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 چکیده
 سیس کنند، واقعاًأ خالفت عباسی حکومتی شیعی ت  ۀبویه، این خاندان ایرانی که توانستند در دوران سلط         آیا آل 
ـ   سـ الی اؤکننـد؟ ایـن سـ     که منابع عرب از آنان تصویر مـی اند طور بوده  همان  حاضـر در  ۀت کـه در واقـع مقال
 یـا هـر حکومـت    ،بویـه  تـوان آل   نمینگارنده با طرح این فرضیه که گر چه طبیعتاً    . کوشد دهی به آن می    پاسخ

 ةنابع عـرب دربـار   اما م؛ مبرا دانست،دامن زده شده استها  ة آن دربارچه     آن دیگري را به طور کامل از تمامی      
 و ایـن در حـالی اسـت کـه     ؛اند پسند خارج شده که از موازین عقل اند چنان انصافی کامل سخن رانده آنان با بی  

انـد و نـواقص و    ثیر بودهأنظر و ت حتی خوشان صاحب... هاي ادبی، فرهنگی و شعر و        نهیبویه در زم   حاکمان آل 
عدالتی برخی حاکمـان ایـن     گرچه تا حدودي از ظلم و بیت آنان مهاي اجتماعی و سیاسی دوران حکو      کاستی

گرفت  ت میأهایی نش ها و نابسامانی  از هرچیز از درگیري آنان در جنگ    شده، اما در کل بیش     خاندان ناشی می  
 .ساخت را بیشتر به سمت رفع این مشکالت معطوف میها   آن توجهکه اجباراً
 .آل بویه، خالفت عباسی، شیعه: ها کلیدواژه
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Abstract 
Were Al Boyeh, the Iranian family who established Shia't government at the age of 
Abbasid dynasty, the kind of people that Arab resources show? This is the question 
this article tries to answer. The writer of this article argues that we naturally cannot 
put Al Boyeh or other governments away, but Arab resources wrote about them so 
unfairly and illogical. In fact, the heads of Al Boyeh were important and effective 
in literary, cultural, and other fields, and the political and social defections in their 
governing period were caused by injustice of some authorities. It was also caused 
mainly by their involvment in wars that deliberately draw their attention more to 
solve problems. 
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 مقدمه
هاي پژوهش و الـزام   اي رویدادهاي تاریخی بدون رعایت شیوه نویسی باصرف چیدن پاره  تاریخ

این کار البته دشواراست، اما مزیـت       . به اصول تحقیق و انصاف علمی، تحقق نخواهد پذیرفت        
 به تحقـق آن نائـل  ها   آنشود که  میمورخان واقعی نیز در واقع از همین دشواري کاري ناشی 

بـا  .  هـستند  ـــ  و هرمحققی    ــدو پایه و اساس عمده کار یک مورخ         ،  دانش وانصاف . یندآ می
که بسیار کـم   چنان، گردد  میمشاهده این انتظار برخالف بسیاري سفانه در مواردأمت، این همه

ی مـ سیاسـت و عل ، هـاي چـون تـاریخ    ویژه در مطالعات مربوطه به حـوزه  افتد که به    می اتفـاق
هاي در کار کسانی که با این مـسائل   گیري ها و یا حداقل جانب وبغض  حب ــریخ  تاالخصوص  

 یـک خانـدان   ـــ بویه  نگارنده در بررسی آثاري که درخصوص آل   . دخیل نگردد ،  سروکار دارند 
شیعی ایرانی که توانستند حتی بر خالفت عباسی اقتدار خود را مـسلط سـازند متوجـه گردیـد              

نویـسی و یـا نقـل رویـداد و ابـراز نظـر         آنان بـه تـاریخ  ارةرب که درببسیاري از نویسندگان ع  
، سیاسی،  هاي عقیدتی  وبغض از قبیل حب  ،  اغلب همان نواقصی را که برشمرده شد      ،  اند پرداخته

بویـه دیـدگاهی     از آل ،  اي حقـایق   رغم ذکر پاره   اند و علی   خود دخیل داده   آثار را در .... قومی و   
میان آنـان   که این دیدگاه در چنان، اند ها ترسیم کرده ارواییها و ن   خالف واقع و آلوده به تهمت     

 . تدریج به یک مالك تبدیل شده و از کتابی به کتاب دیگر منتقل گردیده است به
بویه منحصر نیست  هایی چون آل  به غیر عرب در میان مورخان عرب صرفاًشالبته این رو 

 ةدربارچه   آن به مراتب شدیدتر ازبلکه عملکرد این مورخان در خصوص حکومت عثمانی حتی     
گردد کـه    میشده چنان بد ترسیم که در این آثار تصویر ارائه بوده است؛ چنان، بویه گفته شد   آل

، حال آن که چه به لحـاظ شـرعی و یـا انـسانی      ،  افتد  می پسند به دور   گاه حتی از موازین عقل    
ی مبـرا سـازد و   یها  چنین آلودگی نویسنده و پژوهشگر تاریخ باید ساحت قلم خود را از         ،  محقق
، مقاله حاضر با توجه به این ویژگـی منـابع عـرب          ،  رو این از. بند باشد   به بیان حقایق پاي    صرفاً

سعی در اثبات این فرضیه دارد که بـر  ، دارد  از هرگونه نواقصی مبرا نمیبویه را کامالً  گرچه آل 
ادبی ،  هاي علمی  در بسیاري از زمینه   این خاندان ایرانی    ،  خالف ادعاي اغلب نویسندگان عرب    

، هاي سیاسـی و اجتمـاعی مـشهود در تـاریخ ایـن دوره             اند و کاستی   ثیرگذار بوده أو فرهنگی ت  
تـوان گفـت در       می ؛اند نمایی شده   برجسته و بزرگ   ،تا حد زیادي از سوي مورخان     که     آن ضمن

 و نامالیمـات سیاسـی    ها جنگ سطح واقعی آن بیش از هر چیز معلول درگیري مداوم آنان در           
آن دوران بوده است و البته در تدوام حکومت این خاندان برخی از حاکمان آل بویه خود نیز به    
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موجب اختالل در وضعیت زندگی عمومی      ،  شدند  می هایی که مرتکب   عدالتی ها و بی   علت ظلم 
 . بودند

ـ  ، است لهأ مس بسیار فراتر از حد واقعیمسلماً،  در منابع عرب بیان شده    چه     آن اما  ۀلـذا مقال
بویـه و    حاضر بـا اسـتفاده از همـین منـابع سـعی دارد دیـدگاهی منـصفانه را درخـصوص آل                    

 .اقداماتشان استخراج کند
دیلمیان بودند که سرزمینشان در جنوب غربی ساحل دریاي خزر قرارداشت و از              بویه از  آل

مقـاوم ایـشان در    ناپـذیر و   لـل  خةاراد توان به طبع خـشن و  هاي این قوم می ترین ویژگی  مهم
پرسـت بودنـد و پـس از       آنان در ابتدا بـت     .)203: 1967اصطخري  . (برابر مشکالت اشاره کرد   

 .ورود اسالم به ایران توسط حسن بن علی اطروش به اسالم گرویدند
گوینـد   ن مـی اگونـه کـه مورخـ     چنـدانی برخـوردار نبودنـد و آن   شـهرت بویه در آغاز از   آل
 ماهیگیر، مـردي شـجاع بـود کـه بـه همـراه سـه فرزنـدش از راه         ۀاین سلسله، بوی   ارذگ بنیان

: گویـد  همچنان که ابـن خلکـان مـی   . کرده است آوري هیزم امرار معاش می ماهیگیري و جمع 
هـا را بـر سـرش گذاشـته،          آوري هیزم اشتغال داشت و هیـزم        معز الدوله در ابتدا به کار جمع      «

ابـن  (» .ز رسیدن به پادشاهی این موضوع را ذکـر کـرده اسـت            کرد، خود نیز پس ا      جا می  هجاب
 .) 56خلّکان 
 ماهیگیر، از آن جا که مردي فقیر بود، فرزندش را به خـدمت سـپاه دیلـم درآورد و از         ۀبوی
آمد روزگار به پادشاهی رسیدند و از فقر و تهیدستی به حکومت بـر مـردم و اسـتیال بـر                  خوش
) فرزندان بویـه ( اري این سلسله توسط علی، حسن و احمدذانگها نایل شدند و پس از بنی      کشور

 .در تاریخ اسالمی به جایگاهی رفیع دست یافتند
 . عراقـ4ـ فارس؛ 3ـ جبال؛ 2ـ اهواز؛ 1: کردند بویه بر چهار منطقه حکمرانی می آل

فارس، از طرف شرق بـه کرمـان و    خلیج  قلمرو این دولت از طرف جنوب به دریاي هند و   
از طرف غرب به آذربایجـان، موصـل و      خراسان، از طرف شمال به گرگان و طبرستان و        کویر  

