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ا   حاظ شیهه مرگ نیز باید گف  بیش ا  نیمی ا  حاکمان این   .ونیم بهده اا اال  4قهیهنله،  آق

م حاک  4    ن، ا  4حاکم  یمهری در نیمه دوم قرن نهم،    8ا     اند.ار اا م به گهر نبرده  ،هاحکهم 

در یااک . نداهبااه قراال رااایددر منا عات داالاای  ، ن 6 ،قهیهنلهآق  حاکم  8   ن و ا   3قهیهنله،  قرا

 .نیز پایین بهده اا  هاحکهم عمر حاکمان این  ، میانگین انّهارابشه همبسره با این شااصه

 واژگان کلیدی

 .یهنلههقآق ثبا ی ایاای، نیمه دوم قرن نهم،  یمهریان، قراقهیهنله،بی

 مقدمه

در اااا .    ار گذاشره  پش را    ثبا یبی  ایاای شرایط، به  حاظ  ها اریخ ایران در برای دوره

ا پاایش اااهد را بیش  ،کنندهثباتبی  و عناصرحا    عادل اارج شده    اوضاع جامعه ا   ،هابرههاین  

 ااا آن ا  ومد  یمااهه نویژقرن نهم، به  ،ثبات  اریخ ایرانبی  یهایکی ا  دورهداده اا .  می  نشان

  اند.راندهمی قهیهنله بر آن فرمانآق قراقهیهنله وی  یمهری،  هاحکهم که 

، میانگین الشن  حاکمان، شیهه ماارگ حکهم میزان عمر    :چهنیی  هاشااصه  ،در این  مان

و   هاااحکهم میاازان عماار    1باشااد.  هااایثبا دهنده میاازان بینشان هاند  می  ،میانگین عمر آنهاو  

واضح اااا  کااه   ،مسئله. این  داردایاای    ثبا یبی  بانسب  مسرلیمی    ،کمانحا   لشننگین امیا

جامعااه کمراار در معاار    ،بیشاارر باشااد  و میانگین الشن  حاکمان  هاحکهم چه اندا ه عمر  هر

دگرگااهنی    حظه،هر»بلندمدت« اا  و  ای  . آن جامعه، جامعهگیردمی   غییرات مکرر ایاای قرار

 یباثبااا  وضااعی ِ ،به  حاظ میزان عمر حکهم  یک اینکه برهان برای ایبرافرد. ینم در آن ا فاق

باارای میااانگین ااالشن    2عمر برای آن در نظر گرفاا .اال    150 ا    120  حداقل  باید  ،قائل شد

اارمرار در  اریخ  با  هجه به نبهدِاال به حساب آورد.  20 ا  15 هان بین می حکام نیز این عدد را

، داااراوردهای حاااکم و حکهماا  آماادهمیروی کار  کم و حکهمری که  حار    آنجا که هایران، و ا

  هاند بیشرر باشد.این میانگین حری می، اا  گرفرهقبلی را نادیده می

 
اجتماعی نیز اشاره کرد که نیازمند   هایی، فقر، قحطی و قیامکشتار، غارت، ناامن  : چوند دیگری  توان به موار. البته می1

 به نگارش مقاالت دیگری به غیر از روش آماری است. 
تیمموری ممدن ر  حکوممتدر میان سه حکومت نیمه دوم قرن نهم،،    ،( حکومت. در بررسی این شاخصه )میزان عمر  2

 . قمری بوده است 771ر سال در زمانی دور از نیمه قرن نه، و د ،حکومتزیرا تأسیس این   ؛نیست
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 هان به آن اشاااره کاارد، شاایهه ماارگ ثبا ی ایاای میمعیار دیگری که در بررای آماری بی

بااه  ،با ماارگ یبیعاای نان معمهاًلراکماکم باشد، حبر جامعه ح در شرایشی که ثباتحاکمان اا .  

هااای ایاااای ا نظااامی و  الیمات، درگیری  اوضاعدهند. در این  دوران حکمرانی اهد پایان می

ی کااه امااا باارعک  در وضااعیر  ؛ی براهردارندالی کمرر اا  و حکام ا  اقردار ایااومرج داهرج

اااهد گ مساارمر بااا رقبااای  جنر  دهند. آنها  شکشره می  ثبا ی حکمفرما شهد، حکمرانان معمهاًلبی

ناپااذیر بینیو شرایط برای آنااان پیش گیردشان شکل میعلیه بسیاری های داالیهسرند و  هیئه

ن وقاا   هاااط حاکمااا ،عزل کردن اا . در این شرایط  ،. شکل اهمی هم وجهد دارد و آناا 

شکنجه جسمی   ، اامکن  اهی مد و گراد که گاهی آایبی به آنان نمینشهرقبایشان برکنار می

  ندانی شهند.  یا و

. در شاارایط ثبااات اشاااره کااردمیانگین عمر حاکمان  باید به    ،در کنار و  نگا نگ با این معیار

هااای داالاای شااده و ناادرت گرفرااار  نشعمر بیشرری دارنااد. آنهااا به  ایاای، حاکمان میانگین

در شرایشی کااه نظااام ا  ام  ؛قلمرو اا های اارجی و برای گسررش  جنگ  های آنها معمهاًلجنگ

جااهانی و  یرا آنها جااان اااهد را در   ؛یدآ، میانگین یهل عمر حکام پایین میباشدثبات  ایاای بی

در فضااای االم  ایاای و اجرماااعی   و نبهدِ  ی داالیبا رقبا  مداومهای  به عل  جنگ  یانسا یم

 دهند.  ا  دا  میجامعه 

 پژوهشو فرضیه ال ؤس

 ااان  میاازانبررای کند کااه  را    مسئلهاین    ،این ملا ه در نظر دارد  ،ال با   هضیحاتبا  هجه به  

نیمااه دوم قاارن در  میانگین عماار آنااان  ، میانگین الشن  حاکمان، شیهه مرگ و  هاحکهم عمر  

 نلشاای در میاازانچااه  و    ؟ بااهدهچگهنه    قهیهنلهآق   یمهری، قراقهیهنله وی  هادر میان السله  ،نهم

به این مسئله نیز پردااره اهاهد شد که د یل اصاالی   ،نچنیهم  اا ؟   داشره  ایاای  یهاثبا یبی

 چه بهده اا ؟   هاثبا یاین بی

ایاااای   ثبا یبی  یکی ا  دالیل اصلی  که  فرضیه ملا ه آن اا   ،اااس مشا عات ملدما ی  بر

ماار ها، میانگین الشن  حاکمان و میزان ان عحکهم میزان پایین عمر    ،قرن نهمدر نیمه دوم  

ا  جملااه دالیاال  .کرده اااا که جامعه را به شرایط دائماً در حال  غییری دچار می   اا  آنها بهده

بااهده ثیر ذهنیاا  ایلاای و باادوی أ،  ح   اا های مربهط به جانشینیثبا ی نیز بحراناصلی این بی

   اا .



 

10    
 

10  
  
 

 1398 سران ابو  بهار ،29 هشمار زدهم،ای اال /سخن تاریخ

 روش پژوهش

  اااا  انجیریخیا  ا (Cliometric) روش کیلهمرریک ،این ملا هشده در کارگرفرههبروش  

انجماان کیلهمرریااک   دهااد.می   حلیق را مهرد پردا ش قاارار  مسئلهو آماری  ی عددی  هاداده  هک

 ؛هاااآوری دادهجماا  .1اا :  اریخ کیلهمرریک معرفی کرده    حلیق  اه مرحله برای یک  ،فرانسه

، ین صااهرتدباا   .(230و213:  1394: اارفهرد،  کر.  ،)در این باره   فسیر نرایج  .3  ؛ها حلیل داده  .2

و   اااا یبا اارفاده ا  آمااار و مدل  ،و اپ   نمایدمی  ر در ابردا ایالعات اهد را گردآوریگشژوهپ

 کند. حلیل می بندی ویبلهبرای رایدن به یک یافره، را  یش، ایالعات اها گههای کامپیه ری

 پیشینه پژوهش

 میاااندر  .گرفره اااا   هاط مهراان مهرد  هجه قرار  کمرر  ، اریخینگرش آماری به مسائل  

و ثبااات   هاااحکهم عماار    میاازان  نسب  مسرلیمی میااان  ،اهد  در کراب ملدمهبن الدون  اقدما،  

 ااا آن را   ،گرف در نظر  باید    حکهم نظر وی، میانگینی که برای عمر یک  ایاای قائل اا . ا   

ااای ، أ  ان دورهاو اه دوره چهل اااا ه را بااه عنااه اال اا . 120، نامیدبا ثبات    حکهم یک  

داند کااه حاکمااان می  ی را باثباتحکهمرعالوه بر این،    گیرد.می  در نظر  هاحکهم هل  و اف   ثبی 

 اما عدد دقیلی را برای میانگین ان عمر حاکمان مشخص  ؛باشندبا مرگ یبیعی ا  دنیا رفره    ،آن

 ،راناااتبر حسب ق  ،داند: »ان اشخاص در هر نسلیمی  کند و آن را بر حسب شرایط مرفاوتنمی

 ،که انین برای ا  صاااحب قراناااتچنان ؛شهدمی وکمیبیعی بیش ب  به عمرنسو  ا   ا  مرفاوت

