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  1رانيه درعراق و اي آل بويش نظاميآرا
  
  
  2فورد ادموند باسورثيكل

  *انينقين عليحس: مترجم
 كـرده   يه را بررسـ   ي حكومت آل بو   يت و ساختار نظام   ينوشتار حاضر، وضع  

ـ  طلبانه دولـت آل بو     دگاه صاحب مقاله، جنبه توسعه    ي از د  .است  كـه خـود     –ه  ي
ان آنهـا از    ي سـپاه  يبـ ي و نوع ساختار ترك    - بودافته  ي شكل   يبراساس قدرت نظام  

ـ آيان بـه شـمار مـ      يـ هي بو يعوامل مهم تطور جنبـه نظـام       ـ در ا . دي ن پـژوهش،   ي
وه ي آن دوره، شـ يهـا و ادوات نظـام  ازوبرگ از سـ  ياق و عالمانـه   يحات دق يتوض

 ي از سـپاه، نحـوه پرداخـت حقـوق و مـستمر      ينـ ي سپاه، عرض سـان ب     يجنگ آور 
 يهاسه با دولت  يه در مقا  ي آل بو  ي ساختار نظام  يز چگونگ يسربازان و فرماندهان و ن    

  .، آورده شده استيخي آن براساس منابع دست اول تار ازمجاور و قبل و بعد
 خدمات  يان، در ازا  يبه نظام ) يوليت (ياع امالك اقط  يان از واگذار  ين م يدر ا 

  .شده است ل بحثي به تفص حكومت،يژه در زمان ركود مالي و به ويمنظا
  

  . تشيع، اقطاع،ديلميان، خالفت عباسي، سپاه، )بويهيان( هيآل بو :هاي كليديواژه
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  مقدمه
عصر ق دربارة   يب به تحق  يجاد ترغ ي در ا  ينورسكي مهم پروفسور م   يهارغم كوشش يعل

بـه نظـر   . ت خاورشناسان قرار نگرفتيوجه و عناها مورد تن تالشيران، ايخ اي از تار يلميد
 كه در   يلمي مختلف د  يهانها از موضع مورخان مسلمان در برابر امارت       ي از ا  يارسد پاره يم

ـ  در خالل قرن دهم و آغاز قرن ي عالم اسالم يانيمناطق م  ـ حكـم ) يالديمـ (ازدهم ي  يران
  3.اندرفتهير پذيكردند، تأثيم

عه در  ي شـ  ياسي س يهانوشتند كه كوشش  ي م ي در زمان  يمن مورخان اسال  ي از ا  ياريبس
ـ د  يـ دن بـه حكومـت، بـه شكـست انجام         ي رس يقرن دهم برا     هـا و   ا منجـر بـه خـشونت      ي

ـ ن مورخـان از آل بو     يد و ا  ي گرد يليان اسماع يي از جانب فدا   ير مشابه ي غ يهايريدرگ  –ه  ي
ن كه نـسل    يدند؛ چه ا  كري نم يدار جانب – داشتند   يلمين شهرت را در امارات د     يشتريكه ب 

ه، يروي، اسـفاربن شـ    يكـاك بـن    بن نعمان، ماكان     يليچون ل المه؛ هم ي د ياول رهبران نظام  
 كه بعدها به عمادالدوله، ركـن       –، حسن و احمد     يعل: يهيار و سه برادر بو    يج پسر ز  يمرداو

 بـر   ي سـخت  يهـا يگـر رانيخته بودند و و   ي و نافره  ي بدو –الدوله و معزالدوله ملقب شدند      
ـ ن آل بو  يچنـ هم. ، وارد آوردند  ي بالد كهن و متمدن اسالم     يعنيران و عراق؛    يغرب ا  ه در  ي

ل شـده   ي تبـد  ي محارب و مخفـ    ي، به گروه  يهجرپنجم   / يالديازدهم م يمه اول قرن    ين
 كـه حكومـت آنهـا وسـعت         ي در زمان  يعني ؛يالديمه دوم قرن دهم م    ين، در ن  يبودند، جز ا  

 ي خراسان و بلوچستان را در بر گرفت، صـلح و آرامـش            يهاافت و از عراق و عمان تا مرز       ي
اشـاره بـه كتـاب      . ، حكمفرما شـد   يشه، ادب و تمدن درخشان اسالم     ياندة  ي در سا  يطوالن
، چـون   يه نگاشـته شـد و دانـشمندان بزرگـ         يبو كه با اشراف آل    ي متنب اتيعضد و   ياغان

ـ   يد و صاحب بن عباد كه به عنوان وز        يابوالفضل بن عم   ه خـدمت گرفتـه شـدند،       ران آنها ب
 ي تـاكنون بـه درسـت      4 چون عـضدالدوله فنـا خـسرو       ين، حاكم يكند، عالوه بر ا   يت م يكفا
ـ م كـه نظـام الملـك، ا       يدانيز را هم م   يبرانگن نكته تعجب  ي ا . نشده است  يابيارز ن حـاكم   ي
ان طـراح واكـنش     ي كه در زمان سلجوق    يرده است؛ نظام الملك   كن  ي متعصب را تحس   يعيش
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ت يـ هـست كـه براسـاس آنهـا حاكم        روايـاتي    اسـت نامـه   يسدر كتـاب    . ت بوده اس  يسن
ش شده است و نظام الملك، عـضدالدوله را         ي ستا ي و ي و نظام  يعضدالدوله و دستگاه ادار   

ـ آل بو .  دانسته است  يت دوم محمود غزنو   ي و نمونه، شخص   ياز لحاظ همانند   چـون  ه هـم  ي
 خـود را گـسترش دادنـد و          اسـت، حكومـت    ي و ثروتمند  ي كه هدفشان توانمند   يانيلشكر
ـ در واقع، از ا   .  بوده است  ي نظام يفا كردند تا حدود   ي ا يخ اسالم يالمه در تار  ي كه د  ينقش ن ي
 امـا   ،، ظهـور ننمودنـد    ييران، دانشمندان و ادبـا    ي متأخر ا  يع و فرهنگ  ي وس يه كوهستان يناح
 خود در   يها خود، به ماموران و دست نشانده      ي اداره آسان امور حكومت    يه برا يبوران آل يام

ـ كردنـد؛ از ا يه ميران تكي ايگر نواحي و د ي عرب يكشورها  حكومـت  يرو، بخـش نظـام  ني
ـ  .  همواره مهـم بـود     يهيبو   و  يرات ادار ييـ ، تغ ي و امـور حكـومت     يات نظـام  ي مقتـض  يدر پ

 كه ير گذاشت؛ مناطقيران و عراق تأثي ا ي به وجود آمد كه به مرور بر مناطق غرب         يامنطقه
جـا فـراهم   ان بـه آن ي بود كه امكان ورود سـلجوق يا آن به گونه ييايغرافت ج يكنترل موقع 

  .شدينم
 977/ ه338 – 366( در عهد ركن الدوله      يعني خود؛   ييه در زمان شكوفا   يامارت آل بو  

