
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  

  

  

  و  فتنهاد خال نگيدوگا بر دياجتماعي و اقتصا نظام تأثير

  ل بويهوره آدر د سلطنت

   :چكيده

نظام « رابطه، تا حد امكان ، هاي رايج بر خالف نگرش، دارد سعي اين مقاله

را ، در دوران آل بويه اين دو بر يكديگر  ثيرأو ت» نظام حكومتي« با »اجتماعي و اقتصادي

، در اين تحقيق سعي شده به سئوال اساسي با توجه به اين رويكرد، دهد مورد بررسي قرار

؛ داليل عدم خلع خليفه سني توسط حاكمان شيعي مذهب اين دوره كه عبارت است از

آن است كه توضيح دهد دليل اصلي عدم خلع  فرضيه اصلي اين مقاله، بويه پاسخ داده شود

گانه شدن جايگاه بر دو» ام اجتماعي و اقتصادينظ«ثير و توانمندي أ، تخليفه توسط بويهيان

اميران  كه قبل از دوران آل بويه به وجود آمده و، از يكديگر بوده و سلطنت نهاد خالفت

باره وجود هاي سنتي را در تحليل، اين بررسي، خواسته يا نا خواسته به آن تن دادند بويه آل

 و گيرد ن آل بويه را ناديده ميطلبي و تسامح طلبي حاكما و فرصتهاي سياسي  انگيزه

حاكم در » نظام اجتماعي و اقتصادي«، توانمندي دليل عدم خلع خليفه دهد كه توضيح مي

گانگي بستر دو، شكل گرفت» نهضت ترجمه«كه از زمان  اين نظام. جامعه عصر عباسي بود

  . دندتنها تداوم دهنده آن ش د و آل بويهرا فراهم كر ميان نهادهاي دنيوي و اخروي

  

  :كليدواژه

يوناني ، اقتصاديو  هاي اجتماعي زمينه، سلطنت خالفت و دوگانگي، بويه آل

  .ترجمه نهضت، گرايي

  

  محمد هاشم رهنما

  عضو هيأت علمي

  ارابد واحد دانشگاه آزاد اسالمي
Mhr1757@yahoo.com  
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 :مدخل

 كه ،داد اي را مي نويد دوره تازه، م946/ق. ه 334در سال  ورود آل بويه به بغداد

  . شروع شده بود قبل از، هاي آن كه زمينه اي شدند آنها وارث دوره

نهضت . گشت داد برميغبه ب قبل از ورود آل بويه اي دگرگوني اجتماعي بهه ريشه

باعث گسترش اين ، گرديد تشديد )م813/ق.ه198( عباسي مونأترجمه كه از زمان م

و ، در جامعه رو به رشد عباسي گسترش يافت )گرايي ناسوتي( افكار يوناني. دگرگوني بود

هاي متفاوت كه  اين انديشه .گذار بودتأثيرعي هاي اجتما انديشه اين امر به نوبه خود بر

 تأثيروران آن روز  اي از نخبگان و انديشه بر روي عده، اي در جهان اسالم نداشت سابقه

  .ساختمتن جامعه را نيز دچار دگرگوني و عميقي به جا گذاشت 

اين ، بود)  دينيو نه ضد ( ديني كيد بر جهان بيني غيرأت، ويژگي انديشه يوناني

هايي كه   هاولين گرو .تازه و در عين حال جذاب بود كامالً دگاهي بود كه در عصر عباسيدي

 .بودند و ادبا وزيران، درباريان، ؛ دانشوراننددعباسي به افكار يوناني جذب ش در جامعه

توانستند با امكانات  ند مي شد اجتماع آن زمان محسوب مي طبقات مرفه واين افراد كه جز

اما  ( اين محافل و مجالس كه گاه و بيگاه .اندازي كنند بسياري را راه مجالس و محافل، خود

آن را از  تأثيرو  گرفتههاي مختلف جامعه را در بر  گروه توانست، شد برگزار مي) مداوم

  .سطوح باالي جامعه خارج و به متن اجتماع وارد كند

 ها و تفكرات و ديشهثيرات انأشاهد گستردگي ت توان مي از قرن دوم هجري به بعد

را  عادي جامعههاي  ه ثيرات به حدي بود كه گروأاين ت .بوددر جامعه  ناني يو هاي گرايش

دهد كه در  گزارش مي قلحو  ابن. شد و به افراد خاصي محدود نمي كرده مشغولنيز 

بر سر موضوعات كالمي  با يكديگر، خوزستان باربراني را ديده كه در حال حمل بار

  1.اند ده كر ميحثه مبا

/ ق.ه232( توان در حادثه عزل خليفه متوكل مي هاي سياسي اين دگرگوني را نشانه

توان  اما مي، سياسي بود اين موضوع البته به خودي خود نمايانگر يك وضعيت .ديد) م 847

اين ، بود نگرش جديد نسبت به جايگاه خليفه نيز يك تغيير د كه اين امر نشانهاستباط كر
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امري اتفاقي ، كردند هاي سياسي پرهيز مي ه خلفاي بعدي از وارد شدن به درگيرينكته ك

درك كرده بودند كه وارد  كامالًچرا كه رفتارها و اتفاقات به وجود آمده را ديده و ، نبود

در عين حال گاه به  .كند دار مي شه را خد ن خالفتأكه ش ن به اين عرصه عالوه بر اينشد

، ي بعدي با نظر به اين تجربيات لذا خلفا .شود ان خليفه نيز تمام ميقيمت از دست دادن ج

از همين رو بود كه . گذاشتند مي ) نه سياسي و (سعي خود را بيشتر بر حفظ موقعيت ديني 

ط به تمام يا قسمتي از امور مربو، كم كم خلفا تصميم گرفتند تا با ايجاد مناصب مختلف

  . ا اميران واگذار نمايندخصوص، مسايل دنيوي را به ديگران

، مت داري عباسيان قدر به دوران مياني حكوكه هر چ جه ايننكته قابل تو 

تر  شويم اين واگذاري اختيارات بيشتر و گسترده تر مي نزديك)  چهارم هاي سوم و قرن (

نقش خليفه ، ثير پنهان اين تصميم آن بود كه با واگذاري اختياراتأدر عين حال ت .شد مي

تر  و به اين ترتيب جايگاه دنيوي خليفه نيزكم رنگ شد ميامور اجرايي كمتر و كمتر در 

هاي احتمالي  در عوض خلفا با روي آوردن به امور ديني توانستند خود را از آسيب .شد مي

در چنين شرايطي بود كه . ين ترتيب در جايگاه خود تثبيت شدندبه ا. مصون نگه دارند

حكايت از توانمندي مناسبات به ، عزل نكردن خليفه توسط آنها. دبويهيان به قدرت رسيدن

  . ثيرات آن بر نظام حكومتي اميران آل بويه داردأوجود آمده در اين دوران و ت

  

  :اجتماعي هاي زمينه

 تأمل به وضعيت اجتماعي هما را ب ديني و دو عرصه دنيوي بحث از داليل تفكيك

بازتاب  اقع وضعيت به وجود آمده در دوران آل بويهدر و. كند دوران مورد نظر هدايت مي

هاي حاكم  خاندان فعال بود و ايراني عباسيان، هايي است كه در متن جامعه اسالمي جريان

هاي فردي خلفاي  به معناي انكار تفاوت نكتهاين . نيز خود را با اين جريانات تطبيق دادند