 314  :1ج  1390  )ابن الدون،  «پنجاه یا هشراد یا هفراد اال اا   ،صد اال کامل و بعضی دیگر

 .(316ا 

شاار    هباا  رین آنان  مهمکه     هان اشاره کردمی  به شماری ا   حلیلات جدید نیز در این مهرد

»بررای آماااری ، ملا ه  (1364)  اثر ریچارد به    ،گروش به ااالم در قرون میانهکراب   یر اا :  

ی ایاااای ناپایاادارو ملا ه »(  1388)« اثر عبدا راهل ایراندیش  ،ایلخانان  حکهم ثبا ی  بی  علل

 در همه این کرااب و .(1397)  آبادی و همکاران« نهشره محسن  شفدر ایران قرن هشرم هجری

و ا  جدول و نمهدار برای  بیین بحث  سان اا با روش ملا ه حاضر یک هاآنوش  ملاالت، اگرچه ر

 باشد.می مرفاوت این ملا هآنها با دوره  مانی و مهضهع ، اما کنندمی اارفاده

 ااهان می  ،اندبه برای ا   حلیلات جدید که  اریخ ایاای این دوره را بررای کرده  ،همچنین

پااژوهش دانشااگاه کمبااریج ،  یمهریااان اااریخ ایااران دوره   ،لاتلی ح رین این  ممه  ا   اشاره کرد.
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 اریخ  حااهالت ایاااای، اجرماااعی، اقرصااادی و فرهنگاای ایااران در دوره  یمهریااان و   (،1379)

 ،قهیهنلااه در ایاارانقحکهم   رکمانان قراقهیهنله و آ  (،1381)  حسین میرجعفری  نهشره،   رکمانان

 اااریخ ایااران را مااهرد   ،یهرکلیکااه بااه  اااا   ا ی حلیل( و برای  1392ه ) اداثر ااماعیل حسن

 .اندبررای کردهرویدادهای ایاای این دوره را  ،این کرب، بدون نگاه آماری اند.پژوهش قرار داده

 ق(911ـ  771)تیموریان ثباتی سیاسی در دوره بی .1

 و میانگین سلطنت حکومتمیزان عمر  . 1ـ 1

هشاارم شااکل قاارن  اوااااران، در  ردر ایاا   اا  کههای ملردری  حکهم    یمهری، ا   حکهم 

قاادرت نظااامی و  یمهری بااه  حاااظ    حکهم   1،فررت  دورههای  السله  گرفره اا . در ملایسه با

های  یمهر گهرکااانی با  الش   ،حکهم . این  ودرهای بزرگ به شمار میحکهم واع  قلمرو، ا   

قمری ادامه داش ؛   911اال  بایلرا در  الشان حسین  و  ا  مان    شد   شکیلقمری،    771در اال  

عماار   ،ی فراارتهادر ملایسااه بااا السااله  واال بر ایران فرمانروایی کردنااد    140  یعنی مجمهعاً

ااای  أ یمهری، گذراندن دوره    حکهم یهالنی شدن عمر    . یکی ا  دالیل مهمبیشرری داشرند

در افزایش  هاند می ردرانه ثبی  مل یرا  ؛ر بهدؤثم  آنهاوند نیمه دوم ملردرانه اا  که بر ر  و  ثبی ِ

 .مؤثر باشد هاحکهم عمر 

ا   771یعناای  یمااهر )  ، یه ایاان السااله یمهری، محدود به دو حکمران اوّ  حکهم دوران اوج  

 2اااهد رااایدقلماارو  به بیشررین حااد    ،حکهم این  که    بهد(  850ا    807( و پسرش شاهرخ )807

در ) بااه ایااران بااهد م چنگیز هاجآور ادی  ا حدودی اگرچه ، یمهر تا هاجم .(217:  1386)قزوینی،  

اما به  حاااظ اقاادامات  (،580ا  227  :1، ج1336؛ یزدی،  169ا    83  :1363ک: شامی،  ر.  ،باره  این

 ،رات و مااروبرااای شااهرها نظیاار ااامرقند، هاا   ،اوبا آن داشاا . در دوره    فراوانی فاوت    ،عمرانی

کالویخااه، ؛ 213ا  212و116ا  115 :2، ج1372ندی، مرق)ااا  و رونااق گرفرنااد شاادند با اااا ی

نسب  به قبل  ا حاادودی  ،ها  هجه شد و اوضاع آنبه مسائل  جاری و جاده  .(297ا    276  :1384

در دوران یهالنی فرمانروایی شاااهرخ، بااا  هجااه بااه   .(287ا    285  :1384،  کالویخه)  بهبهد یاف 

 
های کوچم  و سلسله ،. دوره فترت، به بعد از مرگ ابوسعید ایلخانی تا ظهور تیمور گورکانی گفته می شود که در آن1

 ی در مناطق مختلف ایران شکل گرفتند و منازعات مداومی با ه، داشتند. بسیارمحلی 
ق( در سممرقند حکوممت ۸۰7م  ۸1۲سمال )  ۵به ممدت  «نخلیل سلطا»ور و شاهرخ، فردی به نام . مابین دوره تیم2

 . ( 1۰47:  1ج ،137۲  )سمرقندی، کردشاهرخ در هرات فرمانروایی می ،زمان با اوداشت. ه،
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 ، یمااهرراالف باا ای کشاایده بااهد. او     ااا هدرپی دوره  یمااهر، کشااهر نفاا های پیکاهش جنگ

ویژه در غرب ایران ای به کشهرگشایی نداش  و بیشرر  الش اهد را برای حفظ مر ها ا بهعالقه

چادرنشینان  رک و مغااهل مرکاای بااهد، شاااهرخ بااه بزرگااان   هرچه قدر  یمهر بهکار گرف .  ها ب

 ،مهروره  ی. در دندپایه ا کا داش حانیهن بلملام و رواصهص مأمهران عا ییافره ایرانی و بهااکان

یع  امااا در دوره شاااهرخ، شاار  ؛رنفااهذ بااهدانن کهن مغهالن و یااا همچنان در جامعه  نده و پُ

 .(434ا   433 :1353، )پیگه هاکایا مرور آن را کنار  دااالم به

بااه یااک بیشاارر  باادیل  ودر اراشیبی الهط افراد   یمهری حکهم بعد ا  مرگ شاهرخ،  اما

در  حکهم بالی جان این  ،بحران جانشینی رف .فرا ر نمیان ایررق محلی شد که ا  ش حکهم 

راماً جانشینی باارای  وی یرا  ؛و ا  همان ابردای مرگ شاهرخ نمایان شد بهدنیمه دوم قرن نهم 

 ، حکام و شاهزادگان  یمهری در حااال  هیئااه علیااه یکاادیگردر این  مان  .اهد  عیین نکرده بهد

اقامااه دعااهی کاارده و صااحنه ایاااا  بااه عرصااه   ،باارادر  علیااه  باارادربهدند؛ پسر علیه پاادر و  

نهیسد که بالفاصله بعااد ا  ماارگ ابهبکر یهرانی میشده بهد.     بدیل  های گسررده داالیدرگیری

هرش و پریشانی باار نهعی که ارابی و ش»به  ؛شاهرخ، شاهزادگان  یمهری به جان یکدیگر افرادند

   .(298:  1356یهرانی، ) «ه یاف ایشان را

دراری معلااهم نیساا  و به  دارد  بسیاری  آشفرگی  ،قرن نهمام  یمهری در نیمه دوم  ب حک ر ی

فر ندان و نهادگان شاهرخ، میرانشاه   ،به بعدقمری    850اا . ا  اال  و کدام محکهم    ،حاکمکدام  

حاکمی  داشااره و هر و ارااان  والیات ماوراءا نمدت که اهی در   مان با هم در  هم  1و عمرشیخ،

 اریخ  فان  نه، مؤبرای نمه  .(3و2،  1های  جدول  :ک.)ن  ر  دندپایانی با یکدیگت بیمنا عاا  به  د

، فلااط در والیااات قمری  862که در اال    را  فهراری جا ب  هجه ا   عداد میر ایان  یمهری  ،ا فی

 ااه در شان ابهاااعید در بلااخ، عالءا دوکنند. به گفره آنان، ااالذکر می  ،ارااان فرمانروایی داشرند

یر ا شاه محمهد در یهس حاکم بهدند. آنها ، میر ا ابراهیم در هرات، میر ا انجر در مرو و مابیهرد

قلعه ارا ، قلعه یب  و غیره   :ا  برای شاهزادگان  یمهری که برای قالع مهم ارااان نظیر

نله که راقهیهنشاه قا  برای افراد دیگر نظیر جها  ،برند. آنها همچنیننیز نام می  را در ااریار داشرند

 :8، ج1382رهی و قزوینی،   د که در ارااان حضهر داشرند )نکنمی یمهری نبهدند، یاد    ا  ااندان

ک: غفاااری قزویناای، ر.)  یز اوضاع به همااین منااهال بااهده اااا در ماوراءا نهر ن  (.5305ا    5304

 
 فرزند تیمور بودند.  ،. هر سه آنها1



 

