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سپاس وقدردانی

همفکري به ثمر رسیدن هر کار تحقیقاتی امکان پذیر نیست مگر با مساعدت وبی شک 
آنانی که در زمینۀ آن کار صاحب نظرند . دراینجا برخود الزم می دانم از تمام کسانی که 

شگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اینجانب را یاري نموده اند در دوران تحصیل در پژوه
تقدیر و تشکر نمایم .

سرکار خانم دکتر پروین ترکمنی آذر که زحمت راهنمایی بنده را در تهیه و تدوین این 
نواقص و یا پایان نامه برعهده داشتند و با مطالعه دقیق و موشکافانه و اشاره به معایب و

ژوهش حاضر راه گشاي اینجانب بودند . از مشاوره و راهنمایی هاي جناب نارسایی هاي پ
آقاي دکتر شهرام یوسفی فر سپاس گذاري می کنم . 

از محضر استاد گرامی جناب آقاي دکتر الهیار خلعتبري سپاس گذاري و تشکر همچنین 
رفتند بی گمان می نمایم که با نظرات عالمانه ومنتقدانۀ خود داوري این پایان نامه را پذی

برقدر و ارزش این اثر افزوده است . داوري محققانۀ ایشان



أ

فهرست مطالب

صفحهعنوان                                                             

و------------------------------------------------------------------------چکیده 

1------- -------------------------------------------- --------------------- درآمد 

2-----------------------------------------------------------------وهش کلیات پژ

3---------------------------- ---------------------------------------بیان مسئله

4----------------------------------------------------------------------فرضیات 

4------------------------------------------------------------------روش تحقیق 

4------------------------------------------------------------------قلمرو تحقیق 

4------------------------------------------------------------ضرورت انجام تحقیق 

5----------------------------------------------------------------پیشینۀ  تحقیق

7------------------------------------------------------------معرفی منابع تحقیق 

15----------------------------------------------------مدخل

16-------------------------------------------------ی سرزمین دیلم موقعیت جغرافیای

18-------------------------------------------------تالش مسلمانان براي تسخیر دیلم

20---------------------------------------------چگونگی ورود اسالم به سرزمین دیلم 

23--------------------------------------بخش اول : حاکمیت آل بویه 

24------------------------------- -------فصل اول: مقام وموقعیت امیر االمراء

24--------------------------------------------------پسران بویه در جستجوي قدرت 

27--------------------------------------------------------------آل بویه اکمیتح



ب

فهرست مطالب

صفحهعنوان                                                                   

28-------------------------------------------مقام وموقعیت امیر االمراء درخاندان بویه 

28-----------------------------------------اد الدوله :حکومت به شیوة کدخدامنشی عم

32----------------------------------------------رکن الدوله : تحکیم حکومت آل بویه 

39------------------------------------------------------------امیر االمراء در بغداد 

39--------------------------------------------: غلبۀ سیاسی و نظامی بربغدادمعزالدوله 

41------- - ------------------فصل دوم : وحدت وتمرکز سیاسی در حکومت آل بویه 

41------- ------ ------- ------------ ---------------------------------------مقدمه 

42-------------------------------داد توري آل بویه را تشکیلي که امپراعضد الدوله : امیر

47------------------------------------------------قضاوت مؤرخان دربارة عضد الدوله 

51---- ------- -- ------- ------- --------------فصل سوم : تجزیه خاندان بویه 

51---- - ------------------------------ ------------------------------------مقدمه 

52--------------------------------------------------------- حکومت آل بویه درجبال

63-----------------------------------حکومت آل بویه درفارس و عراق بعد از عضد الدوله 

68-------------------------------------------------------دوران حاکمیت بهاء الدوله 

75-------- ---- ------------------------- فصل چهارم : سقوط حکومت آل بویه 

75----------------------------------------------------------------------- مقدمه 

76---------------------------------------------حکومت سلطان الدوله درفارس و عراق 

78-------------------------------------------------آل بویه و حکومت فارس وعراق 

82--------------------------------------------------امیراالمرائی جالل الدوله درعراق 



ج

فهرست مطالب

صفحهعنوان                                                                    

83-----------------------------ابوکالیجار و وحدت دوباره حکومت آل بویه درفارس و عراق

84--------------------------------------------وفارس سقوط حکومت آل بویه در عراق

88------------------------------------------------------- ----------- نتیجه گیري 

90------- -- -- ------ -------در حکومت آل بویهوسپاهیانفصل پنجم : نقش دیوانیان

90----------- ---------- -------------------------------------------------- مقدمه 

91-------------------------------------------------------------------وزارتنهاد

93----------- ----------------------------------حکومت آل بویهپیشرفت ء دروزرانقش 

103-------------------------------------------نقش وزراء در تضعیف حکومت آل بویه 

114----------------------------------- ----------------درحکومت آل بویه نقش سپاه

123----------------------------------------------------------------نتیجه گیري 

125--------------------در حکومت آل بویه بخش دوم : مشروعیت و مقبولیت

126------------------------------------------- ---------------------------کلیات 

126------------------------------------------------------------------مشروعیت 

129-------------------------------------------- ---------------مشروعیت دراسالم 

130----------------------------------------------مشروعیت از دیدگاه شیعیان زیدي 

132-----------------------------------------شیعیان اثنی عشري مشروعیت از دیدگاه 

134--------------------------------------------------مشروعیت از دیدگاه اهل سنت



د

فهرست مطالب

صفحهعنوان                                                          

136----------مدخل : شکل و تفاوت مشروعیت یابی درحکومت هاي دورة اسالمی 

136-----------------------------------------تالش خاندان اموي براي کسب مشروعیت

138----------------------------------------تالش خاندان عباسی براي کسب مشروعیت 

140---------------------- ---------------- کومت هاي ایرانی چگونگی کسب مشروعیت ح

140-------------------- ------------------------- --- ---------------------------- طاهریان 

