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بطایح ،نام سرزمینی در جنوب عراق است که در ارهر یایهاج دجوه
جاری شدج آب در آج سرزمین ماندگاری آج ،در گهرر زمهاج به بها ق
بههدیش شههدد بههودا در سهها هههای آزههازین ت ومههت آ بوی ه در عههراق،
عمراجبن شاهین سوسو شاهینیاج را در این سهرزمین بنیهاج ندهادا بها اعه م
استق

شاهینیاج ،ر ابط خصمان آناج بویدیاج آزاز گردید نبردهایی بین

آناج صورت گرفت ک در بیشتر موارد ،با اقتدار شاهینیاج ناکامی سه یین
بویدی همراد بودا
پژ هش تاضر ،بر اساس ر ش وصیفی ه حویوی با استناد به منهاب
اریخی جارافیایی دستا ّ  ،درصدد بررسی هثریر جارافیهای بطهایح در
قدرتگیری شاهینیاج کامیابی آنهاج در ر یهار یی بها آ بویه مهیباشهدا
یافت های پژ هش نشاج میدهد ک جارافیای یبیعی بطایح ،نقشی کویدی در
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اقتداریابی شاهینیاج

قابش ایشاج با آ بوی داشت؛ زیهرا بطهایح به سهب

موقعیت جارافیایی

برخورداری از پدیددهای یبیعهی وهوجب بها قهها،

نیزارها

نگ ها پناد بردج شهاهینیاج به آندها ،همهوارد موجه

پیهر زی

شاهینیاج در نبردهایشاج با امیراج بویدی می شد همهین امهر ،به اقتهدار
بدیش شدج آندا ب یک قط

سیاسی در مرکز قومر جداج اس م انجامیدا

کلیدواژگان :بطایح ،آلبویه ،شاهینیان ،عراق ،جغرافیای طبیعی.
مقدمه

در سالهای اوّلیه ورود خاندان بویه به بغداد ،عمرانبنشاهین (969ـ993ق) با اسـفااد ا
خأل قدرت حکومت مرکزی ،در بطایح نیرو گرفت و در سال 993ق سلسله شاهینیان را بنا
نهاد .دور حاکمیت شاهینیان ،معاصر با چهار حاکم بویهی شامل :معزالدوله (956ـ993ق)،
عزالدوله بخفیار (961ـ956ق) ،عضدالدوله (913ـ961ق) و صمصامالدولـه (916ــ913ق)
میباشـد .بـا وجـود ـ

هـای خانـدان بویـه در تـت حاکمیـت درآوردن شـاهینیان

(919ـ993ق) ،آنان وفیقی در این باب حاصل نکردند؛ چنانکه معزالدوله پس ا یک نبرد
ناموفق ،ناگزیر به عقد معاهد صلح با عمرانبنشاهین شد؛ اما پس ا مد ی ،معزالدوله که
همچنان در حسـرت بـهدسـتآوردن قلمـرو شـاهینیان بـود ،نبردهـای دیگـری را علیـه
عمرانبنشاهین سامان داد که در هیچکدام ا آنان وفیقی نیافت .نبردهـای عزالدولـه بـا
شاهینیان نیز سرانجامِ مشابهی داشت .مرگ عمرانبنشاهین در عصر عضدالدوله ،او را به
این فکر انداخت که می واند به عمر دولت شاهینیان پایان دهد؛ اما او نیز ناکـام مانـد .در
نفیجه ،شاهینیان در قدرت ماندند و سرانجام در سال 919ق به دنبال اخف فات داخلـی ا
میان رففند.
در مورد شاهینیان ،نها پژوهشی کـه صـورت گرففـه ،مقالـهای اسـت تـت عنـوان
«شاهینیان بطایح» ألیف ساسان طهماسبی .نویسـند در ایـن مقالـه ،پـس ا اشـار بـه
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موقعیت جغرافیایی بطایح ،چگونگی شکلگیری بطایح و شور های صورتگرففه در آن،
به ذکر روی کار آمدن شاهینیان ،روابط آنان با خاندان بویـه و سـ س وال ایـن سلسـله
میپردا د .در مقالهای دیگر ،تت عنوان «دراسة عن جغرافیة و سکان منطقة البطیحةة
جنوب العراق» که به بان عربی و وسط عبدالکریم عزالدین صادق و منال متمـد مطـر
نگار

شد است .مباحثی ا بطایح چون :موقعیت جغرافیایی آن ،آبوهوا ،رودها ،شهرها و

روسفاها ،ساکنان ،اقفصاد و شکل گیری منطقه بطایح بررسـی شـد انـد .نـوآوری پـژوه
پی رو در مقایسه با دو مقاله نامبرد  ،بررسی أثیر جغرافیای بطایح در اقفداریابی و کامیابی
شاهینیان در رویارویی آنان با س طین بویهی عراق است .پرداخفن به ایـن امـر مـی وانـد
متقق را به درک صتیتی ا اهمیت جغرافیایی سر مینها در ضعف یـا اقفـدار واحـدهای
شکیلدهند قدرت ،و همچنین ،عیین نوع سیاست داخلی و خارجی آنان برساند.
این نوشفار ،درصدد پاسخگویی به این سؤال است که علـت اصـلی اقفـدار و کامیـابی
شاهینیان در قابل با آلبویه چه بود است؟
فرضیه پژوه  ،چنین است که جغرافیای طبیعی بطایح به سبب واقع شـدن در کنـار
دجله ،عامل اساسی اقفدار شاهینیان به شمار میرفت .بطایح در پی انباشـت آب ناشـی ا
طغیان دجله ،ا پدید های طبیعی مانند :با قها ،نگههـا و نیزارهـا برخـوردار بـود کـه
شاهینیان با پنا بردن به آنان ،به مخالات با آلبویه پرداخفند؛ ضمن اینکـه شـاهینیان بـا
اسفااد ا باال آمدن آب دجله،

آلبویه را در حمله به بطایح ناکام مـیگذاشـفند .در

این مقاله ،پژوهشگر برای آ مون فرضیه ،به واکاوی کمّی روایات اریخی میپردا د.
چارچوب نظری