 13 قرن نهم هجری نیمه دوم  در ی ایرانهات حکوم سیاسی  ثباتیبی بررسی آماری
 

ا    ،ابااایلر  ن حسااینو الشاشاهرخ، الشان ابهاعید    در میان حاکمان بعد ا   (.242ا    230:  1343

 راندند.فرمان می   ریوای  ر بهده و بر محدوده جغرافیایی بلیه معروف
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 1398 سران ابو  بهار ،29 هشمار زدهم،ای اال /سخن تاریخ

 به بعد در منا عات ایاای شرک  داشرند 850: اوالد شاهرخ که ا  اال 1جدول  

 اال فهت ااامی  ردیف

 853 بیگ ا غمیر ا  1

 854 میر ا عبدا لشیف 2

 855 عبداهللمیر ا  3

 855 حمدمیر ا الشان م 4

 861 میر ا بابر  5

 863 میر ا ابراهیم 6

 863 میر ا شاه محمهد  7

 865 میر ا عالءا دو ه  8

 875 میر ا یادگار محمد 9
 

 1منا عات ایاای شرک  داشرندبه بعد در  850: اوالد میرانشاه که ا  اال 2جدول  

 اال فهت ااامی  ردیف

 873 ید الشان ابهاع 1

 899 میر ا عمرشیخ 2

 899 شان احمد ا المیر  3

 900 میر ا الشان محمهد  4

 905 میر ا بایسنلر  5

 ؟؟؟ میر ا مسعهد  6

 906 میر ا الشانعلی  7

 907 بیگ ا غمیر ا  8

 ؟؟؟ عبدا ر اق  9

 

 
که بیشمتر از سیس کرد  أروف گورکانیان در هند را ت ، سلسله مع«بابر  ظهیرالدین محمد». یکی از اوالد میرانشاه به نام  1

 . ( ۲4۲  م۲39 : 1343: غفاری قزوینی،  ر.ک)  این سرزمین فرمانروایی کردندبر  سه قرن،



 

 15 قرن نهم هجری نیمه دوم  در ی ایرانهات حکوم سیاسی  ثباتیبی بررسی آماری
 

 1به بعد در منا عات ایاای شرک  داشرند 850عمرشیخ که ا  اال : اوالد 3ل  جدو

 اال فهت امی اا ردیف

 863 میر ا انجر 1

 911 حسین بایلرا  2
 

 در نظاار  اصاالی  یمااهری  نفر را به عنهان حاکمااان  11 عداد    ،با وجهد این، برای پژوهشگران

 حلیلات درباره  یمهریان همراه شهیم، باید گفاا   این اگر بخهاهیم با .(4 جدول  :ک.)ن  گیرندمی

، ابها لاام بابر، داهللیف، عب، عبدا لشبیگا غ خ  نشسرند: به شر   یر به  ن   8  ،که بعد ا  شاهرخ

ا   114  :1379رویماار،  ؛  398:  1386اقبااال آشااریانی،    ر.ک:)  محمهد، حسین بایلراابهاعید، احمد،  

جماا  کناایم، عاادد با هم را    نفر  8این  اگر مدت فرمانروایی    .(103ا    91  :1381  ،میرجعفری  ؛153

ماادت   کااهدرحا ی  ؛(هاار نفااراه حکهم  برای  اال و چند م  7  )یعنی میانگین  آیدبه دا  می  61

 26)یعنی میانگین    اال بهده اا   79  ،ل ) یمهر، الیل الشان و شاهرخ(فرمانروایی اه حاکم اوّ

بااه  ؛ثبا ی ایاای در نیمه دوم قاارن نهاام اااا بی  یایکه اهد گهاال و چند ماه برای هر نفر(  

ل آن م اوّاکحاا   3ا   اااال    18  ،اکم نیمه دوم  یمااهریح  8عبارت دیگر، مجمهع مدت فرمانروایی  

بایااد در نظاار  اااال 61 نفاار و 8این  بادر ار باط  را مهم این نکره  ،در عین حال  کمرر بهده اا .

بااه همااین  مان بهده اااا .  در ارااان و ماوراءا نهر هم  آنهادوره فرمانروایی برای ا     داش  که

 ،لساالهن اای  عمرکه  درحا ی  ؛شهدمی  اال  178  ،حاکمان  یمهریهمه    مدت الشن   ، جم ابب

 مااان بااا هاام برااای ا  حکااام  یمااهری هم  ،اال را  140ا     اال  38یعنی    ؛اال بهده اا   140

بعد  حکهم  یمهری با  حکهم  ،اگر ا  این  حاظ .(1و نمهدار  4جدول  :ک.)ن کردندوایی فرمانر

حااث، د اهاهد بهد. باارای  بیااین بهراار بثبا ی ایاای مشههیعنی صفهیان ملایسه شهد، بی  ،اهد

هااای باثبااا ی محسااهب حکهم کااه ا   های باارانی ایران را در نظاار آوردحکهم ان ه ی میحر

 اال اا .  20میانگین الشن  باالی   ،های هخامنشی و صفهیحکهم در میان   .شدندمی

 
الزمان میمرزا، م فرحسمین میمرزا و محممدزمان بدیع : توان ازمی ،. از اوالد عمرشیخ بعد از سلطان حسین میرزا بایقرا1

نمد، نامشمان در بود ضر در تحوالت سیاسی حاضره اینکه بعد از دوره زمانی پژوهش حامیرزا نام برد که با توجه ب
 . ( ۲36 م۲3۵ : 1343ک: غفاری قزوینی،  ر. )   جدول ذکر نشده است
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 1398 سران ابو  بهار ،29 هشمار زدهم،ای اال /سخن تاریخ

 هاآن: ااامی حاکمان  یمهری و  اریخ فرمانروایی 4جدول 

 مدت  مان حکهم   اریخ حکهم   کمان نام حا ردیف

 اال 36 807ا  771 ر  یمه 1

 اال 5 812ا  807 الیل الشان 2

 اال 43 850ا  807 شاهرخ  3

 اال 3 853ا  850 بیگ ا غ 4

 ماه  6 854ا  853 عبدا لشیف  5

 ماه  6 854 بن ابراهیم عبداهلل 6

 اال 9 861ا  852 ابها لاام بابر 7

 اال 18 873ا  855 ابهاعید  8

 اال 26 899ا  873 احمد  9

 اال 1 900ا  899 دمهمح 10

 اال 36 911ا  875 حسین بایلرا  11

 

 

 

 

 



 

 17 قرن نهم هجری نیمه دوم  در ی ایرانهات حکوم سیاسی  ثباتیبی بررسی آماری
 

ایام »غلغله و نفیر و فریاااد و دار و گیاار«   ،را  ی نیمه دوم قرن نهمهااالجه  نیس  که  بی

 در  ، یمهریدربار  شاعر    ،ق(906ی  ا)مرهف  (. امیر علیشیر نهایی121:  1، ج1349اند )واصفی،  نامیده

 گهید:میعصر اهد   حاکمان همشنالمدت بهدن که اهباره 

 آیدهنه  ناشده اهی  اایر می              شهی که ملک جهان را به ظلم کرد اایر

 . (74: 1342نهایی، )

بحااران گسااررده ایاان وضااعی ، به وجهد آماادن  اشاره شد، یکی ا  دالیل اصلییهرکه  همان

ن باارای  عیاای  و بهروکراااای کارآمااد  ماا وکارهای ال   ران جانشینی نیز ا  نبهدِجانشینی بهد. بح

شد که هر فرد ذکهر ا  ااندان حکهماا ، اااهد را مساارحق گرف  و مهجب می  میئجانشین نش

 ا روی کار آمدن فااردی قدر منااد و کنااار   ،ومرجاین هرجفهت حاکم قبلی بداند.  ا   بعد  جانشینی  

دااا  ا    ،ن قاادرتوران هاام ماادعیاا برااه در همااین ددامااه داشاا .  مدعیان قاادرت ا  همه دن  

چه  مااانی دچااار ضااعف داشرند و همهاره مررصد این بهدند که حاکم وق   ای اهد برنمیه الش 

در چنااین شاارایشی، آنهااا دچااار بحااران یبیعراااً  اهد حاااکم شااهند. ، ا او را برکنار کرده  ،شهدمی

 کرد.ای آنها را دوچندان میهشدند که دامنه بحرانمیمشروعی  نیز 

 آنهان عمر حاکمان و شیوه مرگ نگیمیا . 2ـ 1

معیااار میااانگین  نگااا نگی بااا  ای  رابشااه  ،میانگین ان عمر و شیهه مرگ حاکمااان  یمااهری

حاکم نیمه   8و  حاکم ابردایی    3حاظ نیز  فاوت بار ی میان   که ا  این  یهریبه  ؛الشن  آنها دارد

. مااا بااین ا  دنیا رفرندان      با مرگ یبیعی و کهه  ، یمهر و شاهرخ  د.شهمی  دوم قرن نهم دیده

بعد ا  یک دوره که اه فرمانروایی عزل و  ندانی شد. او در نهایاا ، در ری،   ،این دو، الیل الشان

 ،، عبدا لشیف، عبااداهلل و ابهاااعیدبیگا غدر میان جانشینان شاهرخ، اما  ؛به مرگ یبیعی فهت شد

ن احمد، الشان محمهد و ااالشان لشا، ادند و ابها لاام بابرایاای به قرل رایبر اثر  خاصمات  

