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بویه با استیال بر بسیاری از مناطق مرکزی و غرب ایران و دست یافتن آل

ترین  عامل اثرگذار بر رویکرد و غالب مناسباا    بغداد، به مهم بر دارالخالفه

بویه خیلی زود انسجام خود را نهاد خالفت تادیل شد. با این همه، دولت آل

از دست داد و در مسیر سقوط قرار گرفت. این نوشتار، ببا رو  تللیلبی ب    

 تاریخی، کوشیده است به این پرسب  پاسبد دهبد کبه ه ونبه برخبی از       

ترین دالیل برآمدن بویهیان، در مدتی نساتاً کوتاه به عامل نهایی سبقوط  مهم

 این خاندان تادیل شد؟ 

بویه،  های انلصاری آلدهد که بسیاری از ویژگی اله، نشان میهای مق یافته

آمیبز مبذهای و عبدم انسبجام و     از جمله: مرکزیت هندگانه، ن ر  تعصبب 

یکپاره ی قومی و مذهای در میان سپاهیان، پس از استقرار کامل بویهیبان و  

با گذر زمان، نقاط ضعف خود را نشان داد و ببه معلبلی سباختاری ببرای     

 زد. ین خاندان تادیل شد که سرانجام، زوال این حکومت را رقمحاکمان ا

                                              

 .(shquorishi@gmail.com)نور:  یامدانشگاه پ یاراستاد. 1
 .(Abozariran@yahoo.com)نور:  یامدانشگاه پ یآموخته دکترا دانش. 2
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 ههه    زوال دولههع یع تشهه یختهه   ی خالفههع اس  هه یهه  بو آل :کلیدداژگان  

 .ترک ی ن پ ه

 بیان مسئله

)علـ،، حنـو و اح(ـد(    « بویه»گانه وسیله فرزندان سهبهق(، 444ـ233)بویه حکومت آل

زمـان ایـو    فرد حکومت بویهیـان هـه  ـا آن   منحصربهگذاری شد. سه مؤلفه اصل، و پایه

گانـه، اسـتارار یـ     هرد، شامل: مرهزیـت سـه   های مت(ایز م،خاندان را از سایر حکومت

مذهب ننبتاً فراگیر در شرق عالم اسالم و  نخیر بغداد و  نلط بر مناسبات  حکومت شیعه

 دارالخالفه و خالفت عباس، بوده است.

سـرعت   (رهز قدرت، در سایه ا حاد و اننجام ننل نخنت، به بویهیان، با وجود عدم

هـای متاـارن قـرن     ریو و  أثیرگذار ریو دولت در میان مدعیان متکثر و حکومتبه مهم

ای فزاینده باعـ   گونه چهارم هجری  بدیل شدند. با ایو حال، گذر زمان و  غییر ننل، به

یه، شد و چندمرهزی بـودن حاه(یـت   ناشدن، در میان حاه(ان بوهای حلایجاد اختالف

  ریو ناطه ضعف ساختاری ایو حکومت  بدیل شد.سرعت به بزرگ بویهیان، به

عطفـ،   ق، ناطـه 224مـذهب در سـال    از طرف دیگر، فتح بغداد  وسط بویهیان شیعه

بویه در آغـاز حک(رانـ، و   بنیار مهم در  اریخ اسالم به وجود آورد. ننل اوّلیه حکومت آل

جریان  نخیر بغداد، داعیه مذهب، چندان، نداشتند و از باورهای مـذهب، حـداهثر   حت، در 

هردند. ایو موضوع، سبب شـد  ـا   عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خویش استفاده م، به

ق( و 656ـ723گرای، مذهب، حاه(ان بویه، هه در نهایت، به اباای خلفای عباس، )ع(ل

عنـوان   ذمه در دستگاه حک(رانـ، منجـر شـد، بـه    ه اهلهارگیری ننبتاً گنترد ه(چنیو به

  ناهل و رواداری ایو خاندان  لا، شود.

هـای متعـددی در   نکته قابل  وجه اینکه اگرچه هتـب، رسـا،ت، ماـا،ت و پـ وهش    

بویه و روزگار حکومت آنها ارائه شده، اما بررسـ،  های مختلف خاندان آلخصوص وی گ،



 171   1041 تابستان، نودو سوم، شماره  یستسال ب             

خاندان، ه(تر محل  وجه بـوده اسـت. بـه ه(ـیو دلیـل،      منتال علل ساختاری زوال ایو 

صورت منتایم به موضوع ایو مااله ـ علل    شوند، بههای، هه در ادامه معرف، م،پ وهش

 .اندـ نپرداخته بویهساختاری زوال آل

 ـوان بـه هتـا     بویـه پرداختـه، مـ،   طورهامل به موضوع آل  ریو آثاری هه بهاز مهم

، اثر جوئل هرمر اشاره هرد. وی در ایـو اثـرپ پ وهشـ،،    «بویه آل احیای فرهنگ، در عهد»

عنوان یک، از عوامل مـؤثر در رننـانا اسـالم،     هند  ا حکومت بویهیان را به الش م،

بویه و اوضاع زمان ایشان با هرداری از آل»اصغر فایه، در هتاب، باعنوان معرف، هند. عل،

مختلف حیات: اجت(اع،، فرهنگ،، سیاس، و  های، به بررس، جنبه«زندگ، مردم آن عصر

 فرهنگ، بویهیان پرداخته است. 

هـای سـوگواری در روزگـار    بررس، آییو»ای با عنوان النادات، در مااله ه(ینه رئیا

های مختلـف اجت(ـاع،، سیاسـ، و مـذهب، سـوگواری در ایـو دوران       ، به جنبه«بویهیان

یز را  شریح هرده است. در ماابـل، مجتبـ،   آم پرداخته و برخ، از مضرات ایو اقدام  عصب

بویـه عـراق بـر    واهاوی پیامدهای حکومت آل»ای با عنوان گراوند و ایرج سوری در مااله

بویـه در بغـداد پرداختـه و  نـاهل     ، به آثار مثبت حضور امرای آل«ساختار سیاس، اسالم

بویـه در  ات قـوت آل سا،ری  وان(ند، اقدامات ع(ران، و فرهنگـ، را از نکـ  مذهب،، دیوان

گـذاران اصـل، دوران   بغداد داننته و در واقع، در امتداد نظر هرمر، خاندان بویه، را از پایه

هه مریم شاهری و سید اح(درضـا خضـری نیـز در     اند؛ چنانزریو  (دن اسالم، برش(رده

، بـا ه(ـیو نگـرش بـه     «بویـه های عل(ـ، و فرهنگـ، دوران آل  مجالا و انج(و»مااله 

 هـه مالحظـه    اند. بـه ایـو  ر یـب، چنـان    ن،  اریخ حضور بویهیان در بغداد پرداختهبازخوا

های مثبت حکومت بویهیان پرداختـه شـده و یـا در    شود، در برخ، از ماا،ت، به جنبهم،

 سازی اغراق شده است.مواردی در ناش واقع، و  اریخ، ایو خاندان در پروژه  (دن

های عل(، نیز به برخ، از نااط ضـعف حکومـت   نامهافزون بر ماا،ت، در میان پایان

بررس،  حلیل، ساختار »بویه اشارا ، رفته است. عل، یحیای،، در رساله دهترا با عنوان آل
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، ض(و بررس، منائل اقتصادی، به عوامل فروپاش، مـال، و اقتصـادی   «بویهاقتصادی آل

ارشد با عنوان نامه هارشناس، انایو خاندان اشاره هرده است. ه(چنیو، امینه زبیدی در پای

،  ـالش هـرده اسـت    «روای، آنان بویه در اقتدار و انحطاط فرمان أثیر شیوه مدیریت، آل»

 های مدیریت، حک(رانان و سالطیو بویه، را مورد ارزیاب، قرار دهد.ا،مکان نارسای، حت،

ص  ـاریخ  های متعدد و ارزش(ندی هـه در خصـو  درهرحال، در میان  ألیفات و  رج(ه

طورخـاص نگـارش یافتـه، گـاه، اشـارات       بویـه بـه  طورعام، و  اریخ آل ایران و اسالم به

ارزش(ندی در با  علل ساختاری ساوط و زوال بویهیان ذهر شـده اسـت. در ایـو ماالـه،     

شده  گیری از منابع متادم  اریخ،، ض(و ارزیاب، برخ، از مواضعپ مطرح الش شده با بهره

 ریو علل ساختاری زوال ایو خاندان نیز شناسـای، گـردد و   بویه، مهمدر با  حکومت آل

 سازوهار منجر شدن هرهدام از ایو علل به ساوط نهای، آنان، بیان شود. 

بویـه  ازآنجاهه ایو پ وهش درصدد  حلیل  اریخ، علـل سـاختاری زوال حکومـت آل   

ـ   ـاریخ، اسـت. در    است، بنابرایو، روش مناسب برای بررس، ایو منئله، روش  حلیل، 

روش  حلیل، ـ  اریخ،، مورخ ض(و نال  رهیب، روایات مختلف، از  حلیل و  بییو علل و 

 ماند.  نتایج آنها نیز غافل ن(،

 بویهعوامل ساختاری زوال آل

  سه  پایتخت،  بهرا های، ایران،  روایان ایران، بودند هه  واننتند حکومت نها فرمان ،بویه آل

چهـار   ، آنـان  حک(رانـ،  هـه محـدوده   چنان بنیان نهند؛  شـیراز و بـغداد ری، :شهر بـزرگ

  گرفت. را دربرم،  و اهواز  جبل عراق، فارس، :سرزمیو

های متاارن، حکومت خـود بـر قل(ـرو وسـیع     بویه، برخالف دیگر حکومتدودمان آل

ایرانـ،  آنها نخنـتیو و  نهـا دودمـان     حت امرشان را  نها مدیون ش(شیر خویش بودند. 