 997/ه 366 - 387(و فخرالدوله   )  م 649 – 683/  ه338 – 372(، عضدالدوله   ) م 949 –
ـ اريان و ز  يبود؛ لـذا بـا سـامان      انه  ي، توسعه طلب و جنگ جو     )م977 –  در مـشرق و بـا       5اني

 در  يثعـالب . ر شدند يه در غرب، درگ   ي سور ي در اطراف صحرا   يگر عرب يان و امارات د   يحمدان
ان يـ  از منـاطق فـائق آمـد، در م       يعضدالدوله كه بـه تعـداد     :  آورده است  لطائف المعارف 
  6.همتا بوديمعاصران خود ب
ز يـ  ن ي فنـ  يكنـد، سـبب   يان را ممتاز م   يهيكه دولت بو  ن جنبه توسعه طلبانه     يعالوه بر ا  

 جداگانه دربارة آن ساخته اسـت و  يقيه را سزاوار تحقي آل بو  يش نظام يوجود داشت كه آرا   
آل بويـه و جايگـاه آنهـا در مقايـسه بـا تطـور سـپاهيان داراي                   يبي ساختار ترك  يژگيآن و 

 يانيـ كردنـد در دوره م ي مـ  هيـ ك تك ي كه بر ممال   يانيسپاههاي گوناگون است؛ چه،     قوميت
ان ي، سـپاه يالديدر خالل قرن نهم م. ز و شاخص بودنديان و پس از آن، متما   يخ عباس يتار
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 يـي رويبـه ن  - بودنـد  يان عرب و نگهبانـان خراسـان  يجو كه متشكل از جنگ   –م خلفا   يقد
نهـا  جا كـه آ    و از آن    7ار شدند ي نفوذ بس  يك در آن جا دارا    يل شدند كه غالمان و ممال     يتبد

 مملـوك و آزاد  يهـا ن ترك ي بودند و با حاكم روابط دوستانه داشتند از ا         يا حرفه يانيلشكر
  . كنندي، فداكاريداشت و منفعتچ چشمي رهبران خود، بدون هيرفت كه برايانتظار م

ـ اما ظـاهراً ا    ـ خ خالفـت و بـه و      ين انتظـار در تـار     ي ژه پـس از قتـل متوكـل در سـال           ي
ـ  يهـا ن همـه، امـارت    ي با ا  8.م، برآورده نشد  861/ه247 ـ ن ا ي در تكـو   ي محل   ان ين لـشكر  ي
 در عـالم    يگـاه ي كـه بعـدها بـه پا       ياكردند؛ به گونه  يد م ي تقل ي از حكومت عباس   ياحرفه
ـ ان، غزنو يـ ان، فاطم يان امارات سامان  ين تطور را در سپاه    ياوج ا . ل شدند ي تبد ياسالم ان و  ي
  .ديتوان دي م9انيسلجوق
 ي از تطور نظام   ي انتقال يان سبب است كه نشان دهنده مرحله      يه بد يت سپاه آل بو   ياهم

آن گونـه   ) المهي د يان امرا ي سپاه يعني (يل اعتماد آنها به هواداران محل     يدر آن برهه به دل    
ر و آشـنا  يـ ز اعتماد اندك آنها بر بردگان اج  يشد و ن  ي مشاهده م  يم عرب يان قد يكه در سپاه  

ان اسـالم   ي در سپاه  ين دوگانگ يبه هر حال ا   .  است بوده) ها ترك يعني(د  ي جد يهاوهيبه ش 
ـ شـد و ا   يها م نان آ ي در م  يماتيغالباً موجب بروز نامال    ن مـسئله بـه طـور آشـكار در دروه           ي

 و  ي تركمـان  يالـه يان عنصر قب  ي م يخوانان در هم  يشود؛ چه، سلجوق  يان مشاهده م  يسلجوق
وجود تـنش در    . دنديرسيت م يفقا بود، به ندرت به مو     ي حقوق و مزا   ي كه دارا  ياسپاه حرفه 

ـ  ا.توان مالحظه كـرد  ي م ي را به آسان   يهيروابط دو عنصر مختلف در دوره بو       تـنش، در  ن ي
ـ سرنوشت حكومت و به طور خاص، در دوره متاخر كه حكم           ـ  ، نداشـته  ي قـو  يران ر يتـأث ي ب

  .نبوده است
ـ ه با ي در سپاه آل بو    يلمي و امعان نظر دربارة عنصر د      يبررس لـم  يمنطقـه د  د از همـان     ي

ـ چـرا سـاكنان ا    : نمايندمين جا رخ    ي مسائل در ا   يارا پاره يآغاز شود، ز   ده يـ چين منطقـه پ   ي
 در قـرن دهـم بـه    –انـد   نداشتهيقت، مورخان مسلمان به آن توجه  ي كه در حق   –) نيقزو(

 ي انـسان  يرويـ ن منطقـه، ن   يز برداشتند؟ و چگونه در ا     ين، خ ين چن ي ا ي شهرت و نفوذ   يسو
المه فراهم آمد؟ پر واضح است كـه        ي د ي به دست سران نظام    يگسترده نظام ات  ي عمل يبرا
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، زيـار  بـن    جي كـه مـرداو    يهنگـام .  و مـشكل بـوده اسـت       يلم، بربر ي در منطقه د   يزندگان
ر را  ين فرستاده، وشمگ  يا. الن روانه كرد  ير در گ  ي به جانب برادرش وشمگ    يلمي د يافرستاده
 يمي قديهاراهني ژنده و پيان با شلوارها  يمه عر ي مشاهده نمود كه پا برهنه و ن       يبا جماعت 

شنهاد يـ ر در خـصوص پ    يه وشـمگ  يـ عكس العمل اول  .  هستند يده در حال برنج كار    يو پوس 
ر ي آن فرسـتاده از خـشونت وشـمگ        10.» مـسخره گرفـت    دبرادر را به بـا    «ن بود كه    يبرادر ا 
  11. بعد از آن از توجه به آن موضوع شرمنده شديد و گفت كه ويهراس
وسـتن  ي پيها برانيالمه، تعجب ندارد كه ا   يار د ي محدود در د   ييهاتين موقع ي وجود چن  با

 هـم   12.شـوند ر  ي به خارج از مـوطن خـود سـراز         –ج  ي امثال مرداو  –به رهبران موفق خود     
در دو قـرن    . ت ساكن آن منطقه شـده اسـت       ين خروج باعث كاهش جمع    ين، احتماالً ا  يچن

 ي و غزنـو   يان فـاطم  يرا در سـپاه   ديلمـي   ره خـوار    يـ سربازان ج ] يالديم[ازدهم  يدهم و   
المـه، تـشتت    ي د ياسـ يل ضـعف س   يكه از دال  كند  ميان  ي ب ينورسكي م 13.ميكنيمالحظه م 

  14 .ع بوده استي وسياار اندك در منطقهي بسي انسانيروهاين
ـ ن انفجار نهفته بـوده اسـت؛ خـواه ا         ي است كه در پس از ا      ينيمسئله دوم، عوامل د    ن ي

المـه  ين ديشي از رهبران پيقت دارد كه برخيحق. يعي باشد و خواه ش يرانيو ا  يميعوامل قد 
 يرسد در مكـان   ي كه به نظر م    يدينمودند؛ عقا يممحافظت  انت و   ي ص يرانيم ا يد قد ياز عقا 