143------------- ------------------------ --------------------------------------- صفاریان 

149-------------------------- --------- -----------------------------------------سامانیان 

151----------------------------------------------------------------نتیجه گیري 

152-آل بویهل اول : بررسی اوضاع سیاسی خالفت عباسی قبل از روي کارآمدن حکومتـفص

152---------------------------------------------------------------------مقدمه 

153-------------------------------------------------------------دورة مقتدر باهللا 

154---------------------------------------------------------------دورة قاهر باهللا 

155-------------------------------------------------------------دورة راضی باهللا 

157--------------------------------------------------------------دورة متقی باهللا 

160----------------------------------------------------------------نتیجه گیري 

161--------از دستگاه خالفت عباسیامراي آل بویه براي کسب مشروعیت روشفصل دوم : 

161---------------------------------------------------------------------مقدمه 

162----------------------------------------------------دورة تضعیف خالفت عباسی 

162--------------- ---------------- ----------------از خلیفهروعیتعماد الدوله و تالش براي کسب مش



ه

فهرست مطالب

صفحهعنوان                                                              

163------------------------------------------------ -از خلیفهمعزالدوله و تالش براي کسب مشروعیت 

169------ -------- - ----------------- -----------------از خلیفه عزالدوله و تالش براي کسب مشروعیت 

171-----------------------------------------------از خلیفه عضد الدوله و تالش براي کسب مشروعیت 

175------------------------------- ------------------یت خالفت عباسدورة احیاء قدر

175------------------------ -----------------------ازخلیفهبهاء الدوله و تالش براي کسب مشروعیت 

181------------------------- -------------از خلیفهجانشینان بهاء الدوله و تالش براي کسب مشروعیت 

185----------------------------------------مشروعیت یابی امراي آل بویه شاخۀ جبال 

185-- ---------- ----------- ---------------- از دستگاه خالفت رکن الدوله و تالش براي کسب مشروعیت 

186------------ ------ ------------ از دستگاه خالفت جانشینان رکن الدوله و تالش براي کسب مشروعیت 

188----------------------------------------------------------------نتیجه گیري 

(بـه شـیوة پادشـاهان ایـران     درایرانفصل سوم : روشهاي آل بویه براي کسب مقبولیت مردمی 

190----------- - -- --------- -------- ---------------------- --باستان ) 

190---------------------------------------------------------------------مقدمه 

190-----------------------------------------------------------نسب نامه پادشاهی

194---------------------------مشروعیت به تأسی از سنت ایرانشهري (حق الهی حکومت )

197------------------------------------------------------احیاء آداب و رسوم ایرانی 

201----------------------------------------------------------------نتیجه گیري 

202-----------------------------------------------------------نتیجه گیري نهایی 

206--------------------------------------------------------------------کتابنامه 

214-------------------------------------------------------------------پیوستها 

215-----------------------------------------------------------شجره نامۀ آل بویه 



و/دهچکی

چکیده 

از منـاطق ایـران   درمقطع زمانی قرون سوم وچهارم هـ .ق. با ضعف دستگاه خالفت عباسی دربعضی 
باعث ایجاد تفکري گردید که می خواست بـه تـدریج در سـاختار    ومذهبی ، قومی انگیزه هاي سیاسی

با حاکمیـت  قدرت سیاسی  جهان اسالم نفوذ کند و از این طریق درامتیازات سیاسی ومنافع  اقتصادي 
عربها سهیم شود . فعالیت هاي سیاسی طاهریان ، سامانیان ، صفاریان وآل بویـه مبنـاي رسـیدن بـه     
استقالل بود . دراین میان آل بویه با استفاده از امکانات وابزارهاي سیاسی بیشتري که در اختیار داشت 

هویت مستقل فرهنگـی  توانست گام هاي عملی و مؤثرتري درجهت استقالل ایران و همچنین کسب 
بردارد . چگونگی تشکیل حکومت و شیوة حاکمیت سیاسی خاندان ایرانـی شـیعی مـذهب آل بویـه و     
راههاي کسب مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی آن موضوعی درخور توجـه بـود و سـبب گردیـد تـا      

ي ، اقتدار و نگارنده با انتخاب این موضوع و بررسی ساختار سیاسی این حکومت درسه مقطع شکل گیر
شکوفایی و دوران تجزیه ، انحطاط و فروپاشی از نظر ترکیب ، نوع و ساختار سیاسی ، تعامـل امیـران   
شاخه هاي مختلف این حکومت با یکدیگر و تعامل با خالفت عباسی وجوه اشـتراك و افتـراق آن بـا    

کسـب مشـروعیت   دیگر حکومت هاي همزمان خود درایران را دریابد .همچنین چگـونگی و راههـاي   
دینی و مقبولیت مردمی آن از نظر راهی براي دست یابی به استقالل سیاسی ایران بعـد از سـه قـرن    

سلطۀ عربها و از نظر طرح راههایی براي رسیدن به استقالل سیاسی انجام شد. 
تحلیلی ساختار حاکمیت دراین  خاندان حاکی ازاین امر است که درمرحلۀ اول به –بررسی توصیفی 