پیرمحمااد، عمرشاایخ و   :هاااییبیعی درگذشرند. اااه فر نااد  یمااهر بااه نام  حسین بایلرا به مرگ

در جنگ کشره شاادند. همچنااین، باایش ا  نیماای ا  شاااهزادگان  یمااهری، ا  نساال نیز  میرانشاه  

 1.(7و6، 5جداول  :ک.)ن ر نبردندر اا م به گهو عمرشیخ، ا نشاهشاهرخ، میرا

 

 
احسرن (،  ۲)جمجمع بحریین    ،مطلع سعدین  : نابعی چونشیوه مرگ شاهزادگان تیموری، از صفحات مختلف ماطالعات  .  1

 ( استخراج شده است. ۸)ج  تاریخ الفی وآرا تاریخ جهان،  التواریخ
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 1398 سران ابو  بهار ،29 هشمار زدهم،ای اال /سخن تاریخ

 ها: ااامی اوالد شاهرخ  یمهری و شیهه مرگ آن5جدول  

 شیهه مرگ  ااامی  ردیف

 ملرهل  بیگ ا غمیر ا  1

 ملرهل  میر ا عبدا لشیف 2

 ملرهل  میر ا عبداهلل 3

 ملرهل  میر ا الشان محمد 4

 مرگ یبیعی  میر ا بابر  5

 ی یبیعمرگ  میر ا ابراهیم 6

 مرگ یبیعی  میر ا شاه محمهد  7

 مرگ یبیعی  ر ا عالءا دو ه یم 8

 ملرهل  میر ا یادگار محمد 9
 

 ها: ااامی اوالد میرانشاه  یمهری و شیهه مرگ آن6جدول  

 شیهه مرگ  ااامی  ردیف

 ملرهل  الشان ابهاعید  1

 مرگ یبیعی  میر ا عمرشیخ 2

 مرگ یبیعی  میر ا الشان احمد  3

 مرگ یبیعی  مهد لشان محمیر ا ا 4

 رهل لم میر ا بایسنلر  5

 ملرهل  میر ا مسعهد  6

 ملرهل  میر ا الشانعلی  7

 مرگ یبیعی  بیگ ا غمیر ا  8

 ؟؟؟ عبدا ر اق  9
 

 ها: ااامی اوالد عمرشیخ  یمهری و شیهه مرگ آن7جدول  

 شیهه مرگ  ااامی  ردیف

 ملرهل  میر ا انجر 1

 مرگ یبیعی  بایلرا حسین  2



 

 19 قرن نهم هجری نیمه دوم  در ی ایرانهات حکوم سیاسی  ثباتیبی بررسی آماری
 

نااد شاااهرخ(، بااه علاا  افااراط در )فر   ا نظیاار بایساانلر میاار  ،شاااهزادگان  یمااهریا     برای

عمرش را در هرات به ار برد، در  مان حیااات شاااهرخ در   اهاری فهت شدند. او که بیشررشراب

ا  گهیااد کااه بعااد در ایاان درباااره می ،شاااه ااامرقندیر وددار فااانی را وداع گفاا .  ،837اااال 

 (.351و350: 1318،  یدااامرقنه« بااهد )دیسنلر »به عشرت معاش نکرابکسی مانند    ،اسروپرویز

،  هاط پسرش بیگا غپدرکشی )نظیر قرل  ،های دیگربیشرر ا  دوره ،در مجمهع، در دوره  یمهری

و برادرکشی )نظیر قرل عبدا عزیز،  هاط برادرش (  696و686:  2، ج1372امرقندی،  )عبدا لشیف(  

ا   631:  6، ج1339میراهانااد،  )  ر،  هاااط باارادرش میاار ا رااارم(عبدا لشیف یا قرل میر ا ااااکند

 به وقهع پیهاره اا .   ،(234:  1343غفاری قزوینی،  ؛  762و633

 ،مساعد و در نیمااه دوم آن ، یمهری حکهم ل عمر، اوضاع در نیمه اوّا   حاظ میانگین یهل 

 ،جانشااینان آنهااارد  و اای در مااه  ؛اااا   بااهدهیبیعاای    ،و شاهرخ  عمر  یمهراندا ه  نامساعد اا .  

الیاال اال،  71(، ق807ا  736 یمهری،  یمهر )  اکم ابرداییحاه  میان    ردگهنه نبهده اا .  بدین

که مرهاااط   اندحیات داشره  اال  72(،  ق850ا    778شاهرخ )اال و    28(،  ق814ا    786الشان )

 ،رااه نشااهداگر مدت عمر الیل الشان در نظاار گرف  (.2نمهدار  ن.ک:  )  شهداال می  57  ،عمرشان

 795بیگ )ا غ اما در میان حاکمان نیمه دوم قرن نهم،  1؛یابدیمونیم افزایش  اال  71ن عدد به  ای

 ،(ق861ا    826اال، میر ا ابها لاام بااابر )  19(،  ق855ا    836اال، عبداهلل میر ا )  58(،  ق853ا  

ا   858د )محمااه  ،اااال  44،  (ق899ا    855)  احمااد  اااال،  46  ،(ق873ا    827اال، ابهاعید )  35

: 8، ج1382 رهی،    ر.ک:اند )اال عمر کرده  69(،  ق911ا    842اال و حسین بایلرا )  42  ،(ق900

 313  ، اان  7عماار ایاان  مجمهع    (.240  ا  215:  1386؛ قزوینی،  640:  1349رومله،  ؛  5249و5191

ه باا  ،این عاادد (.2نمهدار  :ک.دهد )نا  میرا به دماه  چند و اال 44شهد که میانگین  اال می

ماادت بااهدن که اهکننااده پااایین و بیان ،یک السله  نعمر حاکما  برای میانگین انّ  ،یهر یبیعی

 ،یااک  اانا  ماادت عماار  در شرایشی به دا  آمده اا  کااه ،میانگین اینفضای ایاای اا . 

ایالعی در دا  نیس .  ردیدی وجااهد ناادارد   ،که دوره الشن  که اهی داشرهعبدا لشیف  یعنی  

، ایاان و کشره شدن در ااانین جااهانی  ،اودر دوران    فراوان  هایو  هیئه  ومرجهرجکه با  هجه به  

 (.696 ا  695 :2، ج1372امرقندی،    ر.ک:حاکم عمر که اهی داشره اا  )

 
جانشینی بوده اسمت،  تیمور و شاهرخ که دوره حکومت خلیل سلطان و بحرانِ  ه زمانی بینفاصلشود که  . مشاهده می1

سمال و توسم   ۲۸سمال، عممرش   ۵زیرا مدت حکومت خلیل سملطان    ؛گیردسیاست حالت ناپایداری به خود می
 رقبای خود عزل شده است. 
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چندانی باارای پاارداارن بااه  فرص  ،دهد که حاکمان نیمه دوم قرن نهممی  نشان  مسئلهاین  

 نهااا ین بین،  ا  در  اند.هشدمی  فهتو یا    کشره  ،عد ا  مدت که اهیب  و  اندکردهنمی  امهر جامعه پیدا

و  ، یهالنی بااهدن دوره ااالشن باید الشان حسین بایلرا را جدا کرد که به عل  یهل عمر کافی

بااه همااین ااابب،  هانس   ا حدودی به مسائل جامعااه و امااهر فرهنگاای بپااردا د.    ،منش ایرانی

در نریجااه هیسد که نجانشینان شاهرخ می دوره بایلرا، درباره میراهاند با جدا کردن الشان حسین

ومرج به احهال های گسررده درونی، هرجو فرنه  هاجنگو  »پادشاه ذوشهک  و نافذفرمان«    نبهدنِ

 (.  807: 6، ج1339 راه یاف  )میراهاند، ارااانوالیات ویژه مملک  و به

شاهزادگان   شد کهمهجب می  ،جانشینی  همسئلهای مر بط با  بحران  در مجمهع، باید گف  که

 یاارا بااه   ؛بااه وجااهد آورناادرا    یهل عماار  کاهش میانگین  ،جان هم افرادن یکدیگری با به   یمهر

کااه غا باااً در ا  ، قراال اوبه  هیئه علیه وی  ،ر، مدعیان دیگوق   محض آشکار شدن ضعف حاکم

ثبااات  کااه در شاارایطدرحا ی  ؛دناادی ورمی، مبااادرت  قاادرتیا یدن به  و دا     ا  ایین بهدانین پ

 رود.ن قدرت، این فضای ملرهب ا  بین میپیدا نکردن مدعیافعا ی    با اجا هایاای،  
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 (ق873ـ  810قراقویونلو )ثباتی سیاسی در دوره بی .2

 و میانگین سلطنت حکومتمیزان عمر  . 1ـ 2

در غاارب  «قهیهنلهآق»و  «قراقهیهنله»های  مان با دوره  یمهری، دو السله  رکمن به نامهم

در  آنهاااای  کردنااد. اهد را  أ حکهم اقهیهنلهها  ود ر دو، قر یان اینایران شکل گرفرند. در م

)روملااه،  بهدناادعرب  عراقعراق عجم و    های قدر مند آذربایجان،حکهم ا   اکثر دوره  یمهریان،  