كرد ين رو ينمود ا .  مانده است  يلم، تا قرن هشتم و پس از آن باق        يچون د ، هم يافتنيدست ن 
تـوان  يمـ   –خوانـده  و غريـب  ب ي و عجي او را بربرينورسكي كه م  –ج  يرا در رفتار مرداو   

 مسلمان را به كشتن     يني د ينور، علما ي  در همدان و د     يان و ياز جمله، سپاه  . مالحظه كرد 
ران را در سـر  يم اين قد ي و د  يج، در مقام شاهنشاه، برگرداندن امپراطور     ين مرداو يدادند هم 

ان بـوده، مـسلمان     ي اصل در خـدمت سـامان      ه كه در  يروين اسفاربن ش  ي هم چن  15.پرورانديم
افـت و بـه  طـور مـستقل          ي يي پس از آن كه از اطاعت نصر بن احمد رها          يو. نبوده است 

 خود را با اسالم آشكارا نـشان داد، در          يد، دشمن يران گرد يمشغول فتح طبرستان و شمال ا     
اد تا موذن مـسجد     ران كرد و دستور د    ي نماز منع نمود؛ مساجد را و      يين مردم را از برپا    يقزو

ـ  و ا  16جامع را از گل دسته فـرو افكننـد         در قـرن هـشتم     .  زود هنگـام او بـود      ين گمراهـ  ي
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وع يلـم شـ   ي در طبرسـتان و د     ينيان حـس  يـ  از جانب داع   يعيد موثر ش  ي، افكار و عقا   يالديم
    بـه خـارج از منطقـه        يلمـ ي د يروهـا ير شـدن ن   يد در سـراز   ين عقا يرسد ا يبه نظر م  . افتي

المـه  ي د يعه مـسلّماً نـشان اختـصاص      ي داشته است و مذهب شـ      يير بسزا يز تأث  البر يهاكوه
ستان و جرجـان    ر، در طب  ) بودند يلمي و نه د   يالنيكه در اصل گ   (ان  ياريدر مقابل ، ز   . ديگرد

 از  يبرخـ . پرداختنـد ي نقش مـ   يفاي در خراسان بودند كه به ا      يندگان پرقدرت سن  يتنها نما 
 را  يلي اسـماع  يهـا  نه چندان، دعـوت    ياقي آنها، با اشت   يلميه و اتباع د   يعناصر امارت آل بو   

توان گفـت كـه از آن       يه اتفاق افتاد و لذا م     ي آل بو  يداران زمام ين كار در پا   يا. رفتنديپذيم
 نبـوده   يلم تصادف يم د ي در منطقه قد   يليگر اسماع ي د يهاخ به بعد ظهور الموت و قلعه      يتار

م، يق كنـ  يلم تحق يست كه دربارة خود بالد د     ي ن يان مسائل، چاره  ي پاسخ به ا   ي برا 17 .است
ـ  ا ي و اقتـصاد   ي ما در خـصوص بافـت اجتمـاع        ي است كه آگاه   ين در حال  يا ن منطقـه و    ي
. ابـد يش  ي افـزا  يرود كه به زود   ي آن محدود است و گمان نم      يني و د  ي فرهنگ يهايژگيو
ز يـ و ن  ]نـام شـهرياران گم  [ 18 در كتابش  ين معلومات، احمد كسرو   ين بهره را در ا    يشتريب

انـد، بـه اضـافة       به دست داده   يره المعارف اسالم  يدا مندرج در    لميمقاله د احمد آتش در    
ن يتـر يميقـد ] در. [ينورسكيتوسط م ) ديچاپ جد  (يره المعارف اسالم  يدا در   لميدمقاله  
ـ ا. ده است يانه آنها اشاره گرد   يجوش جنگ يان نگاشته شده به گرا    يلمي كه دربارة د   يآثار ن ي
 كسب نمودند، به    يره خوار بودند، شهرت و نام آور      ي ج ين اعتبار كه سربازان   ينان بد ينشكوه

ها در اواخر قرون وسطا و عصر نهضت        يه نقش سوسور  يها شب اده نظام ين پ يعالوه، نقش ا  
ـ  كـه ذكـر آن رفـت، روا        يفاتيك در تأل  ي هر ينورسكي، آتش و م   يوكسر. در اروپاست   ياتي

. انـد  به دسـت داده    يزانسي و ب  ي ساسان يمي قد يهاالل دوره المه در خ  يمربوط به سربازان د   
 بـه  يجنـگ فارسـ   يعنـ ي ،(De bello persico)در كتـابش  پروكوپيوس  كه ياطالعات

ره خـوار  يـ المه مستقل، به عنوان سربازان ج يد.  جالب است  ينگارش در آورده به طور خاص     
ـ (زه  يـ  آنها، زره و ن    يامزات نظ ي تجه ي انحصار يژگيو. ان در آمده بودند   يبه خدمت ساسان   ا ي

 آنهـا تمامـاً     ي متـأخر اسـالم    يهايژگيصه با و  ين خص يا. بوده است ) ين اسالم يهمان چوب 
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  19 .مطابقت دارد
ها در طول مرز    ارتباط. ديها، فتح نگرد   از جانب عرب   يه اسالم يلم در دوره اول   يمنطقه د 

ن يشد، بنابرا يالمه م يرقه د  راهزنان و افراد متف    يها البرز موجب بروز حمله    يها كوه يجنوب
ن و قـم در مقابـل مهاجمـان، بـه           ي، چون چالوس در طبرستان، قزو     يي بود شهرها  يضرور
  . شوندي دژبندياستوار

 قصر  ي نگهبان يره خوار برا  يبه سربازان ج  ] يالديم[ در خالل قرن نهم      يخالفت عباس 
. ر شـدند  ي جنـوب سـراز    يوها به س  يلمين رو، د  ياز ا . ازمند شد ي باالتر در سپاه ن    يو در حد  

ها، ، هم چون ترك   ي بزرگ ي نبوده كه آن را اجتماع نژاد      يل، از جنبه تعداد در حد     ين گس يا
    از ي كـه هـالل صـاب     يااههيدر سـ  . مي غـرب مـصر قلمـداد كنـ        يهـا يها و مغرب  يخراسان

بـه  ) م892 – 902 / ه279 – 289(در دوران معتـضد     ] يعباس[ خالفت   ي ادار يهانهيهز
 اشاره  20ستاده بودند ي قصر به صف ا    ييراي كه در سالن پذ    ي از سربازان  ياده، به شمار  دست د 

 را كه در مـصادر متـاخر از آنهـا           ياده نظام ين افراد، هسته پ   يست كه ا  ي ن يشكو  شده است   
لـم و  يكه از جانب دطبرستاني المه و يان آنها سربازان د ي و در م   21دادنديل م ياد شده تشك  ي

ـ   ه304 تا   300 از سال    22.، حضور داشتند  طبرستان آمده بودند   كـه   -وهـسودان  بـن    ي، عل
فـه المقتـدر در اصـفهان بـوده         يخل) معـاون (ن  يجانـش امور  دار   عهده – بود   يلمي د يسرباز
هـا  ن تـرك  يالمـه و هـم چنـ      ي كه خواهد آمد همواره دربـارة د       يليز به دال  يفه ن ي خل 23.است