ن مطلب است كه دوگانه شدن قدرت سالطين آل بويه نيست بلكه تأكيد بر اي عباسي و

  .دنيوي در دوره آل بويه زاييده شرايط اجتماعي زمانه بوده است ديني و
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 فت و سلطنتخال ميان دوگانگي اجتماعي هاي زمينهتا  آنستقصد  جادر اين 

به عنوان مركز جهان اسالم در قرن  بغداد لذا ابتدا به وضعيت اجتماعي .شودداده شرح 

  .اي خواهيم داشت رهچهارم هجري اشا

 عظمت يا تعداد علما و در تمام جهان شهري نبوده است كه از جهت وسعت و

امتداد مرزها  نيز وسعت نواحي و عوام و تمايز ميان خواص و. برابري كند بزرگان با بغداد

  .2كند ها كمك ميبه تميز دادن بغداد از ساير شهر ها كاخ شمار بسيار عمارات و و

 .باشد شايد گوياي وضعيت بغداد ه463خطيب بغدادي مورخ سال  اين سخنان از

اين شهر به  )م754-775/ه136-58( توسط خليفه منصور عباسي پس از تأسيس بغداد

ارانش از يك زگ بغداد فراتر از مقاصد بنيان، شد عنوان نمادي از ظهور نظم جديد تلقي مي

پيش از اين در  3.سترش يافتحكومتي به صورت يك شهر بزرگ گ مركز محدود نظامي و

بغداد نه شهري محدود بلكه . شهري به وسعت بغداد بنا نشده بود، از تاريخ اي دورههيچ 

  . شد مي كه از چند ناحيه در دو طرف دجله تشكيل مادر شهري بود

را  عده عظيميجمعيتي بالغ بر كه  بود چندان وسيعدر قرن چهارم وسعت شهر 

 ساسانيان وسعت داشت و در اين زمان ده برابر تيسفون پايتخت دبغدا. داد ميدر خود جاي 

 پانزده هزار مسجد، در بغداد چهار هزار گذر و كوچه. هاي آن زمان بزرگتر بوداز همه شهر

نشانگر اهميت منحصر به فرد اين شهر  وسعت شهر بغداد 4،و پنج هزار حمام وجود داشت

شهر رفته رفته به صورت مركز بزرگ تجارت  اين. بود فرهنگ عباسيان در تشكيل جامعه و

. تركيب جمعيتي آن بود، اما مهمترين ويژگي بغداد. در آمد شهرهاساير  در آن زمان و

مردماني از آسياي  ها و گروه، مسلمانان، مسيحيان، جمعيت اين شهر تركيبي بود از يهوديان

مردمي  .را بنا كرده بودندكارگراني كه شهر جديد ، كارگزاران حكومتي سربازان و، مركزي

شرق كه از طريق خليج  بازرگاناني از خراسان و، كردند مي كه در روستاي اطراف زندگي

هايي بودند كه در شهر بغداد سكونت  همگي از جمله گروه. كردند به هند سفر مي فارس

 هاي فكري و اين اقشاري از مردم بصره كه در پي ايجاد تماس عالوه بر. داشتند
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، حران، كارگران پارچه بافي خوزستان، زمينداران اهواز اعيان و. هاي تجاري بودند فرصت

   5. در بغداد بودند مسيحيان نسطوري روستاهاي سراسر عراق نيز جندي شاپور و

، و مولود تحوالت مهم داشت موطن جامعه جديدي بود كه جمعيتي متنوع بغداد 

  . وداقتصادي ب تغييرات اجتماعي و ها و مهاجرت

دربارهاي  مشوقان دانش بودند و، وزيران آنها خلفا و، عباسيان از ابتداي خالفت

  . شد هاي دانشورانه محسوب مي بحث هاي ادبي و محافلي براي نشست در بغداد آنها

 و) م 754-775/ه 137-158( هاي نخستين خلفاي عباسي به ويژه منصور سياست

ص تالش براي پشتيباني از ترجمه در خصو) م775-785/ه158-168( پسرش مهدي

را به معناي  در واقع نهضت ترجمه. ي يوناني به عربي داراي اهميت زيادي استها كتاب

  . آغاز كردند اين دو خليفه دقيق كلمه

-227قاهر ( مسعودي در كتاب خود از گفتگويي ميان يكي از نوادگان منصور

به نام محمد بن علي عبدي ، خودبا راوي واخباري معروفي در زمان ) م932-34 /ه320

اين گفتگو به دستور قاهر براي فهميدن گزارش صريحي درباره ، كند خراساني ياد مي

صحت اين گزارش را ، گيرد تضميني كه راوي براي جان خود مي و شود ميپيشينيانش آغاز 

  :كند رسد بيان مي اخبار منصور مي راوي زماني كه به. كند تأئيد مي

ي ترجمه شده از ها كتاببود كه  اي خليفهين منصور نخست«

به  را ها كتاباين  به دستور او هاي بيگانه به عربي در اختيار داشت و زبان

سند و «ابن مقفع و  »كليله و دمنه« عربي ترجمه كردند كه از آن جمله كتاب

، ديگر موضوعات باب منطق و در» ارسطو«هاي  از فزاري و نيز كتاب» هند

كتاب  و »)نيكو ماخوس(ر طيقي ارثما«كتاب  بطلميوس و» سطيالمج«كتاب 

 پهلوي و رومي و هاي قديم يوناني و بود و هم چنين ديگر كتاب »اقليدس«

در دسترس مردم  را نيز براي او ترجمه كردند و) ميانه(فارسي  سرياني و

منصور اولين  .علوم آن را بياموزند قرار دادند كه مردم آنها را ببينند و
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از عقايد اطالع پيدا  مذهب را شناخت و بود كه به علم پرداخت و اي ليفهخ

  »6.ايام او علوم رواج گرفت در ي حديث با خبر وها كتاباز  كرده و

ي قديم را به ها كتابمنصور ترجمه برخي  ابن نديم نيز مدعي است كه خليفه

بن نديم در جاي ديگر نام ا، برخي آنها را در اختيار داشت سفارش داده بود و» ابن بطريق«

  7. كند ذكر مي» )سه مقاله( طيماوس« كتاب ترجمه شده توسط ابن بطريق را

حمايت خاص منصور را از ترجمه اقليدس  )809متوفي( ها بعد ابن خلدون قرن

اي  تمدن به مرحله قرن دوم در مسلمانان در، بر اساس نوشته ابن خلدون. كند تكرار مي

 انواع گوناگون هنرها و هاي قبلي به آن پايه نرسيده بودند و امت رسيدند كه هيچ يك از

فلسفه  مسلمانان در نتيجه شنيدن برخي از موضوعات علوم حكمت و، علوم را فرا گرفتند

 به اين دليل بود كه از اين علوم تشويق شدند و به آگاهي، هاي معابد كشيش ها و از اسقف

از امپراتور  اعزام كرد و )؟گرگوري–گرك ( شاه رومكسي را نزد پاد )خليفه عباسي( منصور

 را پس از ترجمه به عربي براي او بفرستند و) رياضيات( ي تعاليمها كتابخواست كه 

 8.ي طبيعيات را براي خليفه ارسال كردها كتاببعضي از  پادشاه روم هم كتاب اقليدس و

؛ ناميدند مي» ب اصول واركانكتا« آن را اين كتاب يوناني كه در هندسه نوشته شده بود و