رغم پراکندگی مراکز حاکمیت به دلیل وجود عصبیت هاي قومی ، حفظ یکپارچگی و وحـدت درمیـان   
پسران بویه ، مدیریت کارآمد بنیان گـذاران و بـه کـارگیري قـدرت مـؤثر نظـامی ایـن حکومـت بـه         

هاي زیادي دست یافت . درمرحلۀ بعد اقدامات عضد الدوله درمقابله با شاهزادگان سرکش آل پیشرفت
بویه و سرکوبی آنان باعث گردید که او بتواند همۀ  شاخه هاي پراکندة آل بویه را زیر نظر یک مرکـز  

د در واحد درآورد و قدرت را به طور مطلق به دست گیرد و تبـدیل بـه مهمتـرین و قدرتمنـدترین فـر     



ز/دهچکی

خاندان بویه شود . بعد از مرگ عضد الدوله اختالفات داخلی میان شاهزادگان این خاندان ،قدرت طلبی 
فرماندهان نظامی و سرپیچی آنان از دستورات امیران آل بویه ، بروز دشمنی و رقابت میـان نیروهـاي   

و فروپاشی این حکومـت  نظامی و دخالت وزراء و دیوانیان در امور سیاسی زمینه هاي تجزیه ، انحطاط
را فراهم ساخت . 

و خلیفۀ عباسی را به آل بویه به عنوان اولین حکومت شیعی برخالفت عباسی غلبه کردند و بغداد
زیر سلطۀ خود آوردند و بدین ترتیب از ارزش ، اعتبار و قدرت خلفاي عباسی بسیار کاسته شد به 

االمراي بویهی بود . البته آنان ضمن اعالن  اطاعت طوریکه قدرت اصلی دربغداد در دستان امیر
با تکیه بر عالقۀ مردم به ل بویهکسب کردند . آحکومت خود ظاهري از خلیفه مشروعیت دینی براي 

میراث فرهنگی وتمدن دوران پیش از اسالم درجهت کسب مقبولیت مردمی درایران نیز تالش کردند . 



١

دـدرآم



٢

حاکمیت ومشروعیت آل بویه
کلیات پژوهش 

آل بویه .هجري قمري تشکیل گردید ن چهارم ست که درقراآل بویه از سلسله هاي ایرانی  
تند . ایرانی ، تضعیف کنندة خالفت عباسی و رونق دهندة مذهب تشیع هساحیاء کنندة فرهنگ 
سب و کیتمل دیگري که این سلسله را شایستۀ بررسی می کند شیوة حاکمدرکنار این عوامل ، عا

یران قبل است . درمیان نظامهاي پادشاهی احکومت ایرانی دورة اسالمی این مشروعیت دینی در
اکمیت حداشت . اما شیوة و بعد از اسالم قدرت و حاکمیت به طور کامل در دست یک نفرتمرکز 

می متمایزي ایرانی و اسالسلسله هادیگر آن را ازمراکز قدرت در سلسلۀ آل بویه پراکندگی و 
. نامید» ريامیحکومت چند « یا » چند نفرهمارتا«. درواقع این حکومت را می توان نوعی می کند

س، (فارراق و عا نبه طوریکه در یک  زمان واحد چندین تن از افراد این خاندان در مناطق مختلف ایر
مرو خوددارة قلاداشته اند . امراي هر کدام از این مناطق با وجود اینکه در )حکومت جبال و بغداد

ز انبري اوفرمبه اطاعتکامالً استقالل داشتند ، اما آداب و رسوم خانوادگی و محلی آنان را ملزم 
فیدي و ریش سایی دستورات بزرگ خاندان می کرد . حاکمیت درآل بویه  بسیار شبیه سنت کدخد

. درمیان قبایل بود
که با وجود پراکندگی مراکـز  ط امراي این خاندان حکمفرما بود روابیک نوع عصبیت قبیله اي در

خانـدان ر واطاعـت بـی چـون وچـرا از بزرگتـر     قدرت آنها را ملزم بـه حمایـت و پشـتیبانی از یکـدیگ    
در دوران نخستین نسـل امـراي آن (یعنـی پسـران بویـه )      دلیل حکومت آل بویه می کرد . به همین 

نیرومندباقی ماندند و به پیشرفت هاي بزرگی دست یافتند . درمرحله بعد تغییر بزرگی در نظام توزیع 
قدرت و شیوة حاکمیت دراین سلسله رخ داد . عضد الدوله ، برجسـته تـرین شخصـیت سیاسـی ایـن      

خاندان  بویه قلمرو آل بویه اعمال کند و تمام میراثکلدر خاندان ، توانست براي مدتی قدرت مطلق
در حکومـت  کامل ترین تمرکز سیاسـی را وفق گردید براي مدتی هرچند کوتاه . او مرا دراختیار گیرد 



٣ /درآمد

بعد از مرگ عضد الدوله به علت عـدم اطاعـت از بزرگتـر خانـدان و حمایـت و      آل بویه به وجود آورد.
میـان امـراي آل بویـه    اختالفات متعددي برسر مسئله جانشینی گر بحرانها وپشتیبانی نکردن از یکدی

تعدد و پراکندگی مراکز قدرت و حاکمیت شد و این پراکندگی منجر به تفرقـه و  آغاز گردید که باعث 
تجزیه اي شد که در نهایت حکومت آل بویه را به ضعف، انحطاط و نابودي کشاند  . 