ع، عضدالدوله را بـه تـاج الملـه ملقـب            الطائ 24فهي كه خل  يهنگام. نمودي م ياژهيمواظبت و 
ان در مراسـم    يـ لميق او را صـادر كـرد، د       يد و تـصد   ييـ د و حكـم تأ    يكرد، او را خلعت پوشان    

ها در سمت راسـت آن بـه         و ترك  25سمت چپ تاالر اجتماع   در   يهير بو ين ام ياستقبال از ا  
 مجـاور در    ياهلي قب يروهاي ن يخود را به سو   راه  المه  يان د يحادثه جو  26.ستاده بودند يصف ا 
 ي شـمال و نـواح     ي كـه تمـام    ي زمـان  يعنـ يافته بودند؛   ي يالديه قرن دهم م   ي اول يهادهه
ـ . به دور مانده بود   ] يعباس[فه  يطره خل يران از س  ي ا يمركز ـ  بـن بو   يعل  در  ي مـدت  يه بـرا  ي

در آمده بود و ناصر الدوله ابو محمد، صاحب         ) ه301 – 331( يخدمت نصر بن احمد سامان    
ان و غالمان تـرك  يلميان، در همان آغاز د  يو موسس امارات حمدان   ) ه317 - 356(موصل  
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ـ   يابانيله اعتماد مطلق به اعراب ب     ين وس يرا به كار گرفته بود و بد       رفـت در   يم آن مـ   ي كه ب
ـ  مـسئله مهـم در ا      27 .ان رفت يزمستان جنگ را ترك كنند، از م       ن مجـال آن اسـت كـه        ي

ـ  حكومـت وال   ي نـوع  يهيسه گانـه بـو    ها از سلسله برادران     يالنيو گ ها  ديلمي  يت عهـد  ي
 يخينقش تار ديلميان   28.شدندي كه اغلب زمام داران خوانده م      ي؛ برادران ندل داده بود  يتشك

 ،رهايجـو و توانمنـد بـا شمـش         جنگ يهااده نظام ي به عنوان پ   يهيخود را در خالل دوره بو     
 خود كـه  يهاني آن با زوب خود و عالوه بريها كمان،هازهي ن،ي جنگيرهاي ت، براق يهازره
ـ (ن يچوبدر منابع، . رفت ادامه دادندي به دشمنان به كار ميراندازي ضربه و ت يبرا ا همـان  ي
ـ زه كه توسط جنـگ جو     ي همواره از ن   29نديگوي به آن مزراق م    ي كه در زبان عرب    يزيچ ان ي

  30.ز شده استيرفته، متماي به كار ميهيعرب در سپاه بو
 حمـل   يي و روسـتا   يها را در اجتماعات خـانوادگ     نين چوب ياره ا لم، همو يمنطقه د اهالي  

 بـه شـمار رفتـه    يهي بـو  يالمه در قصرها  ي نگهبانان د  يژگي و ،ن و زره  ي چوب 31 .اندنمودهيم
 در داسـتان    32 . بوده است  يت غالمان دربار غزنو   ي خصوص (mace)كه چوگان   است، چنان 

ـ و قصه   يعنيگردد،  ي بر م  يالديازدهم م ي كه به قرن     يكيرومانت ـ   ي  نوشـته   33نيس و رام
المه در جنگ آمده    ي د يهااده نظام يق از پ  ي دق يحي، توض )يگرگان (ين اسعد جرجان  يفخر الد 
.  داشته اسـت ي اشكانيماً، اصلي معتقد است كه آن فصل، مستق    34 در كتابش  يكسرو. است
ـ      35)ي اشكان ين، رمان يس ورام يو( در مقاله خود     ينورسكين، م يجز ا  س  اشاره كرده كـه ب

ـ  در شـمال ا ي جرجـان ين معلومات، به مالحظات شخـص ياست كه ا محتمل   ران، مـستند  ي
ـ  و ي مربوط بـه ادوات جنگـ      يهان خصوص است اشاره   يازمند دقت در ا   يآن چه ن  . باشد ژه ي

اي مـشابه آن    ناوك همـان كمـان يـا وسـيله         (36ن، زره و ناوك است    يچون چوب المه، هم يد
  ).ته استرفاست كه براي تيراندازي به كار مي

ب و شجاعت   ئ در برابر تحمل مصا    يلمياده د ي سربازان پ  يدر منابع، بارها به قدرت باال     
م، فرمانـده   951 – 952/ ه340در سـال    . سه با سربازان ترك اشاره شده است      يآنها در مقا  

ان ترك در منطقه جبال بر ضد       ي سپاه ي با همكار  37،يجانين اسف ي، منصور بن قراتك   يسامان
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رو و  يـ ل حـرارت تابـستان و كمبـود ن        يـ دوله حمله بردند و هر دو طرف به دل        المه ركن ال  يد
ـ  متحمل شدند، جز ا    يني سنگ يهاتوان، خسارت  المـه همـواره انـسجام و وحـدت و          ين، د ي

 منـصور در حـال تمـرد و    يهـا  كه هـم زمـان تـرك      ي در حال  ؛ت خود را حفظ نموده    يمعنو
 يانه روتر بودنـد؛ هنگـام     يجوتر و م  ا صرفه ه خود از ترك   يالمه در زندگان  يد.  بودند ينافرمان

ان يسـپاه . كردنـد يم مـ ي از خود تقسيادين تعداد زيكردند آن را بي ذبح م  يا اسب يكه شتر   
 احمـد بـن     ي، ابـوعل  ي كـه فرمانـدة سـامان      يان ترك يسه با سپاه  يالمه ركن الدوله در مقا    يد

.  داشـتند  يرده، برتـر  كـ ي مـ  ي همراه ياش در اطراف ر   ي حمله زمستان  يمحتاج، را در اثنا   
م 938/  ه326 كـه معزالدولـه در سـال    ي هنگـام يعنـ يگر؛ ي ديالمه در مناسبتيان د يسپاه

رانـدازان تـرك در سـپاه       يان ترك غالب شدند؛ چه، ت     يطره بر اهواز داشت بر سپاه     يقصد س 
ـ  يهال بارش باران  ي به دل  38 )ر االمراء بغداد، محمد بن رائق     ي فرمانده و ام   يعني(بجكم    ي پ

  39 . عاجز ماندنديهي در برابر سپاه بويداريشان، از پايها و از كار افتادن و ترقوسير پد
 م به طـرف برذعـه در آران رفـت، كردهـا و              943/  ه 332در سال   ) رس( كه   يهنگام

ـ جور ابن مسافر بودند در مواجهه بـا جنـگ     ي كه با ام   ي طرفداران يگر و تمام  يان د يسپاه ان ي
 آنهـا بـه جـز    ين كه تماميالمه با قدرت مقاومت نموده تا ايتن از دصد يفرار كردند، اما س  