در  نخستين كتابي بود كه از يوناني در زمان ابو جعفر منصور به زبان عربي ترجمه و

  9.دسترس مسلمانان قرار گرفت

جانشين  پسر و )م775-785 /ه158-169(گزارش شده كه خليفه مهدي همچنين 

اساس كتابي  بر اين ترجمه. ارسطورا به عربي سفارش داده است »جدل« ترجمه، منصور

تيوتاتوس « به قلم بطريق نسطوريه  165با مقابله با متن يوناني در حدود سال سرياني و

  10. كاتب مسيحي والي موصل انجام شد، »ابونوح« با كمك و »اول

اين كتاب را اين گونه بيان  مسعودي مورخ همزمان عصر عباسي داليل ترجمه

  :كند مي

مرتدان  يشه كني ملحدان وهايش را وقف ر مهدي همه كوشش«

اعتقادات خود را ظاهر  اين اشخاص در زمان او پديدار شده بودند و. كرد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ...دوگانگي بردي تأثير نظام اجتماعي و اقتصا      87 زمستان

  

95 

مرقيون بود  يصيان وابن د ي ماني وها كتاباين امر نتيجه رواج . كرده بودند

از  پهلوي به عربي ترجمه كرده بودند و ديگران از فارسي و كه ابن مقنع و

 يحيي بن زياد و حماد عجرد و و بي العوجايي بود كه ابن اها كتابجمله 

مرقونيان تأليف كرده  ديصانيان و تأييد مذهب مانويان و مطيع بن اياس در

عقايدشان ميان مردم رواج  به سبب آن زنديقان فراوان شده بودند و و. بودند

محققان اهل كالم را گفت تا  ي اولين كسي بود كه جدليان ومهد. يافته بود

بر ضد معاندان دليل  تأليف كردند و منكران دين رد ملحدان وبر  ها كتاب

حق را براي مردم روشن  انداختند وهاي ملحدان را از ميان بر شبهه آوردند و

  »11.كردند

هم  و بردند تا از لحاظ سياسي تالش مضاعفي را به كار مي در قرون اوليه عباسيان

هاي  به همين دليل بود كه در كنار جنگ .كنندگان پيروز شوند از لحاظ اعتقادي بر مجادله

هاي ادبي وسيعي به شكل ترجمه آثار يوناني به زبان  اوايل عصر عباسي ما شاهد فعاليت

نهضت «  )م813-817/ه198-201  ( هايي بود كه در زمان مامون با چنين زمينه. عربي هستيم

  12.رونق گرفت »ترجمه

هاي  براي نشست و مجالسي ز محافلبارهاي آنها نيو در وزيران، از خلفا جداي

 بيشتر انجمن، مجلس، البته مراد و منظور از .ندشد هاي دانشورانه محسوب مي ادبي و بحث

يا كالس درسي ، تاالر، يا جلسه درس و محفل و محل بر گزاري جلسات بود كه در دربار

13. بودمركز معمول براي تحصيل علوم ديني مانند حديث و فقه مسجد  .شد تشكيل مي
 

 حاميان و ناشراناز مشهورترين ، الرشيد وزير دوران هارونهاي  خاندان از، برمكيان

، در تاالر خود در دربارش، يحيي برمكي وزير هارون الرشيد .دانش در عصر عباسيان بودند

عصر در زمان اقامتش  براي نمونه يكي از متكلمان مشهور . كرد ار ميزجلساتي با شكوه برگ

اي در مجلس يحيي برمكي شركت كرد كه در آن  ر مباحثهد، به نام ضرار بن عمر، در بغداد

مجلس افراد معتبر و مشهوري مانند سليمان بن جرير و عبداهللا بن يزيد اباضي و هشام بن 

هشام بن ، در همين تاالر. حكم و موبد موبدان و راس الجالوت يهودي حضور داشتند
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الهذيل عالف نيز كه در آنجا متكلم معروف ابوه ركت كردباره عشق شاي در حكم در مناظره

  14. حاضر بود

توسط وزيرش  همچنين در گزارش ديگري از مجلسي كه در دوره خليفه متوكل

در  الهذيل عالف و عمرو بن عبيدكه بين هشام بن حكم و ابو، تشكيل شده خبر داريم

  15 .اسـت انجام گرفتهمباحثه و گفتگو ، خصوص توحيد و امامت

هم نشينان برجسته خود را در ، و خلفا وزيران، اميران ؛در دوره مورد بحث

غالباً در منازل ، لغت و ادب، اما موضوعاتي همچون كالم. دادند مي شركتخود  مجالس

هاي  ها و ميدان كانمباحثات در د، و منازل شخصي محافلجداي از . شد معلمان بحث مي

 هاي مختلفي از تشكيل جلسات در زير گزارش، گرفت ها نيز انجام مي غشهر و حتي با

مهمترين اين مجامع كه كمتر ، شد از بازارها نيز استفاده مي. دهند خبر مي »باب«يا  »طاق«

در زمان عباسيان  هاي بغداد تعداد كتاب فروشي. ها بودند كتاب فروشي، جنبه رسمي داشت

به شمار اي  آموخته ا افراد دانشه صاحبان اين كتاب فروشي 16.افزايش پيدا كرده بود

به عنوان مثال ، هم در زمان خود و هم بعد از زمان خود معروف بودند الًرفتند كه معمو مي

ثيرات زيادي بر دانش و أت» الفهرست« يكي از آنها ابن نديم بود كه توانست با نوشتن كتاب

  . گذاردببه جا نيز بعدي  دانشوران

در خصوص ، شدند ناميده مي اقونرو ر آن دورانب فروشان كه به تعبياين كتا

آنها به تهيه و ساخت كاغذ و نيز استنساخ و ، توليد و فروش كتاب و ظايف متعددي داشتند

فروش كتاب مشغول بودند و به همين دليل مكان كسب آنها مكاني مطلوب براي مباحثات 

  17.بود

به  .شد مي ديگر نيز استفادهي  ها دكاناز ، ها به غير از كتاب فروشي، با اين همه

 محل اجتماع، بكر صبغي متكلميا رنگرزي ابو و العتاهيه شاعر گري ابو سفال، عنوان نمونه

عبداهللا يعقوب نشستند وبه سخنراني ابو بوده كه در آستانه درگاه مي بسياري شنوندگان

  18. نوشتند هاي سفال مي دادند و مطالب را بر تكه گوش مي
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اجتماعي وسيع در جامعه تحول بويه يك  دهد كه تا قبل از آل مي اين شواهد نشان

، ادبي، منطقي، هاي گوناگون فلسفي وجود متون ترجمه شده در زمينه. به وجود آمده بود

همه و همه در رونق و ، كه در دسترس همگان بود، حتي كيمياگري و رياضي اخالقي و

اين تنوع عقايد باعث به وجود آمدن ، هاي مختلف نقش داشت گيري عقايد و ديدگاه شكل

با اين توضيح كه چون  .شده بود دينيهاي غير گرايش هاي مختلف خصوصاً گرايش

تفكرات و ، نبود بلكه از عقايد مذهبي موضوعات مورد بحث يا مواد و متون آموزشي صرفاً

در  كه بعضاًاي  بجا گذاشت؛ به گونه خود را تأثيرلذا  ؛هاي گوناگون تشكيل شده بود ديدگاه

بيشتر از  اعالم شده هاي مختلف گرد هم آمده و بر اساس قواعد اديان حتي، بحث مجالس

  . اند كرده ميداوري عقل و خرد پيروي 

 ماًنه لزو و، دينيتا در دوره عباسيان يك فرهنگ غيراين موضوع باعث شده بود 

باحث ديني جا افتاده فرهنگي كه در آن جدايي مباحث دنيوي از م .گسترش يابد، دينيضد

كند كه چگونه  مي بيان، زيسته عبداهللا حميدي كه در قرن پنجم ميابو. و مرسوم شده بود