أثیر جغرافیایی سر مینها بر قدرت اقفصـادی ،ناـامی و فرهنگـی حکومـتهـا و رففـار
سیاسی حاکمان که ا آن تت عنوان ژئوپلیفیک یاد میشـود ،ا دوران باسـفان ـاکنون
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مورد وجه صاحبان اندیشه بود است .ارسـطو933( 7ــ 933ق.م) ،برجسـفه ـرین و گویـا
نخسفین شخصی است که به ژئوپلیفیک میپردا د .او در کفاب هافم سیاست مینویسد :ا
لتاظ موقعیت جغرافیایی کشورها باید نزدیک به دریا باشند؛ یـرا نزدیکـی بـه دریـا هـم
نگهبان کشورهاست و هم مایه فراوانی نعمـتهـا 3.ا ناـر ارسـطو ،موقعیـت جغرافیـایی
سر مینها باید طوری باشد که به کار مقاصد جنگی و فعالیتهای سیاسی بخورد؛ چنانکه
ا دیدگا ناامی باید متاصر و دسفرسی به آن برای دشمنان دشوار باشـد و گریـز ا آن
برای ساکنان

به سهولت صورت گیرد 9.ارسطو صور میکند بهفرین موقعیت جغرافیـایی

برای یک کشور ،وقفی فراهم میآید که اراضی آن جلگهای باشد و ا ههای متصورشد
برخوردار باشد ا مردم بفوانند در موقع لزوم بهخوبی ا خود دفاع کنند 3.ع و بر ارسـطو،
نویسندگانی چون ژان بُدن7591( 5ـ7596م) و مونفسکیو7639( 6ـ7155م) نیز ناریا ی را
در این حو مطرح کرد اند .بُـدن معفقـد بـود کـه سـاخفار سیاسـی هـر کشـور ،با ـاب
ویژگی های ملی برآمد ا عوامل متیطی و طبیعی آن کشور است .مونفسـکیو نیـز ـأثیر
عوامل جغرافیایی چون ناهمواریها و آبوهوا را بر عیین ناامهای حکومفی مورد مطالعه
قرار داد 1.شاهینیان نیز با کیه بر موقعیت جغرافیایی و جغرافیای طبیعی بطایح ،وانسـفند
در حاظ اقفدار سیاسی خود در برابر آلبویه وفیق بهدست آورند.
1. Aristotle.
 .2ارسطو ،سیاست ،ص.292
 .3همان ،ص.302
 .4میر حیدر ،اصول و مبانی جغرافیای سیاسی ،ص.11
5. Jean Bodin.
6. Montesquieu.
 .7ویسی ،مفاهیم و نظریههای جغرافیای سیاسی ،ص 77ة.70
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 .1جغرافیای بطایح

بطایح ،جمع «بطیته» و به معنای با ق 7،در اصل اراضی کشاور ی ،روسـفاها آبـاد و
کشت ارهای به هـمپیوسـفها بـود 3کـه در رو گـار ساسـانیان (657ــ333م) بـه دلیـل
جریانها آب ناشى ا طغیان دجله ،یر آب رففند و به مردابها بدیل شدند .مسـعودی
(مفوفای 936ق) ،دربار بطایح مینویسد ...« :اکنون نام آن را در دففر سلطان ،بیشههـا
برید و خرابهها جوخى نویسند .سابقاً ،ا همه سیاهبوم آباد ر بـود اسـت و مـردم آن ا
همه معفبر ر بود اند».

9

گرچه شکلگیری بطایح ا اواخر سلسله ساسانی شـروع شـد ،امـا مـانی کـه اعـراب
مسلمان به سر مین عراق وارد شدند ،بطایح با شدت بیشفری گسفر

یافت؛ یرا اعـراب

به دلیل نبرد با ایرانیان ،ا طغیان رود دجله ،شکاففه شدن سدها و یر آب رففن بسیاری ا
اراضی غافل شدند .در واقع ،نه نها حاکمان مسلمان ،بلکه کشاور ان متلی نیز ا بسـفن
سدها و سیلبندها عاجز و غافل ماندند.

3

 .1-1موقعیت ،وسعت و حدود جغرافیایی بطایح

بطایح ،در جنوب عراق و بین دو شهر مهم واسط و بصر واقع شـد بـود .بـه همـین
جهت است که در کفب جغرافینویسان مسلمان قرن چهارم و پنجم هجری ،اصوالً ا این
ناحیه به عنوان بطایح واسط ،بطایح بصر و گاهی نیز بطایح کوفه یاد شد است 5.بطـایح،
شامل عدادی روسفا و شهرهای کوچک چون :صلیق ،جامد  ،حدادیه و بیدیه میشد 6که
هنگام طغیان رود دجله و جریان آب ،در وسط آب قرار میگرففند.
 .1حموی ،معجم البلدان ،ج ،1ص.450
 .2مقدسی ،آفرینش و تاریخ ،ج ،2ص.202
 .3مسعودی ،التنبیه واالشراف ،ص.41
 .4قدامةبنجعفر ،الخراج ،ص127ة129؛ بالذری ،فتوح البلدان ،ص415ة .412
 .5مجهول المؤلف ،حدود العالم من المشرق الی المغرب ،ص.32
 .2مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة األقالیم ،ج ،1ص.77
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ابن رسفه (مفوفای 391ـ397ق) ،وسعت بطایح را حدود سى فرسنگ در سى فرسـنگ
بیان میکند 7.قدامةبنجعفر (م971 .ـ991ق) نیز اندا بطایح را شصت و چند میل ذکر
مینماید 3.بنا به گافه مسعودی (مفوفای 936ق) ...« :اکنون چند منزل را مابین واسـط و
بصر مرداب است 9». ...ابوعبداهلل متمد مقدسی (قـرن چهـارم هجـری) ،نهـا در مـورد
صلیق بهعنوان بزرگ رین شهر بطایح مینویسد که درا ای آن ،چهـل فرسـنگ اسـت و
دیههای

ا حدود کوفه میرسند 3.مطهربنطاهر مقدسی (مفوفای 511ق) بیان مـیکنـد

که بطایح قریباً بیست فرسنگ ،پایین ـر ا واسـط قـرار دارد 5.یـاقوت حمـوی (مفوفـای
636ق) نیز اراضی وسیع مابین واسط و بصر را بطایح مینامـد 6.اخف فـی کـه در کفـب
جغرافیایی در عیین مساحت بطایح وجود دارد ،ا یک سو در طبیعت مفغیر و عدم ثبات در
موسم باال آمدن دجله ،و ا سویی دیگر در اوضاع سیاسی و اقفصادی مانه ریشه داشت؛