اصلی در بغداد دچار ضعف و ناتوانی شده بود ، قدرتبه بغداد آل بویه ورودقبل از خالفت عباسی 
در دستان امیراالمراي ترك بود و آنان خلفا را با میل خود  عزل و نصب مـی کردنـد . درایـن شـرایط     

شـیعه مـذهب   آنجا را تصـرف کـرد . آل بویـه    احمد بن بویه به بغداد لشکرکشی کرد و با غلبۀ نظامی 
ند خالفت عباسی را منقرض کنند و علویا ن را به خالفت بنشـانند ، مشـروعیت خالفـت    تصمیم داشت

ارادة خود برجامعـه  یل به این نتیجه رسیدند که براي تحمعباسی درنزد آنان معنی نداشت . ولی آنان
اي که اکثریت آنان سنی مذهب بودند و همچنین براي بقاي حکومت خود و تأیید آن از سوي مـردم 

. آل بویه با تسلط  برخلفا و به کارگیري قدرت نظامی توانستند خلیفه خالفت عباسی را نگه دارند باید 
را از خلفـا  را وادار به صدور مشروعیت دینی و سیاسی براي حکومت خود نمایند . آنان تمام امتیـازات  

کـه  درمراحل بعدنمودند . درواقع براي رسیدن به اهداف خود تنها ظاهر خالفت را حفظ سلب کردند ،
ت داخلی شدند و اتحاد و یکدلی امراي این خانـدان از هـم گسسـت ، دسـتگاه     آل بویه گرفتار اختالفا

را به دسـت آورد . دراواخـر   کرد و تا حدود زیادي قدرت گذشته الفت عباسی از این فرصت استفاده خ
ومـت در صـدد جلـب    حکورقابت با یکدیگر براي کسب قـدرت  آل بویه شاهزادگان بویهی درحکومت 

رقابـت میـان آنهـا سـود     توجه و کسب مشروعیت دینی از طرف خلفا برآمدند، خلفاي عباسـی نیـز از  
جسته و براي بازیابی قدرت از دست رفته خود و نابودي این حکومت تالش کردند . 

بیان مسئله
ووة منحصر ازآنجا که شیوة حاکمیت سیاسی و کسب مشروعیت دینی درحکومت آل بویه یک شی

وپاشـی  پایان نامۀ حاضر این است کـه آیـا علـل انحطـاط و فر    کم نظیر بوده است ، مسئلۀ اساسی در
از ینی دکرد یا در تعامل و کسب مشروعیت حکومت آل بویه را در تعدد پایه هاي قدرت باید جستجو 

خلفاي عباسی ؟
میسر سازد به ایـن قـرار  به مسئلۀ فوق راسؤاالت اصلی این پژوهش که می تواند دستیابی

است :
؟یت آنان رابطه اي وجود داشتاختار حاکمس. آیا میان ترکیب خاندانی آل بویه و 1
حکومت آنان تأثیري  داشته است ؟. آیا ساختار حاکمیت آل بویه در ضعف و فروپاشی2
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. چه نیروهایی در داخل چرخۀ حکومت آل بویه برشیوة حاکمیت اثر گذاشتند ؟3
. کسب مشروعیت و مقبولیت دینی و سیاسی خاندان بویه از چه راههایی تحقق پذیرفت ؟4

فرضیات 
ه ان بود ک. ویژگی اصلی خاندان بویه حمایت و اطاعت تام و تمام کوچکترها از تصمیمات بزرگ خاند1

ومـت  از گذشتۀ این قوم سرچشمه می گرفت . این ویژگی در حکومت آنان نیز تسري پیدا کـرد و حک 
ساختاري کدخدا گونه به خود گرفت . 

کمرنـگ  . ساختار حاکمیت آل بویه در ابتداي کار باعث پیشرفت این حکومت گردید ، درمراحل بعد2
بـراي  شدن عصبیت هاي قومی ، بلند پروازیهاي بعضی از امراء این خاندان  و فقدان تصمیم مشـخص 

گردید . آن منجراشیاخلی ، تجزیه و فروپتعیین جانشین به اختالفات د
ت شـتر از دو عنصـر دیلمـی و تـرك تشـکیل شـدند ،ورود آنهـا درتشـکیال        یبنیروهاي نظامی که . 3

قابت حکومتی هرچند در ابتداي کار موجب قدرتمندي حکومت آل بویه گردید ولی بعدها دشمنی و ر
کومـت  حو سـاختار  اسی بافت سیو همچنین دخالت وزراء درامور سیاسی باعث تغییراتی درمیان آنها

شد . دراین دوره 
نظـامی مذهب ، خلع خلفا وبه کارگیري  قـدرت سنی با غلبه  برخالفت شیعه مذهب . خاندان بویۀ4

رآداب وبـ مشروعیت دینی براي حکومت خود نمایند . آنـان بـا تکیـه    توانستندخلیفه را وادار به صدور
یاسی به دست آوردند . سنیزمقبولیت سوم ایرانی درمیان مردم ر

روش تحقیق 
طالعات مورد اکتابخانه اي  منابع و متون تاریخی، ادبی و گردآوري تحقیق حاضر مبتنی بر مطالعۀ

روایات و تحلیل اطالعات است . نظر از این منابع ، نقل 
قلمرو تحقیق 

این عیت سیاسی و دینیپژوهش حاضر به بررسی شیوه حاکمیت در آل بویه و راههاي کسب مشرو
الهاي سحدودة زمانی حکومت ، در قلمرو مکانی بخشهاي مرکزي و غربی ایران و همچنین عراق و درم

می پردازد . .قهـ .447تا 320
ضرورت انجام تحقیق 

چگونگی تشکیل حکومت خاندان  ایرانی آل بویه و راههـاي کسـب مشـروعیت دینـی و مقبولیـت      
راهی براي رسیدن به استقالل سیاسی ایرانیان بعد از سـه قـرن سـلطۀ عربهـا بـوده ،      مردمی آن آغاز 
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بنابراین موضوعی درخور توجه و تأمل است و از نظر طرح راههایی براي رسیدن  به استقالل سیاسـی  
کاربرد دارد  . 