ااامی یااز بااهد. اااال رشان شااهر  بر و پایرخ ند. آنها گرایش به  شی  داشر(511  ا  510  :1349

قرایهاف با کشرن میرانشاه   ،دانس  که در این االقمری    810باید  ای  السله قراقهیهنله را   أ

اااا ه   13در دوره    ،. قرایهاااف(42ا    46  :همااان)  اااارلالل کاارداعالم    ، یمهری در نبرد اردرود

، دوره وقلماارو اا     هاااییبخش  بااا  صاارفو    ، الشان احمد جالیری را شکساا  دادالشن  اهد

وارد جنااگ بااا و قرایهاااف، او را  ش قلماار. گساارردکاارو قشعی    ماین السله را مسرحک أای   

هنگااام یکاای ا    وی،چندین مر بااه بااا هاام جنگیدنااد. ااارانجام    ،شاهرخ  یمهری کرد و این دو

، 1333)اهاناادمیر،  شدت بیمار شد و درگذش به ،قمری  823در اال    ،نبردهای اهیش با شاهرخ

 ؛ادامه دادا شاهرخ را  نگ ب(، جق841ا    823ااکندر )  قرا  ،. پسرش (109:  1349ومله،  ؛ ر607  :3ج

، 242 ااا: )اااهافی، بی اال بهده اااا  18 ،ااکندر  اما  هفیلی پیدا نکرد. مدت عمر  مامداری قرا

 .(710ا   709و701 ا  696 :6، ج1339، میراهاند؛  264و247

 دوره  به  ،السله قراقهیهنله  ،در دوران او  د که( بهق872ا    841ااکندر، جهانشاه )  جانشین قرا

با مرگ شاااهرخ   و ی  ؛اهد راید. او  ا  مان حیات شاهرخ، اهد را مشی  او نشان داد  ی  ثبو    اوج

بااا ویراناای  ،را گسااررش داد. فرهحااات او  یشهای جانشینی بعد ا  او، قلمرو اهو با اارفاده جنگ

های آااایب  ،ایااران  نااهاحی مرکاازیا  والیات  رای  و ب  همراه بهد و شهرهای الشانیه و اصفهان

 1داناادوش« میفرعااهنو  له، او را حاکمی »ارمکار، گردنکشبه همین ابب، روم  .دیدندراوانی  ف

امااا   ؛پایرخ   یمهریان را نیز در  مان الشان ابهاعید  صرف کرد  ،او هرات  .(464:  1349)رومله،  

 ا 829 :2، ج1372)ااامرقندی،  دبا گشاا  شاا  مجبهر بااه  ،به عل  یغیان فر ندش در آذربایجان

. بعااد ا  جهانشاااه، پساارش نهاد  گیری او ون حسن، السله قراقهیهنله رو به ضعفبا قدرت  .(838

ااکندر و غلبااه باار   قراهای جانشینی با یکی ا  پسران  کشمکشبعد ا     ،(ق873ا    872حسنعلی )

 
داشمت و بمر فسمق و دخوی بود و شرع را خموار میمردی نااعتماد و بیسد: »نوباره او می نیز در  لُب التواریخ. مؤلف  1

 (. ۲47: 13۸6نمود« )قزوینی،  میفجور اقدام  
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انگیخاا « ها میو  فرنااهدت »هاار ردر این مبه  عم مناب ،    و  کندیک اال الشن      هانس   ،او

 434 :1356یهرانی، ) به پایان راید حکهم این در  مان او، عمر  (.34: 1361، انقز باش اریخ )

  .(470 ا  463  :1349رومله، ؛ 437 ا

بااه  ،این اناادا هکه  (241: 1386)قزوینی،  اا ه بهد اال 63 ،قراقهیهنله حکهم میزان عمر 

کااه بااه بدویری   یرا آنها به غیر ا     ؛شهدمی  محسهب  حکهم یک  ای  بر  که اه  یمد   ،یهر یبیعی

اااهد  حکهم در یهل   ،جدید  اداریایاای و    نهادهای  و  ثبی   با مشکل اارلرار  ،آن دچار بهدند

ی هاااجنگ  اگاار  ،. به ایاان مسااائلیلبیده اا می  ی رابسیار مان    ،به اهدبه نه  که  مهاجه بهدند

  ااررنجوضاع بغایران اضافه شهد، ا  جنهبیغربی و    ایشان در منایقگسررده آنان با  یمهریان و رقب

اااهد در  مااان  حکهماا در حال  ثبی   ،به رغم اینکه بعد ا  دوره  أای  ،قراقهیهنلههاشهد. می

 دورهدر به عبارت دیگر، آنها   ؛وارد دوره انلرا  شدند  ،علیبه یکباره در دوره حسنجهانشاه بهدند،  

 یی نکردنااد.،  اشرندار گذ   یمهریان پش   که  افه ی راشدند و مرحله  ر   منل  ، ثبی  قدرت اهد

آنهااا بااا ایاان   ،نبهد  حسن  قدر مندی چهن او ون  رقیبقهیهنله و  آق  یایفهاگر ظههر    ،بدون  ردید

 رفرند.نمی ا  صحنه ایاای کنار ،ارع 

 15امشااان، میااانگین فرمااانروایی چهااار  اان ا  حکّ،  حکهم با  هجه به این ملدار یهل عمر  

اااا ه فرمااانروایی حساانعلی در نظاار ران یکاگاار دو  .(3نمهدار    و  8جدول  :  ک.)ن  نیم اا واال

با وجهد این، آنها در دوره حکهماا  اااهد، یابد.  اال افزایش می  20گرفره نشهد، میانگین آنان به  

رامااهن هااای پیبااا حکهم   درون ااندانی و مبااار هوقفه  بیهای  بیشرر وقرشان را صرف درگیری

  کردند.داالی می
  

 ها ه و  اریخ فرمانروایی آناقهیهنل: ااامی حاکمان قر8جدول 

 مدت  مان حکهم   اریخ حکهم   نام حاکمان  ردیف

 اال 13 823ا  810 قرا یهاف 1

 اال 18 841ا  823 قرا ااکندر  2

 اال 31 872ا  841 جهانشاه  3

 اال 1 873ا  872 حسنعلی  4
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های  اارک و مغااهل کااه در ایااران قراقهیهنله، براالف برای دیگر حاکمااان الساالهحاکمان  

برای مثااال، قرایهاااف   ؛درت رفرندگرایی و مرمرکز کردن قاهی ایرانیحکهم  کردند، کمرر به  

اهد را  رکمنی ااده نامیده و هدفش را بدون  هجه به آداب الشن ، حفظ راهم و مبااادی ایلاای 

ثیر همین شرایط، آنها نه نیا  به نظام اداری، أ ح    (.555: 6، ج1339د، میراهانکند )عنهان می

 : شااکیال ی چااهن ا  ن برای اداره منایق اهد داشاارند و نااهقضایی، ما ی و ایاای اارهار و مدوّ

 . این بااه معنااای آنبراهردار بهدند ها و غیرهها و جادهمدراه،  علیم و  ربی ، با ار، کاروانسرا، راه

بلکه شیهه و ابک نظام  ؛ه آنها مخا ف  و عنادی با چنین نظام و  شکیال ی داشره باشندنیس  ک

ای اا م، فر ندانی د یاار و اابی  یزرو، رمه  کنند.ایلیا ی چنان ااده اا  که به اینها نیا  پیدا نمی

 ،بااارهدر ایاان  ای ا  نیا های یک نظام ایلی اااا  )، عمالً بخش عمدها    و ا بره پسرا  چابکسهار  

ثبا ی ایاای السله قراقهیهنله، همااین (. یکی ا  دالیل اصلی بی85  ا  84  :1377 یباکالم،    ر.ک:

کااه ایاان  دارد نیااا  اییافرهبااه قهاعااد اااا مان ، یرا کشهرداری و اداره جامعااه  ؛بهده اا   مسئله

 .بهره بهدالسله، ا  آن بی

ای جااز کشاارار و راایشی که نریجااهعدد و فمرها و  دواهردهای  قراقهیهنلهها، به عل  جنگ

غارت و ناامنی و فلر و قحشی نداشره اا ، چندان مهرد قبهل مردمااان نااهاحی غرباای و جنااهبی 

 ر ا   یمهریان داشرند. حاکمان این السله، به جااای اااارحکام و ایران نبهدند و جایگاهی مرز زل

ا  ااکنان آنها  دند. آنهااا  و اااذیا مشروعی  حکهم  اهد در میان مردم، دا  به غارت شهره
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های آنها نامالیم   ا   ،ی بهدند و منایق شهری و یکجانشینهای بدوی و چادرنشین مرکبه گروه

گهیند آمیز آنها در نهاحی شهری اخن میکرات ا  اعمال اشهن به  ، اریخی  . مرهندر امان نبهد

شاادند میچااهن ارااااان     ریرنایق دوممهاجرت به  مجبهر به    ااکنان آنهادر برای مهاق ،  که  

افرنامه ؛ 332:  1356؛ یهرانی،  942:  2ج  ،ان؛ هم656:  1، ج1372امرقندی،    ر.ک:  ،)برای نمهنه

ظههر صفهیان و اقبال مردم به آنهااا، نریجااه عملکاارد نااامشلهب و  (.81: 1381،  ونیزیان در ایران