1

چنانکه در رو گار قباد ساسانی (597ـ333م) ،دجله طغیان کرد و چون حکومـت ساسـانی ا آن
طغیان غافل شد ،آب بر همه جا چیر گشت و مینها آباد بسیار را کـه مجـاور دجلـه قـرار
داشت ،در خود فرو برد 3.در واقع ،حکومت ساسانی (657ـ333م) به جهـت مشـک ت سیاسـی و
اقفصـــادی ،ا وجـــه بـــه طغیـــان دجلـــه غافـــل مانـــد؛ امـــا در طـــی حکومـــت
 .1ابنرسته ،االعالق النفیسة ،ج ،7ص.94
 .2قدامةبنجعفر ،الخراج ،ص.153
 .3مسعودی ،التنبیه واالشراف ،ص.41
 .4مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة األقالیم ،ج ،1ص.124
 .5مقدسی ،آفرینش و تاریخ ،ج ،2ص.202
 .2حموی ،معجم البلدان ،ج ،1ص.450
 .7دوری ،تاریخ العراق االقتصادی فی القرن الرابع الهجری ،ص23ة24؛ عبدالکریم عزالدین صادق
و منال محمد مطر« ،دراسة عن جغرافیه وسکان منطقة البطیحة جنوب العراق» ،مجلة التراث العلمی
العربی ،العدد الثانی ،ص23ة.24
 .7قدامةبنجعفر ،الخراج ،ص.127
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بنیامیه ،مانی که معاویةبنابوسفیان (37ـ61ق) به والیت رسید ،عبداهللبندَرّاج را به کار خـراج
عراق گمارد .عبداهلل ،بخ هایى ا اراضى بطایح را با قطع نیزارها و بیشه ارهـا ،بسـفن و عمیـر
آب بندها برا غلبه بر جریان آب ،با یابى و احیا کرد و بدین طریق ،ا وسعت بطایح کاست.

7

بنا به قول ابنرسفه (مفوفای391ـ397ق) ،حدود جغرافیایی بطایح به :جزیةر العةرب،

دهانه رود فرات ،دشت میشان و رود دجله متدود میشد؛ 3اما با وجـه بـه غییـر وسـعت
بطایح در طول مان ،حدود جغرافیایی آن نیز بدون ردید غییر یاففه است .در نفیجه ،باید
گات که حدود بطایح ،ا دجله ،مصب فرات ،جنوب واسـط ،شـمال بصـر و بـه حـوالی و
مجاورت کوفه میرسید.

9

 .2-1جغرافیای طبیعی بطایح

بطایح ا لتاظ آبوهوا ،منطقهای بسیار گرم به شمار میرفت 3.ا ویژگیهـای اصـلی
با قها و بطایح ،درجه باالی حرارت بود 5.در واقع ،وجود رودهای فراوان ،رطوبت باالی
بطایح را به دنبال داشت؛ یرا بطایح ا رودهای فراوانی چون :ابنعمـر ،بنـیاسـد و مَـر .
برخوردار بود 6.گرچه قسمت اعام اراضی بطایح را آب فرا گرففه بود ،اما در بعضی ا مناطق
آن ،خاک حاصلخیز و بارور بود؛ یرا به سبب فرو نشسفن آب 1،خاک آنجا خشک میشد.
 .1بالذری ،فتوح البلدان ،ص.415
 .2ابنرسته ،االعالق النفیسة ،ج ،7ص94؛ بکری ،المسالک والممالک ،ج ،1ص.234
 .3عبدالکریم عزالدین صادق و منال محمد مطر« ،دراسة عةن جغرافیةة وسةکان منطقةة البطیحةة
جنوب العراق» ،مجلة التراث العلمی العربی ،العدد الثانی ،ص20و.22
 .4مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة األقالیم ،ج ،1ص.124
 .5عبدالکریم عزالدین صادق و منال محمد مطر« ،دراسة عةن جغرافیةة وسةکان منطقةة البطیحةة
جنوب العراق» ،مجلة التراث العلمی العربی ،العدد الثانی ،ص.24
 .2ابنرسته ،االعالق النفیسة ،ج ،7ص.94
 .7عبدالکریم عزالدین صادق و منال محمد مطر« ،دراسة عةن جغرافیةة وسةکان منطقةة البطیحةة
جنوب العراق» ،مجلة التراث العلمی العربی ،العدد الثانی ،ص.25
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بطایح ،دو پدید جغرافیایی مهم دیگر را نیز در برداشت :نخست ،نگههایی پوشید ا
بیشهها و نیزارها بود و دیگری ،هورهایی که در اثر طغیان آب ایجاد شد بودند و نگههـا
را ا هم مجزا میکردند .هورها شامل اراضیای میشد که آب در آنان جمـع شـد بـود و
بهصورت با قها و گندابها درآمد بود؛ اما در آنها نیزار و بیشه وجود نداشت؛ 7نگهها و
هورهایی در حکم مخایگا ها و کمینگا ها عمل میکردند و جز بومیان و ساکنان متلی،
آنها را نمیشناخفند.

3

بنا به گافه نویسند کفاب عجایب األقالیم السبعة إلى نهایةة العمةار  ،آغـا بطـایح
نگهای است ا نىها رویید شد که بعد ا آن ،هور قرار گرففه است .بعد ا هور اوّل،
نگه ا ا نیزار و بیشه وجود دارد که هور دوم به آن مفصل است و بعد ا آن ،با نگها
وجود دارد .به همین ر یب ،هور سوم واقع شد است که بعد ا آن نیز نگها ا نى وجود
دارد .س س ،هور چهارم قرار دارد که بعد ا آن نیز نگها ا نى وجود دارد 9.ایـن هورهـا
بهوسیله مجراهایی که در آن ورقها و قایقها عبور و مرور میکردند ،به همدیگر مفصل
میشدند؛ ولی کشفیهای بزرگ نمی وانسفند عبور کنند؛ 3یرا آب بطایح ،کمعمق بـود و
نها یک نوع ورق به نام «مرادی» می وانست در آن آمدورفت کند.