اختیار عزل و نصب خلفا را بـرای مـدت بـیش از    بودند هه بر بغداد عباس، دست یافتند و 

سـال حاه(یـت، سـرانجام متـأثر از      731ی  قرن در اختیار گرفتند. ایو خاندان، پـا از  

 (رهـز قـدرت،  عصـب مـذهب،، چنـدگانگ، سـپاه،       عوامل مختلف ساختاری ـ مانند عدم 
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مصادره اموال ـ دچار ضـعف  ـدریج، و فروپاشـ، شـد. در ادامـه،       داری و سیاست اقطاع

بویـه    صویری  حلیل، از هرهدام از ایو عوامل و ناش آنهـا در زوال قـدرت سـالطیو آل   

 شود:  رسیم م،

 . عدم تمرکز قدرت1

بویه در روزگار  أسـیا و اسـتارار   های  اریخ،، حکایت از موقعیت وی ه دولت آلداده

زمان  عریف شد و ایـو  ساختار قدرت در ایو خاندان، بر پایه سه پایتخت همدارد. از آغاز، 

نظیر،  ا پایان دوران حاه(یت بویهیان است(رار داشت. البته باید اذعـان هـرد هـه    ب، شیوه

 ـر، یعنـ،    عنوان مؤسنان ایو حکومت، ض(و قبول زعامت برادر بزرگ برادران بویه، به

ه(کاری فراوان، از خود نشان دادند و  ا پایان ع(ر، به ق(، اعت(اد و 224ـ233عل، )ح : 

شد هه در سبب م،میثاق خویش وفادار باق، ماندند. بدون  ردید، ایو ه(گام، و ه(راه،، 

 سالیان حیات ایو سه  و، معایب عدم  (رهز قدرت در میان بویهیان آشکار نشود.

ی اخـتالف، رقابـت و نفـاق در    هـا  دریج نشانه بویه، بهاما با ظهور ننل دوم امرای آل

ق( بـه بغـداد و غلبـه بـر پنـر      213ــ 224میان آنها آشکار شد.  هاجم عضدالدوله )ح : 

های ساختاری حکومت، بود هه بـرادران  هننده گنل ق(، فعال261ـ223ع(ویش عزالدوله )

یه ق بغداد را  نخیر هرد و در سا261گذاری هرده بودند. عضدالدوله، اگرچه در بویه، پایه

بویه شـد، امـا بـدون شـ ،     های فردی، موفق به ایجاد نظ(، آهنیو در قل(رو آل وانای،

 ـدبیری  و البته خودسری و بـ،  7ناشکیبای، و حت، نفاق وی در  عامل با ع(وزاده خویش،

هـای بعـدی ایـو    گذاری هرد هه خیل، زود به رویـه هلـ، ننـل   الگوی، را پایه 3عزالدوله،

لدوله، در ایجاد  فرقه به ه(یو اندازه اهتفا نکرد و چنـدی بعـد از   خاندان  بدیل شد. عضدا

                                              

، 2، جتجمار  االممم  ؛ مسموویه،  232، ص11، جالمنتظم فی تاریخ الملوک واالممم جوزی،  . ابن1

 .393م391ص

 .393، صمجمل التواریخ؛ 282، ص13، جالوامل فی التاریخاثیر،  . ابن2
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ق( ـ حاهم ری ـ را نیز بـه    241ـ265ق برادرش فخرالدوله )ح : 217مرگ پدر، در سال 

  7سبب  (ایل به عزالدوله، مورد ش(ا ت قرار داد.

 3اند،هردهبویه یاد عنوان هارآمد ریو سلطان آل اگرچه بنیاری از منابع از عضدالدوله به

با ایو ه(ه، میراث باقی(انده از وی، حاه(یت، چندگانه و فاقد ه(دل، ننل اوّل بود. نکتـه  

 ریو انشااق شدند هه به قابل  أمل آنکه بویهیان دقیااً از جای، متح(ل نخنتیو و بزرگ

ق(، 255ــ 274الدولـه )حـ :   نظر ناطه قوت و ا حاد آنها بود. بر اساس منابع، حنو رهو

از بایه برادران بر ا حاد و حفظ یکپارچگ، خاندان،  أهید داشت و ه(واره فرزنـدانش  بیش 

داننت؛ اما مد ، هو اه پا از درگذشـت وی، فرزنـدش   را به حفظ ا حاد موجود ملزم م،

 نها قل(رو ع(وزادگان را  صرف هرد، بلکه عامل اصـل، در ایجـاد نفـاق در     عضدالدوله، نه

 ، با اشاره به واقعیت مورد اشـاره و افتـراق و اخـتالف بـرادران     میان برادران خود شد. ق(

  2«شیطان لعیو، هریک، را بر قهر و ق(ع آن دیگر، اغرا هرد و اغوا هرد.»نویند: م،

فخرالدوله از موهبت غیرمنتظره مرگ برادرانش اسـتفاده هـرده و بـا ه(ـ  وزیـرش      

ری جلوس هرد و هوشید اننجام ق(، بار دیگر بر  خت حک(ران، 245ـ236عباد )بوصاحب

  4بویهیان را احیا هند. رفته و ا حاد ازدست

ق و بـه قـدرت رسـیدن فرزنـد خردسـال وی، یعنـ،       241با مرگ فخرالدوله در سال 

 ر شد. آنچه در آن برهـه دشـوار   مرا ب بحران، اوضاع به 5ق(،433ـ241مجدالدوله )ح : 

                                              

 .113، صتاریخ گزیده. مستوفی، 1

تماریخ  ؛ مسمتوفی،  221، ص1، جطبقات ناصری؛ جوزجانی، 88، صسیر الملوک. نظام الملک، 2

 .138، صطبرستان تاریخاسفندیار،  ؛ ابن113، صگزیده

 .8م2، صتاریخ قم. قمی، 3

 .32، صبویه تاریخ آل، به نقل از: فقیهی، 313م312، صذیل تجار  االمم. ابوشجاع، 1

 .232، صدول تاریخ مختصرالعبری، . ابن3
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سـیده خـا ون )م.    هـای سـنجیده  سیاسـت  اریخ، باع   أخیر در زوال بویهیان ری شد، 

ایو بانو، نشانگر ایو واقعیت است هه حت، با قلت نیروهـا   مدبرانه بوده است. شیوه 7(431

و در روزگار بنیار بحران، قرن چهارم هجری ـ هه مدعیان متعدد از هر سو با یکدیگر در  

طلبـ، ماننـد   وسـعه نزاع و هش(کش بودند ـ و با وجود ه(نایگ، با سـلطان قدر (نـد و     

 3 وان قل(رو  حت امر را حفظ هرد.ق( نیز م،437ـ241مح(ود غزنوی )ح : 

هـای ضـعف بویهیـان هـه     درایت و هاردان، سیده خا ون، به حدی بود هه در آن سال

هرد در سپاهیان دیل(، و  رک امان از امرای نا،یق بویه، بریده بودند، هن، جرئت ن(،

ق، 474با درگذشت سیده خـا ون در سـال    2اقدام، انجام دهد.رضایتش قل(رو سیده و ب،

ری را  رک گفت. مجدالدولـه هرگـز نتواننـت جانشـین،      بویهدرایت و دوراندیش، نیز آل

هـای سـپاهیانپ   خواه، ،یق برای میراث مادر ماتدر باشد. وی خیل، زود در  اابل با زیاده

مح(ـود   4از مح(ود غزنوی ه(  خواسـت.  د،نهه(یشه ناآرام دیل(،، نا وان ماند و ساده

ها در انتظار چنیو فرصت، بود، با اغتنام وقت، در واپنیو سال زندگ، خویش، بـه  هه سال

بویه در راحت، بناط حکومت آل ه(  به مجدالدوله وارد ری شد و به ایو  ر یب، به بهانه

 5ده شد.ق برچی433سال پا از مرگ سیده خا ون در  مرهز ایران و جبال، ی 

                                              

ش، مجدالدولمه، اداره اممور   . همسر فخرالدوله، از خاندان باوندی که به نیابت از فرزند خردسمال 1

 مملوت را در اختیار داشت. 

مجمم   ای، ؛ شمبانواره 32، صالشمعرا  تمککر   ؛ سمرقندی، 123، صنامه قابوس. عنصر المعالی، 2

 .93، صاالنسا 

 .338، صتاریخ یمینی. عتبی، 3

 .122، صتاریخ گزیده. مستوفی، 1

 .112، صزین االخبار. گردیزی، 3
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الدوله ق( و سلطان476ـ473الدوله )ح : در آغاز دهه دوم قرن پنجم هجری، مشرف

ق(، فرزنـدان بهااالدولـه و نوادگـان    474ــ 432ق( و ابوالفوارس )حـ :  475ـ432)ح : 

الدولـه در  عضدالدوله، دور جدیدی از رقابتِ منجر به  اابل را به ن(ایش گذاشتند. مشـرف 

الدولـه در هرمـان حکومـت     در فارس و ابوالفـوارس از طـرف سـلطان   الدوله بغداد، سلطان

سوی شـیراز   ق به434داشتند. ابوالفوارس در فادان ی  حکومت مرهزی ماتدر، در سال 

الدوله شکنت خورد و  نها به ه(  مح(ود غزنوی و بعد ر لشکرهش، هرد. وی از سلطان

یش در هرمـان را پـا از   ق(،  واننت حکومـت خـو  473ـ241الدوله بویه، )ح : ش(ا

 7مد ، به چنگ آورد.