پیشینۀ تحقیق 
اثر دکتر عبدالحسین زریـن کـوب کـه    1»تاریخ مردم ایران ( از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه ) . « 1

طـور کلـی دربـارة اصـل و نسـب آل بویـه ، حاکمیـت مبتنـی برسـنت          ه دربخش مربوط به آل بویه ب
خدایی دراین خاندان ، مقام ،موقعیت و نقش امیـر االمـراء در خانـدان بویـه و دربغـداد ، رابطـه بـا        کد

اه ، علـل از میـان رفـتن وحـدت و بـروز اختالفـات       دستگاه خالفت عباسی ، نقش  وزراء ، نقـش سـپ  
زوال حکومت آل بویه با تکیه به منابع دسـت اول بـا   خانوادگی در میان امراي این خاندان ، انحطاط و

ازاین اثر نگرشی محققانه و درعین حال ادبی وخواندنی به تجزیه و تحلیل می پردازد . درپژوهش حاضر
رخاندان بویه استفاده شده است . اما تفاوت کتاب با پژوهش حاضدر بحث مربوط به شیوة حاکمیت در

ررسی کـرده اسـت و   ورت کلی ببه صرا مراي آل بویه با دستگاه خالفت این است که نویسنده رابطۀ  ا
وجـود  » مشروعیت دینی « براي کسب اي تحت این عنوان و همچنین تالش آناناي جداگانه مبحث 
ندارد . 

دکتـر پـروین   تـألیف  2»)حکومت هاي محلی آل زیار ، آل بویـه (ترة تاریخ  ایران دیلمیان درگس. «2
منابع معتبـر نگاشـته شـده    ازترکمنی آذر کتابی تحقیقی است که درعین سادگی و روانی با استفاده 

تجزیه و تحلیل آنها سعی کرده تاریخ ایـن دوره  است . نویسنده با روش نقل وقایع و رویدادها و سپس 
خـش را بـه فصـول متعـددي تقسـیم      صراحت کامل شرح دهد. وي کتاب را به چهار بخش وهر برا با

و شـیوة حاکمیـت   ، که دربخش سوم کتاب درشش فصل چگونگی رهیابی خاندان بویه به قدرت کرده
امراي این خاندان درمراحل ومناطق مختلف بررسی شده است . همچنین درفصل هفتم همین بخـش  

مقارن با حضور آل بویه در بغداد و روابط امراي شاخه هاي مختلف این خانـدان  اوضاع خالفت عباسی 
با دستگاه خالفت عباسی بررسی شده است . 

ل بویه به بخش چهارم کتاب نیز تحت عنوان تشکیالت اداري ، فرهنگ و تمدن و اقتصاد در دورة آ
یان دیوانیـان و سـپاه  ، ش وزراءسه فصل تقسیم شده است . که در فصل اول تشـکیالت اداري بـه نقـ   

درحکومت آل بویه پرداخته شده است .

. 1368، تهران ،  امیر کبیر ، 2، ج تاریخ مردم ایران. زرین کوب ، عبدالحسین : 1
.1384تهران ، سمت ، ،دیلمیان در گسترة تاریخ ایران. ترکمنی آذر ، پروین : 2
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زاین کتاب در بحث حاکمیت خاندان بویه ، روابط امراي این خانـدان بـا دسـتگاه خالفـت عباسـی و      ا
با حاضـر نقش دیوانیان و سپاهیان درحکومت آل بویه استفاده هاي زیادي شده است . تفاوت پـژوهش  

ه مؤلف تمام حوادث و تحوالت سیاسی دورة آل بویه و روابـط ایـن حکومـت بـا     این اثر دراین  است ک
همسایگان و قدرت هاي سیاسی و مذهبی آن عصر را بررسی کرده است . البته دراین کتاب ودر فصل 

جبال با دستگاه خالفت عباسی به صورت مستقل بررسی م رابطۀ امراي آل بویۀ شاخۀهفتم بخش سو
قـدامات امـراي ایـن    اراهکارهـا و  پژوهش تنها ساختار حاکمیت درخاندان بویـه و نشده است . اما این
می کند .را بررسی » بولیت مردمی مق« و » مشروعیت دینی «خاندان براي کسب 

تحقیقـی و عالمانـه   ياز نویسندة فقید علـی  اصـغر فقیهـی اثـر    3»آل بویه و اوضاع زمان ایشان «. 3
ه با اتکا به همۀ منابع دست اول مربوط به این دوره نوشـته شـده اسـت .     دربارة تاریخ آل بویه است ک

، از اوضاع سیاسی ؛ نظامی ، مذهبیکه تصویري کلی و کاملکتاب آن بوده است هدف نویسنده دراین 
اجتماعی و اقتصادي دراین دوره به دست دهد . در بخش اول کتاب با عنوان مروري برتاریخ آل بویـه  