5

 .3-1جغرافیای اقتصادی بطایح

بطایح ا لتاظ جغرافیای اقفصادی ،منطقهای بسیار حاصلخیز و ثرو مند بود .در واقـع،
بطایح ،منطقهای بود که در آن خوردنیها و آشـامیدنیهـای کـافی وجـود داشـت؛ 6یـرا
 .1سهراب ،عجایب األقالیم السبعة الى نهایة العمار  ،ص.212
 .2مسکویه ،تجارب األمم ،ج ،2ص.129
 .3سهراب ،عجایب األقالیم السبعة الى نهایة العمار  ،ص.213-212
 .4لسترنج ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،ص.45
 .5ابنحوقل ،صور األرض ،ج ،1ص.237
 .2عبدالکریم عزالدین صادق و منال محمد مطر« ،دراسة عةن جغرافیةة وسةکان منطقةة البطیحةة
جنوب العراق» ،مجلة التراث العلمی العربی ،العدد الثانی ،ص.59
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شهرها ،آبادیها و اراضی آن چون در ناحیه دجله قـرار داشـفند 7،ا آب فـراوان برخـوردار
بودند .فراوانی آب سبب شد بود که این سر مین ا لتاظ منابع مالی طبیعـی ،سـر مینی
پوشید ا آبزیان ،ماهی فراوان و مرغان دریایی مفنوع باشد 3.ا سویی دیگر ،غالب اراضی
و روسفاهای بطایح به لتاظ کشاور ی و راعت و ولید متصوالت راعی ،بسیار غنی بود؛
بهخصوص مانی که خاک آن بعد ا طغیانهای آب ،خشک میشد 9.برخی ا اراضی نیـز
بر روی بلندیهایی قرار داشفند که در آب فرو نرففه بودند و مناسب کشاور ی بودند؛ برای
مثال ،مانی که اعراب مسلمان به بطایح آمدند ،روی برخى ا بلندیها که آب نگرففه بود،
به کشت برنج پرداخفند 3.ا اینرو ،در این سر مین ،اراضی کشـت غلـه ،بـرنج و نیشـکر و
درخفان میو و خرما فراوان بود 5.جغرافیای طبیعی بطایح ،همچنین سـبب شـد بـود کـه
حیوانات بسیاری مانند :گاو ،گاومی

و گوساند در این سر مین یافت میشد که نه نها در

هنگام راعت وسط کشاور ان بهکار گرففه میشد ،بلکه ا آنان لبنیات و صناعات وابسفه
به آن مثل :شیر ،پنیر و سرشیر نیز بهدست میآوردند که همرا با انواع ماهیها و پرندگان
دریایی ،آنان را در جارت بهکار میبردند.
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 .1مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة األقالیم ،ج ،1ص.124
 .2ابنرسته ،االعالق النفیسة ،ج ،7ص.94
 .3لسترنج ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،ص45؛ عبدالکریم عزالةدین صةادق و
منال محمد مطر« ،دراسة عن جغرافیة وسکان منطقة البطیحة جنوب العراق» ،مجلة التراث العلمةی
العربی ،العدد الثانی ،ص.25
 .4حموی ،معجم البلدان ،ج ،1ص.450
 .5بکری ،المسالک والممالک ،ج ،1ص.234
 .2عبدالکریم عزالدین صادق و منال محمد مطر« ،دراسة عةن جغرافیةة وسةکان منطقةة البطیحةة
جنوب العراق» ،مجلة التراث العلمی العربی ،العدد الثانی ،ص24و.72
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کسکر ،شهر کوچکی در بطایح بود که 7در منابع ا آن بهعنوان ارضالشعیر ( مین جو)
یاد شد است 3.این شهر به وسیله مزارع ،بوسفانها و نخلسفانهای فـراوان احاطـه شـد
بود 9.در کسکر ،برنج ،ماهى ،گاومی  ،بز ،گاو و نان بهدست میآمد و ا این والیـت ،بـه
والیات دیگر میبردند 3.صَلیق ،مرکز آرد بود و ماهى بسیار داشت 5.بنا به گافه مسعودی،
فراوان بود 6.جَرار نیز نام بخشـى در

در سر مین عراق و در بطایح و اطراف آن ،گاومی
بطایح بود که به داشفن ماهى بسیار شهرت دارد.

1

 .4-1جغرافیای مذهبی بطایح

شواهد اریخی موجود ،حاکی ا آن است که حاکمان بطایح در قرن چهـارم هجـری،
پیرو مذهب شیع بود اند .مهم رین شاهد اریخی بر أیید شیعی بودن شاهینیان ،روایفـی
است مبفنی بر ساخت رواقی که وسط عمرانبنشاهین در حرم مطهر امام علـی

بنـا

نهاد شد و بعدها به مسجد بدیل شد 3.ابنطاووس (مفوفای سال 699ق) ،ا ابـنطتـال
که کلیددار حـرم امـام علـی

بـود اسـت ،ایـن روایـت را چنـین نقـل مـیکنـد کـه

عمرانبن شاهین به دنبال گنا بزرگی که در خدمت عضدالدوله کرد بود ،ا او گریخـت و
به نجف اشرف رفت .مانی که عضدالدوله جهت یارت قبـر امـام
 .1حموی ،معجم البلدان ،ج ،5ص.295
 .2حمیری ،الروض المعطار فى خبر األقطار ،ص.500
 .3حموی ،معجم البلدان ،ج ،5ص.155
 .4قزوینی ،آثار البالد وأخبار العباد ،ص.520
 .5مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة األقالیم ،ج ،1ص.124
 .2مسعودی ،مروج الذهب ومعادن الجواهر ،ج ،1ص.379
 .7حموی ،معجم البلدان ،ج ،2ص.117
 .7آلمحبوبه ،ماضی النجف وحاضرها ،ج ،1ص.101

راهـی نجـف شـد،
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عمران به دیدار عضدالدوله رفت و خوابی را برای او عریف کرد .ابنشاهین چنین عریـف
کرد که امام علی

در خواب به او گافه است که چون فناخسرو به نجف خواهد آمد ،به

نزد او برو؛ این در حالی بود که بنا به گافه عضدالدوله ،نها مـادر ،دایـه و خـود او ا نـام
فناخسرو آگاهی داشفند 7.در نفیجه ،با شنیدن این خواب ،عضدالدوله ابنشاهین را آ اد کرد
و همرا با خود به کوفه برد .عمران نذر کرد بود که اگـر عضـدالدوله ا گنـا او بگـذرد،
رواقی را در حرم امیرالمؤمنین بنا کند 3.بنـابراین ،او شخصـی را نـزد مـاهیگیرانی کـه در
بطایح نزد او کار میکردند ،فرسفاد ا حدود شصت سکه اشرفی به او دهد .به این صورت،
وی رواق مشهور خود موسوم به رواق عمرانبنشاهین را ساخت.

9

شاهد اریخی دیگر که نشانه شیعی بودن شاهینیان است ،نامه عمرانبـنشـاهین بـه
عزالدوله بخفیار است که در آن ،ا طالبیان بهعنوان سروران خود یاد میکند.