اده يـ ع در پ  ي شـا  ي جنگ يهاوهي از ش  ي ذكر برخ  40.اسب سواران كه فرار كردند، كشته شدند      
 به هـم    يها در مقابل دشمن به شكل صفوف      اده نظام يمعموالً پ . المه رفته است  ي د يهانظام

هـا  اده نظـام ي دشمن امكان نفوذ به آخر پيهاظامكردند و هرگاه سواره نيوسته حركت م يپ
  از دسـت دشـمن بـر    يشـد كـه كـار   ي متفرق مياالمه به گونهيكردند، شاكله ديدا م يرا پ 
المه در مقابل دشمن پـشت      ي از د  ين بوده كه گروه   يگر ا ي د ي اسلوب خاص نظام   41آمدينم
 خـود    يهاني و زوب  ي جنگ يهاتبراز  جا  اند و از آن   كردهيها، حركت م   محكم از زره   يواريد

  42.نداهكردياستفاده م
مه به عنـوان    ين خ يا ا يو گو ( برپا كنند    يامهي جنگ خ  يالمه عادت داشتند كه در اثنا     يد

ـ         )هشدينقطه تجمع استفاده م    در هـر   همـواره   ، امـا    ببرنـد ن  ي و در حالت شكست آن را از ب
ن يم، آخر يتا قبل از تسل   دادند  رار  الح ق سرو و   ي ن ياطي را به عنوان مركز احت     ي محل يتيموقع
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ـ د خود را در جنگ به كار برده باشـند؛ از ا يها و حمالت شد  تالش ] دشـمن [ث كـه  يـ ن حي
وه دور بـودن    ي بالطبع شـ   ي ول 43، بوده است  يم آنها، ضعف و ناتوان    يگمان نبرد كه سبب تسل    

ـ در مقا را    آنهـا  يرا توان حركت  يان آنها بوده است، ز    ياده از هم، به ز    يصفوف سربازان پ   سه ي
ـ  فائق آمدن بـر ا     يداده است، اما برا   يبا سواره نظام كاهش م     اده نظـام در    يـ ن مـشكل، پ   ي

ژه خـود   ي و يروهاي حمل ن  يها برا ي غزنو 44.شدنديدان جنگ بر استرها و شترها سوار م       يم
         ز رو اســتفاده يــ تيدان جنــگ، از شــترهايــبــه م) كــه متــشكل از ســربازان دربــار بودنــد(
   45.ردندكيم

هـاي   با اين همه، فرار از ساحت معركه و تنظيم و بازسازي مجـدد نيروهـا در موقعيـت          
آمد، مثالً در جنگ قباب حميد در نهر دجله كه در سال          سخت، بر سربازان پياده مشكل مي     

فرمانـده  (احمد بن بويه نتوانستند از دست توزون        ديلمي  هاي    م رخ داد، پياده   944 / ه 332
جز اين بايد گفـت     . كنند و لذا بيش از هزار نفر از آنها تسليم اين فرمانده شدند            فرار  ) تركي

كه سرباز پياده در زمين سخت و ناهموار برتر از سواره نظام است؛ مثالً در اثناي عمليـاتي                  
كه عزالدوله در عراق و اهواز بر ضد سركشان ترك بر پا كرد، در منطقـه واسـط محاصـره                    

هي سپاهش را در ميان جنگلـي از خرمـا بـر پـا نكـرده بـود، تـوان                    شد و اگر مركز فرماند    
او تـوان حركـت را در آن        ديلمـي   داد؛ چه، سربازان      مقاومت و ايستادگي خود را از كف مي       

  46.جا نبودندهاي ترك قادر به حركت در آن مكان داشته و سواره
بررسـي كنـد در     اي و خانوادگي ديالمه را        حق اين است كه اطالعاتي كه تركيب قبيله        

 بـه دسـت      47)ميالدي(ان مسلمان در قرن دهم      اختيار نداريم، جز اطالعاتي كه جغرافيادان     
م دو قبيلـه     اسـ  تاريخ سني ملوك االرض و االنبيـاء      حمزه اصفهاني در كتـابش      . اند  داده

و ديگـر   ) در آمـد  كه اسفار ابن شـيرويه از آن        ( يكي ورداد اويندان      48:ديلمي را آورده است   
رسـد خـالص بـودن خـون و           به نظر مـي   ). كه آل بويه از آن در آمدند      ( 49يل اويندان شير ز 

سلسله النسب مورد توجه آنها بوده و اين امري است كه از مردمـي كوهـستاني و فخـور و                    
كند كه ديالمـه، ازدواج را         تأكيد مي   50از اين رو مقدسي   . رود  توقع مي منقطع از ديگر قبايل     
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رده بودند و عاقبت كسي كه خارج از قبيله ازدواج كنـد مـرگ              در چارچوب قبيله منحصر ك    
 اجتماعي بوده مشاهده كـرده      خود مقدسي نيز قتل فردي كه متهم به اين جرم         . بوده است 

ها از افرادي كه خـارج        اي عادت    در ضمن، اين رابطه ازدواجي در داخل قبيله، پاره          51.است
هـاي    ها به عـادت      احتماالً اين عادت   شود و    مشاهده مي  كردند  از محرمات شرعي عمل مي    

هنگــامي كــه محمــود غزنــوي در ســال . موجــود در ايــران قبــل از اســالم شــبيه اســت
 ـ كـه خليفـه بـرايش     فتح نامـه م بر ري و مجدالدوله مستولي شد در كتـاب  1029/ه420

 طفـل از  33ارسال نموده بود ـ نوشت كه او در حوزه امير بويهي بيش از پنجـاه زن آزاد و   
يشان، مشاهده كرده است و چون از ماجرا تفحص كرده بود، مجدالدولـه در جـواب گفتـه                  ا

 دربـارة عـصبيت      53حـدود العـالم    مولف كتاب     52.»اين عادت گذشتگان من است    «بود  
بار ميان   عصبيتي كه اغلب به نزاعي خون      :اهالي دو منطقه گيالن و ديلم سخن گفته است        

گرفـت كـه اينـان منـاطق خـود را تـرك               مي آرام مي  انجاميد و هنگا    روستاهاي مجاور مي  
بـر پايـه نظـر بيرونـي در         . دشـدن   يابي به روزي وارد لـشكرگاه مـي         كردند و براي دست     مي

چـاپ   (معارف اسـالمي  ال ةدايرمندرج در   » ديلم«مقاله  ـ كه مينورسكي نيز در       54كتابش
دهـي   ايـل سـامان  بدان اشاره كرده ـ ديالمه بت پرست تحت رياست فرمانـدهان قب  ) جديد
. كرد و به كدخدا ملقـب بـود         هر فرماندهي به مانند رئيس قبيله اعمال قدرت مي        . شدند  مي

 55.ملغـي كـرد   اي پـدري را        اين نظـام قبيلـه     ،داعي حسن بن علي االطروشي      ،به هر روي  
بستگي نژادي در ميان ديلميان تا زماني كه سرزمين خود را ترك نمـوده و در                هماحساس  

رسـد درخواسـت حقـوق و امتيـاز از            به نظر مي  . ن آل بويه در آمدند ادامه داشت      زمره اميرا 
بود  شد و لذا ضروري مي   ها در ميان آنها مي      سوي ديالمه غالباً منجر به ورود پنهاني خارجي       