ق بر بغداد غلبه یافـت و  477الدوله نیز با  کیه بر غالم سپاهیان  رک، در سال مشرف

الدوله نیز بـا  الدوله را هنار زد و نام وی را از خطبه حذف هرد. البته سلطان دریج سلطان به

ق هه پی(ـان صـلح بـیو دو    472ا سال استفاده از سپاهیان دیل(، در برابر برادر اینتاد و  

نبرد داخل، بویهیان و هواخواهـان  ـرک و    طرف به امضا رسید، عراق و خوزستان صحنه

  3الدوله رسید. الدوله و فارس و هرمان به سلطاندیل(شان بود. از آن پا، عراق به مشرف

یه،  بـدیل  زادگان بـو بار دیگر بغداد به میدان نبرد شاهق، ی  474در ج(ادی األول 

شد. ایو بار، ظاهراً غالم سپاهیان  رک هه از قدرت گرفتو هردها، دیل(یان و اعرا  بغداد 

الدوله، وی را از بصره بـه بغـداد فراخوانـد و در    هراسان شده بودند، ض(و ح(ایت از جالل

الدولـه و  آنجا به نامش خطبه خواندند و سکه زدند.  ا قبل از ایـو رویـداد،  رهـان جـالل    

خواندند؛ طورمتناو  عزل و نصب هرده، هر بار به نام یک، از آنها خطبه م، وهالیجار را بهاب

الدوله هرد. به ه(یو سبب، از خلیفه گفته، آنها را متااعد به اطاعت از جالل اما هراس پیش

                                              

 .322ص، تاریخ سیستان. 1

 . 231، ص3، جتجار  االمم. مسوویه، 2
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الدوله را به بغداد فرا بخواند. ایو هار، صورت گرفت و خواستند عذر آنان را بپذیرد و جالل

  7و با خلیفه و  رهان  جدید بیعت هرد.ا

ای در دسـت نظامیـان   بویه ع(الً به بازیچهها امرای آلهه پیداست، در ایو سال چنان

ق، ی  سال 474هه در سال   بدیل شدند و اقتدار حداقل، سابق نیز از میان رفته بود؛ چنان

الدولـه  گذاشـتند. جـالل  ها سر به آشو  الدوله، بار دیگر  رکپا از  جدید عهد با جالل

ها، خی(ه و خرگاه خود را بفروخـت و   ها، جامه ناگریز فرش»برای آرام هردن ایو شورش، 

زمان در بصره نیز ـ هه در هنترل مل  عزیز پنـر   هم 3«پول آن را میان آنها  انیم هرد.

ب را از ها موفق شدند رقیها و دیل(یان درگیر شدند. در نهایت،  رکالدوله بودـ  رکجالل

 2شهر بیرون برانند.

ـ  وافق بـا  حاهم هرمان  ق ابوالفوارس ـ 474قعده  ه(چنیو در رویدادی دیگر، در ذی

ابوهالیجار را زیر پا گذاشت و به فارس ح(له هرد. البته وی در منیر ایـو  هـاجم، از دنیـا    

وهالیجـار  داری از اب رفت. جالب آنکه پا از درگذشت وی، هواداران و سپاهیانش در طرف

شعار دادند و او را فراخواندند. به ایو  ر یب، ابوهالیجار بدون سـتیز هرمـان را بـه  صـرف     

  4درآورد.

ق بــه قصـد  نــخیر عـراق آمــاده   433ابوهالیجـار پــا از هنتـرل هرمــان، در سـال    

سرعت بر بصره و واسط استیال یافت و مل  عزیز و هواداران  رک  لشکرهش، شد. وی به

الدولـه بنـیار خوشـبیو    هه ابوهالیجار به غلبه بر جالل درحال، 5به فرار هرد.وی را مجبور 

                                              

 .231. همان، ص1

 .3211، ص13، جتاریخ الواملاثیر، . ابن2

 .211، ص2، جالمنتظم فی تاریخ الملوک واالممجوزی، . ابن3

 .3212، ص13، جتاریخ الواملاثیر، . ابن1

 .132، ص3، جتجار  االمم. ابن مسوویه، 3
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ق به بغداد ح(له هرد؛ اما بـرخالف انتظـار، از وی شکنـت خـورد و بـا      437بود، در سال 

 7 لفا ، سنگیو به اهواز عاب نشنت.

هـا، از  نکته قابل  أمل دیگر اینکه بخش بزرگ، از نظامیان دیل(، در  اابـل بـا  ـرک   

هم درگیری و  عارضات ناش، از چنـدگانگ،   رسید هه دستبغداد اخراج شدند و به نظر م،

ای برای عدم اننجام قوم، و ن ادی در میان سپاهیان پایان یافته و پا از ایو، دیگر بهانه

 ق و بـا ادامـه  434حـال، در سـال    درون، قوای نظام، امیر بویه، بغداد وجود ندارد. باایو

الدولـه و ابوهالیجـار، گروهـ، از سـپاهیان  ـرک بـه سـرهردگ،        ن جـالل پایادش(ن، ب،

انـدازی بـه امـوال    الدوله را متهم به دستبه ابوهالیجار مت(ایل شده و جالل« بارسطغان»

زمـان   الدوله و وزیرش را از بغـداد بیـرون هننـد. هـم     رهان هردند. آنها موفق شدند جالل

 3ل  عزیز بازپا گرفتند.سپاهیان ابوهالیجار نیز واسط را از م

پا از  صرف بغداد  وسط قوای متحد ابوهالیجار و بارسطغان، آنها نیز دچـار اخـتالف   

الدوله موفق شد مجدداً بغداد را باز پا بگیـرد و  شدند. اختالف چنان شدید شد هه جالل

د و پنر الدوله آشت، برقرار شرا بیرون هند. پا از چندی، میان ابوهالیجار و جاللمدعیان 

 2الدوله را به ه(نری گرفت.ابوهالیجار، دختر جالل

ق درگذشت. با فادان وی، ابوهالیجار هـه پـا از   425الدوله در نهایت، در سال جالل

الدوله ـ را از جانشین، دید،  الش هرد مل  عزیز ـ فرزند جاللرقیب م،ها خود را ب،سال

منابع مال، بنیار، خلیفه الاائم بـامرا  عباسـ،   پدر محروم هند. به ه(یو منظور، با صرف 

 4الدوله را با خود ه(راه ساخت.ق( و ه(چنیو بزرگان سپاه جالل461ـ433)

                                              

 .123، صتاریخ گزیده. مستوفی، 1

 .211، ص3، جتجار  االمم. ابن مسوویه، 2

 .3221م3222، ص13، جتاریخ الواملاثیر، . ابن3

 . همان.1
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هه در پـ، برقـراری مناسـبات دوسـتانه بـا      ابوهالیجار پا از سلطه بر بغداد و درحال،

شهور به ق درگذشت و  ختگاه بغداد به پنرش ابونصر م443طغرل سلجوق، بود، در سال 

الـرحیم در برقـراری امنیـت    ق( واگذار شد. عدم  وفیق مل 441ـ443الرحیم )ح : مل 

پایدار در بغداد، و عالوه بر آن، جدی شدن خطر فاط(یان، خلیفـه را بـر آن داشـت  ـا بـا      

مـذهب در برابـر شـیعیان    دعوت از طغرل سلجوق،، هم از ح(ایت مؤثر ی  قدرت سـنی، 

در جهت ایجاد امنیت در بغداد و عراق عـر  بـردارد. بـه ایـو      برخوردار شود و هم گام،

 7ق بغداد را  صرف هرد.441 ر یب، طغرل در 

زادگـان  هـای امـرا و شـاه   با وجود اه(یت عراق و فارس، باید اذعان هرد هه درگیـری 

رسید هه  اابل و دش(ن،،  ـا  شد. به نظر م،بویه،،  نها به ایو دو ناطه مهم محدود ن(،

انـدازی بـرای   بویه رسوخ یافت و هیچ چشم روای، در خاندان آلهای فرمانریو رده جزی،

های خانوادگ، و نه حت، دش(و مشترک قدر (ند ـ  اصالح امور وجود نداشت. نه وابنتگ،

بویه را به هدام نتواننت ساختار معیو  و پریشان قدرت آل مانند غزنویان و سالجاه ـ هیچ 

 دهد.سوی  (رهز و ا حاد سوق 

با ساوط بغداد،  نها سـرزمیو فـارس  حـت هنتـرل ابومنصـور فو،دسـتون ـ فرزنـد         

ق در 444گاه بویهیان نیز ی  سال پا از سـاوط بغـداد در   ابوهالیجارـ بود. واپنیو  کیه

بویه منارض شـد.  شکنت و به ایو  ر یب، حکومت آلپ،  هاجم قوای سلجوق،، در هم 

سبب گنیختگ، شیرازه امور اقتصادی، از بیو رفتو منـابع  زنجیره زدوخوردهای طو،ن،، 

ها، گریز مردم از شهرها و بنیاری از بالیای دیگر شد. اننان،،  اراج اموال، بنته شدن راه

 وجه، به آبیاری، های هشاورزی، ب،جنگ، سبب نابودی روستاها، از بیو رفتو زیرساخت

                                              

، زبد  التواریخ؛ اخبار االممرا  والملموک السملجوقیه   ؛ حسینی، 23، ص تجار  السلف . نخجوانی،1

 .123، صالسرور راحة الصدور وآیة؛ راوندی، 32ص
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سـپاهیان و فنـادهای     ی(ت زمیو، آشو ساباه قها، ساوط ب، عدم دریافت صحیح مالیات

  7دیگر شد.