3

 .2تأسیس دولت شاهینیان (333ق)

در اوایل ورود آلبویه به بغداد و سـلط ایشـان بـر خ فـت عباسـی ،عمـرانبـنشـاهین
(993ـ969ق) که ا مردم جامد و بومیهای بطـایح بـود ،ا بـیم دولـت مرکـزی بغـداد
گریخت و در نواحی با قی بطایح پنا گرفت .مسکویه (مفوفای سال 337ق) ،در این بار
مینویسد که ابنشاهین در اثر ار کاب جرم و جنایت به بطایح گریخت و هـیچ سـخنی ا
نوع جنایت او به میان نمیآورد .ابنشاهین ،به راهزنى و د دی در این سر مین پرداخـت؛
چنانکه گاهی را را بر کاروانهایی که ا مسیر بطایح میگذشفند و در شهرهای جنـوبی
 .1ابنطاووس ،فرحة الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علیبنابیطالب

فی النجف ،ص.147-147

 .2آلمحبوبه ،پیشین.

 .3ابنطاووس ،فرحة الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علیبنابیطالب
 .4مسکویه ،تجارب األمم ،ج ،2ص.393

فی النجف ،ص.147
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عراق در رفتوآمد بودند ،مىگرفت و آنان را غارت مىکرد .ا سویی دیگر ،صیادان ماهى
و عد ای ا راهزنان و د دان به گرد او فـراهم آمدنـد و نیرویـی حاصـل کـرد و در برابـر
سلطان بغداد نیز ایسفاد .ابن شاهین چون رسید که دولت بویهی او را عقیب کند و نفوانـد
کاری انجام بدهد ،به بریدیان (976ـ939ق) پنا برد و ا ابوالقاسم برید (993ــ939ق)
یار خواست .ابوالقاسم ،راهداری و مسئولیت برقراری امنیت شهر جامـد و مـردابهـای
بطایح را به او س رد .عمران ا این فرصفی که بریدی در اخفیار

گذاشت ،اسفااد کرد و

بر عِدّ و نیروی خود افزود و بر ههایى که در بطایح بود و ا طغیانهای دجله و فرات در
امان ماند بودند ،سنگرها و قلعهها ساخت و بـر همـه آن نـواحى اسـفی یافـت و اعـ م
اسفق ل کرد.

7

 .3روابط شاهینیان و آلبویه (333ـ373ق)

آلبویه ا آغا شکل گیری شاهینیان ،روابطی خصمانه و در حال جنگ را با آنان در پـی
گرففند؛ چنانکه معزالدوله (993ـ956ق) با آگاهی ا قدرتگیری عمرانبنشاهین و اع م
اسفق ل او ب فاصله به نبرد با آنان پرداخت؛ 3اما معزالدوله که شاهد شکستهای پیدرپی
س اهیان

ا شاهینیان بود ،در سال 931ق ناگزیر به صلح با ابنشاهین شد؛ 9صلتی کـه

نها چهار سال طول کشید .معزالدوله در سال 933ق مریض شد و گزارشى نادرست مبنی
بر مرگ او به ابنشاهین رسید .با آگاهی ا مرگ معزالدوله ،عمران برخ ف پیمان صـلح،
بر کاروان خراج معزالدوله که ا اهوا به بغداد برمیگشت ،یور
 .1همان ،ص.157
 .2همان ،ص.157
 .3همان ،ص129ة.170
 .4همان ،ص.203

برد 3.در نفیجـه ،پیمـان
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صلح ا بین رفت و درگیریها مجدداً آغـا گردیـد؛ ـا اینکـه در سـال 955ق معزالدولـه
صمیم گرفت عمران را براندا د؛ اما چون گرففار بیمار شد ،ضعف بسیار او را مجبور کرد
ا بطایح به واسط برگردد 7.معزالدوله با گذشت مدت مانی کو ا ا برگشف

بـه واسـط،

درگذشت.
روابط عزالدولـه بخفیـار (956ــ961ق) و شـاهینیان (993ــ919ق) ،بـه منـافع و
مطالبات عزالدوله بسفگی داشت .هنگامی که عزالدوله بخفیار در سال 961ق با خرانه
خالی مواجه شد و چشم طمع به ثروت بطایح دوخت ،جنـگ بـا شـاهینیان را ا سـر
گرفت .او نیز در حمله به بطایح ناکام ماند و ناگزیر شـد کـه ا در آشـفى بـا عمـران
درآید؛ 3برعکس دورانی که بخفیار در سال 969ق با شور

رکان مواجه گردید و در

سال 965ق نگران حملـه عضـدالدوله (961ــ913ق) بـه بغـداد بـود ،ا ابـنشـاهین
درخواست مساعدت کرد؛ 9چنانکه عمران نیز چند کشفی پُر ا پوشاک ،وسایل و پول
به سو بخفیار پیشک

فرسفاد 3.مانی که عضدالدوله به بغـداد وارد شـد و بخفیـار

روانه بطایح گردید ،عمران با س ا و سا وبرگ جنگى به پیشوا او آمد و مال و س ح
و اشیای گرانقدر قدیم او نمود .بهنار میرسد ،عمـران پـس ا ورود عضـدالدوله بـه
بغداد ،چون دریافت اگر پادشاهی بویهیِ نا وان مانند عزالدوله در بغداد فرمانروایی کند،
آنها آسود ر گذران خواهند کرد 5،به عنوان مفتد عزالدوله بخفیار به یاری و مساعدت
او در مقابله با عضدالدوله برخاست.
 .1همان ،ص.274
 .2همان ،ص357ة.359
 .3همان ،ص393و.432
 .4همان ،ص432و.439
 .5جمعی از نویسندگان ،تاریخ کمبریج ،ج ،4ص.231
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با کشفن عزالدوله و ورود عضدالدوله به بغداد در سال 961ق ،عمـرانبـنشـاهین کـه
بیمناک شد بود و مىخواست پس ا غییر رژیم ،ا عضدالدوله عهد داشفه باشد ،دبیـر
خود را نزد عضدالدوله فرسـفاد و خواسـفار فرمـان و پیمـاننامـهای گشـت 7.عضـدالدوله،
درخواست او را پذیرفت .چون عمران در سال 969ق درگذشت و پسر

حسن جانشین او

شد ،عضدالدوله س اهى را به فرماندهی و یر خود ،مطهر ،جهیـز کـرد و آن را بـا مـال و
س ح مجهز ،روانه بطایح نمود؛ اما نها نبـرد عضـدالدوله بـا شـاهینیان نیـز بـا شکسـت
همرا بود.
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پس ا مرگ عضدالدوله ،آلبویـه بـه بطـایح حملـهای انجـام ندادنـد؛ گرچـه سلسـله
شاهینیان نیز مدت مانی کو ا پس ا مرگ عضدالدوله ،در اثر اخف فات داخلی و شور
س اهیان ا بین رفت .حسنبـنعمـران (969ــ913ق) ،در سـال 913ق وسـط بـرادر
ابوالارج متمد کشفه شد .ابوالارج متمد (913ـ919ق) ،بر بطایح مسفولى گردید و قدرت
را در دست گرفت .او با نوید بخش
بر حکومف