آل بویه بـه  یاسی خالفت عباسی همزمان با ورودوآغاز کار آنها ، اوضاع سة خاندان بویه درباربطورکلی 
و ، نقـش وزراء  ،روابط امراي این خاندان با خالفت عباسی ، دوران حاکمیت امراي ایـن خانـدان   دبغدا

ایـن اثـر   نیز فایدة بسیار برده است . تفاوتاست . نگارنده ازاین اثر تحقیقی مدهسپاه سخن به میان آ
آل بویه بیشتر به مربوط به تاریخ سیاسیتحقیقی با پژوهش حاضر دراین است که نویسنده در بخش 

.طالـب مـی پـردازد    ازمنابع دسـت اول اکتفـا مـی کنـد و کمتـر بـه تجزیـه و تحلیـل م        نقل مطالب 
و سـهولت نمـی توانـد مطالـب     تقسیم بندي مطالب این بخش نیز طوري است که خواننده به سرعت

مورد نظر را پیدا کند . 
نوشتۀ احمد رضا خضري تنها اطالعـا ت خـاص   4»تاریخ خالفت عباسی از آغاز تا پایان آل بو یه . « 4

بـه دسـت   و محدودي درباره مناسبات آل بویه با خالفت عباسی وروابط امراي این خاندان با یکـدیگر  
نشده است . قی استفاده چندانی می دهد . از این اثر تحقی

دربخـش هفـتم کتـاب ،    5»)از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان(تاریخ ایران کمبریج. « 5
ایران درعصر آل بویه ، با روشی تحلیلی و فشرده ساختار سیاسـی ، نظـامی ، اقتصـادي ، اجتمـاعی و     

شده است . فرهنگی دوره آل بویه بررسی 

.1357؛ تهران ، صبا ، آل بویه و اوضاع زمان ایشان: . فقیهی ، علی اصغر 1
.1384؛ تهران ، سمت ، تاریخ خالفت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه. خضري ،  احمد رضا : 2
ش دانشگاه؛ پژوهان )آمدن سلجوقیتاریخ ایران ( از ظهور اسالم تا ؛» ایران درعصر آل بویه « بوسه ، هیرمبرت : . 3

.1385، تهران ، امیر کبیر ، 4ترجمۀ حسن انوشه ، ج کمبریج ؛ گردآورنده ر. ن . فراي ،
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تألیف بـر تولـد اشـپولر در جلـد اول کتـاب و دربحـث       6»ایران در قرون نخستین اسالمی تاریخ. « 6
مربوط به آل بویه بیشتر به رابطۀ آل بویه با حکومت هاي آل زیار وسامانیان و به صورت مختصر عصر 

اختالفات داخلی امراي متأخر این سلسله برسر کسب قدرت پرداختـه شـده   و آل بویه حاکمیت امراي 
رویدادها به دست می دهد . ت . در واقع این کتاب گزارشی سالنامه  وار و خالصه از وقایع واس

معرفی منابع تحقیق 
ند : ذیل دسته بندي می شواتمنابعی که دراین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند در موضوع

. تاریخی (عمومی  ، ادواري یا سلسله اي ، محلی)1
می تعلی–. اخالقی 2
ریخی:تا

عمومی : )1الف .
از ابتـداي  زمان وقوع آنها نوشـته مـی شـد ، معمـوالً    دراین  نوع تاریخ نگاري که وقایع به ترتیب 

ل جنبـۀ  رخان این نوع آثـار بـه دلیـ   مؤخلقت تا حوادث و رخدادهاي زمان مؤلف را در بر می گرفت . 
درایـن  ی نوشتند .غالباً آثار خود را به این زبان مزبان عمومی اسالمبه عنوان دینی و رواج زبان عربی 

ط نگها و روابـ و فرمانروایی آنها ، شرح جپادشاهان و رویدادهاي مربوط به زندگی رخان دربارة مؤشیوه 
بدون وقایعگویی ارائه می دادند و بیشتر به بازز این قبیل اطالعاتی اسیاسی با دیگر دولت ها ومسائلی 

اده و رویدادها می پرداختند . تواریخ عمـومی کـه درایـن پـژوهش مـورد اسـتف      مل توجه به علل و عوا
بررسی قرار گرفته است به ترتیب اهمیت و ارتباط با موضوع عبارتنداز : 

قـرن پـنجم   و اوائـل نام اواخر قـرن چهـارم   ه مسکویه رازي ، دانشمند بتجارب االمم تألیف ابوعلی 
ه در آن وقایع  عمومی عالم کـ مشتمل برتاریخ است به زبان عربی ترین کتب هجري قمري ، از معتبر
بـه ایـن   آمده است . شیوة کار مسکویه. قهـ . 369پس از طوفان نوح تا سال سلسله حوادث تاریخی

و علمـی کـه داشـته ،   صورت بوده است که پس از تحقیق درکتب وروایات مختلف با بیـنش فلسـفی   
وبار الرسـل  اخ« نسته ، آورده است . وي دراخبار سلف بیشتر به کتاب و معتبر داروایتی را که مرجح

اسـحق هـالل   تـألیف ابو » التاجی فی الدوله  الدیلیمه « به کتاب یا تاریخ طبري و پس ازآن»الملوك 
صابی اعتماد  کرده است . 