 بویه . تساهل یا تعصب مذهبی در روزگار آل2

هـای  بویه را دوران، از  ناهل در قبال اقلیتبرخ، از پ وهشگران، روزگار حاه(یت آل

اند. ایو قبیل محااان، بر ایو باورند هه  نامح مذهب، سالطیو و مذهب، و فکری داننته

 هـای دینـ، و دگراندیشـان مـذهب، در     افزایـ، اقلیـت   یه،، دورانـ، از هـم  رانان بـو حکم

آذر، های مختلف فکری، عل(،، سیاس،، اقتصادی و حت، نظام، را رقم زد.  ره(ن،عرصه

بویه ننبت به سایر  بر ایو باور است هه به دلیل  فاوت ع(ده  شکیالت دیوان، و اداری آل

 وجه به خاستگاه ن ادی و باورهای مذهب، و بـر   های پیشیو اسالم،، افراد بدونحکومت

شدند و به ه(یو دلیل، افرادی از میان منـیحیان،  هار گرفته م، سا،ری بهاساس شاینته

 3اند.یهودیان، زر شتیان، صائبیان و منل(انان سنی، و شیعه به خدمت دولت مذهور درآمده

و پیروان سـایر ادیـان از صـدر    ذمه دهد هه استفاده از اهلهای  اریخ، نشان م،داده

اسالم وجود داشته است. منابع متعدد، از حضور اهل هتا  در مشـاغل مختلـف، در صـدر    

عنـوان ن(ونـه، در روزگـار امویـان،      بـه  2انـد؛ اسالم و در دوران اموی و عباس، سخو گفته

  عــداد منــیحیان 4منــیحیان، بنــیاری از مشــاغل بلندپایــه اداری را در اختیــار داشــتند.

منصب در ایو روزگار، چنان فراوان بود هـه بـه بـاور برخـ، از مورخـان، بـه نظـر         صاحب

                                              

 .812م812، صتاریخ مسعودی. بیهقی، 1

 .193های محلی، آل زیار، آل بویه(، ص)حوومتدیلمیان در گستره تاریخ ایران . ترکمنی آذر، 2

 .132، ص2، جتاریخ یعقوبی. یعقوبی، 3

تجمار   ؛ مسموویه،  218، صالتنبیه واالشمرا  ؛ مسعودی، 39، صالوزرا  والوتا . جهشیاری، 1

 .12، ص1، جاالعشی فی صنعت االنشا  صبح؛ قلقشندی، 21، ص2، جاالمم
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نفـوذ منـیحیان، در    7هننـد. رسید ایو منیحیان هنتند هه بر منل(انان حکومت مـ،  م،

هـار   های متعددی از آنها در مناصب مختلـف بـه  روزگار عباسیان هم ادامه یافت و خاندان

  2 ـدریج بـه مناصـب عـال، نظـام، نیـز راه یافتنـد؛       ، بـه های مـذهب اقلیت 3گرفته شدند.

  ـوان بـه عنـوان وزارت    هـه از آن مـ،  « دیوان جیوش»های  اریخ،، هه طبق داده چنان

جنگ  عبیر هرد، در دو ماطع از قرن سوم هجری، در هنترل ی  فرد منیح، قرار داشت. 

 ایو موضوع، چنـان بـر منـل(انان گـران آمـده بـود هـه وزیـر وقـت را سـرزنش هردنـد            

 بوسـ، یـ  غیرمنـل(ان    سربازان و مدافعان اسالم را نـاگزیر بـه اطاعـت و دسـت    »هه: 

  4«هرده است.

های دین، در میان حکام اسالم، ـ ،اقل از گنترده از اقلیتهه پیداست، استفاده  چنان

بویه نبوده و نشانگر وجه ابتکار آل امیه به بعد ـ امری هامالً متداول بوده و به هیچ عهد بن،

 5ی امرای بویه، نینت.رواداری وی ه

                                              

، 2، جوفیمات االعیمان  خلومان،   ؛ ابمن 183، ص1، جاحسن التقاسیم فی معرفة االقالیم. مقدسی، 1

 .229م222ص

 .31، ص1، جمقدمهخلدون،  ؛ ابن328م322، صالفهرستندیم، . ابن2

 .328، صتاریخ عر . حتی، 3

 .22، ص1، جتاریخ تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا رنسانس اسالمی. متز، 1

وفیمات  خلومان،   ؛ ابن131، ص2، جمروج الکهب. برای اطالع بیشتر، رجوع کنید به: مسعودی، 3

، 9، جتماریخ الواممل  اثیمر،  ؛ ابمن 231، ص8، جطبمری  تماریخ ؛ طبمری،  13م32، ص1، جاالعیان

؛ 182، صتماریخ مختصمر المدول   العبمری،   ؛ ابمن 93، ص1، جوالنحل الملل؛ شهرستانی، 1922ص

تماریخ  طباطبما،   ؛ ابمن 191، ص1، جتاریخ یعقوبی؛ یعقوبی، 323، ص2ج ،الوفیات الوافیصفدی، 

 .298، صفخری
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 وان مدع، شد هـه ا فاقـاً  عصـب و    های  اریخ، موجود، م،با  وجه به شواهد و داده

 ریو سالطیو ایـو خانـدان، در بلندمـدت بـه یکـ، از      وگیری مذهب، برخ، از برجنتهس

 د،یل مهمّ فروپاش، و زوال آن دولت  بدیل شد. 

بویه با مذاهب رقیـب در پـ، فـتح بغـداد در     هننده و  اریخ، سالطیو آل  صادم  عییو

ط امـرای  ق(، قابل بررس، است.  نـل 256ـ233ق  وسط اح(د معزالدوله )ح : 224سال 

 وانـد  سـنیت ـ مـ،    عنوان دارالخالفه و مرهز رهبری اهـل  مذهب بویه، بر بغداد ـ به  شیعه

 ریو معیار میزان رواداری ایو خاندان  لا، شود. به نوشته برخ، منابع، معزالدولـه در  مهم

بدو ورود به بغداد، قصد داشت دستگاه خالفت عباس، را ساقط هند. بدیه، است هه اباای 

ان بر منصب خالفت، بیش از آنکه نشانگر  نامح فکری و مذهب، بویهیـان باشـد،   عباسی

بویه بـا خلفـای   گرای، سیاس، آنها بوده است. برخورد  حایرآمیز سالطیو آلنشانگر ع(ل

بار بنیاری از خلفای آن روزگار، مؤید ایو نکته است هه اباـای  عباس، و سرنوشت محنت

برای باای بیشتر حکومت بویهیـان در بغـداد و عـالم     سنیت، راهبردی سیاس،خالفت اهل

 اسالم بوده است.

گرایـ،  بویه در بغداد، سبب شد  ا ع(لنکته قابل  أمل اینکه  عصب مذهب، امرای آل

گفته، در حصارهای دربار خلفا بـاق، ب(انـد و فِـراق اهـل  نـنو را       سیاس، و مذهب،پ پیش

ینان وی، بیش از آنکه باع  ه(گرایـ، و حنـو   دربرنگیرد. رویکرد معزالدوله و اهثر جانش

اسالم، شـود، باعـ  انشـااق و حتـ،      سلوک فِراق مختلف منل(ان ساهو در دارالخالفه

 های مختلف اسالم، شد.درگیری خونیو در میان نحله

 ریو ایو قبیل  حریکات، اقدامات معزالدوله در اصرار بر اظهار شعائر  شـیع در  از مهم

بار فرمان برگزاری مراسم عزاداری دهه اوّل ق برای نخنتیو252در سال وی  7بغداد بود.

 مـذهبان نیـز در اقـدام،     محرم در بغداد را صادر هـرد. در فاصـله زمـان، هو ـاه،، سـنی،     

                                              

 .3312، ص13، جتاریخ الواملاثیر، . ابن1
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ابوعبیـد ثافـ، ـ برگـزار      بـو  زبیر ـ قا ل مختار  بو جویانه، مراسم  عزیت برای مصعب الف،

بویـه آشـکار    لغو شد هه آثار انحطاط و اختالف بـیو آل  هاهردند.  نها زمان، ایو عزاداری

و به ایو  ر یب، دستور لغو مراسم، هیچ ربط، به  الش بـرای ه(زینـت، بـیو     7شده بود

 ِفراق نداشت؛ بلکه  ص(ی(، بـود هـه صـرفًا از روی ضـعف و مشـاهده آثـار زوال گرفتـه        

 شده بود.