مال ،س اهیان را با خود همرا کرد و بدین صـورت،

صتّه نهاد .س س ،ابوالارج به حکومت بغداد نامه نوشت و اظهـار اطاعـت و

جانشینى برادر

را طلب کرد .صمصامالدوله درخواست او را پذیرفت و منشور والیـت آن

سر مین را برای ابوالارج فرسفاد 9.ابوالارج ،در سال 919ق کشفه شد و ابوالمعـالى حسـن،
برادر اد ا  ،مام امور بطایح را در اخفیار گرفت .چون ابوالمعالی سنوسال کمی داشـت،
ماار بنعلى حاجب که ا بزرگ رین فرمانـدهان لشـکر بـود ،ـدبیر امـور و شـئون را
بهدست گرفت .ماار که نیرومند شد ،درصدد برآمد اع م اسفق ل کند .در نفیجه ،در سال
919ق نامها ا بان صمصامالدوله بویهی (913ـ916ق) خطاب به خود جعل نمـود کـه
 .1مسکویه ،تجارب األمم ،ج ،2ص.411
 .2همان ،ص473ة.474
 .3ابناثیر ،الکامل ،ج ،21ص.144
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مفضمن واگذار بطایح به او بود .او ابوالمعالى را عزل کرد و خواهر اد خـود ،ابوالتسـن
علىبننصر را بهعنوان ولیعهد خوی
صورت ا بین رففند.

عیین کرد .خانـدان عمـرانبـنشـاهین نیـز بـدین
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 .4واکاوی آماری تأثیرجغرافیای طبیعی بطایح بر کامیابی شاهینیان در رویـارویی
با آلبویه

چنانکه پی

ر دید شد ،جنگهایی که بین شاهینیان و س طین بویهی صورت گرفـت،

نفیجهای جز ناکامی برای خاندان بویه به همرا نداشت؛ حفی عضدالدوله با وجود قدرت و
سلطهای که بر سراسر قلمرو اس می داشت ،در غلبه بر بطایح با شکست مواجـه گردیـد.
عامل کلیدی در اقفداریابی شاهینیان در برخوردهای ناـامی آنـان بـا آلبویـه ،جغرافیـای
طبیعی بطایح بود.
جغرافیای طبیعی بطایح ،ا آنجاکه در حکم موانع طبیعی عمل میکردند ،این سـر مین
را به یک هسفه سیاسی سخیرناپذیر ،صعبالوصول و دژ طبیعی بدیل کرد بود؛ بنـا بـه
گافه یاقوت ،هروقت کسی ا بغداد فرار میکرد و به صلیق ـ کرسی بطایح ـ پنا میبـرد،
راهی برای غلبه بر او وجود نداشت؛ 3چنانکه شاهینیان نیز در با قهای بطایح با کشفى
سنگربند کردند و آنجا را به صورت دژی طبیعی درآوردند.
عمرانبن شاهین و یاران

9

با پنا بردن به دژهای طبیعی بطـایح ،موفـق بـه أسـیس

سلسلهای گردیدند که سالهای مفمادی س طین بویهی را به نبـرد و دوخـورد بـا خـود
مشغول ساخت .مسکویه در این بار مینویسد« :عمرانبنشاهین چهل سال مورد عقیـب
 .1همان ،ص150ة.151
 .2حموی ،معجم البلدان ،ج ،3ص.422
 .3همان ،ج ،1ص.451
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دولتها بغداد بود ،دامها برای

نهادند ،برا جنگ با او هزینهها کردنـد ،او جبـارانى را

بیچار کرد ،طومار ندگى فرمانروایانى را کـه کـین او دلشـان را و بغـض او گلویشـان را
مىفشرد ،یکى پس ا دیگر در هم پیچید و پی

ا خود ،به گورسفان فرسفاد و خود در

دژ طبیعى مردابها ا دسفرس نیروها به دور و ا هرگونه رفند برکنار و اسفوار بماند». ...
در ادامه ،بهمناور اثبات فرضیه پژوه
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مبنی بر ـأثیر جغرافیـای طبیعـی بطـایح بـر

کامیــابی و اقفــداریابی شــاهینیان در رویــارویی ایشــان بــا دولفمــردان بویــه ،بــر اســاس
ر یب اریخی ،به تلیل آماری نبردهای صورتگرففه بین شاهینیان و سـ طین بـویهی
پرداخفه میشود.
معزالدوله که ا سال 993ق به قدرت رسید ،ا سال 956ق که ا دنیا رفت ،پنج نبرد بر
ضدّ شاهینیان در بطایح انجام داد .گرچه معزالدوله نها در دو نبرد شکست ناامی خـورد،
اما در سه نبرد باقیماند نیز ناکام ماند و س اهیان

بدون نفیجه به بغداد برگشفند.

نبردهای معزالدوله با شاهینیان ،بدین شرح است:
معزالدوله برای نخسـفینبـار در سـال 993ق بـهمناـور نبـرد بـا عمـرانبـنشـاهین،
ابوجعار صیمر را با سـ اهی مجهـز کـرد و بـه بطـایح فرسـفاد .صـیمر چنـد بـار بـر
عمرانبنشاهین اخت و خانواد ا

را اسیر کرد؛ اما ابنشاهین خود گریخت و در بطایح و

با قهای آنجا پنهان گردید .در این هنگام ،با آگاهی ا مرگ عمادالدوله علیبـنبویـه و
بنا به دسفور معزالدوله ،صیمری متاصر عمرانبنشاهین را رها کرد و بـه شـیرا رفـت.
گرچه این نبرد بدون نفیجه قطعـی پایـان یافـت ،ولـی عمـرانبـنشـاهین و یـاران
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بـا