بویـه و ضـعف دشـمنان در      به قدرتمنـدي سـپاه آل      شد؛ البته با نظر     سرزمین عراق منتهی می   
 .رسید بویه به فراتر از این حدود نیز می برخی موارد نفوذ آل

ن حکومت خـود توانـست میـان تمـامی      الدوله، در زما    ترین پادشاه این سلسله؛ عضد     بزرگ
نقاط قلمرو تحت سلطه خویش اتحاد و یکپارچگی ایجاد کند و طبرسـتان، جرجـان، موصـل،                  

 .کرمان و عمان را ضمیمه خاك خود نمود
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هـاي کوهـستانی و دشـت        کرد، از قسمت    هایی که این سلسله بر آن حکومت می        مینرزس
هاي این  دشت. تنوع در محصوالت برخوردار بودوهواي گوناگون و  شد؛ و لذا از آب    تشکیل می 

هـا بـه    هاي بسیار در این زمـین  هایی است که در طول زمان   مانده سیالب    مناطق از خاك پس   
 کوهستانی آن در زمستان بسیار ۀجاي مانده و از حاصلخیزي فراوانی برخوردار است، اما منطق         

 .)225 یهابن فق(سرد و برفی است و بهار معتدل و سرسبزي دارد 
 بویـه، قلمـرو    آلۀکوهستان در سرزمین تحت سلط بودن دشت و  در کل، با نظر به توأمان       

ها بود و    ترین سرزمین    غنی تحت حکومت آنان از نظر معادن، منابع و محصوالت کشاورزي از          
 . گردید  مالی حکومت میۀهایی باعث تقویت بنی این معادن همچون گنج

 
 وضعیت سیاسی

بویـه جـزو    آل. بویه دسـتخوش تغییـر و تحـوالت بـسیاري بـود             در دوران آل   وضعیت سیاسی 
سسان این سلسله   ؤم.  ناسازگاري داشتند  ها   بودند که با نفوذ و تسلط عرب       نژاد حکمرانان ایرانی 
 بـه  هاي علی، حسن و احمد بودند که در ابتدا به خدمت سپاه ماکان درآمدند و           سه برادر به نام   

 در جایگاه فرمانروایی قرار گرفتند و پس از ضـعف ماکـان   ،را طی نموده هاي ترقی    سرعت پله   
. ویج درآمدنـد اکاکی او را ترك گفته، به خدمت یکی دیگر از فرماندهان دیلمـی بـه نـام مـرد         

هـاي گرگـان،      اسفار بن شـیرویه قیـام کـرد و زمـام فرمـانروایی بـر سـرزمین                 برضدویج  امرد
وي مردم را بسیار گرامی     . در دست گرفت  ) ق 320در (وین، زنجان، قم و کرج را     طبرستان، قز 

نشـست و بزرگـان قـوم را نیـز بـر تخـت نقـره         که خود، بر تختی از طال مـی  داشت؛ چنان   می
زیـار را    حکومت خود را تا نواحی عراق گـسترش داد و سلـسله آل          ةویج محدود امرد. نشاند  می

 و حاکمیـت بـر جهـان اسـالم را از      وي همچنین در صدد بود بغداد را اشغال کنـد         .بنیان نهاد 
 .اعراب به ایرانیان منتقل سازد و حکومت اعراب را از بین ببرد

علـی را بـه حکومـت سـرزمین کـرج        گرمی پذیرفت و   ابتدا فرزندان بویه را به     ویج در امرد
هایی منصوب کرد؛ اما  که هر کدام از دیگر بزرگان سپاه ماکان را نیز به سمت           نایبرگزید؛ کما   

ـ فرمان داد که از ــ که در آن زمان حاکم ري بود      ـ پشیمان شد و به برادرش وشمگیر        سپس
اما .  جلوگیري کند،اند منصوب شدهها   آنهایی که از سوي وي بر     رسیدن این افراد به سرزمین    

علی با تدبیر حسین بن محمد، معروف به عمید وزیر، قبل از آگاهی وشمگیر از دسـتور بـرادر،           
ریان را با مال کخوبی رفتار کرد و لش هگفت و هنگامی که به کرج رسید، با مردم ب     ري را ترك    
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سپس با تجهیز سپاه، به سوي اصفهان لـشگر کـشید و آن        فراوان به اطاعت خویش درآورد و     
از این پس علی و وشمگیر بر سر تسلط بـر شـهرهاي اصـفهان،          . آورد  جا را به تصرف خود در       

کـه حـسن    سایر شهرها با یکدیگر به رقابت برخاستند، تا ایـن    ري و همدان، قم، کاشان، کرج،     
 .ها را ازآن خود ساخت حاکمیت این سرزمین هاي بسیار پیروز شد و بویهی پس از جنگ

در ایـن  .  بغداد، علی را بر آن داشت که در صدد تصرف اهواز و عـراق برآیـد          ۀضعف خلیف 
دادن حـاکم     از فرستاد و احمد پـس از شکـست        راستا، وي برادر کوچکتر خود، احمد، را به اهو        

ابـن  . جا را نیز به تـصرف خـود درآورد   سپس به واسط رفت و آن اهواز بر این شهر چیره شد و  
 وي.  و بـه موصـل گریختنـد       ند اما شکست خورد   ،شیرزاد و فرماندهان ترك به جنگ او آمدند       

 وي. بـاهللا بـود   گـام، مـستکفی  خلیفه، در آن هن. بویه درآورد  به تصرف آلق334بغداد در سال   
احمـد نیـز بـا     . و او را بسیار مـورد تفقـد خـویش قـرار داد        مقدم احمد بویهی را گرامی داشت     

 .بیعت کرد و خود نیز حکومت را در دست گرفتداشت مستکفی 
فرمـانرواي  ،  خلیفه، به علی که حاکم سرزمین فارس شده بود لقب عمادالدوله، وبه حـسن             

الدوله و معزالدوله اعطا کـرد و فرمـان       عراق، نیز به ترتیب القاب رکن      ري وجبل واحمد، حاکم   
 .ها ضرب کنند هاي هر سه آنان را بر روي سکه داد القاب وکنیه

هایی ایرانـی بـه پـایتختی سـه           بویه تنها فرمانروایان ایرانی بودند که توانستند حکومت        آل
 حکمرانیشان چهار سرزمین عراق،  ةودکه محد  شهر بزرگ ري، شیراز و بغداد بنیان نهند؛ چنان        

اران ذنیز مهـارت جنگـی بنیانگـ     زیرکی وۀاین امر نتیج. گرفت فارس، جبل و اهواز را دربرمی     
این سلسله و همچنین توانمندي آنان در گردآوري مـال و صـرف آن در هنگـام نیـاز و رفتـار           

 )32 ،الحضارة االسالمیۀ. (نیکوي ایشان با اسیران جنگی و فرماندهان بو
هاي ایرانـی دیگـر، یعنـی طاهریـان و      یابیم که بر خالف حکومت بیان شد، درمی چه     آن از

بویه بود که  گرفتند، تنها سلسله آل خالفت عباسی می سامانیان، که مشروعیت دولت خود را از     
گونه وابستگی به حکومت عباسی نداشت و دولت آنان که بخـش وسـیعی از    از این لحاظ هیچ   

گذاران خـود بـود؛ و     مدیون تالش و شمشیرزنی بنیانگرفت، صرفاً دربرمی المی را سرزمین اس 
بویه در برابر خلفاي عباسی روشی متفاوت با شیوه          بینیم پادشاهان آل    لذا عجیب نیست که می    

 .کردند که حتی خلفاء را عزل و نصب می از خود در پیش گرفتند؛ چنان قبل ایرانی هاي حکومت
بویـه معتقـد بودنـد کـه      آل. عباس، تشیع این سلسله بود بویه با بنی  ت آل دلیل دیگر مخالف  

عباس خالفـت را از صـاحبان اصـلی آن غـصب کـرده و دیگـر دلیلـی بـراي اطاعـت از                      بنی
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به همین علت بود که معزالدوله هنگام ورود بـه بغـداد تـصمیم گرفـت     . عباس وجود ندارد   بنی
ا به علویان واگذار نماید؛ اما ترسید که حکومـت     عباس را منحل سازد و خالفت ر        حکومت بنی 

. برداري سیاسی کند اي تبدیل شود که از آن به هنگام نیاز بهره         وسیله  علوي به  ۀدر دست خلیف  
معزالدوله با برخی از نزدیکان خود پیرامون انتقـال حکومـت از        «: گوید  ابن اثیر در این باره می     

ییـد  أرت کرد و آنـان نیـز همگـی ایـن موضـوع را ت      عباسیان به علویان و بیعت با ایشان مشو       
دور اسـت   این کار از دوراندیشی به : کردند، جز برخی از نزدیکان خاص که به معزالدوله گفتند     