رایک رویدادرخان سلف را پیروي نکرده وروایات گوناگون دربارةمسکویه درتجارب االمم روش مؤ
یان نیاورده است . یکی از اختصاصات تجارب االمم این است که مؤلف با دیـدوتربیت  با ذکر سلسله راو

.1379هنگی، می وفرعلران ،جواد فالطوري ، ته؛ ترجمۀ تاریخ ایران درقرون نخستین اسالمی. اشپولر ، برتولد : 1
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مندي علمی که داشته، دلیل و سـبب وقـوع هـر رویـدادي را بیـان کـرده اسـت و چـون خـود دانشـ          
ن توجـه داشـته ، اسـباب    و سیاست مـد ودر فلسفه بیشتر به حکمت علمی و اخالق ، فلسفه دان بوده

. کرده استو نقل گرفتهی و سیاسی حوادث را پی طبیعی و عقل
عصر خود را به شرح ودقت بسیار آورده ، او در نوشتن تاریخ عصر خود از هر گونه               مسکویه حوادث 

نسبت لق و خوش آمد گویی اینکه در دربار آل بویه می زیسته ، هرگز به تمجانب داریها برکنار بود وبا 
عمان خود نپرداخته وخوب و بد آنان را بی تعصب بیان کرده است  . به من

ابتـداي  ع عالم را ازین ابن اثیر به زبان عربی است که وقایالدالکامل فی التاریخ معروف ترین اثر عزّ
یم کـرده  صاحب موصل تقـد در آن نگاشته است و آن را به بدر الدین لؤلؤ. ق. هـ628خلقت تا سال 

ه بن مسـکوی ااست . روش ابن اثیر درنوشتن وقایع ، جمع آوري آثار دیگران از جمله بالذري ، طبري ، 
رخان متقدم بوده است . و دیگر مؤ

د متقدم اثر خـو اسناد ذکر کرده است .او ازمنۀبا حذف اختصاراثیر تمام تاریخ طبري را به طوربن ا
ویـه از  بمربـوط بـه دورة آل   حـوادث  ري استوار ساخته است . همچنین دربرپایۀ طبرا تا حدود زیادي

ی کند . مرا به ترتیب سال وقوع با جزئیات ذکر تجارب االمم بهره هاي زیادي گرفته است و وقایع 
عایت نکردهرکه مؤلف ، اصل امانتداري را ولی داراي این عیب بزرگ است الکامل ، اثري ممتاز است ، 

راثر خود اسمی از منابع مورد استفاده نبرده است . ود
پـنجم  قـرن اول زین االخبار تألیف ابوسعید عبدالحی بن ضحاك بن محمود گردیزي ، که درنیمۀ 

ن تـاریخ عمـومی از روزگـارا   کـه یـک   .ق.هـ442هجري می زیسته است ،وي کتاب خود را در سال 
سـالطین قـدیم  مطالب مهمـی در بـاب  است کتاب حاوي افسانه اي تا زمان مؤلف است تنظیم کرده 

عنـی  ایران ، شرح حال پیغمبر اسالم و خلفا وهمچنین شرح دقیقی درتاریخ حکومـت هـاي متقـارن ی   
دیم قبه سبک وطاهریان ، صفاریان ، سامانیان و آل بویه است . این کتاب به زبان فارسی ساده و روان 

نوشته شده است . 
ه بـه عربـی   جوزي کـ ریخ الملوك و االمم تألیف أبی الفرج عبدالرحمن بن علی ابن الالمنتظم فی تا
ل بـه  رخـان سـا  سایر مؤکتاب حوادث و وقایع را به روش معمول ابن الجوزي دراین نوشته شده است .

واخۀ عراق شذکر می کند . او دربحث مربوط به آل بویه بیشتر به حوادث و وقایع امراي آل بویه سال 
ین مناسبات آنان با دستگاه خالفت عباسی توجه دارد . همچن

ريآن را بـه زبـان فارسـی د   .ق.هــ  520درسـال  ،مجمل التواریخ و القصص که مؤلف مجهول کتاب
نوشته است.



٩ درآمد  /

که از بعضی ازآنها استفاده هاي زیادي کرده اسـت از جملـه   ب متعددي دراین اثر نام برده مؤلف از کت
قوب ، تاریخ بیهقی ، تاریخ یمینی ، کتاب التاجی که صابی درتاریخ دیالمه نوشته تاریخ احمدبن ابی یع

ولـی  گـردآوري کـرده اسـت،   کتـاب خـود را از منـابع مختلـف    با وجودیکه مؤلف .است، تاریخ بلعمی
را یکنواخت و یکدست سازد و مانند آنکه فهرست هاي پی درپی بـراي کتـاب خـود    نتوانسته است آن

پیداست که از حمزة اصفهانی تقلید ادامه داده است . از این روش ین روش تا را تا به آخر قرار داده و ا
کرده است . 

ت سـ واز این حیث که حاوي مطالبی ااز لحاظ علمی و تاریخی بسیارست ،با این وجود فواید کتاب 
شباهت دارد . هرچند دست آورد ، به تاریخ بیهقی و تاریخ سیستان ه که درکتب دیگر نمی توان آنرا ب

از جمله تـاریخ  اسالمی به صورت مختصر آمده است ،که دراین کتاب تاریخ سلسله هاي مسلمان دوره
اخبار ایشان قدري براجمال شرح توان دادن ، مختصر :« دراین زمینه می گوید دورة آل بویه که خود 

در کتاب التاجی که صابی کرده است ن معلوم گردد ، و تا کیفیت آبرقاعدة دیگر اخبار ،وموجز نوشتیم
ارش فـتح ري بـه دسـت سـلطان     . دربعضی از قسمت ها نیز مثل گـز 7»اخباردیالمه بشرح گفته است 

همان تـاریخ  که گویادستگیري مجدالدوله خود اشاره کرده است که از مجموعۀ بوسعید آبی محمود و
ري می باشد نقل کرده است . 

