشي عضدالدوزمينه م
اي از . در سـرحد فـارس طايفـه   كرمان فراهم ساخت

لشكر عضدالدوله به خدمت اليسع آمدند. او ايشـان را  
نوازش كرد و خلعت داد. شايد اين گروه بـه دسـتور   
عضدالدوله جهت جاسوسي و تفحص به خـدمت او  

ع مطلـع  آمدند تا عضدالدوله را از اهداف بعدي اليسـ 
كنند. در كرمان اليسع آنان را به گرمي پذيرفت و بعـد  
از مدتي گروهي از آنان نزد عضـدالدوله برگشـتند تـا    

هاي اليسع را بـه گـوش عضـدالدوله    اهداف و انگيزه
برسانند تا او در فرصت مناسب به اين سرزمين حمله 

اليسع بازماندگان آنـان   )310-309: 1374(جرفاذقاني،. كند
، و به آنها بدگمان شد و سرانجام آنان را مثلـه  را متهم

كرد. با ديدن اين رفتار فجيع گروهي از ياران اليسع به 
نزد عضدالدوله رفتنـد و زمـاني كـه احسـان و نيكـي      

كي پس از ديگري به او عضدالدوله را با خود ديدند ي
. ترس حمله از سوي عضـدالدوله اليسـع را   پناه بردند

ن خارج شده و به بخارا پناهنده مجبور كرد كه از كرما
عضــدالدوله بــه همــين  )20/299: 1371اثيــر،(ابــن. شــود

ق، بـه طـرف كرمـان     357منظور، در رمضـان سـال   
حركت كرد. اليسع بعد از ورود عضدالدوله به كرمـان  

ــه  ــه طــرف قهســتان رفــت و ب ــوح  ب ــار ن ــندرب -ب

زامبـاور،   ؛310: 1374 (جرفاذقـاني، . منصورساماني پناه بـرد 
ــلطنه، ؛327: 1356 ــال   )272/ 1: 1367اعتمادالس ــن س در اي

هاي كرمان براي عضدالدوله گشوده شد و همه بخش
اين سرزمين و دژ بزرگ بردسير، شامل چندين دژ را، 
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فتح كرد. احتماالً عوامل فوق و وجود خزاين و اموال 
-و جواهرات موجود در دژ بردسير نيز يكي از  انگيزه

(جرفاذقـاني،   .مله به كرمـان بـود  هاي عضدالدوله در ح
عضدالدوله پس از  )334/ 6: 1376ابن مسكويه، ؛310: 1374

فتح كرمان به ضرب سـكه دسـتور داد. ايـن اقـدام او     
نشانگر اين است كه او پيروزي بزرگي به دست آورده 
بود زيرا پس از فتح كرمان و سيستان او توانست تمام 

(فـراي،   .يـد توجه خود را معطوف به فـتح مغـرب نما  
وقتي خبر فتح كرمان به اطالع فرمانرواي  )4/238: 1380

-ابوجعفر، معروف بـه ابـن  سيستان، ابواحمدخلف بن

رسيد او نيز با عضدالدوله صلح و خطبه به نـام   بابويه،
عضــدالدوله كــرد. پــس از اينكــه كرمــان و سيســتان 
ضميمه قلمرو عضدالدوله شد، از طرف خليفه المطيع 

خلعت و منشور حكومت همه اياالت  ق) 334-363(
كرمان براي او صادر شد. عضدالدوله اين واليت را به 
پسرش ابوالفوارس به عنوان اقطـاع داد و از آنجـا كـه    
پسرش هفت سال بيشـتر نداشـت يكـي از سـرداران     

جستان به جاي وي در كرمـان  نام گورگيربنخود را به
ــت     ــيراز بازگش ــه ش ــودش ب ــت و خ (ابــن .گذاش

 ؛299/ 20: 1371اثيـــــر،؛ ابـــــن6/309: 1376ه،مســـــكوي
ــد، ــازي   )4/154: 1339ميرخوانـ ــاره فعاليـــت بناسـ دربـ

عضـدالدوله و كوشـش وي در توسـعه شـهر كرمـان      
مدارك چنـداني در دسـت نيسـت. مقدسـي از ابنيـه      

گويـد. بنـابراين گـزارش،    عضدي كرمان سـخن مـي  
عضدالدوله مناري در سيرجان برآورد. وي قصري نيز 

ن بنا كرد كه ظاهراً جهت اقامت عامـل خـود،   در كرما
: 1380 (فــراي، .پســرش ابوالفــوارس شــيردل، ســاخت

. ق در خـوارزم درگذشـت   357اليسع به سال  )4/244
وي روزي در اثــر شــرب شــراب  )327: 1356(زامبــاور،

طـور بايـد و   مهري آل سامان آورد كـه آن سخن از بي
خشـم  شايد به او مدد نرسانده اند اين حرف موجـب  

آنان شد و او را به خوارزم راندند و در آنجا خـود بـا   
دو دست چشمانش را درآورد و از شدت درد فـوت  

طـور كـه گفتـه شـد     همان )310: 1374(جرفاذقـاني، . كرد

سليمان بعد از شكست از برادرش اليسع بـه خراسـان   
نـوح سـاماني را جهـت    وي در آنجا منصـوربن  رفت.