  1شان بهده اا .ی عدم مشروعی  آنان در نهاحی  ح  حاکم

 هانگین عمر حاکمان و شیوه مرگ آنامی  .2 ـ 2

 یاارا  ؛اا   حکهم ایاای در این    ثبا یبیی ا   دیگر   صهیر  ،حاکمان قراقهیهنله  شیهه مرگ

آنهااا  و یاااد بااهده  حکهماا عناصر مرداال و مزاحم در درون این  حضهرا  همان دوره  أای ، 

 ،به  حاظ قاادرت ایاااای  ،نهایاری ا  آبس  .عر  اندام کنند  ،نیرواندکی  آوری   هانسرند با جم می

رقبای دیگر   ،به یهر قشعی   هانس نمییک ا  آنها  هیچ  به همین د یل،  و را  با یکدیگر بهدند  هم

 ، قااراایاان الساالهدر میااان چهااار فرمااانروای  .  و قدرت را در اهد مرمرکز کنااد  را ا  میان بردارد

جاادول   ن.ک:)  درگذشاا   هانیناگه مرگ  و قرایهاف ب  ندجهانشاه و حسنعلی، کشره شدااکندر،  

یهرانی، )  به قرل راید  در هنگام جنگ با شاهرخ  یمهری  ،قباد هاط پسرش شاه  ،ااکندر  قرا.  (9

 :همااان  ر.ک:)  قهیهنلههااا کشااره شاادندبه دا  آق  نیز  . جهانشاه و حسنعلی(146ا    144:  1356

 .  (5337: 8، ج1382 رهی و قزوینی،  ؛ 510ا   509و434

در  به حکهم  نرایده، اما قراقهیهنله که معروف به برای ا  شاهزادگانان   همی  ،اندر این می

محمدی   پیربهداق،  شاهزادگان،  ،در بین این  داشرند نیز اشاره کرد.ی  بسیار حهالت ایاای نلش  

 هاط   ،به مرگ یبیعی درگذش . پیربهداق  ،و ااپند میر ا  ندکشره شد  ،حسینعلی  ، ابهاعید ومیر ا

 
سماخت و . برای مثال، روملو می نویسد که شاهزاده محمدی میرزا )فرزنمد جهانشماه(، اراذل را والمی و کمارگزار می1

او ضممن اینکمه باخشمونت و  : گویدمی آورد. وی در ادامهتل میق به ،گرفت و بعد از استیفای مالمیآنها را   ،سپس
(. منابع دیگر نیمز از ویرانمی 467:  1349رساند )روملو،  گرفت، آنها را به قتل نیز میقرا را میزور، مال مردم و فبه

چهارده گویند: »محمدی در اصفهان قریب  ن میاصفهان، توس  این شاهزاده و خشونت نسبت به اهالی آن دیار سخ
ظلممه   . د و ظل، و بیداد مهمل نگذاشتفتنه و فسا  ،ی  دقیقه از دقایق  . ان بر ی  منوال گذرانیدسال در ظل، و عدو

آخراالممر ایشمان را بمه  . نمودنددر خرابی کافّۀ سکّان سعی می  ،ساخت تا به قدر امکانو اراذل را والی و عامل می
: 13۸1،  سفینامه ونیزیان در اییانک:  ر.   ،؛ همچنین4۰1:  13۵6رانی،  کرد...« )طهعقاب و شکنجه گرفتار میعذاب و  
 کمی از محمدی میرزا نداشته است. گر شاهزادگان قراقویونلو نیز دست(. عملکرد دی ۸1
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به دااا  ابهاعید به قرل رایدند.  قهیهنلهها  ه دا  آقب  ،محمدی میر ا، و   امحمدی میربرادرش  

: 2، ج1377شهشاارری،  )  ندحسینعلی نیز  هاط پسران جهانشاه کشره شاادو    ،برادرش قرا ااکندر

وماارج هااای ایاااای و هرجنیز باار قرل  های  ناندایسه.  (65:  1378،  قزوینیمنشی    ؛370و368

 434و146ا    144:  1356  ؛ یهرانی،230ا    228:  1349رومله،    ر.ک:  ،هرر این باافزود )داوضاع می

 قراقهیهنلههاا . حکهم گهیای فضای ایاای و درونی   ،اهد  ،این وضعی  (.437ا 
 

 ها: ااامی حاکمان قراقهیهنله و شیهه مرگ آن9جدول  

 شیهه مرگ  نام حاکمان  ردیف

 مرگ یبیعی  قرایهاف 1

 ملرهل  ااکندر  قرا 2

 ملرهل  جهانشاه  3

 ملرهل  حسنعلی  4
 

قراقهیهنله،  نهااا ا  قرایهاااف و جهانشاااه ایااالع در دااا  اااا .   حاکمانعمر    درباره مدت

امااا  ؛(251ا  248: 1343غفاااری قزویناای، ) انداال عمر یافره 64و جهانشاه  ،اال 65قرایهاف 

در  ،نیافرااه چندانی عمر ،السلهویژه آارین حاکم این  به  ،دو حاکم دیگر  ، هان داش نمی   ردیدی

 وی را بااا  ،مناااب   کااه  حسنعلییهالنی نبهد.    ایلی  ، یرا مدت فرمانروایی آنها  ؛جهانی کشره شدند

 1اند،  نها یک اااال حاکمیاا  داشاا مغز  هصیف کردهیری ابکشخص  »منشأ جنهن« و  عنهان

اهیش،   رعمدر یهل    همه این حاکمان  .(510:  1349؛ رومله،  510ا    509:  1356یهرانی،    ر.ک:)

باار انحشاااط ی محلاای ایاان  مااان، هاالسلهحاکمان دیگر در کنار به عل  نداشرن ارد ایاای،  

ویژه شاااه ملایسه آنها با حاکمان صفهی و بااه  دامن  دند.ایران  و شرایط ملهک ا شهایفی  ایاای  

 کند.را نمایان می مسئلهاین  ،لعباس اوّ

 

 
که بمه هنگمام طوریبه ؛ندگوی بارگی مفرط حاکمان قراقویونلو سخن می. منابع این دوران، از عیاشی، میخوارگی و زن1

گذاشمتند. برخمی از آنهما چمون جهانشماه، شمب تما صمب  بمرای کنار نمیاین خصلت را  ،، خود نیزهای مهجنگ
ک: ر. خوابیدند. به همین سبب، رقبمای او، بمه وی لقمب »خفماش« داده بودنمد ) خوشگذرانی بیدار مانده و روز می

 . ( ۲61:  13۸1رجعفری، ک: می، ر. ؛ همچنین۵1۰و46۵ م464 : 1349روملو، 
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 (ق908 ـ  872)ونلو قویآقثباتی سیاسی در دوره بی .3

  و میانگین سلطنت حکومتمیزان عمر  . 1ـ 3

 اارکمن  حکهماا قهیهنلهها به عنااهان آق مان با السله قراقهیهنله در نهاحی غربی ایران، هم

ایاان دو ااارار ایاای، نظامی، اجرماااعی و اقرصااادی    .ریزی کردندپایه  ،  شکیالت اهد رادیگر

ااااارگاه ایلاای   هماننااد قراقهیهنلههااا  نیااز  ههالقهیهنآق  کهن؛ چنابهد  همبسیار شبیه به    ،حکهم 

شان نبهدند؛ با مشکل اارلرار مهرد  هجه  ،های شهریو گروه  مرکی بهدندبر عناصر بدوی    ،داشره

 نزد(، رهبر)بخهانید حاکم نهادهای ایاای، اقرصادی و اجرماعی در نظام اداری اهد مهاجه بهدند؛ 

شااد و جنااگ معنااا می  در شمشیر و  ،بیشرر مسائلد؛  شهمند  للی میناپذیر و فرشکس آنها    ایل

بااراالف  ،قهیهنلههااا فاوت آنها در این بهد که آق برایشان محلی ا  اعراب نداش .  ،آاایش مردم

 و اپ   بریز بهد. ،دیار بکر قهیهنله ابرداآق مذهب بهدند. پایرخ یانّ ،قراقهیهنلهها

. او در یاای عماار یااهالنی بااهد (ق839ی امرهفاا )قراعثمااان  لااه،قهیهن ین فرد ا  السله آقاوّ

یهراناای، )  رقبااایش جنگیااد  مر به با  300  ،روایریو به  شرک  کرد  بسیاریهای  در جنگ  ،اهیش

 به ادم  او درآمد  ،هاهای  یمهر با قراقهیهنله و عثمانیهنگام جنگ  ،. قراعثمان(31ا    30:  1356

 :هااای ن دیگر به نام  اه ر یب  او ون حسن، به   ا  مان  ،  او. بعد ا(877  :2، ج1380)حافظ ابرو،  

فرمااانروایی  ،(ق874ی ا( و جهانگیر )مرهفق848ی احمزه بیگ )مرهف (،ق844ی اعلی بیگ )مرهف

 ر.ک:)  اااا   جانشااینی  مسئلهو مبار ه بر ار    اارالفات داالی  داشرند. دوره آنها، دوره نابسامانی،

 .(244ا   243:  1349له، ؛ روم182ا   111:  1356یهرانی، 
، بعد ا  قمری  872قهیهنله را باید  مان او ون حسن، در اال  آق  حکهم ای   اال واقعی  أ