كه در اوايل قرن پنجم از ، به نام ابو عمر احمد بن محمدبن سعدي، يك متشرّع اندلسي

دچار حاكم بوده  كه در بغداد امور )ديني ديدنغير(تعصبي  از مشاهده بي، ديدن كرده بغداد

باره بغداد سئوال كرده كه از او در، حيرت و حسرت شده و در پاسخ يكي از طبيبان قيروان

 اي حضور داشته آيا در مجلس متكلمان نيز حضور داشته يا نه؟ جواب داده در جلسه ؛كه

و ملحدان و يهوديان و ، مجوسيان دهريان، بلكه كافران، ها نه فقط مسلمانان تمام فرقه كه

ها براي  يك از فرقه هر. حاضر بودند –)ديد گزارشگر از(خالصه تمامي كفّار  و –عيسويان 

اي  نكته. دفاع از اعتقادات خود يك سخنگو داشته و منعي براي سخن گفتن آنها نبوده است

توسل  ،مقررات بحث بوده كه در مجلس، كه باعث حيرت فراوان اين متشرّع اندلسي شده

هاي  كنندگان مقيد به استدالل كرده و هر يك از مناظره مي ممنوع به مرجعيت وحي را

  19.ندا هخوذ از خرد و عقل بودأم

ه تصويري از واقعيت ئارا، جداي از تعصب نويسنده، آيد آنچه از اين گزارش برمي

به معناي تسلط ديدگاه ، كه در مباحثه به حكميت عقل شده اجباري، زمانه مورد بحث است
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در  .بوده استدر اين دوران  بسيار مرسوم و معمول دنياگرايانه او به تعبير ديگر گرخرد

قدرت  به اين دليل بهآل بويه ، كه آل بويه به قدرت دست پيدا كردنداست چنين فضايي 

. رسيده بودخود ترك به اوج  امرايتنش ودرگيري بين خليفه و ، رسيدند كه از نظر سياسي

هاي اجتماعي اوضاع  اما در ديگر عرصه، تاگر چه اين وضعيت در امور سياسي وجود داش

  . به گونه ديگر بود

 قلمروي ،و به لحاظ وسعت، شد عباسيان شناخته مي قلمروي كه با عنوان خالفت

كه اداره چنين قلمروي نياز به بديهي بود  كامالً. اداره كرد به راحتيآن را نبود كه بتوان 

آنجا كه آل بويه هيچ برنامه و تدبيري براي  از، داشت دقيقبرنامه و نظم و انضباطي ، تدبير

بويه  اگر دقت كنيم كه اولين حاكمان آل 20اداره قلمروي به اين وسعت و امكانات نداشتند

كه  ي تن بدهندبه مناسبات بنا براين طبيعي بود كه حاكمان آل بويه، دانستند زبان عربي نمي

اولين درسي كه حاكمان آل  .بوده و تثبيت شدهاي قبل از خود شكل گرفته  در طي دوران

هاي  اداره چنين نظامي به روش، بويه در خصوص شرايط تازه كسب كردند آن بود كه

  .بويه قرار داد اين روش متفاوت را شرايط اجتماعي در اختيار حاكمان آل، متفاوتي نياز دارد

 ودندميراث دار يك وضعيت متحول اجتماعي ب كه آل بويه آنچه قابل ادعاست اين

  . و با اين تحول همراه شدند با روي كار آمدن شان خود را در مركز اين تحول ديدند و

پهلوي  و در اين دوره به واسطه رونق كتاب و كتاب خواني و ترجمه متون يوناني

هاي قبل برخوردار شده  دوره به هاي عمومي از رشد قابل توجهي نسبت به عربي؛ آگاهي

  .نداشت تفكراتي در جامعه شكل گرفته بود كه سابقه، ها هيرشد اين آگا بنا بر. بود

را تحريض و تشويق كرد كه نسبت به اعتقادات  در واقع آنچه كه حاكمان آل بويه

خليفه را همچنان در مقام  و احترام گذاشتهو ديگر مناطق جهان اسالم  مذهبي مردم بغداد

بلكه تن دادن به موقعيتي ، نان بودنه سياست مداري آ ورزي و تسامح نه، خود ابقا نمايند

كه از  هايي انديشه .ه بودحاصل شد هاي دنياگرايي كه به واسطه رواج انديشه اجتماعي بود

به دستان  وران و كار و جهان اسالم رايج شده و بسياري از انديشه ها قبل در بغداد سال

رو رونق و رواج يافته و ملزم شده و از همين  حكومتي به اين انديشه و جهان بيني متعهد
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گرايش به امور دنيايي سد و مانعي در برابر امور ديني فراهم ، بر اساس اين نگرش .بود

چرا كه با گذشت ساليان متمادي . كردند آورد و با هم تعارض وتضادي پيدا نمي نمي

  . كدام مشخص و تفكيك شده بود حوزه فعاليت هر ؛و همزيستي همراهي

همان قدر عادي و ، توسط يك حاكم شيعي، خليفه سني و ادامه حاكميت ابقا

كه هيچ  شود ميمحقق اين دوران دچار حيرت ، شد كه عزل و بركناري او بديهي تلقي مي

در مورد عزل خليفه ، به طور مثال نويسندگان و مورخين بعدي، فقهاي اين دورانيك از 

و يا خلفاي (، )م945-67/ه334-56(توسط معزالدوله ) م943-6/ه333 -334( مستكفي

. اند از خود به جا نگذاشته، براي اين كار اي دال بر نداشتن حق شرعي سلطان نوشته، )ديگر

 كه تالش حاكمان بويه براي كنار زدن خليفه و شودتواند چنين تحليل  اين وضعيت مي

جداي از آن ، س كارأدر ر )م946 -74/ه334-63(وردن خليفه المطيع بالفاصله روي كار آ

 تثبيت نشان، چرا كه قبل از آل بويه نيز اتفاق افتاده بود ،شد ي معمولي تلقي ميكه امر

  .بود در اين دوران گانگي ميان امور دنيوي و دينيدو

بوالحسن ا( تمايل داشت تا يك علوي هنگام ورود خود به بغداد كه معزالدوله اين

در اين ، صيمري، بعدي خود بنشاند و با وزير را به خالفت) محمد بن يحيي زيدي علوي

چرا كه از اجرا شدن رسمي  .حاكي از يك نظر شخصي بودتنها ، گفتگو كرده، خصوص

 خصوصاً بويه حاكمان بعدي آل 21.به دست نيامده است مدركي تاكنون اين تصميم

نيز هيچ كدام از چنين ) م 936-82/ ه324-72( مندترين آنها يعني عضدالدوله قدرت

  . اند حتي سخني به ميان نياورده، جاي خليفهه نشيني يك علوي بتصميمي براي جا

كرد را  اداره مي لذا ابقا مقام خليفه سني در كنار حاكم شيعي كه امور جامعه را

 بلكه .دربط دا و يا تسامح طلبي حاكمان آل بويهانه نگر آينده مصلحت سياسي بهتوان  نمي

تثبيت جود و تبعيت از شرايط مو ناشي از به واقعيت نزديكتر آن است كه اين رفتار را

 فت وم كه به صورت نمادين در مقام خالاي بداني گانگي ميان امور دنيوي و دينيدو

هاي سالطين  رفتارها و تصميمات و حمايت. سلطنت در دوره آل بويه به بار نشست

   .است عيتقواييد خليفه از آنها مدعاي اين أبويه از امور دنيوي و ت آل
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 :و سلطنت فتالگانگي خاقتصادي دو هاي هزمين