کـه   رو هستی که همه اذعان دارند وي صاحب خالفت نیست و چنان     هاي روب   تو امروز با خلیفه   
 امـا اگـر یکـی از علویـان را بـه      ؛انندرسـ  دستور دهی، تمامی سربازانت وي را به هالکت مـی      

شـوند   رت با وي دمساز میکیید بر وي نهی، سربازان و فرماندهان لش  أخالفت برسانی و مهر ت    
از این اندیشه درگذر که باعث زوال و نابودي         . کنند   اطاعت می  ،و چون فرمان به کشتنت دهد     

 ) 6، ج315ابن اثیر (» .گردد حکومتت می
بویه وزیر نداشتند و تنها یک نفر کاتب به امور آنـان   عباس در زمان آل که خلفاي بنی  با آن 

، معزالدولـه بـه     334در سـال    . بویه درامان نماندند   کرد، اما باز هم از بدرفتاري آل        رسیدگی می 
هنگامی که مستکفی بـر تخـت    . دارالخالفه آمد و مردم نیز طبق عادت وارد دارالخالفه شدند         

م در جاي خود قرار گرفتند، معزالدوله داخل شد و بر طبـق عـادت،           نشست و مردم نیز هر کدا     
را بوسید و در برابرش در حال ایستاده سخن گفت و سپس بر روي صندلی        خلیفه دست و زمین

بعد از آن، دو تن از بزرگان دیلم جلـو آمـده و دستـشان را بـه طـرف مـستکفی دراز                  . نشست
خلیفه نزد خود فکر کرد کـه آنـان         . کردند  بت می که با صداي بلند، فارسی صح       درحالی ،کردند

قصد بوسیدن دست او دارند و لذا دستش را پیش آورد که او را از تخت به زیر آورده و دسـتار              
آنگاه معزالدوله از جاي خود برخاست و مردم پریشان شدند و           . در گردن بر روي زمین کشیدند     

به خانه معزالدوله بردند و بر چشمانش میـل       دیلمیان مستکفی را پیاده     . شیپورها به صدا درآمد   
 ) 6، ج86 تجارب االمم. ( دیگري بر جاي وي نشاندندۀکشیده، او را کور کردند و سپس خلیف

معزالدوله و فرزندش بختیـار، المطیـع را   . وضعیت خلیفه المطیع نیز بهتر از المستکفی نبود    
موال خلیفه را مصادره کرد و کار خلیفـه  حتی بختیار چهارصد هزار درهم از ا. آزار فراوان دادند  

پـس  . هایش را بفروشد  مین مخارج خود، لباس   أ رسید که مجبور شد براي ت      جاییه  از ناچاري ب  
از آن در میان افراد عراق، حجاج خراسان و دیگران شایع شد که تمامی اموال خلیفه مـصادره           

 .شده است
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رد و امور خالفت کت مصالح خود صرف  اموال خلیفه، آن را در جه    ةبختیار، پس از مصادر   
 .)7، ج45: 1353 اثیر ؛ ابن6، ج307: 1915مسکویه  ابن(را به الطائع، پسر خلیفه مخلوع سپرد 

عضدالدوله نیز پس از آن که به پادشاهی رسید، روابطـش بـا الطـائع بـه تیرگـی گراییـد؛                 
کنند و نیز خلیفه بایـد روزي   ها حذف     که دستور داد نام خلیفه را به مدت دو ماه از خطبه            چنان

اش پاي خود را بر زمین بکوبد و در منابر براي عضدالدوله خطبه بخواند             سه بار در جلوي خانه    
 . عباسی بودۀامري که تا آن زمان، تنها مختص خلیف

 الطائع توطئه کرد و او را از خالفت برضد بهاءالدوله به پول نیاز پیدا کرد؛ لذا         381در سال   
 اموالش را به غارت برد و با وي همان کرد که معزالدوله با المستکفی کـرده بـود؛     ،عزل نموده 

 .یعنی در چشمانش میل کشیده و او را کور کرد
 ،147: 1353اثیـر،   ابـن ( بامراهللا به خالفت منصوب شـدند   پس از الطائع، القادرباهللا و القائم  

 و در مواردي نـسبت بـه خلیفـه اعمـال     بویه بر خلفاء مانند قبل ادامه داشت ، اما تسلط آل  )7ج
الدوله با حالتی مـست وارد بـاغ دارالخالفـه     مثال، روزي جالل براي  دادند؛   ناشایستی انجام می  

وقتی خلیفه از این موضوع آگاهی یافت، تهدیـد  . جا مجلس شراب و آواز بر پا کرد شد و در آن   
 .)315، ص6ابن اثیر، الکامل، ج. (کرد که بغداد را ترك خواهد نمود

احترام به خلفـا از میـان برداشـته شـد و          . بویه وضعیت اسفباري داشت     آل ةخالفت در دور  
 و هـا  که اگر وضعیت خالفت در زمان حاکمیـت تـرك     ایشان صاحب هیج قدرتی نبودند؛ چنان     

 هـا   در زمـان تـرك  خلفا. دیدبویه را با هم مقایسه کنیم، اختالف فاحشی را خواهیم        روزگار آل 
 بودند، اما پس از روي کارآمدن آل فراوانکردند و داراي احترام   سته خویش رفتار می   طبق خوا 

بویه، امر خالفت رو به ضعف نهاد و خلیفه در نظر مردم به گناهکاري تبـدیل شـد کـه هـیچ                   
 .ارزشی نداشت

 اما باید گفت که رفتار آنان با مردم  .  بود بویه با خلفا   اي درباره برخورد آل     آنچه گذشت شمه  
هاي   مردم که با مشکالت ناشی از جنگۀعام. هاي ایرانی پیشین بود     حکومت زبدتر ا  بسیار نیز

بویـه   خونین در زمان امیراالمراء دست به گریبان بودنـد، امیـد داشـتند کـه در پنـاه دولـت آل        
مرفهی دست یابند که آرامش و اطمینـان بـرآن سـایه             مشکالتشان رفع شود و به زندگی نیمه      

 .پسندید  حاکم عامه مردم را در بدبختی و فقر میۀباشد، اما چه سود که باز هم طبقافکنده 
هاي داخلی و خارجی این سلسله     توان در جنگ    بویه به مردم را می     توجهی آل    علت این بی  

هاي بین شیعه و سنی دانـست؛ بـه نحـوي کـه              زیاد، اتراك و جنگ    با حمدانیان، سامانیان، آل   
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داشتن سربازان و فرماندهان سپاه خویش         اختالفات میان خود و راضی نگه      بویه تنها به حل    آل
 امـور  از ـ پرداختنـد و ــ شد  ـ که گاهی با اعطاي اموال و هنگامی با بخشش زمین انجام می     ـ

بویه مجبـور    ل وامراي آ  هاي حکومتی به پایان رسید     که دارایی  این تا داري غافل شدند،   مملکت
تجـارب االمـم،   . (زنند و اموال خلفاء و ثروتمندان را به غـارت برنـد  شدند که دست به توطئه ب   

بویـه بـود، بـا     تـرین پادشـاهان آل    الدوله که خود یکی از بزرگ       مثال، رکن     براي) 280، ص 6ج
هاي خوبی که نسبت به شاهان دیگر داشت، به لـشگریان خـود بـه قـدري                وجود تمام ویژگی  
ریان از قـدرتی برخـوردار شـوند کـه در     کد ایـن لـش  بخشید که باعث شده بو مال و دارایی می 
 الدولـه از  این در حـالی بـود کـه رکـن    . عدالتی هیچ کس از عهده آنان بر نیاید صورت بروز بی 

کرد و اجازه صـرف    شدن خزانه، هزینه عمرانی مناطق اطراف بغداد را پرداخت نمی           ترس خالی 
 .)279، ص6االمم، ج تجارب(اد، د هزینه در این خصوص را نمی

همچنین معزالدوله که حاکم بغداد بود، به حقوق مردم تحت حاکمیت خود هـیچ تـوجهی                
چه حتی هنگامی که لشکریان دیلمی او براي دریافت اموال بیشتر سر به شورش       چنان نداشت؛

 آورد؛ گذشـته از   مـی هاي آنان به مردم تهیدست فـشار   مین خواسته أبرداشته بودند، وي براي ت    
 .نزدیکان او تحت مالکیت خود در آورده بودند دیگر فرماندهان و نیز را سلطانی هاي زمین که آن

را در  وقـت خـود    بیـشتر  ـــ  یعنی بختیار، فرزند معزالدولـه ــ، عزالدوله گونههمین نیز به  
 کـه  هـم  زمانی و کرد می سپري خروس و سگ جنگ و قمار لهوولعب، و آواز پروري، شکار، شکم 

امـوالش را بـه    برکنـارکرده و   را خـود  نیرنگ، وزیر  با دستیازي به خدعه و    اش تهی شد،     خزانه
آنجـایی کـه     چشم طمع دوخت تا    نیز فرماندهان خود  هاي نزدیکان و   ییوي به دارا  . تاراج برد 
 دسـت بـه شـورش و        او برضـد هایـشان    براي تحمیل خواسـته     خود ۀبه نوب  آنان نیز  باعث شد 