بندی موافـق  چند پیشوای، و دسته»های افراط، شیع، در بغداد، در پ، اِع(ال سیاست

ها را به چپاول یکدیگر هشـید... هریـ  هینـه دیگـری را در دل گرفتـه،      و مخالف، گروه

هشـیدند... مـردم خانـه    های وابنته به یکدیگر را به آ ش م،جنگیدند و خانهروز م،شبانه

دارایـ، و نـاموس   درازی بـه   چاپیدند.  رهان نیز... با خونریزی و دسـت برادران خود را م،

مـذهبان   شد... سنی، هردند... بازارها بنته شد و خواروبار یافت ن(،شکن، م،دیگران، قانون

داران خلیفه بودند ـ محله هرخ را هه پایگـاه شـیعیان و محـل     معتصّب ـ هه ظاهراً از پرده 

  3«جلوس بازرگانان بنیار بود، به آ ش هشیدند.

مـذهب بغـداد    بویـه را اقلیـت شـیعه   گـری آل راطـ، در واقع،  اوان  عصب مذهب، و اف

پرداختند. بدیه، است هه ایو اقدامات، سبب سلب اعت(اد اهثریت ج(عیـت دارالخالفـه ـ    

هه شـیعیان   شد؛ چنانبویه و سالطیو ایو خاندان م،ـ ننبت به حکومت آلحت، شیعیان 

-رده و ع(الً از ساوط آلنیز ه(راه با دیگر ساهنان بغداد، از مهاج(ان سلجوق، استابال ه

ای دیگر  کـرار  گونه نشیو ری نیز بها فاق، هه بعدها در شهر شیعه 2بویه خوشحال شدند؛

به گزارش بیها،، پا از غلبه غزنویان بر بویهیـان ری، اهـل ری از رویـداد مـذهور     شد. 

 خـوریم و خـوش   اهنون ]زیر سایه  رهان غزنـوی  خـوش مـ،   »گفتند: خشنود بوده و م،

                                              

 .12، ص8، جالمنتظم فی تاریخ الملوک واالممجوزی، . ابن1

 .321م323، ص2، جتجار  االمم. مسوویه، 2

 .123، صالتواریخ والقصصمجمل . 3
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خنبیم و بر حال و مال خود و مردم و ضیاع و امالک ای(نیم هه بـر روزگـار دیل(یـان    م،

 7«نبودیم.

 . سپاهیان ناآرام ترک دیلمی3

هـای ناشـ، از سـاختار    نظ(ـ، بویه، نـاآرام، و بـ،  از دیگر منائل ساختاری دولت آل

بویـه،  هـای معاصـر آل  ناه(گون سپاه آن بود. نگاه، اج(ال، به سـاختار سـپاهیان دولـت   

انـد.  رو بـوده  ای روبـه ها با منـائل مشـابه  نشانگر ایو واقعیت است هه غالب ایو حکومت

خواه محل،، از نیروی، نـو  ها برای ایجاد  وازن قوا در برابر قوای سهماهثریت ایو حکومت

هارگیری گنـترده  رهـان را    آغاز بههردند. ورود با عنوان غالم سپاهیان  رک استفاده م،

ق( داننت. وی بـه سـبب هاسـتو از نفـوذ     331ـ374از دوران خالفت معتصم )ح : باید 

  3ااعرا  و ایرانیان، به خویشان مادریش ) رهان( روی آورد.

های متاارن، رقابت آنها بـا قـوای   با ورود  رهان به ساختار قدرتِ نهاد خالفت و دولت

و ناسـازگاری مج(وعـه   بوم، در هنب مناصب نظام، از ی  سو، و  اابل،  ضـاد منـافع   

هـا را  گنیختگ، دولـت سا،ری از سوی دیگر، زمینه  زلزل و ازهم رهان با دستگاه دیوان

 ع(وم، برهنار ن(اند.  بویه نیز از ایو قاعدهفراهم آورد. دولت آل

بویه از رزمندگان پُر وقع دیل(،، مـزدوران هـرد و غـالم سـپاهیان  ـرک      سپاهیان آل

داد. خواه، قرار م،دگانگ،، سپاه را ه(واره در خطر شورش و زیادهشد. ایو چن شکیل م،

سـازد. اگرچـه در   خواه، را آشکار مـ، اعطای امتیازات متعدد به نظامیان، میزان ایو زیاده

شد، اما بویه م،ومرج در میان سپاهیان آل های مال، و سیاس، سبب بروز هرجابتدا آزمندی

های معارض را  شـدید  های ایو جریانطلب،بت و بر ریخواه،، رقانکته مه(، هه زیاده

ایو قبیل  عرضات، از بدو ورود قـوای  ها و عالیق مذهب، آنها بود. هرد،  فاوت دیدگاهم،

                                              

 .22، صمسعودیتاریخ . بیهقی، 1

 .133، صتاریخ الخلفا ؛ سیوطی، 2، ص1، جتاریخ یعقوبی. یعقوبی، 2
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در ایو سال، دیل(یـان  »شد. آغاز  ق و  وسط نظامیان دیل(،224بویه به بغداد در سال آل

ه گوشش رسانیدند  ا پرداخـت امـوال، را در   بر ضدّ معزالدوله شوریدند، رودررو بد و بیراه ب

ق نیز شـورش مشـابه، بـه سـبب     245در سال  7«مدت معین، برای ایشان  ض(یو هند.

ونداد خورشید رخ داد. در جریان ایو شورش،  بو خواه، دیل(یان به سرهردگ، روزبهانزیاده

  3دادند.بنیاری از سربازان دیل(،، معزالدوله بویه، را در موقعیت، دشوار قرار 

  ـدریج سـبب سـلب اعت(ـاد سـالطیو      پایان قوای دیل(،، بهخواه، ب،ایو قبیل سهم

خود و گرایش شتابنده به غالم سپاهیان  رک و برهشـیدن   بویه به خویشاوندان دیل(،آل

 وان پرچ(دار اعت(ـاد بـه   نظام، شد. از ایو حی ، معزالدوله را م، آنها در مناصب برجنته

 2بویه داننت.سالطیو آل  رهان در میان

پایان غالم سپاهیان  رک، در هنار  علاات متفاوت مذهب، آنها بـا  های ب،خواه،زیاده

ق عزالدوله را ناگزیر به محدود هـردن  262بویه، در سال سالطیو و امرای دیل(، سپاه آل

ر ن(ایـد.  شان را مهـا گنیخته قدرت و مصادره اموال آنها هرد  ا از ایو طریق، نیروی لگام

رو شد. آنها بـه سـرهردگ، یکـ، از     ها روبهبدیه، بود هه ایو اقدام، با واهنش شدید  رک

فرماندهان خویش، موسوم به سبکتگیو، علیه عزالدوله شورش هردند. پا از ایو اقدام، به 

های دیل(یان بغداد پرداختند و سپا، برای فرونشاندن خشم برآمده از  عصـب  غارت خانه

  4حریق ساختند. نشیو هرخ را نیز طع(ه، محله شیعهشان مذهب،

هـای  بویه، سرعت، شدت و  کرار ناآرام،با گذشت زمان و افزایش مشکالت دولت آل

ق، 476  سـال یافت. غالمان  رک در سپاهیان  رک نیز افزایش م، وی ه غالمنظامیان و به

                                              

 .128، ص2، جتجار  االمم. مسوویه، 1

 .182. همان، ص2

 .313، ص1؛ همان، ج29، ص2، جتاریخ اسالم. ذهبی، 3

 .222، ص1، جخلدون تاریخ ابنخلدون، . ابن1
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طورهامل بـر امـور حکومـت     به   رهاندر پ، ایو شورش،  7راه انداختند.شورش، بزرگ به 

. بـاز هـم   زدنـد   مـردم   امـوال   خودسرانه دست به مصادره بویه در بغداد استیال یافتند وآل

بر هـرخ یکصـدهزار دینـار    ها   رک»هرخ اِع(ال شد.  محله بیشتریو فشار، بر اهال، شیعه

آنهـا زدنـد و     های خانه  غارت  مالیات  ح(یل هردند و چون مردم اعتراض هردند، دست به

  3«بازار را به آ ش هشیدند.

 نهـا امنیـت و آرامـش را در بخـش بزرگـ، از روزگـار        به ایو  ر یب، شیعیان بغداد نه

گناه  عارضـات قـوای   بویه احناس نکردند، بلکه در بنیاری مواقع، قربان، ب،حاه(یت آل

مـذهبان   ن سـنی،  نهـا در میـا   بویـه نـه  بویه شدند. به ه(یو سبب، آلنظام، ناه(گون آل

دارالخالفه جایگاه، نداشت؛ بلکه خیل، زود جایگاه و مابولیتش در میان شیعیان را نیز از 

 نها از عوامل و د،یـل اصـل، زوال    دار، نهدست داد. بدیه، است هه ایو معضالت دنباله

 مرا ب انشااق و افتراق بیو فِـرق مختلـف مـذهب، را    قدرت بویهیان در بغداد شد، بلکه به

شدت بخشید؛ ا فاق، هه باع  بروز  عصبات مذهب، شدید ر در روزگار سلجوقیان شد. در 

 نها به  ضعیف و  بویه به ه(راه عدم هنترل آنها بر اوضاع، نههای نادرست آلواقع، سیاست

های مذهب، در آینـده عـالم اسـالم     زوال بویهیان انجامید، بلکه  أثیری ع(یق در سیاست

 داشت.