اي ) تواریخ ادواري یا سلسله1ب.
ي و کسانی رخان دربارتب ومنابع تاریخی است که توسط مؤکسلسله اي آن دسته از تواریخ از د مرا

بی داشته اند و به دستور پادشاه وقت نوشته شده است . که در دستگاه حاکم مناص
رس علـت تـ  و به ایق و واقعیت ها را کتمان می کردندنویسندگان این نوع ازآثار غالباً بسیاري از حق

و ایـن تعریـف  ولـی درپـس   را داشـتند ایی خاندان مـوردنظر  سعی در تجلیل و بزرگ نمویا وابستگی 
ان سـایر  رخـ از تواریخ سلسله اي توسط مؤتمجیدها می توان به بعضی از واقعیات پی برد. دستۀ دیگر 

ا بـ دها را رویـدا سلسله ها نگاشته شده است و چون بیرون از نفوذ سلسلۀ مورد نظر بوده انـد وقـایع و  
دیدة انتقادي و واقع گرایانه بیان می کردند . 

مهمترین تاریخ سلسله اي که در دورة آل بویه نگاشته شد کتاب التاجی فی دولت الدیلم است کـه  
دربار خلیفۀ عباسی و عزالدولۀ بختیـار  شاعر وکاتب دیوان رسائل ابواسحق ابراهیم بن هالل صابی ، اثر 

.ق.هــ  367ولۀ دیلمی بود . هنگامی که عضد الدوله بغداد را تصرف کـرد وي را درسـال   فرزند معزالد

، 1318، سه خاورملک الشعراي بهار ؛ به همت محمد رمضانی ، تهران ، مؤس: به تصحیح مجمل التواریخ و القصص. 1
.388ص 



١٠ حاکمیت و مشروعیت آل بویه  /

مورد بخشایش قرار داد با این شرط که کتابی دربـارة دیالمـه تـألیف    .ق.هـ371سال دستگیر و در 
یست به ز بان عربی نگاشت . این کتاب در دست نراالتاجی فی الدوله دیلمنماید . ابواسحق هم کتاب 

اما نویسندگان دوره هاي بعد که کتاب را در دست داشته اند مطالبی را ازآن نقل کرده اند . 
بی که به عربـی فصـیح تـألیف شـده     یا تاریخ عت» تاریخ یمینی « کتاب ترجمۀ تاریخ یمینی خود 

وفی به سـال  محمد بن عبدالجبار عتبی متاست واز این نظر جزو متون عرب به شمار می آید ، ابونصر 
. پـنجم بـود   آغاز قـرن  ایران در قرن چهارم و و از کبار مترسالناست . وي از مردم ري . ق.هـ427

لدین سبکتکین به سر برد و چندي و ناصراررا درخراسان در دستگاه ابوعلی سیمجومدتی از عمر خود 
ناصر الـدین  امیر نصر بنزدشمس المعالی قابوس را درخراسان داشته ، و مدتی درنیشابور نهم نیابت 

سبکتکین سپهساالر خراسان روزگار گذرانید . سپس از مالزمان دربار سلطان محمود غزنوي گردیـد .  
آورده است ، .ق.هـ 421وي درتاریخ خود شرح سلطنت سبکتکین و سلطان محمود غزنوي را تا سال 

یمینـی مرسـوم گردیـده    بـه تـاریخ   و این کتاب به مناسبت لقب سلطان محمود که یمین الدوله بوده
. است

ا داده که ررا در هند به شرح آورده و دراین زمینه چنان داد سخن محمود غزنوي عتبی که غزوات 
پیش ن زمان ،آگویی قدم به قدم به دنبال سلطان رفته است . البته اوعقیدة خود را دربارة رویدادهاي 

ملـه جوانـب  می رود ، درکمال آزادي ابراز داشـته اسـت ، از ج  رخ درباري انتظار از آنچه که از یک مؤ
ت طاقهايتاریک سلطنت پرزرق و برق سلطان محمود و فقر و پریشانی مردم را که براثر دادن مالیات

دیگـر  ن ذکر تاریخ سلسـله هـاي  یفرسا ، از هستی ساقط شده بودند ،پوشیده نمی دارد . عتبی همچن
و حمـد  خلـف بـن ا  ،ست ، وجز سلسلۀ سامانیان ؛ دربـارة امـراي سیسـتان   را فروگذار نکرده ااین عهد 

دیلمیـان ،  ،خانیان ، آل فریغون ، غوریان ، پادشاهان غرجسـتان  مجوریان ،یآل زیار ، سجانشینانش ،
ـ یان توجهخوارزمشاهیان و افغانیان نیز شرحی آورده ، از این رو کتاب حاضر یکی از مأخذ مهم وشا ه ب

. شمار می آید
ادقانی از هم به وسیلۀ ابوالشرف ناصح بن ظفر بن سعد منشی جرف» ترجمۀ فارسی تاریخ یمینی « 

ـ  قاسـم  بـه تشـویق ابوال  . ق. هــ  603اسـت . او درسـال   نـام دورة سـلجوقی انجـام گرفتـه     ه دبیران ب
ذربایجـان  آاز ممالیک اتابکان علی بن الحسین محمد بن ابی حنیفه وزیر جمال الدین آي به الغ بیک 

ترجمه کرده است . کتاب تاریخ یمینی تألیف عبدالجبار عتبی را از عربی به فارسی