 .آشوب بزنند
آبـادي   مملکتی و  اندکی به امور   عضدالدوله فرصت یافت تا    بویه تنها  میان پادشاهان آل   از

هـاي   بیمارستان وساختمان مساجد، دانشمندان، وي به تشویق بزرگان مناطق و. شهرها بپردازد 
 همچنـین قـسمتی از    همت گمـارد؛   ها به اصالح کاریزها وچاه    و بنیان نهاد  عمومی بسیاري را  

 دائرةالمعـارف االسـالمیۀ،  ( .تهیدسـت اختـصاص داد   ال افرادبراي رفاه ح   هاي دولت را   ییادار
 )»بویه «ةزیرماد

هـاي   که باعـث شـد شـورش       جاي نهاد  عراق به  ویژه در  به را ثیرأبویه بدترین ت   سیاست آل 
 .گرفت ومرج فرا هرج را همه جا افتادند و همچنین نظامیان به جان یکدیگر قومی بروزکند؛
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 وضعیت اجتماعی
 بویه به رشد زمان آل در و نموده بود آغاز را حرکت خود بویه آل از قبل اجتماعی، مظاهر پیدایش

ادب  این زمان علوم و در .مهیا شد  امر این براي مناسبی وضعیت دوره این در چون رسید؛ باالیی
 تمامی منـاطق   در شهرنشینی زیباي ظواهر نموده، رشد کتابت و لیفأت حرکت و گرفت شکوفایی

 .دانست اسالمی تمدن پیشرفت و شکوفایی دوره راستی به توان می را زمان این و درسی کمال به
بویـه    آلةدور دهـیم،  مطالعه قـرار  مورد بخواهیم وضعیت کلی مردم را     اگر جانب دیگر،  از

 ها که تمامی بدي چنان آن بوده است؛ شاهد تاریخ خود زمانی است که امت اسالمی در      بدترین
 پدیـد  عامـه مـردم   ۀطبقـ  اختالف طبقاتی بسیاري بین طبقه مرفه و    و چیره گشت  ها خوبی بر

ترین  بگوییم که مشکالت اقتصادي مهم باید یابی کنیم، ریشه بخواهیم این وضعیت را    اگر .آمد
تفکرات غالب   هاي متخاصم و   گروه بین مستمر درگیري و اجتماع گیري شکل در که است عاملی

توازن  در شدیدي را بویه کمبود سیستم مالی آل  فساد ین لحاظ، به ا . مستقیمی دارد  ثیرأت آن بر
ثـروت بـه صـورت     :گویـد  امین دراین باره می    احمد استاد .آورد اقتصادي بین طبقات به وجود    

 .)97: 1956 احمدامین( بود مشهود وتفاوت بین طبقات کامالً ناعادالنه تقسیم شده بود
بـه دنبـال آن      و آگاهی مردم موجب شـد     و ورشع در اي را  تهیدستی اختالفات عمده   و فقر
 .آورد یک زمان به وجود اي متفاوتی را در مذاهب اندیشه هاي اجتماعی متضاد و پدیده

طیف  دو بویه سایه افکنده و آل نظام طبقاتی است که برعصر     آثار اي از  نمونه این وضعیت، 
 تجـاروز  برخـی از  دولتمـردان،  وزیـران،  اول طبقه اشرافی که پادشاهان،  :آورده بود  به وجود  را

 ادیبـان،  دانـشمندان،  دوم طبقـه عـوام النـاس کـه بیـشتر،      و شـد  شامل می مینداران بزرگ را 
 .دادند تشکیل می ساده آن را افراد کشاورزان و صنعتکاران،

 بـا  هـاي مختلـف و     راه از سوءاستفاده قـرارداده و    مورد  اشرافی پیوسته طبقه عامه را     ۀطبق
هاي گذشته افزایش یافت     دراین دوره مالیات   .نمودند مصادره می  وال ایشان را  نیرنگ ام  و مکر

 بـر  نیـز  ها وضع شدکه این مالیات    آن مرسوم نبود،   هاي جدیدي که پیش از     همچنین مالیات  و
 .بسیارغنی ساخت را ها آن و افزود ثروت طبقه اشرافی هرچه بیشتر

ثروتمنـدان ایـن دوره    برخـی از  وزیـران و  هاي پادشاهان، یی داراةآماري که مورخان دربار   
 به مبلغ  مرگ خود  عضدالدوله پس از    مثال، رايب این باره است؛   بهترین دلیل در    اند، کرده ذکر
 لولـو،  زیـادي جـواهر،    مقـادیر  نیز درهم پول و   100  و 860 و 79 زرد و  دینار 2 و 875و   284

 معـروف،  زمینـدار  ن عمرعلوي، همچنین محمدب  .اجناس برجاي گذاشت   سالح و  بلور، الماس،
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 :1353 ابـن اثیـر   ( .زمینی داشت که فقط مالیات سالیانه آن به دولت مبلغ بـسیارهنگفتی بـود             
صـاحب امـوال بـسیاري       ابتـداي قـرن چهـارم،      توانمند وزیر یاابوحسن بن فرات،   و) 7، ج 131

 هـزار   هـزار  سـال  هر هاي خود در   شد و از زمین     می تخمین زده  بودکه قیمت آن ده هزاردینار    
 )470ص ،1ج وفیات االعیان،( .کرد برداشت می دینار) یک میلیون(

ها در نزد افـراد معـدودي از مـردم کـه امیـران، ثروتمنـدان و        ها و دارایی   بیشتر این ثروت  
 .بردند  میسر نزدیکان ایشان بودند، قرار داشت و عامه مردم در فقر، بدبختی و کمبود به

هـاي آن در محافـل        هاي فراوان در روش زندگی، و شـیوه        اراییطبیعی است که اثر این د     
کـه خوشـگذرانی، نعمـت فـراوان و اسـراف در ایـن               ثروتمندان به خوبی مشخص باشد؛ چنان     

مجالس به اوج خود رسیده بود و ایشان به نوع خوراك، لباس و مـسکن خـود توجـه بـسیاري       
هـاي زیبـا بنـا     ها و گلـستان   آن باغساختند و در اطراف     دادند، قصرهاي مجلل را می      نشان می 

موجود بود و غالمان و کنیزکـان  ها   آننهادند که هر گونه وسایل لهوولعب در حد افراط در    می
 :شود که به چند مورد اشاره می. پرداختند به رقص و آواز و پایکوبی می

غـرب  اي بنا کرد که نظیـرش را در شـرق و           عضدالدوله در شیراز خانه   «: گوید  مقدسی می 
گردید و دانشمندان زیبـایی   اش می  شیفته،شد  می        هر انسان عادي وارد این خانه     . ام  عالم ندیده 

  هـا  وسـتان ب. در آن خانه رودها جاري بـود  . کردند  آن را با زیبایی بهشت و نعماتش مقایسه می        
 اخته هـاي بزرگـی سـ      عـضدالدوله در ایـن خانـه حـوض        . ها آن را در میان گرفته بودنـد        و باغ 

 در ایـن  : گفـت  از رئـیس فراشـان شـنیدم کـه مـی       . هایی قرار داده بـود      فوارهها     آن و در میان  
در آن . گذرانـد  هـا مـی    اتاق وجود دارد و عضدالدوله هر روز را در یکی از ایـن اتـاق  360خانه  

کـنم کـه     گمـان مـی   . هـا روان بـود      ها و کوچـه     گشتی زدم و رودهایی دیدم که در میان خانه        
،  المقدسـی (» .هایش از احـوال بهـشت بنـا کـرده باشـد      دوله این خانه را بر طبق شنیده      عضدال
 .)449: التقاسیم احسن

هـزار  13اي ساخت که تا زمان مرگ خـود،          معزالدوله در بغداد خانه   «: گوید  نیز ابن اثیر می   
ج ایـن  هزار دینار خر200حافظ عمادالدین گفت که معزالدوله   . هزار درهم براي آن هزینه کرد     

 .)359، ص6ابن اثیر، الکامل، ج(» .خانه نمود
جـا کـه فقـط بـا      همچنین، مهلبی وزیر نسبت به غذا و لباسش بسیار حـساس بـود تـا آن         

گوینـد در سـر    مـی . کـرد  خورد و با هر قاشق فقط یک لقمه تناول مـی  هاي طال غذا می   قاشق
 .اند ابن فرات نیز نقل کرده ةهمین موضوع را دربار. قاشق وجود داشت 30اش بیشتر از سفره
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داد   مـی  عجیبی به خز داشت و دسـتور ۀو یا به عنوان موردي دیگر، صاحب بن عباد عالق   
روزي زعفرانـی شـاعر بـه تمـام خـدمتکاران و کنیزکـان درگـاه        . اش را با خز بپوشاند  که خانه 