 اهل قلم و اهل شمشیر. تقابل 4

های ایران بعد از اسالم،  اابل ساختاری دیوانیان )اهـل قلـم( و   یک، از آفات حکومت

سپاهیان )اهل ش(شیر( بوده است.  ضاد منافع در هنار  فاوت خاستگاه فرهنگ، و اجت(اع، 

هـای متعـدد و در نهایـت،    پایـان،  وطئـه  ایو دو بخش مهم از حاه(یت، سبب رقابت بـ، 

ــرج ــرجو ه ــ،   م ــالن م ــدیریت، ه ــای م ــت آل  ه ــت. در دوران حاه(ی ــده اس ــه ش  بوی

                                              

 .123، ص1ج ،تاریخ حبیب السیر فی اخبار البشر. خواندمیر، 1

 .3211، ص13، جتاریخ الواملاثیر، . ابن2
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هـای مختلـف و اختالفـات ع(یـق در میـان      بندیق( نیز عالوه بر جناح444ـ233)ح : 

طورهل،، در  ضاد با قوای دیوان، قرار داشتند؛ عامل، هه بارها باع  بـروز   نظامیان، آنها به

منـابع، حتـ،    اداره امـور شـد. بـه نوشـته     سا،ران برجنته درمشکالت ع(ده برای دیوان

 بویـه نیـز در ایـو قبیـل مـوارد، غالبـًا بـه سـبب غلبـه روحیـه            ریو سالطیو آلبرجنته

های نظامیان در  عارض با آنهـا  طلب،گری، از اه(یت دیوانیان غافل شده و از زیادهنظام،

 ریو موانع ان یک، از مهمعنو منکویه، از اقدامات ناصوا  سپاهیان، بههردند. ابودفاع م،

هـای  برد. وی در جریان برش(ردن شاینتگ،آبادان،، رونق و امنیت قل(رو بویهیان نام م،

 ریو مـانع  عنوان مهمگری حاهم بر حاه(ان بهع(ید وزیر، به سپاهیان و خوی سپاه،ابو

 ند: نویپیشپ روی ایو دولت(رد در اشاعه آرامش و  حصیل و ع(ران اشاره هرده و م،

گییس    داشیت  ویوس سییا ی   آنچه دست عمید را از آبادانی کشور باز میی 

پایگان دیلمیی  الد له بود که با  مه بیتیس که بی  مر ایش رکن ز رگویی فیمان

 دیید   بییه آیاییدم مییید   بییین بییوده تاکیا اکاییون را مییی ویود داشییت  بییاز کوتیه  

   1کیدندهر ایی می فیماندلخوام وود بی کشور  اندیشیدههه سیا یان بهنمی

 ریو هار وزیر، آن بود هه هزینه روزانـه  مهم»به گزارش منکویه، در چنیو شرایط،، 

امیر را از راه مصادره دارای، مردم یا راه، دیگر آماده سازد. مانند گرفتو وام از دوستان، یا 

از دبیـران،   دوختو پاپوش برای مصادره دارای، هر هن، هه متهم به داشتو ثروت باشد...

 هنگـام پنهـان قـرار دیـدار      گریختنـد و شـب  شد و ایشان م،هارهای ناشدن، خواسته م،

ایو اندازه فشـار و   3«هردند هه هزینه آن روز را چگونه فراهم هنند.نهادند و رایزن، م،م،

 2«رنجبران را زبون هرده، عامه مردم را به بردگ، هشید.» عدی، 
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رازچندی، گروه، ماجراجو به نام غازی بـا هـافران گـرد    اوضاع چنان آشفته بود هه ه

هردنـد.  ها م،رس(،آمدند و سر راه خود  ا رسیدن به بالد هفر ـ در آسیای صغیر ـ ب،  م،

الدوله به ری وارد شدند هزار نفری از غازیان خراسان، در عهد رهوبینت هه گروه،  چنان

ید وزیر، ض(و غارت شهر،  (ـام موجـودی   ع(بویه و  دابیر ابوو با وجود قدرت نظام، آل

درازی به امـوال مـردم    خزانه را از وی مطالبه هردند. آنان در مدت اقامت در ری، به دست

در ماه رمضان، شبانه و منلیح به ش(شیر و دشنه و  یر و ه(ان، بـه نـام   »مشغول بودند و 

 واننـتند،  ردند و اگر م،بمعروف، مردم را لخت هرده و دستار و دست(ال ایشان را م، امربه

گذشتند... هـار غـارت بـه    ربودند. از هیچ چیز ن(، هن، را بازرس، هرده، هرچه داشت م،

ع(ید وزیر را چنان چپاول هردند هه چون شب به خانه آمد، جای، جای، رسید هه خانه ابو

  7«ای هه در آن آ  بنوشد.نداشت هه بر آن بنشیند و یا هوزه

 های کشاورزیداری؛ ویرانی زیرساختاقطاع. برقراری سیاست 5

هـای  های متاارن در قرون سوم  ا پنجم هجـری در ایـران، دولـت   در روزگار حکومت

معیّنـ، از   بویه به سبب آنکـه در محـدوده  اند. دولت آلمختلف منابع درآمد متفاو ، داشته

احاطـه شـده بـود،    های غالباً متخاصم بخش میان، فالت ایران قرار گرفته و  وسط دولت

 ای جز وضع مالیات بر بازرگانان و نیز اسـتفاده از درآمـد اراضـ، هشـاورزی نداشـت.     چاره

 واننـت  ـا حـدی     های هشـاورزی مـ،  بهینه از زیرساخت های صحیح و استفادهسیاست

بویـه سیاسـت اقطـاع را بـرای پرداخـت      ه(بود منابع مال، را برطرف هند. با ایو ه(ه، آل

مدیریت زمیو، عالوه بر آنکه  ن در پیش گرفتند. به گزارش منابع، ایو شیوهمواجب سپاهیا

اقتصاد هشور را ـ هه بر پایه هشاورزی بود ـ متزلزل ساخت، باع  ایجـاد امتیـازات نـاروا      

 منصبان، و ه(چنیو درماندگ، اهثریت هشاورزان شد. برای برخ، صاحب

                                              

 .228م222. همان، ص1
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ده دفتیدارس   کارگزارس نیابود شید    ا بسته شر ستا ا از آبادانی بازماند  دیوان

گیینیدگان  تاکیا     دبییان دانیا میدنید   گی  یی ناآشیاا ر س کیار آمدنیدههه ا  یا        

گماردنده پس  در آنچه به دست ایشیان   ابستگان   نمایادگان وود را بی سی کار می

 تیو   بییدارس بیشیتی تسیت   کیدنید   رام بکتیی را بییاس بکییم    داد  د ت نمیی رخ می

دندههه عادت آن بود که ووب را بیدارند   بد را  اگذارنید   عیوآ آن را از   کی نمی

 1هد لت بخوا اد   آنچه را به دست ایشان  ییان شود  به د لت بازگیداناد

به ایو  ر یب، بنیاری از مردم برخالف میل خود، مجبور به مهاجرت شدند و اختالل، 

بـه  »نیز از  ق(413)م.  حنو ق(، بو دگزارش مح( 3عظیم در هار هشاورزی به وجود آمد.

ـ آل   در دوره «دیوان آ  و مرسوم شدن اقطاع در قـم  هم خوردن نظام و باطل شدن  هبوی

هـه  حـت    داشـته  وجود  فراوان،  های و جوی  قم هاریزهاحکایت دارد. به  صریح وی، در 

  2بویه،  ا حد زیادی آسیب دیده بودند.های اشتباه آل أثیر سیاست

 مصادره اموال و مزایده مناصب. 6

بویه و البته بـه  أسـ، از دارالخالفـه    از دیگر اقداما ، هه  اریباً از دوران زمامداری آل

بغداد در ایران رواج یافت و امنیت اقتصادی جامعه را به چالش هشید، مصادره اموال بـود.  

گرفت درت خود بهره م،روایان و حکیام، بلکه هر صاحب قدر ،، از نفوذ و ق  نها فرمان نه»

مصـادره چنـان رواج داشـت هـه حتـ،       4«رفت؛ نـه اسـتثنا.  و ایو قاعده هل، به ش(ار م،

بویه، در سال ق(، وزیر شهیر آل253با، ریو ماامات هم از آن در امان نبودند. مهلیب، )م. 

                                              

 .133م132. همان، ص1

؛ 1322، صشیرازنامه؛ زرکو ، 122م399، ص1، جاحسن التقاسیم فی معرفة االقالیم. مقدسی، 2

 .118، صیرانمالک و زارع در المپتون، 

 .33، صتاریخ قم قمی،. 3

 .118، صمالک و زارع در ایران. لمپتون، 1
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چارپایان  ق درگذشت. معزیالدوله دستور داد اموال و  (ام، افراد خانواده و فرزندان او و253

  7و دریانوردان، را هه در خدمت او بودند،  وقیف و مصادره هردند.

الدولـه را بـر عهـده داشـت، بـا شـورش       ق( هه مد ، وزارت شـ(ا 434سینا )م.  ابو

اش را غـارت هردنـد و خـودش را    سپاهیان  رک و دیلم و هرد مواجه شد. شورشیان خانه

  3دستگیر هرده، از سلطان خواستار مرگش شدند.

ق( ـ وزیر نامدار فخرالدوله ـ نیـز طع(ـه آزمنـدی مخـدوم       245عباد )م.  بو اموال صاحب

اش شد. حت، ُحنو سـاباه صـاحب و اینکـه وی هوشـ(ندانه باعـ  اعـاده سـلطنت        بویه،

عبـاد  چـون ابـو  »خـوارانش نشـد.    فخرالدوله شده بود، سبب امان دادن به میـراث و میـراث  

فرستاد  ا دارای، و سرای صاحب را زیر نظر دارند و هرچه را  درگذشت، فخرالدوله  ن، چند را

  2«ازآنپ اوست، برای وی بفرستند... فخرالدوله یاران و هواخواهان صاحب را دستگیر هرد.