بهر گیری ا موانع طبیعی بطایح و پنا بردن به آنان ،س اهیان معزالدولـه را در غلبـه بـر
بطایح ناکام گذاشت.
 .1مسکویه ،تجارب األمم ،ج ،2ص.429
 .2همان ،ص157؛ ابناثیر ،الکامل ،ج ،20ص.200
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حم ت دوم و سوم معزالدوله به بطایح ،در سال 999ق صورت گرفت .در ایـن سـال،
معزالدوله به ر یب به دو ن ا فرماندهان خود به نام «رو بهان» و «مهلبی» دسفور داد ا
به بطایح حملهور شدند؛ اما با وجود بر ر ای که سـ اهیان معزالدولـه ا لتـاظ سـ ح و
ابزارهای جنگی داشفند ،هر دو فرماند او در نبرد شکست خوردنـد 7.در ایـن دو نبـرد کـه
شرح آنان آورد میشود ،بهخوبی آشکار است که عامل اساسی در پیرو یهای شاهینیان و
شکست نیروهای جنگی معزالدوله ،بهر مندی شاهینیان ا جغرافیای طبیعی بطایح بود.
در نبردی که بین رو بهان و شاهینیان صورت گرفت ،گرچه رو بهـان وسـایل جنـگ
دریایی را آماد کرد و س اهیان

را مجهز و مسلح نمود ،اما شکست خورد؛ یرا عمران در

مردابها و پیچوخم نیزارهای بطایح ،پنهان شد و بدین صورت ،س اهیان بویهی را معطـل
نگه داشت .رو بهان که ا طوالنی شدن جنگ و پنا گرففن عمران در با قها و بیشهها
خسفه شد بود ،با وجود عدم آشنایی خود و س اهیان

با جغرافیای طبیعی آن منطقه ،بـه

درون بطایح رفت و جنگ را آغا کرد .با ورود رو بهان ،عمران ا کمینگا ها و پناهگـا -
های طبیعی خود بیرون آمد ،بر رو بهان و یاران
گریخت و همه س حها و جنگافزارهای

اخت و آنان را شکسـت داد .رو بهـان

در اخفیار عمرانبنشاهین قرار گرفت.
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با شکست رو بهان و بنا به درخواست معزالدوله ،مهلبى س اهی را همـرا بـا بهفـرین
سربا ان و غ مان

مجهز کرد و آنان را با امکانات جنگی بیاراست .معزالدوله این بـار در

نبرد با شاهینان هزینه بسیاری کرد و دست مهلبی را در هزینهها با گذاشت .مهلبی که در
آغا رففن به درون بطایح را به سبب پدید های جغرافیایی آنجا نامناسب میدید ،در
بود را نگهها را ببندد .ا اینرو ،در آغا همه را های بطایح را که بـه سـو ابـنشـاهین
منفهی میشد ،بست و به یک نگه در بطایح رسید که دارا شاخههایی بود و جز عمران
 .1مسکویه ،تجارب األمم ،ج ،2ص.129
 .2همان؛ ابناثیر ،الکامل ،ج ،20ص.207
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و یاران  ،کسى را های آن را نمـىشـناخت؛ امـا مهلبـی نیـز بـا ار کـاب اشـفبا  ،همـه
س اهیان

را به کمینگا های عمران فرسفاد .عمران که در نیزارها و بیشهها کمین گرففه

بود و نگهها را در اخفیار داشت ،کمینگران خود را که با وسـایل مناسـب آن نگـههـا و
پیچوخمها مردابها مجهز شد بود ،بر سر س اهیان بویهی بیرون فرسفاد که در نفیجـه
آن ،س اهیان معزالدوله شکست خوردند .پس ا این شکست ،دولت مجبور گردید با عمران
آشفی کند.
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چهارمین نبرد شاهینیان و معزالدوله ،در سال 935ق رخ داد .در ایـن سـال ،معزالدولـه
س اهی مجدداً به فرماندهی رو بهان را به سوی عمران روانه کرد؛ امـا چـون رو بهـان ا
بطایح به واسط رفت و در آنجا علیه معزالدوله قیام کرد ،این لشکرکشی نیز ناکـام مانـد.
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معزالدوله سرانجام در سال 955ق بهمناور نبرد با شاهینیان ،ابوالاضل شیرا ی را با سـ ا
به بطایح فرسفاد .ابوالاضل در آغا به بسفن آبرا های مردابها پرداخت 9ا بفواند آنان را
بدین طریق خشک کند و مینه حمله به عمران را مهیا نماید؛ اما این نبرد نیـز بـه دنبـال
مرگ معزالدوله در سال 956ق بدون نفیجه به پایان رسید.
در طول دوران حکومفی عزالدوله بخفیار که ا سال  956ا 961ق ادامه یافـت ،نهـا
یک نبرد بین دو دولت بویه و شاهینیان صورت گرفت که آن نبرد نیز بـه دلیـل اسـفااد
شاهینیان ا جغرافیای طبیعی بطایح ،منفهی به صلتی خاتبار و بهنوعی شکست آلبویه
شد .عزالدوله به مناور نبرد با عمران ،نخست دسفور داد که سـ اهیان در جامـد و کرانـه
مردابها به بسفن دهانه نهرها ب ردا ند ،ا آب ا با قها برگشت داد شود و بـه جـایی
دیگر بریزد .بهع و  ،او دسفوری داد مبنی بر اینکـه دیـوار بـزرگ در میـان بـا قهـا
 .1مسکویه ،تجارب األمم ،ج ،2ص129ة170؛ ابناثیر ،الکامل ،ج ،20ص.207
 .2ابناثیر ،الکامل ،ج ،20ص.232
 .3مسکویه ،تجارب األمم ،ج ،2ص.271
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بسا ند ،ا دیلمیان بفوانند با اسفااد ا آن به پناهگا عمران نزدیک شـوند؛ امـا ا آنجاکـه
ساخت سدها و سیلبندها با نقشههای طوالنی و گذشت مد ی یاد به درا ا کشـید ،مـان
طغیان دجله و افزای
سیلبندها شد.