آمد جهان اختيار تمامي منابع در خلفاي عباسي به عنوان حاكمان شرعي جامعه

» احكام السلطانيه«، اثر خوددر  فقيه شافعي )ه364-450( ماوردي، اسالم را به عهده داشتند

مشهود است كه در اختيار داشتن نظام  كامالً اي برشمرده كه به گونهوظايف خليفه را 

اقطاع و مصادرات ، غنايم، فيء، ماليات، زكات، خراج، اقتصادي و درآمد جامعه از راه جزيه

  22. رود جزء اختيارات خليفه به شمار مي، و موارد كلي ديگر

خوردار باشند و قابل تصوري برآمد غيراز در اين موضوع باعث شده بود تا خلفا

؛ به همين شد جهان اسالم به خليفه مربوط ميكه اختيار تمام دخل و خرج  به دليل آن

  .زود تبديل به افراد ثروتمندي شدند مناسبت خيلي

وظايف خليفه هم به امور ديني و هم به امور دنيوي ، به استناد نوشته ماوردي

ي بر تاييد، عباسي در دست است هايي كه از دوران اوليه خالفت گزارش و شده مربوط مي

هاي مختلف اعم از ديني  هيچ محدوديتي براي فعاليت در اين دوران خلفا .دارد اين وظايف

، شهرو مراكز ديني گرفته تا ساخت  از ساختن مساجد .و دنيوي براي خود قايل نبودند

سندهايي ، و اموري از اين قبيل، حفر قنات، بازار، كاروانسرا، بناهاي عام المنفعه، كاخ، قلعه

  23. شده است ميت است كه به فرمان مستقيم و هزينه خلفا انجام در دس

آمد ساخت و سازها براي خزانه خلفا دربديهي بود كه اين  در عين حال كامالً

 شهر) م754-75/ه136-58( زماني كه منصور خليفه عباسي. كالني نيز به همراه داشت

دوازده به ، در بازارهاي بغداد و كار اجاره مكانهاي كسب، )ه143(بغدادرا به پايان برد 

چرا كه در  .شد اين درآمد به طور حتم ساليانه افزوده مي. رسيد ميليون درهم در سال مي

 )مامون امين و، هارون، هادي، مهدي، يعني منصور( طول دوران حكومت هفت نفر از خلفا

  24. ادامه داشته است مبلغ اجاره همچنان

تثبيت مقام  خوردار بوديي كه جامعه از ثبات برها در زمان اقتصادي اين موقعيت 

جايگاه خليفه نيز ، شد جامعه دچار دگرگوني مي اما در مواقعي كه، را به همراه داشت خليفه

هاي  زماني كه در زمينه، از همين رو در قرن چهارم هجري. ديد ميآسيب به تبعيت از آن 
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، فراهم شد گاه خليفه و سلطانگانگي جايدو و دگرگوني شگرفي انجامو اجتماعي  فكري

  .نشان داد آشكارتر اولين نمود اين دگرگوني در موضوعات اقتصادي خود را

تبديل به  خلفا، حكومت عباسيان يهدر طول دوران اول، همانگونه كه بيان گرديد

استفاده از قدرت سياسي توانايي آن را داشتند كه بتوانند با  آنان .ي شدندوتمندافراد ثر

اما با شروع تحوالت اجتماعي و . در دست داشته باشندجامعه را  ينترل اقتصادقدرت ك

مباحثات جدي در خصوص  كاهش روز افزون اعتبار سياسي خليفه و نيز مطرح شدن

ذاري امور كه به گاي جز وا براي خلفا چاره .؛ جايگاه خليفه دچار آسيب شدگراييدنيا

اب اولين مقام صبا انت وضعيت كه اين. دباقي نمان، شد ت منجر ميواگذاري اختيارا

شد بسياري از  خليفه مجبور .به بار نشست در زمان معزالدوله 25،االمرايي آغاز شده بودامير

ند و معزالدوله امتيازات اقتصادي خود را به معزالدوله به عنوان اميراالمراي جديد واگذار ك

منسوب به او  يات و اراضي كشاورزيآمد والنيز بسياري از درآمدهاي ديگر خليفه مانند در

و  رفت درآمد اين اراضي كه يكي پس از ديگري از نظارت خليفه بيرون مي. را تصرف كرد

اقطاع تا جايي ادامه پيدا كرد كه نوع جديدي از  ؛گرفت قرار مي االمرا هاي امير جز دارايي

   26.آمددبه وجو» اقطاع لشكري و ديواني«به نام  داري

اگر ، يي االمرا و كسب مقام امير )م 945 /ه 334( در بدو ورود به بغداد الدوله معز

چه خليفه را عزل نكرد اما دستور داد براي خليفه از نظر مالي محدوديت ايجاد كنند و 

توان حدس زد كه  مي 27.مبلغ دو هزار درهم براي خليفه مقرري پرداخت نمايند روزانه تنها

كه  اما جالب آن، آميز باشد توانست سخت و توهين مي اين وضعيت براي خليفه چه قدر

 اين دستور به معناي در اختيار گرفتن در عين حال. اعتراضي از جانب خليفه اعالم نشد

ختيار و هزينه آن به ا آمدنظارت بر در كه بر اساس سابقه هميشه شد مينيز  »خزانه خاصه«

اقتصادي رابدون  ديد كه اين امتياز ي ميخود را در موقعيت االمرا خليفه بود و اكنون امير

آن است كه حتي  آيد مي بر آنچه از تصميمات بعدي 28.اعتراض به نفع خود مصادره كند

هجري زماني  366؛ چرا كه در سال نبوده سلطان پرداخت نقدي به خليفه نيز مورد رضايت

، بصره شكست دادبه همراه خليفه المطيع اقوام عاصي بريدي را در جنوب  كه معزالدوله
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خليفه از  آن به بعد مقرري و از شودقطع  خليفه مقرري نقدي دهد دستور مي همزمان

 شد ناميده مي» خدمهضياع ال« فته شده اطراف بصره كه اصطالحاًهاي باز پس گر آمد زميندر

  29. گرددتعيين 

 اًامور دنيايي و خصوص براي رسيدگي و بازرسي كه، خليفه »وزير«تبديل جايگاه 

توسط  30»دبيرو منشي« به، بود و كنترل اموال و درآمدهاي اقتصادي به او نياز نحوه اداره

وم ديگري نيز معنا و مفه، كاهش جايگاه اقتصادي خليفه ل وافو جداي از، بويهي سلطان

خليفه به  قعيت اجراييمو و از دست دادن آن كاهش اختيارات و اقتدار دنيوي ؛ وداشت

كه دقت كنيم  گردد ييد ميأت اين ادعا زماني. در امور دنيايي بود سلطاننفع افزايش نقش 

مقام دبيري و منشي گري خليفه را به يكي از ، هجري 345چند سال بعد در سال  معزالدوله

خليفه از آن  31.واگذار كرد ؛بعدها به مقام وزيري ارتقا يافت دبيران مخصوص خود؛ كه

  32.مشغول شد خلعت و لوا و دادن منشور پس تنها به خواندن نماز جماعت و

امير بويهي عزالدوله در مقابل تهديد بيزانس به  هجري 361وقتي در سال  ؛هابعد

هاي  البيت آن و حتي جامه لخالفه را به همراه اثاثادار ؛هاي اسالمي حمله بر سرزمين

انگيخته بر هيچ كس اين اقدام را سرزنش نكرد و مخالفت علني كسي، مصادره كرد، خليفه

  33.نشد

توان به روند  اين است كه با پيگيري اين تبدالت و تغييرات ميتوان گفت  مينچه آ

مقام ديني  جدايي به تعبير ديگر و و سلطنت گانگي ميان خالفت و زمينه مهيا شده براي دو