ين منظـور از او  تصرف كرمـان برانگيخـت و بـه همـ    
درخواست تدارك سپاهي نمـود. وي زمـاني كـه بـه     
كرمان رسيد قوم قفص و بلوچ و بعضي از مردم ياغي 

طرف خود جلب كـرد و بـر شـمار سـپاهيانش      را به
منظــور بــدين )6/359: 1376مســكويه،(ابــن. افــزوده شــد
ق  357جستان را كـه از سـال   گورگيربن عضدالدوله،

تـا سـال    والفوارس بود و احتماالًدر كرمان به نيابت اب
ق بدون درگيري و آشوب از سـوي عضـدالدوله   359

-بـن كرد، بـه جنـگ سـليمان   بر كرمان فرمانروايي مي

الياس فرستاد. در اين سال گـورگير در ميـان   محمدبن
جيرفت و بم با سليمان رودررو شد كه به كشته شدن 
و  سليمان، بكر و حسين، دو پسر اليسع، برادر سليمان

بسياري از سرداران خراسان انجاميد و سرهاي ايشـان  
 (ابــن .الدولــه فرســتادرا عضــدالدوله بــه درگــاه ركــن

ــكويه، ــن6/359: 1376مس ــر،؛ اب ــابراين،  )19/210: 1371اثي بن
ــليمان ــن س ــط آل ب ــد توس ــد محم ــته ش ــه كش . بوي
اليـاس جهـت   آخرين تكاپوهاي آل )327: 1356(زامباور،

گردد. در ق برمي 364سال  به دست گرفتن قدرت به
اين سال شورش عمومي در كرمان عليـه عضـدالدوله   

پا شد. در اين بين يكي ديگر از پسران محمـد بـن    به
بـن اليـاس كـه در    ابـوعلي نـام حسـين بـن    الياس، به

زيسـت، باآگـاهي از اوضـاع نابـه سـامان      خراسان مي
كرمان به طمع تصرف آنجا افتاد و در كرمـان ياغيـان   

عبـداهللا از  طـاهربن طراف او جمع شـدند مطهـربن  به ا
هـاي  سوي عضـدالدوله جهـت فرونشـاندن آشـوب    

كرمان اعزام شد. مطهر به سمت حسين رفت. او پس 
از اينكه سپاه حسـين را در تنگنـا قـرار داد بـا كشـتن      
تعداد زيادي از سـپاهيانش توانسـت حسـين را اسـير     

دسـت  اليـاس اطالعـي در  بـن ان كار حسينيكند. از پا
ــن. نيســت ــابراين، آخــرين  )6/428: 1376مســكويه،(اب بن
نتيجه يابي به قدرت بيهاي الياسيان براي دستتالش
بويه باقي ماند تا اينكـه در  كرمان تحت تسلط آل ماند.
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-ق، در زمان ملك رحيم، از حوزه اقتدار آل 442سال 

  )4/260: 1380(فراي، . بويه بيرون رفت
  

  گيرينتيجه
 يهـاي هـا و خانـدان  به حكومت تاريخ ايران،با مطالعة 

خوريم كه كمتر مورد توجه واقـع شـده و   محلي برمي
اند. اين در حالي است از حوزة ديد مورخان دور مانده

به ظاهر كوچـك، نقـش بسـيار     هايكه همين خاندان
مختلـف تـاريخ ايـن     هايتأثيرگذاري در دوره مهم و

س كرمان از جملـه  آل اليا اند. سلسلةمرز و بوم داشته
هـاي محلـي اسـت كـه طـي نوشـتار       همين حكومت

حاضر كوشيده شد چگونگي افزون شدن قدرت آنان 
در اين ايالت و مناسبات ميان اين حكومت با سامانيان 
و آل بويه مورد تحليل و تبيين قرار گيرد. از آنچه بيان 

. ضعف خالفت عباسـي  1توان دريافت كه: گرديد مي
چهـارم هجـري در نـواحي جنـوب     در قرون سوم و 

ــدرت ــران و ق ــابي ســامانيان و آلشــرقي اي ــه و ي بوي
-آشفتگي اوضاع سياسي به ايجاد حكومت محلـي آل 

از آنجـا كـه كرمـان     .2. الياس در كرمـان منجـر شـد   
گذرگاه دسترسي به نـواحي فـارس و خراسـان بـود،     

الياس به عنوان وزنه تعادلي بين دو قـدرت  خاندان آل
-به طور كلي آل .3كردند. سامانيان عمل ميبويه و آل

گونـه داشـتند.   الياس بـا سـامانيان مناسـباتي تعـارض    
سامانيان در اوج اقتدارشان از حمله بـه حكومـت آل   
الياس در كرمان خودداري و در زمان ضـعف از ايـن   

-كردند به طـوري خاندان در برابر آل بويه حمايت مي

زعه بـا آل بويـه   الياس و فرزندانش در مناكه محمدبن
به سامانيان پناه بردند و با كمك آنان نقشـة مقابلـه بـا    

اليـاس گرچـه   آل .4پروراندنـد.  بويه را در سر مـي آل
بويه را پذيرفتنـد امـا همچنـان از اسـتقالل     سيادت آل

تجربگي اليسـع و پناهنـدگي   نسبي برخوردار بودند بي
وي به دربار بخارا جهت كمك طلبيدن از آنـان بـراي   
حمله به قلمرو آل بويه محرك ديلميان براي حمله به 

كرمان و، سرانجام، انضمام ايـن سـرزمين بـه قلمـرو     
  بوييان گرديد.

  
 منابع  

،  دار الكامـل فـي التـاريخ   ق)، 1385ابن األثير، عزالدين ( 
  الصادر، بيروت.
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حالــت،  لــي و ابوالقاســمخليترجمــه عبــاس ، ايــران

ــم، م   ــت و يك ــتم و بيس ــدنوزدهم، بيس ــه ؤجل سس
 مطبوعات علمي، تهران.
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  ، جلد اول، چاپ اول، دنياي كتاب، تهران.ناصري
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