آب فرا رسید .در نفیجه ،طغیان آب و ایجاد سی ب ،مانع ا ساخت
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را و رسم شاهینیان که افرادی بومی و کارآ مود بودند ،چنین بود که با پنا گرففن در
کمینگا های طبیعی بطایح

میکردند ا دولت بویه هزینههـایی را صـرف سـاخت

سیلبندها کند و س س ،خود منفار میماندند که مان آمدن سی ب آغـا شـود .در ایـن
مان ،آنان با ایجاد سوراخی کوچک در سیلبندها به ویرانگر آنها مىپرداخفند .عزالدوله
بخفیار در

بود ا ا سیلبندهای ایجادشد نگهداری کند؛ اما عمران به جای ویـران

کردن سدها ،جای خود را عوض نمود و همه آذوقهها ،کاالها و کشفیهـای خـوی

را ا

پناهگاهی که در آن می یست ،به پناهگاهی دیگر در بطایح برد .مانی که آب فرونشست
و عزالدوله جای عمران را خالی یافت و درحالیکه س اهیان

ا شدت گرما ،درجه بـاالی

حرارت و انواع پشهها معفرض بودند ،ناگزیر ا درِ آشفى با عمران درآمد و نها به گـرففن
غرامت راضى شد.
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عضدالدوله نیز در طول فرمانروایی خود (961ــ913ق) ،نهـا یـک نبـرد را بـر ضـدّ
شاهینیان انجام داد که آن نیز به شکست انجامید .بنا به گافه مسکویه« :عضدالدوله که ا
دشمنان بزرگ خود رهایى یاففه بود ...او را خو

نیامد که در چنین هنگام «نبطیان» 9در

 .1همان ،ص.357
 .2همان ،ص357ة.359
 .3منظور از نبطیان در گفته مسکویه ،شةاهینیان اسةت .عاةدالدوله ،ایةن جماعةت را نبطةینةااد
خوانده است.
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او سرکشى کنند و فرماندارانى کوچک در پیرامون

بیشهها و مرداب هاست ،دست درا

که پناهگاهشان نیزارهـا و

کنند و ایشان را ریشهکن نکنـد 7».ا ایـن رو ،پـس ا

مرگ عمران در سال 969ق ،عضدالدوله س اهى را به فرماندهی و یر خود ،مطهر ،جهیـز
کرد و آن را با مال و سـ ح و جنـگافزارهـای مجهـز ،روانـه بطـایح نمـود .عضـدالدوله
همچنین دسفور داد ا س اهی ا کوفه نیز به او ب یوندد .مانی که مطهر به جامد وارد شد،
همان رو

نادرست پیشینیان را که بارها آ مود و شکست خورد بودنـد ،انفخـاب کـرد.

بدین صورت که مطهر نیز شروع به بسفن دهانه نهرها کـرد ـا مـردابهـا کـه پناهگـا
شاهینیان بود ،خشک گردد و ا این طریق ،دیوار ا در میان آن بسا د که پیـاد ا رو
آن به سو پناهگا های شاهینیان بروند؛ اما این کار ،بیهود بود؛ یرا ا یک سو ،هزینـه
متاصر و نگهبانان یاد شد و ا سـویی دیگـر ،مـدّ آب نیـز فـرا رسـید و سـیلبنـدها
ساخفهشد را در هم ریخت .حسنبن عمران نیز عدادی ا سدها را ویـران کـرد و مجـدداً
مردابها پُر ا آب شد .در این میان ،چند نبرد دریایی نیز میان مطهر و حسـنبـنعمـران
صورت گرفت که با شکست مطهر همرا شد؛ یرا مطهر جنگهای فرسایشی و پراکنـد
در میان با قها و نیزارها را نیاموخفه بود .مطهر که در نبرد با شاهینیان شکست خورد ،ا
رس پایین آمدن جایگاه
شاهد شکست س اهیان

در نزد سلطان و و یر ،دست به خودکشی د .عضدالدوله که
بود ،فرماند ای دیگر را به بطایح فرسـفاد ـا بـا گـرففن مـال و

گروگانی ا شاهینیان ،با آنان آشفی کند.

3

چنانکه مشهود است ،شاهینیان در اغلب نبردها با پنـا بـردن بـه جغرافیـای طبیعـی
بطایح در مقابل س طین بویهی ،ایسفادگی کردند و به پیرو ی رسـیدند 9.در واقـع ،علـت
 .1مسکویه ،تجارب األمم ،ج ،2ص.472
 .2همان ،ص473ة.475
 .3عبدالکریم عزالدین صادق و منال محمد مطر« ،دراسة عةن جغرافیةة وسةکان منطقةة البطیحةة
جنوب العراق» ،مجلة التراث العلمی العربی ،العدد الثانی ،ص.59
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شکست بویهیان در حم شان به بطایح ،به سبب ویژگیهای جغرافیـایی آنجـا بـود کـه
بطایح بهوسیله آنان ممفا و مشخص شد بود .در مجموع ،ا سال 993ق کـه شـاهینیان
روی کار آمدند ،ا سال 919ق که ا بین رففند ،هات نبرد بین آنـان و سـ طین بـویهی
شکل گرفت که در نفیجه ،ا مجموع هات جنـگ ،چهار ـای آنـان بـا کامیـابی و اقفـدار
شاهینیان پایان یافت؛ بهعبار ی %51 ،نبردهایی که بین این دو واحد قدرت صورت گرفت،
به دلیل کیه شاهینیان بر دژهای طبیعی بطایح ،نگهها و نیزارهای آنجـا ،بـه پیـرو ی و
کامیابی آنان منفهی شد .در  %39باقیماند نیز که مربوط به سه حملهای است که در دور
معزالدوله به بطایح صورت گرفت ،گرچه جنگ بین طرفین آغا میشد ،اما بدون نفیجه به
پایان میرسید؛ یرا هربار به دالیلی که پی

ر دید شد ،س اهیان معزالدوله ناگزیر بودنـد

نبرد با شاهینیان را کنار بگذارند و به بغداد برگردند.
نتیجه

نفیجه پژوه

صورتگرففه ،أکیدی است بر اهمیت و اثیر جغرافیایی یک سر مین اعـم

ا موقعیت جغرافیایی ،جغرافیای طبیعی و جغرافیـای اقفصـادی بـر کامیـابی یـا شکسـت
حکومتها و سایر واحدهای شکیلدهند قدرت در آن سر مین؛ چنانکه عامل اصـلی در
اقفداریابی و پیرو ی شاهینیان در مقابل آلبویـه و شکسـت و ناکـامی سـ طین بـویهی
برخ ف س حهای جنگی و امکانات جنگ دریاییای کـه داشـفند ،را بایـد در جغرافیـای
طبیعی منطقه بطایح جستوجو کرد .یرا پدید های طبیعی بطایح چون با قها ،نگهها،
نیزارها و بیشه ارها در حکم مانع و سد دفاعی شکستناپذیر و مسـفتکمی در برابـر ورود
نیروهای خاندان بویه عمل میکردند و بطایح را به منطقهای دشوار و غیرقابل عبور بدیل
کرد بودند .در نفیجه شاهینیان با پنا بردن به با قها و بیشه ارها و با اسفااد ا شـیو
کمین در رویارویی با آلبویه ،هر بار س اهیان آنان را شکست دادند و خـود بـه پیـرو ی و
کامیابی دست یاففند.
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