به نوشته منابع، حت، اشراف علوی ـ هه به گفته برخ، از پ وهشگران، پـا از سـپاه،    

ها در امان ن(اندند؛ ـ نیز از ایو مصادره  4بودندبویه  دومیو منبع و مبنای قدرت حکومت آل

مح(د علـوی درگذشـت و ه(ـه دارایـ،پ او      بو ق ابوعل، ع(ر472عنوان ن(ونه، در سال  به

 5الدوله مصادره شد. وسط مشرف

)م.  بـوعل، اسـکاف،  ا گرفت.های دین، را نیز م،مصادره و غارت اموال، گریبان اقلیت

را بازداشت و هـزاران هزار  یهودیصرافان حاهم بغداد بود،  از سوی بهااالدوله  هه ق(211

 6اجبار مصادره ن(ود. به  دینار از آنان
                                              

 .219م212، ص2، جاالممتجار  . مسوویه، 1

 .33، صبویهتاریخ آل. فقیهی، 2

 .33م32، ص2، جتاریخ روضة الصفا ؛ میرخواند، 3328، ص12، جتاریخ الواملاثیر،  . ابن3

 .121ص ،بغدادبویه در  آل . کبیر،1

 .3323، ص13، جتاریخ الواملاثیر، . ابن3

 .312، ص2، جاالممتجار  . مسوویه، 2
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هـای خلفـا و   عالوه بر مصادره اموال، رسم نامی(ون دیگری هه از دیرباز در حکومـت 

های دیگر حاهم بر ایران و عالم اسالم  داوم داشت، مزایده مناصب بود. در روزگار خاندان

الاضا ، بغـداد  ق، منصب قاض،253یه، ایو شیوه چنان به رسوای، هشید هه در سال بوآل

  7به فردی هه متهم به هرزگ، و میگناری بود، به مزایده واگذار شد.

 حـاهم، باعـ  زوال    بدیه، است هه  ثبیت ایـو قبیـل رسـوم و  بـدیل آن بـه رویـه      

 ـریو   مهـم هـه   طوری شد؛ بهسا،ری و آلوده شدن  (ام، مناصب ع(ده حکومت، شاینته

و جـایگزین، آن بــا    راانتخـا  وز  صحیح عامل  ضعیف دیوان وزارت، از بیو رفتو معیار

منصـب    آن  افزایش خراجات و فـروش  مربوط بههای   ـ(ایالت فردی، سوداگری و وعده

و   وزرا  شــکنجه، خشـونت و مصـادره امـوال     آشکار است هه نتیجه  ثبیت ایو روند،بود. 

  هـور و مثلـه شـدن    ،2مــهلب، شالق خـوردن و مصـادره امـوال     3بود.هت  حرمت آنان 

ق( در 261)م.   بایهطاهر ابو ابو  چشم هشیدن و مرگبه ، میل ق(266)م.  ع(ید بو  ابوالفتح

کنـتو اقتـدار و   شو درهـم منزلـت وزرا   هتـ  حرمـت و  از  ،هـای  ن(ونه ، پای فیالن  زیر

  4سا،ری است.هارآمدی واقع، دیوان

هـای  یافت هه در ظلم و  عدی سـپاهیان و در نـاامن، و مصـادره    دریج درم، رعیت به

 هـا و ااعـرا  و یـا شـیعیان و     حنا ،  فاوت چنـدان، میـان ایرانیـان،  ـرک    ناگهان، و ب،

میان عامه پدید آمد و آن  سنیت وجود ندارد. به ه(یو دلیل بود هه رویکردی جدید دراهل

  ر و قوای قدر (ند ری داشت.هردند هه ش(شیر برنده اینکه به سوی هن، گرایش پیدا م،

                                              

 .19ص، بویهاحیای فرهنگی در عهد آل. کرمر، 1

 .182، ص2، جالمحاضر  نشوار. تنوخی، 2

 .219م212، ص2، جاالممتجار  . مسوویه، 3

 .212، صالسلف تجار . نخجوانی، 1
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 نتیجه

هـای آغـازیو قـرن چهـارم،     شواهد  اریخ،، نشانگر ایو واقعیت است هه بویهیان در دهه

بویه، هه فرد بود. برادران  موفق به  أسیا حکومت، شدند هه از جهات مختلف منحصربه

هـای  عنوان سپاهیان مزدور در خدمت مدعیان قدرت در عصـر  عـدد حکومـت    در آغاز به

شائبه و برادرانه، حکومت، متاارن بودند، خیل، زود موفق شدند با  کیه بر ا حاد و اعت(اد ب،

زمـان ـ   نظیـر ـ  ـا آن    ننبتاً فراگیر در مرهز و غر  ایران  أسیا هنند و در اقـدام، بـ،  

 (رهز قـدرت در ایـو   ه  نخیر بغداد عباس، شوند. البته ساختار چندمرهزی و عدمموفق ب

 ریو ضعف ساختاری ایو خاندان  بدیل شد و مـانع، جـدی در   خاندان، خیل، زود به مهم

 سازی در منائل مهم و راهبردی به وجود آورد. اننجام  ص(یم

مـذهب، و اباـای خلفـای    بویه به اختالفـات  گرایانه آله(چنیو، با وجود نگرش ع(ل

بویهیان شـیع، بـر مرهـز عـالم  نـنو،       هرحال، با غلبه مذهب در منصب خالفت، به سنی،

آمیـز  سـلوک  عصـب   حاه(ان ایو خاندان درگیر  عصبات و اختالفات مذهب، شدند. شیوه

 سنیت، نه  نها باور به  نامح و رواداری مذهب، خودآگاهانه آنها را بـا  بویهیان در قبال اهل

رو ساخت، بلکه در درازمدت باعـ  چنـدپارچگ، ع(یـق، رونـد فزاینـده       چالش جدی روبه

ناشدن، میان فرق مختلف شیعه و سـنی،   های خونبار و  (امانشااق و دش(ن، و بروز جنگ

 آل بویه  بدیل گردید.  ریو نااط ضعف دولتها، به یک، از مهمشد. ایو قبیل درگیری

سپاهیان  ـرک و ورود آنهـا بـه سـاختار قـدرت      ظهور غالمگفته، افزون بر موارد پیش

روزگـار را  هـای ماـارن آن   نظام، و متعاقب آن سیاس، عالم اسالم، بنیاری از حکومـت 

بویه  الش هردند بـا اسـتفاده از غالمـان  ـرک در       حت  أثیر قرار داد. در واقع، امرای آل

موازنه قدرت در میان نظامیان شوند. خواه دیل(، را لگام زده و باع  سپاه خود، قوای سهم

های مختلف دیگـر  بغداد و دولت راهبرد نظام، اخیر، با اختالف زمان، هو اه در دارالخالفه

هار گرفته شده بود و اشتباه بودن ایو راهبرد نیز ه(ابیش با ه(ان اختالف زمان،، بر  نیز به

به سـپاهیان وفـادار خلیفـه و     نها  های مذهور آشکار شد. غالمان  رک، نه (ام، حکومت
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نظ(،، انشااق سالطیو  بدیل نشدند، بلکه به سبب وی گ،  (رهزگریزی بدویان، باع  ب،

بویه،  فاوت اعتاادات و چندپارگ، نظامیان شدند. نکته قابل  وجه دیگر اینکه در قل(رو آل

ها افـزود  ظ(،نها و ب،مذهب با شیعیان دیل(،، بر شدت رقابت سپاهیان سنی،مذهب، غالم

های مشابه پدید آورد. غالمان  ـرک بـا ورود در   مرا ب دشوار ر از سایر ن(ونه و معضل، به

زده و بـه  دار اهل قلـم و اهـل ش(شـیر نیـز دامـو     ساختار قدرت، به دش(ن، و  اابل ریشه

سا،ران  بدیل شدند. البته باید  وجـه داشـت هـه قبـل از ورود     معضل، جدی برای دیوان

هه باینته است، مـورد   چنانطورهل، قدر و منزلت ندیده و آن سا،ران به نیز دیوانها   رک

ای فزاینـده، سـبب  ضـعیف    گونـه مـرور و بـه   ح(ایت قرار نگرفته بودند. نکات مذهور، بـه 

 بویهیان شد. 