اااا  کااه بهده  نیز در  مان او ون حسن    حکهم شکس  قراقهیهنلهها دانس .  ثبی  و اوج این  
نلههااا،  بریااز و شکس  قراقهیه ا  به بیشررین حد اهد راانده بهد. او بعد  را  حکهم مر های این  

 منایلی نظیر نهاحی داالی ایران، کرداران، عااراق و  ،هد درآورد. همچنینمنسران را  یر نفهذ ارا
فرمانروای  یمهری نیز  هاط او به قراال   ،گرجسران به  ابعی  او ون حسن گردن نهادند. ابهاعید

 امااا در  ؛هااا پیهااا عثمانی غربی  به ا حادیه ضدّ  وی  .(565ا    367  :1356  ،یهرانی  ر.ک:)  راید
نااام داشاا  کااه بااه   « رجان»ها،   رین نبرد او با عثمانیناکام بهد. مهم  ،برابر الشان محمد فا ح

 درگذش  قمری 882در اال  ،او ون حسن 1اش شکس  اهرد.عل  کهنه بهدن  جهیزات نظامی

 
های او در برابر ناکامی ،ها را در اثر خویش نیاورده است. علت آنا عثمانیی اوزون حسن بهاجنگ  ،نی. ابوبکر طهرا1

 (. ۵۵3م۵۵۲ : 1349: روملو، ، ر.کها بوده است )در این بارهعثمانی
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 . (567ا   566:  1349)رومله، 

در  ،کااه ایاان السااله  گفاا ری شاید برااهان ح ؛بسیار که اه بهد ،قهیهنلهدوره  ثبی  السله آق

ای  باقی ماند و دوره  ثبی  را یی نکرد. بعد ا  مرگ او ون حساان، ایاان السااله همان دوره  أ

و منا عات بر ار  اج و  خاا ، داالی شد    اه ی اانمانهابحران  درگیر  ،ی قبلیهاهمانند السله

بحااران   قهیهنلااه،ن آقان ) َله( شاااهزادگهای ارداران و مربیاداا  .  ای الینحل مانده بهدمسئله

قهیهنله، به جای  کامل داراوردهای او ون حساان و  ثبیاا  آق  حاکماناین السله را بیشرر کرد.  

مناف  شخصی را بر مناااف  جمعاای  ،اکثر آنها. مردم  دند ا  دا  به اااذی و غارتحکهم  اهد،  

د ملبه ی  و مشااروعیری ننرهانسر ،ین صهرتبدحد و مر ی قائل نبهدند.  ،داده و در این راه رجیح  

 به همین جه ،.  رایی جامعه ایران اا دوره ایر قهل  ،و دوره آنها  به دا  آورند  ها هدهدر میان  

کرد، بساایاری ا  اکااابر و اعیااان و  گیری آغا  کاپههای اهد را برای قدرت ،  صفهیانهنگامی که  

قهیهنلههااا براباار آق  ردیش پیاادا کاارده و  گاارا  نآنااا  هیبااه ااا   ،ایراف  شهرهایو    مردمان  بریز

 .(73:  1359کردند )منشی قمی،   انحمایرش

دوره فرمااانروایی که اااهی نفر دیگر به  خاا  نشساارند کااه اکثرشااان    7بعد ا  او ون حسن،  

 12( بهد که به ماادت  ق896ا    883الشان یعلهب )  ، رین آنهامعروف  .(10جدول    :ک.داشرند )ن

 ، در منا عه و ارکهب رقبای داالی گذش اوم   ه . بیشرر دوره حکحاکمی  داش  ماه  دوو    اال

 حکهماا اواااار  به نهشااره منشاای قماای، در    .(1379ک: رو بهان انجی،  ر.  ،)درباره دوره یعلهب

داعیااه  ،افااراد بساایاری »در والیااات عااراق و کرمااان، جدای ا  حاکمان ایاان السااله، قهیهنلهآق

با روی کار آمدن شاه (. 76: 1359قمی،  برافراشرند« )منشینا و الغیر«  أی »و  هااارلالل نمهده  

، در نخجهان ااالشان قمری 907کنار رف . شاه ااماعیل در اال  حکهم این ااماعیل صفهی، 

برااای ا  افااراد ایاان  اگرچااهشکس . دان الشان مراد را درهم، در همقمری 908ا هند و در اال  

ی داشاارند، امااا اااال واقعاای یفهیان جنگ و گریزهاااندان،  ا چند اال بعد ا  روی کار آمدن ص

غفاااری قزویناای، ؛ 37ا  35: 1366، حسااینی ااااررآبادی  ر.ک:)  دانساا   908انلرا  آنها را باید  

 .(258ا   251:  1343
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 هاقهیهنله و  اریخ فرمانروایی آن: ااامی حاکمان آق10جدول 

 مدت  مان حکهم   اریخ حکهم   نام حاکمان  ردیف

 اال 11 882ا  872 حسن  او ون 1

 ماه  6 883ا  882 الشان الیل 2

 اال 12 896ا  883 الشان یعلهب 3

 اال 1 897ا  896 بایسنلر  4

 اال 6 902ا  897 الشان رارم  5

 ماه  5 903ا  902 الشان احمد  6

 اال 4 907ا  903 الشان ا هند 7

 اال 5 908ا  903 الشان مراد  8

 

نگذشااره بااهد کااه وارد دوران افااهل   لههاااقهیهنآق  حکهم   ای أا   ی  چندانبنابراین،  مان  

ا برااه در  اند.کمراارین عماار را داشااره  ،نهاامقرن    یهادر میان السله  ،عمر  اال  36  باآنها  شدند.  

ااای  و ه اااال  أباا   ،امااراا . عل  این  قهیهنله، مرفاوت ذکر شده  برای مناب ، عمر السله آق

،  اریخ نگاراران ف  ؤ( مق959ی  ا)مرهفشانی  غفاری کا  ،رای نمهنهب  ؛باشدمی  مربهط  آنهاانلرا   

ای  این السله را در  مان او ون کند. او، به صهرت کلی،  أذکر می  اال  42این السله را    عمر

کنااد. او اما اال دقیااق آنهااا را ذکاار نمی  ؛نهیسدو انلرا  آن را در  مان الشان مراد می  ،حسن

برشاامارد،  ن راهنگامی که ااامی آنااا و ی؛ یسدنه ن می 9السله را همچنین،  عداد حاکمان این 

 .  (358   ا:بی)غفاری کاشانی،   کند ن را ذکر می 7

قرایهنلههااا در اااال   منلر  کااردنبا  هجه به    قهیهنلهها راآق  با وجهد این، مدت عمر واقعی

بایااد اال  36 ،ریقم 908و شکس  قشعی ا  آنها در اال  و روی کار آمدن صفهیانقمری    872

 مان فرمانروایی دو حاااکم اال ا  مدت  4نفر بر آن حکمرانی کردند.    8اال،    36ر این  دس .  دان

حاااکم،   8اااال باار    36 مان با هم بهده اااا . بااا  لساایم  ، هم(الشان ا هند و الشان مراد)آار  

. بلی کمرر اااا ق حکهم  حاظ نیز ا  دو این ا  که آید ونیم الشن  به دا  میاال  4میانگین  

یبیعراااً   .(4و نمهدار    10جدول    :ک.)ن   نها چند ماه حکهم  داشرند  ،السلهحکام این  ر ا   چند نف

و   حاااکمیااک    روی کار آماادن   یرا  ؛اا   برای یک حکهم   این میانگین الشن ، دوره که اهی

ونیم نیا  اال 4، به  مانی بیشرر ا   هجه به مسائل جامعهو ن را ثبی  مهقعی  او و انرصاب کارگزا



 

 29 قرن نهم هجری نیمه دوم  در ی ایرانهات حکوم سیاسی  ثباتیبی بررسی آماری
 

درگیاار   نیزدر این مدت کم    ،حکهم این  حاکمان    نیز در نظر گرفره شهد که  مسئلهاین    اگر.  دارد

  رثبااا ی ایاااای نمایااانبیهااای درون ااناادانی بهدنااد،  یلب و درگیریمنا عه با عناصر قدرت

  صاافهیان را نیااز در روایری که جانبداری ا ،عبدا لشیف قزوینییحیی بن به همین د یل،    شهد.می

 ،نهیسااد: »در  مااان ایشااانقهیهنلههااا میآقدرباره وضااعی  ایااران در دوره  آن دید،    ان در همی

آمااد و رعیاا  پریشااان و مرفاارق ظلم و ارم، قحااط و وبااا پدیااد  و ا  شهمی    مملک  اراب شد

ی بااه نیااز چنااین دیاادگاه  اریخ قز باشانانمؤ ف ناشنااره کراب    (.261:  1386قزوینی،  )  «گشرند

 (.19:  1361،  قز باشان  اریخدوره آنان دارد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هااای جانشااینی ناشاای ا  آن، در السااله بحرانبه همین ااابب، بایااد گفاا  کااه باادوی  و  

بااه  ،ای در این الساالهبه اخن دیگر، مناابات قبیله  ؛قهیهنله، بیشرر ا  قراقهیهنلهها بهده اا آق