 : ن چنین استاي را سرود که بیتی از آ سلطانی که غرق در خز بودند نگاهی انداخت و قصیده
 ضروب من الخز اال انا   وحاشیۀ الدار یمشون فی

رونـد جـز    اند، راه مـی  هایی از انواع خز بر تن کرده    که لباس  خدمتکاران قصر درحالی  : یعنی
 .من که چنین نیستم

این امرا همچنین در صنایع زیبا از قبیل زیورآالت و دوخت لباس، استفاده از انـواع عطـر،           
احمـد امـین   (د ـاري داشتنـا دقت بسیـها و بستاهاي زیب    شیدنی و احداث باغ   لباس، خوراك، نو  

1956 :107(. 
هـاي فراوانـی در    اي وضع کرده بودند و کتاب ایشان حتی براي مجلس شراب قوانین ویژه     

هـاي    کتـاب ،هاي استفاده از ظـروف   روشةن، شراب و قوانین آن و نیز دربارباب غذا و انواع آ  
 .شته تحریر درآوردندفراوانی را به ر

سرمایه، کشاورزان، صنعتگران، کارگران مزارع و کشتزارها           مردم که از تاجران کم     ۀاما عام 
هـاي دائمـی بـین امیـران و       هاي ناشی از جنگ    هاي سنگین، خرابی   بودند، در اثر وضع مالیات    

ن، عیاران و کردند و دزدان، راهزنا هاي خونین مذاهب مختلف روزگار سختی را سپري می       فتنه
گسترش این موارد باعث خرابی کشور و تعطیلی . بردند گر اموال آنان را به غارت می افراد حیله

 .رو ساخت هکارها شد و زندگی مردم را با فقر روب
شـدند و لـذا حاکمـان بـراي                      فرماندهان سپاه به دلیل اسرافکاري فراوان، نیازمند پول مـی         

هـاي جدیـدي را نیـز وضـع      هاي پیشین را افـزایش داده و مالیـات    مین نیازهاي خود مالیات   أت
ـ .) 207، ص 1االسـالمیۀ، ج    الحـضارة (نمودند    می مثـال عـضدالدوله در روزهـاي پایـانی         راي  ب

هـاي گذشـته را نیـز     هاي سنگینی را بر مردم وضع کرد و میـزان مالیـات   حکومت خود مالیات  
دهـم   هاي ابریشم و پنبه یـک  الدوله در بغداد براي لباس  صمصام375ل یا در سا افزایش داد و  

عنوان مالیات دولتی قرار داد که در اعتراض به این کار، مردم در منصوریه جمع  قیمت آن را به
آمده و خواستند که نماز را به تعطیلی بکشانند کـه در نتیجـه ایـن مالیـات برداشـته شـد، امـا          

دهـم قیمـت     در شهرالـسالم کـار خـود را تکـرار کـرده و یـک         385سلطان بار دیگر در سال      
اي را به عنوان مالیات دولتی اعالم داشت و لذا بار دیگر مـردم بـه               هاي ابریشمی و پنبه    لباس

خشم آمده، به مسجد جامع شهر رفتند و خطبه نماز را به تعطیلی کشانیدند؛ بـا ایـن همـه در                   

Archive of SID

www.SID.ir



Social, Political and Literary Condition in Al Boyeh  372                        پژوهشنامۀ علوم انسانی  91 

مقدسی درباره وضعیت   . د و فروش مالیات وضع گردید     نهایت براي تمامی البسه، کاالها، وخری     
 ها در دریا و خشکی سـنگین و تعـداد       اما مقدار مالیات  «: گوید  گرفتن مالیات از مردم عراق می     

ها فراوان است و در مناطق مختلف عراق مانند بصره، بطائح، کوفه و بغداد بـر هـر چیـزي            آن
 ).123التقاسیم، ص احسن(» .گیرد مالیات تعلق می

هـا،   توجهی به مسایل مربوط به آبیاري مزارع و نیز مهـار آب رودخانـه        در ري، به دلیل بی    
 .ها طغیان کرده و این مزارع را به مرداب تبدیل نمود رودخانه

روز شاهد رکود بود و به دلیل بیکاري فقر، ناامیدي و تنگدستی افـزون       صنایع موجود روزبه  
جا که حتی به خودفروشی  گرسنگی قرار گرفتند تا آن در مردم و نمود رخ امراض و ها بیماري   شد

 قیمـت کـاال در بغـداد بـه     382در سـال  «: گوید ابن اثیر می. هاي معین مجبور شدند    در مکان 
و .) 321، ص6ابـن اثیـر، ج  (» .درهم رسید40رطل نان به  ک  که بهاي ی   شدت باال رفت، چنان   

 .بردند و طبقه مرفه در ناز و نعمت به سر می بدبختی و فقر در مردم عادي طبقه که بود چنین این
 

 وضعیت ادبی
شود و شخـصیت،   انسان، زاده محیط اطراف خویش است؛ چون درآن به دنیا آمده و بزرگ می     

شک محیط طبیعـی یکـی    گیرد؛ پس بی ، نوع مسکن و لباس خویش را از آن می روش زندگی 
 .باشد ار در حیات ادبی میذثیرگأاز عوامل ت

 .سزایی از محیط خویش برگرفتند هثیر بأبویه نیز ت گفته شد، ادیبان عصر آلچه   آنظر بهن
زبـان   بویه بسیاري از شاعران نـوپرداز فارسـی   اگرچه نویسندگان و مورخین پس از دوره آل 

هاي پیش از آن را مانند مهیـاردیلمی مـتهم بـه زندقـه و نفـاق         و دوره  عربی سراي این عصر   
هـاي دولتـی و    اند و تشیع ایشان را دلیلـی بـراي رسـیدن بـه پـست           نموده افکنی و مجوسیت  

 و نمونه آن را در یکی از قصاید اسـماعیل بـن یسارنـسائی مـشاهده        ،  اند مناصب اداري دانسته  
گـرا کـه    وي فردي شعوبی«: نگارد  میکنیم که صاحب کتاب االغانی درباره وي این چنین       می

 مدح فارسیان از خود بر جـاي گذاشـته      درشعار فراوانی   برضد اعراب تعصب بسیاري داشت و ا      
 : گوید  مینسائی در یکی از قصائد) 120،ص 4چاپ ساسی، ج. االغانی( »است

 ولی لسان کحد السیف مسموم   مجدي الیقاس به اصلی کریم و
ه تیغـ برابر ستم زبانی دارم ماننـد   و در، مانند دارم اي بی از تباري سرافراز هستم و پیشینه   «

 ».شمشیر زهرآگین و کشنده است
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 و الهرمزان لفخر او لتعظیم   من مثل کسري و سابور الملوك معا
 ».اند شاپور و هرمزان پادشاه هستند که شایسته افتخار و عظمت ،کسري مانند کسانی چه«

صـادر کـرد، در      تبعیـد وي را بـه حجـاز        و براساس همین قصیده نـسائی، هـشام دسـتور         
و تنهـا اشـاره اسـت بـه مطـالبی      ، اي از شعوبیت نداشته یات نسائی هیچ شمهکه این اب   صورتی

 .حقیقی و راستین
 .ستایش پدران خویش است قصیده مهیار دیلمی در نمونه دیگر این گونه اشعار

 : سراید  میاو چنین
 ام سعد فمضت تسال بی  اعجبت بی بین نادي قومها 

 ». درباره من پرسیدام سعد در میان گروه مردمش مرا پسندید پس«
 فارادت علمـــها مـاحسی  ســرها ما علمت من خلقی 

 ».و خواست باتبار من آشنا شود، آگاهی از اخالق من او را برسر وجد آورد«
 انا من یرضیک عند النسب  ال تخالی نسبا یخفضنی 

من کسی هـستم کـه در هنگـام    ، اي ام سعد گمان مبر که اصل و نسب من ناچیز است         «
 ». اصالتم مورد رضایت تو قرار خواهم گرفتذکر

 و مشوا فوق روس الحقب  قومی استولوا علی الدهر فتی 
هـا   مردم من با جوانمردي بر روزگار چیره گشتند و با سر بلندي و افتخـار در طـی دوران      «

 ».طوالنی حاکمیت یافتند
 این فی الناس اب مثل ابی  و ابی کســري علی ایـــوانه 

و پدر کدامین مردم همانند پدر مـن    ،  م کسري با افتخار و عظمت همدم شد       حکومت پدر «
 »است؟
 

  شعوبیت و نفاق افکنی است؟ دهندة نشان آیا این اشعار
 تعـصب  دربـارة ) ع(امام سـجاد  است و حضرت  افتخار به گذشته خویش   اشعار مذکور   که   این با

اشخاص قـوم خـود را بهتـر از    عصبیت به این معنا است که فردي بدترین       « :فرماید  می قومی
 ».به حساب آورد و دوست داشتن پدران توسط انسان به معناي تعصب نیست      نیکان قوم دیگر  