 با تامل، و سلطنت گانگي ميان اختيارات مقام خالفت آشكار شدن اين دو. و دنيايي پي برد

به اندازه دوره فرمانروايي ، از تاريخ بويهيان اي دورهدر هيچ ، در مسايل اقتصادي

  . چشمگير نبود) م 932-982/ه324-372( عضدالدوله

توانست  و اقتدار شخصيتي وي چنان بود كه او مي تجربه ملك داري عضدالدوله

امور حكومتي ، يرازاز تخت گاه خود در ش، بغداددر عليرغم دور بودن از مقر خليفه عباسي 

، از درايت بعدي وي چنان معاصران او و هم محققان هم .دهي و هدايت كند جهت، را اداره
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كه گاه به غلو نزديك  اند تعريف كرده، كياست و سياست عضدالدوله، تدبير، كفايت

  34.ندا شده

بر اساس . در مورد خليفه صريح و شفاف بود، هر چه كه بود سياست عضدالدوله

، در طول دوران حكومت وي درك كنيم توانيم و تصميماتي كه مي، عملكرد، رهارفتا

امور مربوط  بايست عهده دار اختيارات ديني بوده و عضدالدوله معتقد بود كه خليفه تنها مي

در اين تعبير  .واگذار كند» اهلش« و دنيا و امور آن را به شته باشدبه آن را در دست دا

ر تمامي دوران حكومت د رااين تفكر . عضدالدوله بود امير االمرا اًدقيق، »اهلش« منظور از

ترين جايي كه اين تفكر به  مشخص خصوصاً. توان ديد مي) ه 372تا  367از (عضدالدوله 

اي بود كه در طول اين دوران در جريان  هاي اقتصادي وضوح قابل پيگيري است در فعاليت

  . بود

؛ دستور داد ؛ قبل از امارته364در سال  بغداد به خود در اولين ورود عضدالدوله

در همين سال مجبور به  الدولهاگر چه عضد 35.الخالفه را ترميم و تجديد بنا كنندتمام دار

 هنگامي كه، ها به جا گذاشته بود شايندي كه در ذهناما به دليل خاطره خو، شد ترك بغداد

كه عبارت بود  ؛»نوبتي«با نواختن رسمي وله شد؛ خليفه الد ااالمرا و جانشين رسمي ركنامير

اين رسم . موافقت كرد، ؛ بر سراي عضدالدولهنهاز نواختن طبل به هنگام نمازهاي سه گا

اما همين درخواست در ، شد اگر چه به خودي خود تنها يك رفتار مذهبي محسوب مي

كرد كه اگر  كه خليفه بيان چرا .ديلمي با واكنش سخت خليفه روبرو شد زمان معزالدوله

و آلت دست بودنش  اجازه چنين كاري را بدهد نشانه كاملي براي ضعف وزبوني خالفت

عضدالدوله امتيازي را به دست آورد كه . اما اكنون اوضاع فرق كرده بود شود ميمحسوب 

  36. نوين آن رانداشتند هيچ كدام از پادشاهان كهن و به گفته مسكويه

حكايت ، اش در طول حكمروايي، دامات عضدالدولهاق. اما اين شروع داستان بود 

آغاز  سازي بغدادي در زمينه مسايل اقتصادي با بازاقدامات و. كرد اي مي از دوران تازه

در . شد ها تنها به تعمير و مرمت محدود نمي البته اين نوسازي 37)ه 369سال (. شود مي

؛ تقويم صادر كرد رزيكشاو هاي فتن خراج از زمينبراي گر دستوري كه عضدالدوله
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تقويم  )ه 368(تغيير داده شد واز تاريخ اعالم فرمان » نوروز معتضدي« مرسوم محصول به

همين اساس باعث . گرفته شد بر اساس تقويم جديد، و سر رسيد محصوالت كشاورزي

  38.با آباداني و معموري همراه شود، بجا مانده از قبل كم رونق و خالي شد كه خزانه نسبتاً

 و نيز اين دستورات اگر چه آشكارا براي رونق بخشيدن به وضعيت كشاورزي

كه  آن اين و، نتيجه پنهان نيز بر آن مترتب بود ؛ اما يكذ گرديده بودمعيشت مردم اتخا

به اين معنا كه با . كرد شان خود را در رابطه با امور دنيوي تثبيت مي، مستقيمغير الدولهعضد

كشاورزي كه مستقيم با معيشت و زندگي روزمره و دنيايي مردم  سرو سامان دادن به امور

، درآمد آن كرد و هم از بابت را براين امور مسجل مي هم نظارت سلطان، سرو كار داشت

موقعيت را نيز  آنچه مسلم است اينكه اين شان و .داد ميتوانايي مالي خود را افزايش 

  . بودخليفه وقت الطايع پذيرفته 

الطايع درخواست لقب  از خليفه وقت هنگامي كه عضد الدوله هجري 369در سال 

گان قوم اعالم مجلس رسمي در حضور بزر اريز؛ خليفه طي برگرا كرد» تاج المله«ايراني 

 مربوط به زندگي و معيشت مردم را به عضدالدوله خواهد تمام كارهاي مي كند كه؛ مي

  :وظيفه را به عهده بگيرد خواهد كه اين واگذار كند و با تاكيد از او مي

نم كه هر گونه كاري كه خدا در باره مردم خاور و باختر زمين بر آ«

رهاي ويژه به استثناي كا، كنم واگذار مي) الدوله عضد(به من واگذاشته به تو

  39 .»ن را بپذيرآ با تكيه بر خداوند، خويشتن و كار به دستان خودم

بزرگان قوم به  ضور افراد مورد اعتماد ون را در حآ كه خليفه» واگذاري«عبارت 

به تعبير ديگر دوگانه شدن  و الدولهمعناي پذيرش نقش دنيوي عضد به مستقيماً، بردكار

همراه با مشخص كردن وظايف وي و مقام ديني خليفه و به  رسمي مقام دنيوي سلطان

  . عهده گرفتن امور مربوط به آن بود

اين . زند دست به كار نوسازي وسيعي مي مرااالبنا بر همين جايگاه است كه امير

اما ، بود فرمانروايي خود در فارس و بعد از آن در مركز در بغداد نوسازي البته عمدتاً

 43رامهرمز و 42دجله عراق 41،اهواز 40،كرمانشاه از، گرديد نميمحدود به اين دو منطقه 
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حتي اگر در  .باشد مناطق ميگزارشاتي در دست داريم كه حاكي از نوسازي در تمامي اين 

 ساخت و ساز حكايت از گسترش نوسازي وباز ، ها اغراقي وجود داشته باشد اين گزارش

  44.كه در اين دوران آغاز شده بود است وسيعي

در طي دوران  هاي مورد نظر سلطان كه يكي از اولويت، براي ايجاد امنيت 

، ر مربوط به زراعت و برداشت محصولاش بود؛ افرادي را تعيين كرد تا بر امو حكمراني

آنهارا ، اندازي و دستبرد راهزنان داران و دست طلبي زمين اجحاف و زياده نظارت و از

گسترش و  .اجتماع منجر گرديد امنيت درگسترش اين كار به نوبه خود به . مواظبت كنند

مهمترين ها و مخاطرات روزمره بود  اي كه دچار آسيب امنيت در جامعه فراگير شدن

؛ اعتماد و اطمينان مردم و به دنبال آن رونق كسب و كار و آورداي كه به همراه  نتيجه

  45.بود ستد و و تجارت و داد بازرگاني

 .كردسوق پيدا  المنفعه عامفضاي جامعه به سمت نيازهاي ، با به وجود آمدن امنيت

و كتاب  و درمان داشتيخود را در شكل ساختن مراكز به ،اين نيازها در دوره مورد بحث

  46.نشان داد، سيداري و كتاب خواني و كتاب شنا

توان دريافت كه او  مي، با نگاهي گذرا و كلي به دوران فرمانروايي عضدالدوله 

كه خليفه به طور رسمي به او  كردغم خود را صرف به نتيجه رسانيدن اموري  تمام هم و

ساز در  عليرغم تعداد زياد و چشمگير ساخت و، كه نكته قابل توجه اين. واگذار كرده بود