بردایی در حااال درجااا یک حا   ااده و ابعد ا  او ون حسن، در   آنهاو    اعالی اهد رایده بهد  حدّ

 . ند دن بهد

 .و جاافراااده ناادمنااه اااا وکار نظام  ؛ دماایل را  حرف اوّ  ،فردیدر این مناابات، اارعدادهای  

شااد. یر قهلرایاای جامعااه ایااران  شاادید میرد ایاای براهردار نبهدند، ااا ا  اِ  حاکمان  ا آنجاکه

دیگاار  قهیهنلههااا وآق نااهی و ااالجهقی،اااامانی، غز :نهایی چااههمچنااین، بااراالف السااله
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ردند و حضهر این بشهرداری بهره نمیا  و را و مشاوران کاردان در  مینه ک  ،های این  مانالسله

هرچااه   یبیعراًاین فضای ملرهب ایاای باشد.    دهندهای  سکین هانس   ا اندا همی  ،هاشخصی 

 یاف .زی نیز افزایش می، میزان اشهن  و اهنریشدبر میزان بدوی  افزوده می

 هاحاکمان و شیوه مرگ آنمیانگین عمر  . 2ـ 3

قهیهنلههااا آق عمر شیهه مرگ و میانگین انّ، و میانگین الشن  حکهم میزان عمر همانند 

نرهانساارند  ،قهیهنلههاآق راد.می به اوج اهد  حکهم در این    ثبا یبینیز وضعی  مناابی ندارد و  

در  به اقراادار آنهااا  شمااه  د.ایجاد کنند که این اهد    در ااارار ایاای  شرایط باثبات و بلندمد ی

بااه ماارگ یبیعاای درگذشاارند.  ،و ا هند بیااگ( نفر )او ون حسن  2   نها  ،حاکم این السله  8میان  

دهد که او ون حسن هنگام بیماری،  هاااط همساارش الجهقشاااه باایگم احرمال میحری    ،رومله

الشان بایساانلر، الشان یعلهب،  ان الیل،  که الشحا یدر  ؛(568:  1349،  رومله)  باشد  شدهکشره  

هااای  اان در درگیری  4نفر،    6به قرل رایدند. ا  این    ،شان مرادالشان رارم، الشان احمد و ال

یا همسرش، و  هاط مادر  الشان یعلهب    دیگر، یعنیدو نفر  داالی  هاط دیگر رقبا کشره شدند.  

روملااه،   ؛256ا    249  :1343زویناای،  غفاااری ق  ر.ک:)  ند هاط صفهیان به قرل رایدراد  الشان م

جاادول  .ک:نهمچنااین   ؛427ا    426:  1381،  های ونیزیان در ایرانافرنامه؛  627ا    626:  1349

 .(123: 1356یهرانی، ) عثمان نیز در جنگ کشره شدرین فرد ا  این دودمان، یعنی قرانخس (.11

 هاآن  قهیهنله و شیهه مرگن آق: ااامی حاکما11جدول 

 شیهه مرگ  ی ااام ردیف

 مرگ یبیعی  او ون حسن 1

 ملرهل  الشان الیل 2

 ملرهل  الشان یعلهب 3

 ملرهل  بایسنلر  4

 ملرهل  رارم  5

 ملرهل  احمد  6

 مرگ یبیعی  ا هند 7

 ملرهل  مراد  8
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ایاان هان به میانگین آنهااا ا   قهیهنله، میعمر چند  ن ا  فرمانروایان آق با ایالع ا  مدت انّ

 868اال، الشان یعلااهب )  54(،  ق882ا    828او ون حسن )،  ناآن  بیندر    یاف .  دا  نیز   حاظ

ک: غفاااری قزویناای، ر.) انااداااال عماار کرده 12(، ق897ا  885بایسنلر )  و  اال،  27(،  ق895ا  

 ،قهیهنلهآق  حاکمان  عمر بلیه  انّا  میزان  .  (97ا    73:  1378؛ منشی قزوینی،  256ا    249  :1343

رقاب  شدید درون با  هجه به دوره که اه الشن  آنها و  ،اما به یهر حرم  ؛عی در دا  نیس الای

ل و میانگین یااه  ،اال  93،  شدهنامبرده  شخص  مجمهع عمر اه  اند.نداشره  چندانی  ااندانی، عمر

اااالم  ایاااای و   هدِنباا   ندهدهبسیار که اه و نشااان  ،اال بهده اا . این میانگین  31  ،عمرشان

قهیهنله، به بنابراین، در میان  رکمانان آق  .(5نمهدار    ن.ک:)  اا   ه ایرانعی در فضای جامعاجرما

 های ایاای باال بهده اا .یثبا ی، میزان بیعل  ابک  ندگی ابردایی و بدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه

ن مااداومی در آییرات ایاااای بهده و  غ ثباتای بیجامعه ایران در نیمه دوم قرن نهم، جامعه

محصهل »ا فاق و  صادف« بهد و هرآن امکااان داشاا   ،شرایط ایاای. پیهاره اا می  به وقهع

، بحااران مساائلهیکی ا  دالیاال اصاالی ایاان    ناپذیری در آن رخ دهد.بینیی پیشهاجاییهجابکه  

  حاظ قاادرت هب شاهزادگان و امرای مخرلف در صحنه ایاا  بهد کهجانشینی و حضهر  گسررده  

غا ااب شااهد و   بلیااه هانس  به یااهر قشعاای باار  نمی  یکیچدیگر بهدند و هیک  را  با هم  ،ایاای
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له، ناشاای ا  ذهنیاا  باادوی ایاان ایاان مساائ  آورد. یر ایشره اااهد درعی ا  ایران را  محدوده وای

و   شااانیکه منشأگرفره ا  ااااارگاه ایلآنها  اجرماعی ابردایی    نظام   یرا  ؛بهدها  حکهم حاکمان و  

در ذهنیاا   بااهد. هعجااین شااد هاحکهم هد این  اروپبا  بهد،    نهروکراای مدوّدر  عار  با یک ب

و   بااهددر او هی   و ااندانی    اانهادگی، نه منفع  جمعی و رفاه آحاد جامعه، بلکه منفع   آنها  ایلی

، بااه همااین ااابب  .دشاا  ده میدا  بااه اعمااا ی چااهن قراال و غااارت    ،برای نیل به این هدف

مااردم در  ،مشااروعی  ال م را نداشااره  ،نامناابعملکرد  به عل     ،این  مان  و حاکمان  هاکهم ح

 .ندبهد عه  شدن ود در حال  ودبهو  ای ا  آنها نداشرندجانبهدیگر، حمای  همه  هایبرابر قدرت

 حکهماا دو  اند.ی این  مان، عمر که اااهی داشاارههاحکهم ، حکهم ا   حاظ میزان عمر 

و   هچند حاکمانی چااهن جهانشاااهر  ؛انداال عمر یافره  36و    63به  ر یب    ،قهیهنلهآق  له وقراقهیهن

میانگین ااالشن   .کهشیدند در این دو السله مرمرکز قدر مند حکهم برای ایجاد  ،او ون حسن

ثبااات ایاااا  ایااران اااا . میااانگین حاکمان نیز در نیمه دوم قرن نهم،  صهیری ا  شرایط بی

و اااال    15  ،ونیماال  7ن،  در این  ما   ر یببه  ،لهقهیهنقراقهیهنله و آق،   یمهری  الشن  حاکمان

ها، منا عات دروناای و بیروناای فااراوان، اجااا ه ایجاااد حکهم این  بهده اا . در همه  ونیم  اال  4

در یااک رابشااه همبسااره بااا میااانگین داده اااا .  دوران باثبات و بلندمدت را به حکام آنها نماای

  نهم نیز پایین بهده اا .گین ان عمر حاکمان نیمه دوم قرن الشن ، میان

عباادا لشیف ایااالع در   حاکم  یمهری در نیمه دوم قرن نهاام )ا  ملاادار عماار  7مجمهع عمر  

دهااد. در السااله اال و چند ماه را بااه دااا  می  44اال اا  که میانگین    313دا  نیس (،  

 64و  65، اه ایالع در دا  اا  که بااه  ر یاابقراقهیهنله،  نها ا  میزان عمر قرایهاف و جهانش

(، در جهانی کشااره دو حاکم دیگر )قراااکندر و حسنعلی  ،اما به احرمال فراوان  ؛انداال عمر کرده

. در نهایاا  اااال اااا   31  عاادد پااایین  قهیهنله نیز میانگین ان عمر،شدند. در میان السله آق

ر آنهااا در  یاارا اکثاا   ؛اااا   ثبا یدهنده بیاناینکه، شیهه مرگ حاکمان اه السله مذکهر نیز نش

ر بااه ماارگ نفاا   4حاکم  یمهری در نیمه دوم قاارن نهاام،    8کشره شدند. ا  میان    منا عات درونی

حاااکم بااه ماارگ  1قراقهیهنلااه،  نهااا  الساالهاند. در میان نفر به قرل رایده  4  ،یبیعی فهت شده

اا م به   ارِ  ،نفر  2قهیهنله نیز  نها  آق  حاکم  8 ن دیگر کشره شدند. ا  میان    3  ،یبیعی فهت شده

  ن دیگر به قرل رایدند. 6گهر بردند و 
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