عـرض  (بين    مسئوليت سرشماري برعهده سان   . شدند  گاهي سربازان سرشماري مي   كه هراز 
يـا گيالنـي    ديلمي  تمامي كساني كه اصالً     عزالدوله  م،  967/ ه356در سال   . سپاه بود ) بين

 ، صمـصام الدولـه،   998/  ه 388 در سال  56.يالمه در آميخته بودند حذف كردنبودند و با د   
ديالمـه در منـاطق تحـت نفـوذش         والي فارس وكرمان، سفارش كـرد كـه بـراي تمـامي             
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ي بماند و خارجيان و آنهـايي       اي تهيه كنند تا همواره اصل و نسب آنها خالص باق            شناسنامه
كه دراصل و نسب آنها ترديد باشد حذف شوند، هدف امير از اين كار اين بود كـه تـا حـد                       

را از تيوالتش جدا سازد و در نتيجه، منـابع ويـژه ثـروت              ديلمي   ديگر و غير     امكان اصناف 
  .خود را افزايش دهد

سـتاد هرمـز بـن حـسن،     رسـاند؛ ابـوجعفر، ا    شخصي كه كار سرشماري را به اتمام مـي        
او از كرمان فرخوانده شد و از فسا كار خود را آغاز كرد؛ يعني              . كارشناس انساب ديالمه، بود   

پـس از پايـان   . رفـت  همان جايي كه مركز مناطق و نواحي تحت نفوذ ديالمه به شمار مـي     
د از آنها حذف شدند و وكيل ابوجعفر، يعني ابـوالفتح احمـ             مرد 650ثبت و سجالت لشكر،     

سـپس ايـن مـردان از       . بن مومل نيز چهارصد مرد را در كرمان از آمار ديلميان حذف نمود            
روذراوري، ملخـص   . امالك و مناطق ديالمه بيرون شدند تا به دنبال كار جديدي بـر آينـد              

ي بـراي    چرا كه داراي عواقـب وخيمـ       ؛ به تمامي اين حادثه انتقاد كرده      ،كتاب هالل صابي  
  57.تصمصام الدوله بوده اس

 باال كه هـالل صـابي بارهـا آنهـا را بـه              هاي اي از افراد نظامي داراي رتبه       احتماالً پاره 
ها و تاريخ نامـه خـانوادگي لـشكريان           ملقب ساخته، كار صدور نسب نامه     ) نقيب نقباء ديلم  (

تـري دربـارة نقبـاي علـوي و           كه اين اهتمام در حـد وسـيع       دادند، چنان   ديالمه را انجام مي   
هـاي مـشابهي در خـصوص طوايـف و            اين طوايف مسئوليت  . رفته است   كار مي هاشمي به   

اي است مربوط به نقيب النقباء        مويد مطلب، حادثه  . اند  هاي خاص خود بر عهده داشته       گروه
در زمان بهاالدوله كه از طرف رقباي خود به هالكـت رسـيد، زيـرا وي بـه                  ) رهبر روسا = (

  58. و نسب آنها آگاه بودمه و اصلبسياري از امور و شئون ديال
ديالمه كه سربازاني در اصل پياده نظام بودند، مشكلي نظـامي بـراي فرمانـدهان خـود                 

سـواره  هاي ايران بـه   ي ايجاد كرده بودند؛ به اين صورت كه آنها براي هجوم از طريق بلند    
 براي حل اين مشكل، شـيوه نظـامي رايـج آن زمـان؛ يعنـي بـه                   59.اند  نظام احتياج داشته  

 در خـالل  هاي ترك را بـه كـار بـستند، چـرا كـه در غـرب ايـران                 خدمت در آوردن سواره   
 كـه    اند؛ يعني زماني    هاي زيادي آماده اين كار بوده       هاي اوليه قرن دهم ميالدي، ترك       سال
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طـولي  . در هم شكسته و آشوب و هـرج و مـرج فزونـي يافتـه بـود                ] عباسي[قدرت خليفه   
هاي ترك و نياز مبـرم        ديالمه نيز به وجود اين سواره نظام      نكشيد كه مابقي سربازان عادي      

خيلي زود نيرويي از غالمان ترك براي مرداويج بـن زيـار فـراهم              . به اينان، اعتراف كردند   
/  ه 323آمده بود و برخورد سخت و تحقير آميز مرداويج با اينان سـبب قـتلش بـه سـال                    

اصر ديلمي و تركي در صـفوف سـپاه         شايان ذكر است در آن زمان ميان عن       .  م گرديد  935
ي آويزي براي ديالمه بود تا انواع تحقيـر و خـوار   مرداويج، بحراني وجود داشت  و آن دست 

 پس از مرگ مرداويج بخشي از غالمان تـرك بـه علـي بـن                 60.ها روا دارند    را دربارة ترك  
ه ويـژه علـي بـن        با اينكه قبالً در سپا      61 . مابقي در خدمت بجكم در آمدند      بويه پيوستند و  

/  ه322 در سـال   62ذكر حاجبي تركي بـه نـام قطلـغ   اند، زيرا  بويه، سربازان ترك هم بوده   
علي، نيرويي مستقل از    پس از گذشت دو سال از آن تاريخ،         .  م در آن سپاه رفته است      934

ار برادر كوچكش احمد قـرار   به عمان در اختيبراي حمله.. . و نفر ترك 500 ديلمي و    1500
  63.داد

زمان زيادي نگذشت كه اميران بويهي به جاي اتباع ديالمه خود، به غالمان ترك خود               
غالمان ترك برده و آزاد در خدمت اميـران خـاص بـويهي    . اطمينان در خور توجهي يافتند    

رغم غموض منـابع، احتمـاالً بويهيـان     بودند و با آنها روابط دوستانه شخصي داشتند و علي         
 قدرت، ارتباط خود را تا حد زيادي با اتباع ديالمه خود قطع كردند،              اندكي پس از رسيدن به    

ديدند كه با موقعيت جديدي كه اميران خود بدان           شايد هم همان ديالمه بر خود سخت مي       
مـشابه ايـن احـساس را در تنـافر و دوري جـستن      . شـوند رسيده بودند هماهنگ و سازگار      

  .توان يافت ود ميتدريجي سالطين بزرگ سلجوقي از ياران ترك خ
كرد؛ چـه     آمده است كه عمادالدوله در ميان نيروهاي خود هيچ گاه احساس امنيت نمي            

  64 .انـد   دانـسته   بت خود را برتر مي    اين كه تمامي اينها مردماني جاه طلب بوده و عائله و نس           
بويه به بهرام گور ساساني به منظـور بـزرگ            نامه آل    غالب اين است كه انتساب شجره      ظن

ماياندن اين خاندان و بلند مرتبه ساختن آنها نسبت به ما بقي ديالمه و نيز رساندن آنها به                  ن
 و سامانيان از هم متمايز شده صورت         65 ديگر ايراني، هم چون باونديان     سطحي كه امارات  
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  66 .گرفته است
، ميان صفوف لشكر ديالمه معزالدوله شورشي به وجود آمد؛ به طـوري             ه  334در سال   