 توان گفت كه درصد كمي از اين ساخت و سازها به در مقام مقايسه مي، اين دوران

آن باشد كه  گرتواند نشان اين نكته مي .هاي مذهبي اختصاص داشت مكان موضوعات و

اي بود كه به  هدر عمل به نقش خود در تالش براي انجام بهترين نتيجه از وظيف اميراالمرا

ه او گذاشته شده آگاه بود و اين آگاهي را به شكل رسيدگي به اموري نشان داد كه عهد

سروسامان  قع امور دنيوي رابيشتر به معيشت و زندگي روزمره مردم مرتبط بود و در وا

هيچ گاه ، الدولهري داشت كه همان خليفه بود و عضدمتولي ديگ، چرا كه امور ديني .داد مي

  . اري نداشت كه جايگاه ديني را نيز داشته باشداصر
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 الدوله بعد از عضد بويهي يعني رسيدگي به امور دنيوي توسط سلطان، اين جايگاه

تمامي جانشينان بعدي وي داراي چنين جايگاهي . تثبيت شد، تمامي دوران آل بويه در

  .بودند

كه نمود آن  لطانروند دوگانه شدن جايگاه خليفه و س، كه مل اينأنكته قابل ت

. ه بودروندي طبيعي و خود فزايند ،شد آشكارتر مي، بيش از هر جا در مورد امور اقتصادي

گوني اجتماعي بودكه محصول يك دگر الدوله هاي عضد از يك طرف فعاليت كه به اين معنا

ا ه اين فعاليت، داد و از طرف ديگر و دوره آل بويه آن را ادامه مي از قبل به وجود آمده

شته معيشت و رفاه اجتماعي رشد دا، و اعتماداميد ، بهداشت، شد تا سطح سواد باعث مي

گرديد و  مي ها در رابطه با خليفه و سلطان گانه شدن نقشباشد كه به نوبه خود باعث دو

توان به كار بردن لقب متفاوتي  دليل اين مدعا را مي. كردند مردم نيز بيشتر به آن عادت مي

  . دريافت، بردبه كار هكه عضدالدول

اشعار و حتي ، احكام، را در فرامين» شاهنشاه«لقب ، مي كه عضد الدولههنگا

يا ديگر كار  به كار برد هيچ مخالفتي از طرف خليفه و، هاي نقر شده در تخت جمشيد كتيبه

مختص شاهان ، كه اين لقب حال آن. با او نشد، به دستان حكومتي و فقيهان اهل سنت

  47. ل از اسالم بود و خليفه نيز به اين امر آگاهي داشتايران قب

 محدود و، اي كه در اختيار حاكميت يكپارچه، در واقع اوضاع بسيار فرق كرده بود

حاكميتي كه  .گانه تبديل شدبه حاكميتي دو در زمان عضدالدوله، منحصر به خليفه بود

ي را واگذار كرد و سلطان نيز امور دنيو خليفه امور ديني را به عهده گرفت و به سلطان

اين دو جايگاه تثبيت  براي رواج دادن به آن تمام دوران حكومت خود را صرف كرد تا

  .دگرد
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 :نتيجه گيري

كه بيشترين طرفداران را دارد؛ حاكمان آل بويه ، هاي مرسوم و رايج طبق ديدگاه

را عزل  يفه اهل سنتخل، عليرغم تسلط كامل بر اوضاع سياسي، به دو دليل مشخص عمدتاً

مصلحت انديشي سياسي و « يكي به دليل: نكرده و همچنان به همكاري با او ادامه دادند

هاي مردمي در صورت عزل  عدم توانايي در جلوگيري از به هم ريختگي اوضاع و شورش

مدن با شرايط وحيه مداراورزي و تساهل و كنار آر« ؛ و ديگري به دليل داشتن»خليفه

  .»موجود

نقض قرار  رد و يتچه مورد نظر است اين كه هر دو اين داليل به راحتي قابل نآ

م اين موضوعات را رعايت هيچ كدا، نيازي به توضيح نيست كه حاكمان آل بويه .دارند

از ، ؛ او را با طرز اهانت آوريند روز پس از گرفتن لقب از خليفهتنها چ معزالدوله .نكردند

در عين حال . اكنشي نيز از سوي مردم شكل نگرفتمقام خود عزل كرد و هيچ و

كمتر ، حالي كه سالطين بويهي در، كند با داشتن يك روحيه ديني معنا پيدا مي ورزيمدارا

 .هب ديگر روي بياورندد تا بر اساس آن به مدارا با مذادغدغه دينداري و دين ياري داشتن

و اهل  ما ميان شيعيانئناوب و گاه دابه ت، و نقاط ديگر هايي كه در بغداد در تمام درگيري

  . ه نشده استئآمد گزارشي دال بر طرفداري مذهبي حاكمان آل بويه ارا به وجود مي سنت

اين ديدگاه است كه ، آشكار و روشن است چه كه در هر دو اين داليل كامالً آن 

 بر »نظام اجتماعي« تأثير به وجود آمده در اجتماع و به تعبير ديگر به هاي زمينههيچ كدام به 

در هر دو ، اند به اين موضوع نپرداخته اند و يا اصالً يا توجه چنداني نداشته  »نظام حكومتي«

يعني با ، ش مرسوم سياسيعات تاريخي از ديد باال و با نگرها بررسي موضو اين ديدگاه

 .اند ه شدهناديده گرفت اجتماعي هاي زمينهتجزيه و تحليل انجام و ، بررسي عملكرد حاكمان

به دليل انديشه مسلطي ، بويه عدم عزل خليفه توسط حاكمان آل، شدطور كه بررسي  همان

اين جهان بيني در واقع . بود كه در جامعه وجود داشت و جهان بيني مرسوم شده بود

. به عنوان متوليان امور ديني و امور دنيوي بود نگي ميان خليفه و سلطانپذيرش دوگا

عطا منصب اميراالمرايي كه ابتدا با ا، راي واگذاري امور دنيوي به سالطينتصميمات خلفا ب
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شرايط سياسي به وجود آمده در جهان  تأثيرتحت  ؛ يك روند طبيعي بود چرا كهشروع شد

نياز به نوع ديوانساالري و روش متفاوتي احساس ، و گستردگي قلمرو تحت اداره، اسالم

عالوه . وقت و تالش مضاعف بود، زمان نيز خواهان همچنين رسيدگي به اين امور .شد مي

نه توان انجام چنين اموري را داشتند و نه در صورت ، خلفا به داليل متعدد بر اين عمدتاً

ن خود را أش اصوالً كه چرا .تمايلي به چنين كاري داشتند توانايي بر انجام چنين اموري

ند كه داد ميلذا ترجيح . روزمره شوند كه درگير مسايل دنيوي و دانستند فراتر از آن مي