 ) 237ص جواد شبر، ادب الطف،(
ها حق دارند افتخار به گذشتگان خویش را به بـاالترین حـد ممکـن     چگونه است که عرب   

ان خـود بپردازنـد و آن را شـعوبیت    براي اثبات مدعاي خویش حتی به شمارش مردگ  ،  رسانیده
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که آثار پادشاهان فارسی همچون کسري تا زمان حاضر نیز باقی مانده اسـت              درحالی ؛نام نهند 
 .و جاودان است

 ةو این یکی دیگر از نویسندگان معاصر و متعصب عرب آقاي احمـد امـین مـصري دربـار           
وقد تعصبت بعض شعراء «: نویسد  میدیلمی و دیگر ادباي ایرانی عربی سراي این چنین       مهیار

ومن اشهر هوال مهیارالدیلمی فنري دیوانه قـدملئ بالتهنئـه   ، الفرس فی ذلک العهد لفارسیتهم   
 ».بیوم النیروز و یوم المهرجان و بمراسله بعض البویهین للقدوم الی بغـداد و االسـتیالء علیهـا          

 )55، ص1ج، ظهراالسالم(
کیـدي  أهاي فارسـی خـویش ت      ریشه بویه بر  هد آل برخی از شاعران فارسی زبان ع     «: یعنی

کـه در دیـوانش تبریکـات بـسیاري      .مهیـاردیلمی اسـت  ها   آنترین و از معروف  ،  بسیار داشتند 
 اي بر شعوبیت مهیـار  خورد و این خود نشانه      می هاي فارسی به چشم    درباره عید نوروز و جشن    

 ».است
ه دین اسـالم بیـشتر از پـدران خـود         پس از بررسی دیوان مهیار خواهیم یافت که مهیار ب         

و هر انسانی که قومیت خویش فراموش کند در حقیقت هویت خود را از دسـت       ،  کند  می توجه
 .شمار آورد توان به گونه موارد را به معناي شعوبیت و تعصب قومی نمی خالصه این. داده است

منـاظر دلفریـب طبیعـت    یابیم که ادیبان این عصر به  با نگاهی گذرا به آثار ایشان درمی       و
هـاي   هـا توجـه بـسیار دارنـد و از پدیـده        هاي جـاري در رودخانـه      ها و آب   ، باغ ها  وستانمانند ب 

 .کنند هاي موذي ابراز تنفر و بیزاري می بار طبیعت همچون گرما، سرما و حشره  خشونت
ـ            در شعر شاعران پیش از دوره آل       ن بویه نیز، از جمله در شعر اسـحاق موصـلی و مـسلم ب

. انـد   متجلی بود؛ اما این شاعران در نزد شعراي متجدد ناشناخته باقی مانده       ولید، طبیعت کامالً  
هـاي   این دو در هنگام سرودن اشعار مربوط به نسب و غزل، همچون شعراي جـاهلی بـر تپـه     

هـا   هـاي دجلـه و فـرات از کـشتی     ایستادند بلکه در کنار آب هاي معشوق نمی مشرف به خرابه 
 .گرفتند وب را میسراغ محب

سرودند  بویه با الهام از طبیعت اطراف خویش و آواز پرندگان و کبوتران شعر می           شعراي آل 
کـرد کـه مجـالی بـراي      ها چنان ذهن و قلبشان را تسخیر می ها و بستان   و فضاي دلفریب باغ   

 .گذاشت هاي عرب باقی نمی وادي ذکر اطالل و
گردد کـه ایـن     قسمت صامت و زنده تقسیم می      طبیعت از دیدگاه شاعران این عصر به دو       

 .ها ها، سرما، گرما، بادها، ابرها، باران، برف و میوه ها، آب باغ: طبیعت صامت عبارت است از
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 طبیعت صامت
هـاي جـاري و     گفتیم که فالت ایران و نواحی اطراف آن از جهت خاك حاصلخیز، آب          :ها باغ

زي برخوردار است و لذا گیاهان، درختان پرمیوه و         بسیار ممتا   هاي جوشان از موقعیت     سرچشمه
هـاي   مردم ایـن زیبـایی      قدیمروزگار  که از    نظیري در این مناطق وجود دارد؛ چنان        هاي بی  باغ

 ۀگذاشـتند و حتـی ایرانیـان قـدیم آناهیتـا را الهـ               طبیعی را دوست داشته و به آن احترام مـی         
 .دانستند سرسبزي و باروري می

بویـه رسـید و شـاعران در     به طبیعت همچون میراثـی گرانبهـا بـه آل        این احساس نسبت    
 . انگیزي سرودند  هاي زیبا اشعار شگفت خوبی بهره بردند و در وصف باغ هشعرهاي خود از آن ب

هاي جوشـان   هاي زیبایی که آب چشمه. آب نیز مانند باغ درنزد ایرانیان محترم بود        :ها آب
داشت و از شنیدن نغمـه حرکـت آب     وا می را به شگفتها   آن شد،  ها روان می   آن بر دامنه کوه   

درخـشیدند   ها و نهرها وقتی در اثر تابش خورشید و ماه می     همچنین رودخانه . آمدند  به وجد می  
کـرد،   هایی همچون شمشیرهاي براق در میان سپرها ایجـاد مـی   و حرکت بادبر سطح آن موج     

 از شاعران این دوره که مدت زیادي از زنـدگی     تنوخی،. ساخت  آنان را مسحور زیبایی خود می     
ها و رودها، سپري کرد، همـواره از محـیط افـسونگر رودهـا در          خود را در بصره، شهر رودخانه     

 العیـون  ةبـرد و در قـصید   ها به آن پناه می       بود و براي تسکین دردها و فراموشی غصه         شگفت
 . کرده استهاي معقل، دجله و ابله را به زیبایی وصف خود رودخانه

بویه گاهی سرد، زمانی گرم و گاه      آب و هوا در منطقه تحت سیطره آل        :گرما، سرما و باد   
شـد   گرایید یا بسیار سرد می در هنگام سرما و گرماي شدید هوا یا به گرمی می    . نیز معتدل بود  

ه هاي گرم و وسایل گرمازاي مختلف براي گرم کردن خویش اسـتفاد       و مردم به ناچار از لباس     
نمودند این گرما و سرما با تمام مشکالتی که براي مردم داشت، در شعر شاعران انعکـاس                   می

هـاي صـحرا    ـ به دلیل انتقال ابرها و خاكــ به ویژه باد جنوب ـبادها نیز  . زیادي داشته است  
یکی از اهل بصره را بـه   : گوید  مقدسی در این باره می    . آورد  براي مردم مشکالتی به وجود می     

بینی؟ و دوسـتش جـواب         آیا حال مرا نمی   : گام ورزش باد جنوب دیدم که به دوستش گفت        هن
 .)209، ص2الیتیمۀ، ج. (منتظر گشایش از طرف پروردگار هستیم: داد

باریـد و آسـمان همـواره         بویه باران فراوان می     تحت نفوذ آل   ۀ در ناحی  :ابرها، باران وبرف  
به گفته تنوخی، در   . یافت  باران گاه تا چند روز ادامه می      زا بود و ریزش      پوشیده از ابرهاي باران   

شاعران در شعر خود، باران را چون   . شد   توگویی دریا می   جابرخی موارد بر اثر بارش زیاد همه        
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برف نیز مانند بـاران  . کند دیدار یکدیگر محروم می از که دوستان را   کردند  دشمنی توصیف می  
هاي زیباي آن شاعر را به سـر وجـد    شد و دانه ي مردم میگاه باعث بروز مشکالت فراوانی برا 

هـاي دلفریـب خـود در برابـر وي بـه زمـین        ها و آراستگی آورد و همچون عروسی با زینت   می
این زیبایی برف باعث شد که شاعران درباره بـرف و ارزش آن شـعرهاي زیبـایی                 . نشست  می

تـرین   عبـداهللا روزبـاري از مهـم     ابـو معمراسماعیلی و ابو. بسرایند که به ثلجیات معروف است  
 .شاعران در این زمینه هستند

هاي درختان نیز از نظر دور نماند و شعرا در شعر و نثـر    ها، میوه  در اثر توجه به باغ     :ها  میوه
هاي خود در زیر درختان نـارنج و بالنـگ          اي نمودند و به هنگام برپایی جشن        به آن توجه ویژه   

صاحب بن عباد این دو میوه را بسیار دوست داشت و مجـالس             . ردنداین دو میوه را توصیف ک     
سالمی شاعر، شیفته تماشاي نارنج بـر روي درخـت بـود و    . بخشید بزم خود را با آن زینت می      
 .کرد که داراي صورتی لطیف و بدنی متناسب است آن را به دختري تشبیه می