 نها با، ریو اجـزای هـرم قـدرت     های ساختاری مذهور، نهباید  وجه داشت هه ضعف

پایـان هـرد، بلکـه سـبب سـرایت ایـو       رای، را دچار  نش و  نازع ب،سیاس،، نظام، و اج

عنـوان ن(ونـه، وقتـ، بـا، ریو ماامـات       بویه شد؛ به ومرج در بدنه اجت(اع، قل(رو آل هرج

سیاس، از  عرض و مصادره اموال مصون نبودند، بدیه، است هه مردم عادی نیز در خطر 

مهار ایو خانـدان قـرار داشـتند. ه(چنـیو،     خواه، هارگزاران حکومت، و نظامیان ب،زیاده

های هشـاورزی را ویـران هـرد و     سرعت زیرساخت ط(ع صاحبان قدرت، به گنترش دامنه

 مالکان را ناگزیر به  رک امالک خود ن(ود.بنیاری از خرده

به ایو  ر یب، دولت، هه با شجاعت،  دبیر و بیش از ه(ـه، در پر ـو ا حـاد و ه(ـدل،     

صعودی، دولت، منتعجل بود و   أسیا شد، با وجود روند شتابنده« بویه»گانه فرزندان سه

هـای  های ،ینحل ساختاری، خیل، زود در منیر زوال قـرار گرفـت. سـال   به سبب ضعف

های درون، گذشت. در هنار ایو معضل بـزرگ،  طو،ن، از حک(ران، ایو خاندان، به جنگ

امت حکومت، بود هه اساسـاً بـر پایـه    ای مهل  بر قومرج و سرهش، سپاهیان، ضربه هرج

 اش  أسیا شده بود. گری مؤسنان اوّلیهقدرت سپاه،
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، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران، مؤسسه خلدونالعبر؛ تاریخ ابن، 1322خلدون، عبدالرحمن، ابن .3

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 ، ترجمه: محمدپروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.مقدمه، 1329ممممم ،  .2

، حققمه: احسمان عبماس،    وفیات االعیان وأنبا  أبنا  الزممان م، 1928محمد، خلوان، احمدبنابن .2

 العربی. بیروت، دار االحیا  التراث

انتشمارات   تهران، گلپایگانی، محمدوحید ترجمه: ،فخری تاریخ ،1322علی،  محمدبن طباطبا،ابن .8

 فرهنگی. و علمی

، ترجمه: محمدرضا تجمدد، تهمران، چاپخانمه بانمک     الفهرست ،1312اسحاق، بنندیم، محمدابن .9

 بازرگانی ایران.

 موتبة شرکة صباعی.، مصر، ذیل تجار  االمم، 1331حسین، ابوشجاع، محمدبن .12

، مصحح: عبدالرئو  سعد و محمدحسن محمد، الخراجتا،  ابراهیم، بی بن ابویوسف، قاضی یعقو  .11

 قاهره، الموتبة االزهریة لوثرات.

 ، قاهره، موتبة النهضة المصریة.االسالم ضحیم، 1922امین احمد،  .12

و فرهنگمی در دوره   تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصمادی ، 1332فر، غالمرضا، ایمانی .13

 ، استهبان، ناشر مؤلف.بویهآل

 فیما،،  اکبمر  علمی  تصحیح: ،(مسعودی)بیهقی  تاریخ، 1332حسین، محمدبن ابوالفضل، بیهقی، .11

 فردوسی. دانشگاه مشهد،
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زیمار،   همای محلمی، آل  )حووممت دیلمیان در گستره تاریخ ایمران  ، 1381آذر، پروین، ترکمنی .13

 بویه(، تهران، سمت. آل

 االرشاد. مطبعة، بغداد ،المحاضر  نشوار م،1922علی،  بن محسن ابوعلی تنوخی، .12

، تاریخ ایران اسالمی؛ از طلوع طاهریان تما غمرو  خوارزمشماهیان   ، 1328جعفریان، رسول،  .12

 تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

 حبیبی، تهران، امیرکبیر.، به کوشش: عبدالحی طبقات ناصری، منهاج السراج، 1323جوزجانی،  .18

طباطبمایی، تهمران،    ابوالفضمل  ، ترجممه: الوزرا  والوتا  ،1318عبدوس،  بن جهشیاری، محمد .19

 تابان.

 فروشی حقیقت. ، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، تبریز، کتا تاریخ عر ، 1331حتی، فیلیپ،  .22

 تهران، خیام.، تاریخ حبیب السیر فی اخبار البشر، 1333الدین محمد،  خواندمیر، غیاث .21

 ، بیروت، دار الوتب العربی.تاریخ اسالمتا،  ، بیاحمد ، محمدبنذهبی .22

، تصمحیح: محممد اقبمال، حواشمی:     راحة الصدور وآیة السمرور ، 1321علی،  بن راوندی، محمد .23

 مجتبی مینوی، تهران، امیرکبیر.

 ، تهران، چاپ بهمن کریمی.شیرازنامه ،1312الخیر،  ابی زرکو ، احمدبن .21

 ، به همت: محمد رمضانی، تهران، پدیده خاور.تککر  الشعرا ، 1322ی، دولتشاه، سمرقند .23

،  عبدالحمیمد   المدین  محمد محی :تحقیق ،تاریخ الخلفا ق، 1321، بور ابیبنسیوطی، عبدالرحمن .22

 .مصر

، تصحیح: میرهاشم محدث، تهمران،  مجم  االنسا ، 1323محمد،  بن علی بن ای، محمدشبانواره .22

 امیرکبیر.

 گیالنمی،  سید محمدسعید تحقیق: ،و نحل ملل م،1982عبدالوریم،  محمدبن ابوالفتح شهرستانی، .28

 دار صعب. بیروت،

 لالبحماث  اآللممانی  المعهمد  لمساعد ، الوفیات الوافی ق،1111عیسی،  محمدبن ابوبور، صفدی .29

 دار الصادر. بیروت،، الشرقیة
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ابوالقاسم پاینمده، تهمران، بنیماد فرهنم       :، مترجمتاریخ طبری ،1333 جریر، طبری، محمدبن .32

 .ایران

عبدالعزیز علمی مما رواه االممام     بن سیر  عمرق، 1121عبدالحوم، عبداهلل و المصری، ابومحمد،  .31

 ، المحقق: احمد عبید، بیروت، عالم الوتا .انس واصحابه بن مالک

ظفمر  بمن ناصمح ، ترجممه: ابوالشمر    تماریخ یمینمی  ، 1332عبمدالجبار،  عتبی، ابونصر محمدبن .32

 جرفادقانی، به اهتمام: جعفر شعار، تهران، علمی و فرهنگی.

حسین یوسفی، ، به اهتمام و تصحیح: غالمنامهقابوس، 1312اسوندر،  بن عنصرالمعالی، کیواوس .33

 تهران، علمی و فرهنگی.

 ، تهران، سمت.بویه تاریخ آل، 1328اصغر، فقیهی، علی .31

، قماهره، وزار   صبح االعشی فی صمنعت االنشما   م، 1923علی، العباس احمدبنقلقشندی، ابی .33

 الثقافة واالرشاد القومی.

 سمید  :تصمحیح ، الملمک قممی   عبمد  بمن  حسمن   :ترجمه، تاریخ قم، 1321،  حسن محمدبن قمی، .32

 . توس تهران،، تهرانی  الدین جالل

مهمدی   :متمرجم  ،)خالفت در سرپنجه قمدرت ایرانیمان(   بغدادبویه در  آل ،1381اهلل، ، مفیز کبیر .32

 .تهران، رفعت ،افشار

  نشر ، سعید حنایی کاشانی، تهران :، ترجمهبویهاحیای فرهنگی در عهد آل ،1323 جوئل، ،کرمر .38

 .دانشگاهی

، تصحیح: عبدالحی حبیبمی، تهمران، دنیمای    زین االخبار، 1323ضحاک، بنگردیزی، عبدالحی .39

 کتا .

علممی و   انتشارات، ترجمه: منوچهر امیری، تهران، مالک و زارع در ایران، 1322لمپتون، آن،  .12

 فرهنگی.

، ترجممه:  تاریخ تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری یما رنسمانس اسمالمی   ، 1321متز، آدام،  .11

 علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، تهران، امیرکبیر.

 ، به اهتمام: عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر.تاریخ گزیده، 1321مستوفی، حمداهلل،  .12
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، ترجمه: ابوالقاسم پاینمده، تهمران،   التنبیه واالشرا ، 1323حسین، بنعودی، ابوالحسن علیمس .13

 علمی و فرهنگی.  انتشارات

 .و فرهنگی علمی تهران، پاینده،ابوالقاسم :ترجمه ،ومعادن الجوهر الکهب مروج، 1323 ،ممممم  .11

 منزوی، تهران، توس.نقی  ، ترجمه: علیتجار  االمم، 1322مسوویه رازی، ابوعلی،  .13

، محمدنقی منمزوی،  االقالیمالتقاسیم فی معرفة احسن ، 1321احمد، مقدسی، ابوعبداهلل محمدبن .12

 تهران، شرکت مؤلفان و مصنفان.

 ، تصحیح: ملک الشعرای بهار، تهران، خاور. تاریخ سیستان، 1311مؤلف ناشناس،  .12

ک الشمعرای بهمار، بمه کوشمش:     ، مصحح: ملمجمل التواریخ والقصص، 1318مؤلف ناشناس،  .18

 محمد رمضانی، تهران، کالله خاور.

فروشمی مرکمزی، خیمام     ، تهران، کتما  تاریخ روضة الصفاخاوندشاه بلخی،  میرخواند، محمدبن .19

 پیروزی. 

 .طهوری ، تهران،  تجار  السلف ،1339 هندوشاه، بن محمدنخجوانی،  .32

، بمه اهتممام: هیموبرت    ناممه( )سیاسمت  سیر الملوک، 1322الملک، ابوعلی حسن طوسی، نظام .31

 علمی و فرهنگی. انتشاراتدارک، تهران، 

، ترجمه: محمدابراهیم آیتی، تهران، انتشمارات  تاریخ یعقوبی، 1321یعقو ،  ابی بن یعقوبی، احمد .32

 علمی و فرهنگی.
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