مير مجبور شد در مقابل شورشيان سياستي اصالحي از طريق توزيع امالك ميان آنهـا               كه ا 
اين امالك جزء تـصرفات خلفـاي عباسـي و يـا افـراد              . ها در سواد عراق اتخاذ كند       و ترك 

هنگامي كه خزانـه    . داد  ها را آشكارا ترجيح مي      پس از آن، معزالدوله ترك    . فراري بوده است  
هـا پرداخـت      يز متوقف شد؛ در حالي كه هم زمـان حقـوق تـرك            خالي شد، حقوق ديالمه ن    

هـا    معزالدوله مجبور شـد تـا بـا تـرك         «: مسكويه به اين وضعيت اشاره كرده است      . شد  مي
، استمداد بجويد و به دليل همـين هـر          ديلميانارتباط نزديك داشته باشد و از آنها بر عليه          

ان بـه بيچـارگي و خـسران        يـ ع و ديلم  تركها به طمع و ول    . دو گروه منحرف و نا اهل شدند      
  67.»افتادند

، شورش ديلمي وسيعي در شـيراز، اهـواز و جنـوب عـراق بـه هـدايت          ه 345در سال   
اين شورش، براي معزالدوله بحراني شـديد  . روزبهان بن و نداد خورشيد و برادران او رخ داد 

يز مشكوك شده بود؛    اين بدان جهت بود كه وفاداري مابقي سربازان ديالمه ن         . در پي داشت  
 به جانب شورشيان انتقال يافتند       68يش وزير عبداهللا بن يزيد مهلبي     چه اين كه رجالي از ج     

معزالدولـه توانـست    . و بسياري از افراد كه جزء نيروهاي ويژه او بودنـد نيـز چنـين كردنـد                
هديـد  دوستي و قرابت خود را با نگهبانان ديلمي در بغداد حفظ كند و آنهـا را بـه هنگـام ت                    

چنين سر راه و پلـي كـه نقطـه مهمـي بـه شـمار                حمدانيان در موصل، حمايت كند او هم      
رفت، نگهباناني قرار داد تا از فرار ديلمياني كه حقوق آنها متوقف بود جلـوگيري كنـد و             مي

تكيه معزالدوله در جنـگ بـا روزبهـان، بـر سـربازان             . آنها را از پيوستن به روزبهان باز دارد       
روهي از غالمان كم سال و اندكي از ديلميان وفادار بود و زمـاني از شكـست                 ترك خود، گ  

كـه قـبالً بـه شورشـيان ملحـق          هايي    روزبهان نگذشته بود كه معزالدوله تمامي آن ديلمي       
هاي رانده شده از سـپاه را تحـت تـدابير             شدند طرد نمود و مهلبي را مامور ساخت كه گروه         

ها را ارتقاي درجه داد و از امـوال ذخيـره              تمامي ترك  سپس. امنيتي تا مرزها همراهي كند    
شده به آنان بخشيد و آنها را به سرزنش كردن ديالمه مبني بر عدم وفـاداري و اطاعـت و                    
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  69.پـايين درجـه بودنـد، تـشويق نمـود         هـا     شورش آنها و اين كه در جنگ نسبت به تـرك          
ها سفارش كرد، امـا       ارا با ديلمي  حقيقت دارد كه معزالدوله، پسرش عزالدوله بختيار را به مد         

اي حيـاتي در سـپاهش توصـيه          ها به عنوان هـسته       به اعتبار بخشيدن به ترك     چنين او هم 
 اما واقعيت آن اسـت      ،ها را  در مهار شورش ديالمه به كار گرفت           كه همين ترك   چنان كرد؛

تمـامي   م، بـرخالف     967/  ه 356كه عزالدوله به هنگام به دست گرفتن قدرت در سـال            
عزالدولـه  . مسكويه نيز بدين امـر تفطـن يافتـه اسـت          هاي پدرش عمل كرد و ابن         وصيت

بـه  ديلميان   را به طمع اموال و اقطاعات آنها تبعيد كرد و نتيجه آن شد كه                  ديلميبزرگان  
تمرد، دريافت حقوق مازاد به مـدت چهـار مـاه را درخواسـت كردنـد و خواسـتار بازگـشت                     

عزالدولـه در آن    . معزالدوله خلع شده بودند، بـه خـدمت شـدند         سوي  كه از   ديلمي   سربازان
ها، اوضاع تغيير كـرد و        ، اما با تمرد ترك    هنگام با نگهبانان ترك خود در قصرش مانده بود        

هـاي    ها جبهه واحدي تشكيل دادنـد و اتفـاق كردنـد كـه دربـارة خواسـته                  ديلميان و ترك  
عزالدوله بيش از پـيش افـزايش يافـت و در           از اين رو، مشكالت     . ديگر، تعارض نكنند    يك

آخر به ناچار تسليم اوضاع شد و با ديالمه همراهي كرد و به آنها پرداخت يك سوم حقوقي                  
اين حادثه وسيله مناسـبي بـود در ايـن كـه فعاليـت              . كه قبالً وعده داده بود، تضمين نمود      
  70.دنتيجه بمان ها بي ها و ترك اميران در آشوب انگيزي ميان ديلمي

 م سياسـت خـود را تغييـر داد و دو عنـصر              971/  ه 360بدين سان، عزالدوله در سال      
 متضاد را به مثابه عنصر واحد در اختيار گرفت و آنها را به شيوه روابط خويـشاوندي                  ينژاد

به عائله و خاندان خود پيوند داد؛ مثالً يكي از سران خود به نام مرزبان را بـه ازدواج دختـر                     
 به  ركي بختكين از اذرويه و پسر ديگرش ساالر را به ازدواج دختر فرمانده ديگري             فرمانده ت 

چنـين بـر ايجـاد       هـم . هاي ديگري پس از آن شكل گرفت         در آورد و ازدواج    71اسم بكتمور 
 و ديگـر    72اش، سـبكتكين عجمـي،      روابط دوستانه و متقابل ميان امير عزالدوله و فرمانـده         

هـا   س از سه سال از اين تاريخ، عزالدوله به شدت از تـرك         پ. فرماندگان بزرگ متعهد شدند   
هـا در اهـواز و بـه          هايي بين ديلم و ترك      آمد آن بروز چالش     روي گرداند؛ به طوري كه پي     

از اين رو، سبكتكين بـر ضـد اميـر          . دنبال آن كشتارهايي بود كه تا عراق هم امتداد داشت         
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له نيز با واكنشي قاطعانـه، رؤسـاي آنهـا را    ها پرداخت و عزالدو عزالدوله، به حمايت از ترك    
ايـن اقـدامات   . دستگير كرد و در مقابل اين عمل، قصر او در بغداد بـه آتـش كـشيده شـد             

هـاي   بازدارنده عزالدوله، با نظر مشورتي فرماندهان ديلمي مبني بر احتيـاج آنهـا بـه تـرك                
هـا   داوم ايـن سياسـت، تـرك   با اصرار عزالدوله بر ت. دار و سواره در جنگ سازگار نبود كمان

؛ به طوري كه وي براي كمك خواهي به پـسر           دندوضعيت نابساماني در عراق به وجود آور      
  73. پناه جست،)صاحب فارس(عضدالدوله  ،عمويش