زردآلو، هلو، بادنجان، خربزه، سـدر،  همچنین شعرا در وصف انار، انجیر، انگور، خرما، سیب،    
به عنوان مثال ابوالحـسین ثغـري در وصـف خرمـا     . اند باقال و نیشکر شعرهاي بسیاري سروده     

 :گوید می
 فی الحسن للنظار   التمر یحکی اما تري

 .کشد بینی که خرما زیبایی خود را به رخ تماشاگران می آیا نمی: یعنی
 

 طبیعت زنده
حیـوان، پرنـده،    :شـود  هاي تقـسیم مـی   بخشچند ن دوره طبیعت زنده به از دیدگاه شاعران ای   

 .حشرات موذي
بویه بر خالف شـاعران جـاهلی بـه حیـوان توجـه نداشـتند؛ چـون          ادباي عصر آل :حیوان

شهرنشین بودند و با حیوانات چنـدان انـس و ارتبـاط نداشـتند امـا عـرب جـاهلی در سـفرها،           
 .کرد و با آن انس بسیاري داشت استفاده میهاي خود از حیوان  ها و دشمنی جنگ

بویه نسبت به شعراي جاهلی کمتر بـه   به همین دلیل اشعار مربوط به حیوان در شعراي آل     
 از رالبتـه بـه غیـ   . انـد  آن پرداختـه  از روي تقلید قدما بـه  بویه تنها خورد و شعراي آل     چشم می 

 . مقلد بودنداًشریف و مهیار و در هنگام وصف شتر، اسب، گرگ و شیر صرف
زعفرانی، قاضی جرجـانی، سـالمی    یابو تنها حیوانی است که تمامی شاعران مانند صاحب،   

 .اند و دیگران آن را وصف کرده
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ایـن شـعرا بـا    . بویـه بیـشتر از حیوانـات اسـت       جایگاه پرندگان در میان شعراي آل      :پرنده
لبـل، سـار و پرنـدگان دیگـر را در     پرندگان ارتباطی تنگاتنگ و الفتی بسیار داشتند و کبـوتر، ب      

دیدند؛ به همین دلیل، در وصف پرندگان بسیار کوشیدند و ابو هالل        ها زیاد می   ها و بوستان   باغ
 .عسکري کبک، گنجشک و قمري را به وصف کشیده است

بویه، حشرات موذي مانند سـاس، پـشه،         در طبیعت منطقه تحت نفوذ آل      :حشرات موذي 
هاي رسیده و گیاهان پرپشت بـود کـه    شد و شاید دلیل آن میوه     یافت می  وفور    مورچه، زنبوربه 

 .کرد این حشرات را به خود جذب می
هـا و    گـر صـرف نیـست بلکـه در تلخـی            گاه نظـاره     در مسیر زندگی اجتماعی، ادیب هیچ     

دانـد، درد دیگـران    هاي مردم با آنان همراه است و چون خود را بخشی از اجتماع می    نیکبختی
ادیب، فردي اسـت حـساس کـه بـا     . شود  داند و از تماشاي شادي آنان شاد می         د خود می  را در 

 .گیرد ثیر شرایط اجتماعی قرار میأاحساسی دقیق و آگاهی بسیار تحت ت
 در ایـن   . هـاي اسـالمی از هـم جـدا شـدند           عصري بود که سـرزمین    هجري،  قرن چهارم   

 رسـید و مـردم بـسیاري از تقیـدات      دوره اختالف طبقاتی بین ثروتمنـد و فقیـر بـه اوج خـود             
 که توگـویی هـیچ حکـومتی در کـار نبـود و در      ه فراموشی سپردند؛ چنان باجتماعی و دینی را     

ثیر پذیرفتنـد و  أادیبان نیز از این حـوادث تـ  . مرج همه جا را فرا گرفت و نظمی و هرج نتیجه بی 
راحتـی بیـان     خویش را بـه ها آشکار شد که فرصت یافتند نظریات       هاي جدیدي در برابرآن    افق
 .کنند

ت و ایابیم که حرکت ادبی در تمامی جه می بویه در با نگاهی گذرا به وضعیت ادبی دوره آل   
هاي زیبـایی از آن    ادیبان و شعرا با زندگی درباري آشنا بودند و صحنه      . ها پویا بوده است     زمینه

سیاست و مدیریت شرکت جسته  آنان حتی در امور مملکتی مانند جنگ،        . را به تصویر کشیدند   
، اوامـر و نـواهی و تـشویق و ترهیـب امـرا را          و تصاویري از شکست و پیروزي، ستم و عـدل         

، صاحب، خوارزمی، بدیع و دیگـر   هاي صابی هاي را در کتاب  توان نمونه   توصیف نمودند که می   
 .شعرا به فراوانی مشاهده کرد

ص امجالس شـراب وآواز اختـص   مجلل وادب در این دوره تنها به وصف زیبایی قصرهاي     
نیافت بلکه زندگی تجار، صنعتگران و دزدان را به تصویر کشید و همین باعـث شـد کـه ادب                

اشعار ابن حجاج، ابن سـکره، سوسـی، عکبـري و خزرجـی     . ذخیره ارزشمندي را به دست آورد  
 .بهترین دلیل براي اثبات این مدعاست
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نگـارش طبقـه روشـنفکر بـا زیبـایی و      . وت اسـت  نگارش ادبی ایـن دوره نیـز متفـا      ةنحو
آراستگی کلمات همراه بود و روش نوشتاري عامه مردم به صورت روزمـره و بـدون دشـواري             

 .باشد که زندگی عادي مردم در کلمات و معانی آن جریان دارد می
ثیر مـستقیمی را در آن بـر جـاي    أت در ادب نقش بسزایی دارد و آزادي و استبداد تـ     سسیا

 .ذاردگ می
بغداد در قرن چهارم همچنان جایگاه بزرگ ادبی خود را حفظ کـرده بـود و دربـار خلفـاي         

بویه  عالوه بر آن، حمدانیان در حلب، آل. آمد عباسی محل مناسبی براي شاعران به حساب می       
در فارس و عراق، سامانیان در خراسان و همچنین پادشاهان مصر، مغرب و اندلس، در جـذب                

این امر سبب شد کـه شـاعران و   . ربودند   مین و نویسندگان گوي سبقت از یکدیگر  شعرا، ادیبا 
بـه  . دانشمندان از درباري به دربار دیگر رفته و آثار خود را بر پادشاهان و وزیران عرضه دارنـد     

عنوان مثال اباحسن سالمی بغداد را به قصد موصل ترك کرد و از آنجا راهی اصـفهان شـد و     
 .دوله به شیراز سفر کردبراي دیدن عضدال

یکی از دالیلی که محققـان از آن بـه عنـوان عامـل شـکوفایی دانـش در ایـن دوره یـاد            
 و 1956 احمـد امـین  . (پرور به فلسفه و علم بوده است کنند، توجه پادشاهان و وزراي ادب         می

 و ترین آن در توجه پادشاهان و وزیـران بـه علـم          دلیل دیگر و شاید مهم    ) 1956 شوقی ضیف 
هـاي   محترم شمردن دانشمندان، نیاز ایشان به نویسندگان و شعرا بوده است؛ چـون سـرزمین               

ري و نیروهاي خارجی مورد تهدیـد بـود و     کتحت سلطه پادشاهان همواره از طرف بزرگان لش       
رفـت کـه پادشـاهان از آن در     شـمار مـی   کردن افکار پریشان بـه  ادب بهترین وسیله براي آرام   

: اسـت بهتـرین دلیـل ایـن ادعـا سـخن ثعـالبی          . کردنـد   ش اسـتفاده مـی    تثبیت حکومت خوی  
هـا،   توانستند در آبادانی شهرها، سرکوبی شـورش  نویسندگان مانند زبان پادشاهان بودند که می  

 .)2: 1957 ثعالبی. (ثري را ایفا کنندؤتشویق مردم به جنگ و دعوت به اتحاد نقش م
هاي کلیدي دولتی تبدیل شـد و    وزارت و پستاي در رسیدن به وسیله در این عصر ادب به   

 .تنگدستی به غنا رسیدند ادیبان از فقر به ثروت و از
بردنـد و     مـی اگر بخواهیم از ادیبانی که روزگاري را در فالکت به سـر         : گوید  قلقشندي می 

 توانیم به مهلبی وزیر اشاره کنیم که در ابتدا سپس صاحب دارایی شدند کسی را نام ببریم، می       
 :فردي تهیدست بود واشعار زیر شاهد این مدعاست

 فهذا العیش ما ال خیر فیه  االموت یباع فاشتریه 
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 آیا مرگی نیست که من آن را بخرم این زندگی برایم سودي ندارد : یعنی
 یخلصنی من العیش الکریه  االموت لذیذ الطعم یاتی 

 دگی زشت رهایی بخشد آیا مرگی خوش طعم وجود ندارد که مرا از این زن: یعنی
 وددت لواننی مما یلیه  بصرت قبرا من بعید اذا ا