  . رسيدگي به امور دنيوي را به افراد ديگر بسپارند

ثر از تفكرات أبيني به وجود آمده در جامعه كه مت تفكر و جهان، از سوي ديگر

يف وظا از همين رو تفكيك ميان. با چنين تصميماتي هم خواني كامل داشت، يوناني بود

وضعيتي كه با روي . گرديد نگي ميان جايگاه خليفه و سلطاناديني تبديل به دوگ دنيوي و

 سالطين بويه نيازي به حذف مقام خالفت .هنگي داشتهما كامالً بويه كار آمدن خاندان آل

و ، كرد چون كه خليفه مانع و سدي براي انجام كارهاي آنها ايجاد نمي، كردند احساس نمي

خليفه ديگري را به جاي وي منصوب  كردند يبه همين دليل زماني كه يك خليفه را عزل م

هيچ يك از سالطين . گانه اعتقاد داشتندا كه خودشان هم به اين جايگاه دوچر، كردند مي

فتن جايگاه ديني گر تالشي براي به دست، الدولهحتي قدرتمندترين آنها يعني عضد، بويه

توان پيگيري  ادي ميوعات اقتصو هم در موض اين تفكر هم در زمينه اجتماعي. نداشتند

  .؛ كه در واقع قصد ما از انجام چنين پزوهشي بيان همين نكته بودكرد

وضعيت به وجود آمده ، به عنوان تكمله بايد نكته ديگري را بيان كنيم و آن اين كه

يگاه خليفه به عنوان متولي امور ديني و نگي ميان جادوگا يعني تثبيت، بويه در دوره آل

  .جا افتاد كامالً در دوران سلجوقيان تولي امور دنيايي؛به عنوان م سلطان

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ...دوگانگي بردي تأثير نظام اجتماعي و اقتصا      87 زمستان

  

109 

  :ها يادداشت

 ،چ دوم، ترجمه جعفر شعار، )ايران در صورة االرض( ابن حوقل سفرنامه :ابن حوقل-1

  . 27ص  ،1366، انتشارات امير كبير ،تهران

  . 54و 44و 4صص ، 1349، مصر، تاريخ بغداد :احمد ابوبكر، خطيب بغدادي -2

شركت انتشارات علمي و  ،تهران، 4 چ، ترجمه محمد ابراهيم آيتي :البلدان ،قوبييع -3

  . 6ص  ،1384 ،فرهنگي

  . 165، ص 1377تيسفون و بغداد در گذر تاريخ، تهران، جامي، : بياني، شيرين -4

 تانتشارا، ترجمه محمود رمضان زاده مشهد، تاريخ جوامع اسالمي :ايرام، الپيدوس -5

  . 120ص  ،1376. يآستان قدس رضو

 شركت انتشارات علمي و ،تهران ،7، چ اسم پايندهقابوالترجمه ، مروج الذهب :مسعودي -6

  .696ص  ،2ج ،1382، فرهنگي

ص  ،1346، چاپخانه بانك بازرگاني، تهران، ترجمه م رضا تجدد، الفهرست :ابن النديم -7

445 .  

 شركت انتشارات علمي و: هرانت، باديمحمد پروين گناترجمه  ،مقدمه :ابن خلدون -8

  . 1003-4ص  ،2ج ،1379 ،فرهنگي

   .1015 -16ص  ،2ج ، همان، ابن خلدون -9

، ترجمه محمد سعيد حنايي كاشاني، فرهنگ عربي - تفكر يوناني :گوتاس، ديمتري -10

  . 86-7ص  ،1381، مركز نشر دانشگاهي ،تهران

  696ص ، 2ج . مروج الذهب :مسعودي -11

 . 372-4  ص، 2 ج، همان -12

ج ، 1385، انتشارات كومش تهران،، علي نقي منزوي ترجمه، احسن التقاسيم، مقدسي -13

  .154ص ،1

  .372-4ص ، 2ج  ،مروج الذهب :مسعودي -14

 .699-70ص  ، 2ج، همان -15

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 شماره سيزدهم – چهارمسال  – نامه تاريخ پژوهش

  

110 

 .17ص  عقوبي ؛البلدان ؛ي -16

دفتر  ،تهران ،2، چ محمد حسين ساكت ترجمه، تاريخ آموزش در اسالم :احمد، شلبي -17

  .59-60ص، 1370 ،نشر فرهنگ اسالمي

  . 83 ص ،3ج  ،قمري 1336 ؛دارلكتب العربيه ،مصر ؛طبقات شافعيه. سبكي -18

، ترجمه محمدسعيد حنايي كاشاني، فرهنگي در عهد آل بويه ياحيا :جوئل، كرامر -19

 . 102ص  ،1375، مركز نشر دانشگاهي، تهران

 نشر بنگاه ترجمه و ،تهران، محمد وحيد گلپايگاني ترجمه، تاريخ فخري. ابن طقطقي -20

  .  378 ص ،1350 ،كتاب

  . 452 -3ص ، 8ج  ،م1966/ق  -ه1386، دار بيروت ،بيروت  ،الكامل، ابن اثير -21

، رهنگيفانتسارات علمي و  ،تهران، حسين صابري ترجمه، انيهطاحكام السل، ماوردي -22

  .42ص ،1383

  . 699ص، 2ج ، هبمروج الذ، مسعودي -23

 . 20ص، .ان البلد، يعقوبي -24

، 6ج  ،1376، نتشارات توسا ،تهران، علي نقي منزويترجمه ، رب االممتجا، مسكويه -25

  .22ص 

  .184-88ص ص، همان كتاب -26

، المطبعه كاتوليكيه ،بيروت، به كوشش آلبرت يوسف كنعان، تكمله االخبار، همداني -27

  . 150ص ، 1961

 .  130و125و126و116و117 صص، 6ج ، تجارب االمم، يهمسكو -28

، 6ج، ق1375سال ، مجله دايره المعارف عثمانيه، حيدر آباد دكن ،المنتظم ،ابن جوزي -29

  .357ص

 و ،378ص ، ابن طقطقي ،ك.ر نيز و. 162و 126ص ص، 6ج  ،تجارب االمم، مسكويه -30

  . 169ص ، 14ج ، ابن اثير ،ك.ر نيز

 . 207ص ، 6ج ، ارب االمممسكويه، تج -31

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ...دوگانگي بردي تأثير نظام اجتماعي و اقتصا      87 زمستان

  

111 

  . 740 ص ، 2مسعودي ؛مروج الذهب؛ج  -32

  . 307-8؛ص6ج ، تجارب االمم؛ مسكويه -33

، انتشارات چاپخانه مجلسي ،تهران، عباس اقبال تصحيح ابن اسفنديار ؛تاريخ طبرستان؛ -34

  . 140 ص ،1320

 . 340-44 ص، 6ج ، تجارب االمم، مسكويهابن  -35

 . 467ص،  6ج ، همان -36

  . 477، ص 6، ج تجارب االمم، مسكويهابن  -37

 . 480 ص ،6ج ،همان -38

  . 491  ص، 6ج  همان، -39

  . 587ص  ،2ج ، احسن التقا سيم، مقدسي -40

 . 614ص  ،2ج ، همان منبع -41

  . 626ص  ،2ج، همان منبع  -42

  . 617ص  ،2ج ، همان منبع -43

  . 643ص  ،2ج ، همان منبع -44

  . 605 ،2ج، منبعهمان  -45

  . 669 ص، 2ج ، همان منبع -46

، بنياد فرهنگ ايران، تهران، كنيترجمه محمد رضا شفيعي كد، الخالفهرسوم دار، صابي -47

 .  55 ص، 1346

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