 بینیم دوست دارم که درون آن قرار بگیرم هنگامی که قبري را از دور می: یعنی
 . وزارت معزالدوله پیش رفتۀ کتابت تا درجۀوسیل مهلبی سر انجام به

اسـحاق صـابی صـاحب    ابو: گویـد  قلقشندي در جاي دیگر راجع به صابی کاتب چنین مـی     
او پیرو دین صابئین بود و بر دیانت خویش بـسیار  .  نیز از این افراد است   الرسائلکتاب معروف   

وسیله کتابت از طرف طـائع، مطیـع و معزالدولـه بـه ریاسـت دیـوان        صابی به. ورزید  اصرار می 
اي رثـایش گفـت و در جـواب       در هنگـام مـرگش، شـریف در قـصیده         . رسائل منصوب گردید  

 ةمـن تنهـا دربـار   :  گفتـه، اظهـار داشـت   که وي یک صائبی را رثـا  زنش مردم مبنی بر این  سر
 .)1، ج41، 37:االعشی  صبح،قلقشندي(ام  فضلش رثا گفته

اگر این افراد داراي ادبی شیوا، آگاهی بسیار، نظري استوار و ذهنی فعال نسبت به فرهنگ     
 .هاي دولتی دست یابند  و عنوانتوانستند به این مناصب گاه نمی جامعه نبودند، هیچ

که پـس   اطالع، تا این بویه از فارسیان بودند و در ابتداي کار نسبت به فرهنگ عربی بی      آل
 خـویش  ۀاندك از فرهنگ زمان از فتح بغداد نیازمند مترجمانی از عربی به فارسی شدند و اندك       

الدوله شاعر   و ابوالعباس بن رکنکه معزالدوله  و به شعر و ادب روي آوردند؛ چنان        پذیرفتند ثیرأت
بویه بود که ادب را در اهواز فرا   الدوله بن عضدالدوله معروف به ادیب از شعراي آل          بودند و تاج  

ل فرهنگی باعث شد آنان در گسترش ادب، فلسفه و سایر علـوم  ئبویه به مسا  آل ۀعالق. گرفت
 .به مراکز مهم ادبی تبدیل شدندها  آن و بغداد در زمان شیراز اصفهان ري، و نمایند بسیار تالش

بویه نوع سبک نوشتاري این دوره به دو بخش رسمی و       به دلیل وضعیت حاکم بر دوره آل      
 :شود غیررسمی تقسیم می

سبک نوشـتاري غیررسـمی      بزرگان لشکر، و   سبک نوشتاري رسمی مخصوص درباریان و     
 .بود بازار مردم کوچه و ویژه عوام الناس و

بخـش ادبـی کهـن کـه یکـی           دو از بـه نوبـه خـود،      نوشتاري رسمی نیز  همچنین سبک   
کتـاب رسـائل صـابی، رسـائل     . شـود  تـشکیل مـی    مدیح، نوشتاري دیوانی است ودیگري شعر    

باشـد و در   صاحب، رسائل عبدالعزیز بن یوسف و دیگران از جمله سبک نوشتاري دیـوانی مـی       
 .اند اوانی از خود بر جاي نهادهقسمت شعر مدیح بسیاري از شاعران این دوره ابیات فر
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راحتـی جـو حـاکم بـر آن روزگـار را درك کـرد کـه بـراي          توان به  با دقت در این آثار می     
 :آوریم هایی می شدن این مطلب مثال روشن

سـتاید و   صاحب بن عباد در کتاب البـشائر والفتـوح پادشـاه زمـان خـود را بـه نیکـی مـی          
ها بـوده اسـت امـا     گویی بهترین پادشاه تمامی دورانکند که  هاي اورا چنان توصیف می     خوبی

نویسد، ایشان را به تـرك نـواهی و انجـام واجبـات       نامه می  هنگامی که به کارگزاران و قضات     
 .آورد که مدینه فاضله مورد نظر فالسفه را به یاد می دارد؛ چنان ملزم می

 که گفتیم در سـایه  ها آن نعمت«: گوید هاي کتاب رسائل خود می صاحب در یکی از بخش  
برنده غم و پادشـاهی عـدل    او پاسدار امت، از بین : پادشاه عضدالدوله به ما رسیده، چنین است 

ها را اصالح نموده و چون از جانـب         را پاکیزه گردانده و خرابی     گستر و مهربان است که کشور       
ی رسائل، چـاپ     خط ۀنسخ(» .باشد  هایش پیروز می   ید است پیوسته در جنگ    أیپروردگار مورد ت  
 )دارالکتب مصر

که پیش از ایـن   طوري شاعران نیز در شعر مدیح اشعار فراوانی از خود بر جاي گذاشتند؛ به           
این شاعران همواره از شهري به شـهر دیگـر در حرکـت بودنـد و بـه دور                   . سابقه بود   دوره بی 

 کرمـشان ابیـات   گفتند و در شجاعت، دوراندیشی و  مدحشان می،پادشاهان و وزیران حلقه زده 
گـرد بودنـد کـه شـعر را در بـازار        این شعرا در واقع مانند فروشندگانی دوره     . سرودند  زیبایی می 

رفـت ذوقـشان شـکوفا شـده و آثـار       رساندند و اگر ارزش شـعر بـاال مـی    مدیحه به فروش می   
رونقی شعر و شاعري آثارشـان کـم شـده، ذوقـشان         گشت و در هنگام بی      شعریشان افزون می  

ثـروت فـراوان     مثال، وقتی سالمی در دربار عضدالدوله بـه مقـام و   رايب. گردید  ر خلل می  دچا
مدح عضدالدوله به رشته     زیبایی در  بسیار اشعار و هاي شعري اوجوشان شد    سرچشمه نائل شد، 

چـون سـالمی را در بارگـاه خـویش          «: تاحدي که عـضدالدوله دربـاره وي گفـت         نظم درآورد 
همـین   امـا » .عطارد از آسمان فرود آمـده و در برابـرم ایـستاده اسـت             کنم    می بینم، گمان   می

سالمی پس از مرگ عضدالدوله ذوقش به کلی محو گردید و دیگر تا زمـان مـرگ اثـر قابـل          
 )163، ص2الیتیمۀ، ج. (توجهی از خود بر جاي ننهاد 

رواقعـی  پردازي و دادن القـاب غی      اگر از سبک نوشتاري رسمی این دوره که بیشتر با دروغ          
 درگذریم و به سبک نوشتاري غیررسمی با زبان حال مردم کوچه و بازار       است مأتو ممدوحان به

غیردربـاري   نگـاران  تاریخ هاي  نوشته طبق بر .شد خواهد روشن ما براي عصر این حقایق بنگریم،
ـ  بویه مردمانی بسیار پول دوست بودند که براي جمع      این دوره، پادشاهان آل    ه آوري آن دست ب
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در امـان نبـود؛   هـا    آناي ازدسـت  اي که هیچ  تاجر، وزیر و خلیفـه    زدند؛ به گونه    هر کاري می  
 .بردند هاي خلفا را به تاراج می زمانی دارایی کردند و مصادره می را وزیرانشان اموال گاه که چنان

وي صـندلی  ر  زیادي به دارالخالفه وارد شد و برةبهاءالدوله به همراه عد: گوید ابن اثیر می  
خلیفـه پیوسـته   . برخی از دیلمیان به خلیفه نزدیک شدند و او را از تخت پایین آوردند            . نشست

شتافت  نمی کس به یاري او     کرد اما هیچ    اناهللا و اناالیه راجعون و درخواست کمک می       : گفت  می
بویه به   آلطمع. آورد هاي دارالخالفه را به تصاحب خویش در   سرانجام بهاءالدوله تمام دارایی    و

روش ایـشان در  . نمودنـد  حدي بود که قضاوت و سایر مناصب را با پول به مـردم واگـذار مـی    
آویـزان کـردن    هایی مانند بستن پاها با غل و زنجیر،  آوري پول بسیار وحشیانه بود، روش       جمع

ز ها در بـسیاري ا  گري هاي این وحشی نشانه. ها ناخن هاي نی در    از یک دست و فرو بردن تکه      
 .شود شعر شاعران یافت می

 
 گیري نتیجه

بویـه در برخـی مـوارد از قبیـل شـعر و تـشویق          ذکر شد، درمی یابیم که آل     چه     آن با دقت در  
 امـا در  ؛هاي جدید شعري نیز در این دوره به وجود آمـد  شاعران بسیار فعال بودند و حتی قالب 

بویـه   داومی کـه امـراي آل  هـاي مـ    به خـاطر جنـگ  بیش از هرچیز ، اجتماعی و سیاسی   ۀزمین
آنـان، وضـعیت   احتمالی برخـی از عدالتی  درگیر بودند و نیز به علت ظلم و بی      ها     آن همیشه در 

 .بدبختی را براي ایشان به بار آورد و فقر معیشتی مردم سیر نزولی پیمود و
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