در و م 989/ه397به سال از سوي بهاء الدوله    پس از به دست گرفتن حكومت در بغداد         
ها كينه جويي شديدي در گرفت و لـذا           ركپي مرگ برادرش شرف الدوله، ميان ديالمه و ت        

گيـر سياسـت حكومـت شـد و آن ايـن كـه ديالمـه، بازگـشت بـرادر                   مسئله مهمي گريبان  
بهاءالدوله ، يعني صمصام الدوله معزول از امارت را به قدرت ترجيح دادند و بهاءالدوله نيـز                 

داري از  جـز جانـب  اي  ها و وفاداري و اخالص آنهـا، چـاره   به اعتبار جنبه قوي نظامي ترك    
 م ـ پـس از   995/  ه 385در سـال  لذا تعجـب نداشـت كـه صمـصام الدولـه      . آنها نداشت

جا قتل عام كننـد و در پـي آن   ها را در آن بازگرداندن قدرت به فارس ـ دستور داد تا ترك 
 طـولي   74 . و مابقي به كرمان و بالد سند فـرار كردنـد           ندبسياري از آنها در شيراز كشته شد      

.  كه آثار سوء سياست عدم موازنه در سـاختار نظـامي صمـصام الدولـه نمايـان شـد                   نكشيد
ديالمه صاحب نفوذ در زماني كه منابع صمصام الدوله در توزيع تيوالت رو به كاسـتي بـود                  

ديلمـي  هايي فخر فروش و طمع كار تبديل شده بودند و لذا سربازان               بيشتر و بيشتر به آدم    
 م مطرود شـده بودنـد، بـه دو پـسر عزالدولـه كـه از                 998 / ه 388كه در سرشماري سال     

اسارت رهايي يافته و برضد صمصام الدوله شورش كرده و آن گـاه او را عـزل و بـه قتـل                      
به نمايندگي علي بن حسن بـن اسـتاد         ها  ديلمي در آخر نيز     75 .رسانيده بودند، ملحق شدند   

حاد يافته عراق، اهـواز، فـارس و    با بهاءالدوله ـ كه در آن هنگام صاحب واليات ات 76هرمز
هـاي آنهـا بـا     كرمان بود ـ هم پيمان شدند كه دوباره به خـدمت وي در آينـد و درگيـري    

آن . ها پايان يابد و تيوالت ميان آنها توزيع شود و امنيت و مسالمت آنها تضمين شود                 ترك
عـدها وزيـر    كـه ب  (و ابو علي حـسين رخجـي        ) وزير بهاءالدوله (گاه ابوعلي اسماعيل موفق     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

139 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

اي درست توزيـع كننـد و هنگـامي كـه      توانستند كه تيوالت را دوباره در اهواز به شيوه        )شد
 77 .جـا اقـدام نمـود     در آن ديلميـان   امير به بالد فارس رسيد، وزير به تنظيم تيـوالت           سپاه  

در رقابت ميان دو عنـصر تركـي وديلمـي در           ) مذهبي(هاي ديني     محتمل است كه گرايش   
با اين همه،   . ها عموماً سني    ديالمه شيعه بودند و ترك    . ويه نقشي داشته است   سپاهيان آل ب  

هاي شـيعي داشـته و     سردار سبكتكين عجمي گرايش78تجارببراساس گفته مسكويه در    
داشـتند،  ها به رجالي مشهور كه ادعاي علوي و مهدي منتظر بـودن               او در يكي از مناسبت    
  .گرايش پيدا كرده بود

هاي مستمر خانوادگي و دينـي در         گرايش داشتند و از آنها در جنگ      ان  ديلميشيعيان به   
 اسـتيالي آل  79 .هـا متمايـل بودنـد    ها به ترك جستند و سني  بغداد مساعدت و همياري مي    

بويه بر حكومت در عراق و بخـش غربـي ايـران و رفتـار فخـر فروشـانه آنهـا بـا خلفـاي                         
منطقـه مهـم    (در خراسـان    آورد؛  عباسي،احساسات ديني را در شرق اسـالمي بـه خـروش            

م نيز  966/ ه355چنان كه در سال     . اي حادث شد    العاده  دشمني و نابساماني فوق   )ارتودكسي
اي كه    ركن الدوله، والي ري و جبال، مجبور شد حمله         به طوري كه     ؛اي مشابه رخ داد     واقعه
ر پـا كـرده بودنـد،       ب) كه هم مرز با آناتولي بود     (جويان دالور از خراسان و ترانسكونيا         جنگ

  .مهار كند
ايـن  . ها زمام امور را در مواجهه با مـسلمانان بـه دسـت گرفتنـد                در اين حادثه بيزانسي   

جويان هنوز به منطقه ري نرسيده بودند كه شروع به دشنام به ديلميـان و زدن مهـر                    جنگ
كـه بـه    گروهي از اينان تكبير گويان وارد شهر ري شـدند؛ گويـا ايـن               . كفر بر آنان كردند   

سپس هر فردي كه زي ديلمي بر تن داشت كـشتند و آنهـا را                [!] كفار رفته بودند  جنگ با   
گيري ري از مجدالدولـه        هم چنان كه محمود غزنوي به هنگام پس        80.خواندند  مي) رافضه(

ري را از تبليغات كافران بـدعت گـذار و گـستاخ بـاطني،              «مفتخرانه اعالم كرد كه     ديلمي  
  81.»پاك ساخت

مراي آل بويه به سربازان ترك اعتماد زيادي داشتند؟ قـبالً گفتـيم كـه كـاهن در     چرا ا 
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داليـل  بر اين نظر اسـت كـه از         ) طبع جديد  (دايره المعارف اسالمي   در   )هيانبوي(مقاله  
احتمال دارد كـه تغييـر   .  بوده استديلمياين امر كاهش مستمر امداد سربازان حقوق بگير  

 كـه در     وجود آمده است و آن اين كه تعداد دشمنان ديالمـه           روش دربارة ديدگاه گذشته به    
 به عالوه، پر واضح است كـه پـشتيباني   82.نمايند  زياد مي اند  بويه به كار گرفته شده    سپاه آل 

بـه گـزارش    . سربازان ديالمه در قرن يازدهم ميالدي در سطحي مهم استمرار يافته اسـت            
، هزار نفر بوده كه به مـرور در          ه390سال  در كرمان در    ديلمي  هالل صابي تعداد سربازان     

  .اند حال افزايش بوده
هـايي كـه بـه بـالد ديلـم            ها به غير عـرب      صابي هم چنين از پرداخت حقوق و پاداش       

در سپاه بويهيان متاخر، بـه وضـوح        ها  ديلمي به كارگيري    83 .اند، گزارش داده است     آمده  مي
، )ري( سربازان زياد ديالمه در پايتخت خود        كفايتي مجدالدوله در تسلط بر      بي. شود  ديده مي 

، تـصميمي غيـر صـحيح       )صاحب غزنه (موجب گرديد كه در برابر پيشنهاد محمود غزنوي         
افزون بر اين نفوذ ديلميان حقوق بگير در سپاهيان اميران غير ديلمي نيز تـا مـدت                 . بگيرد

هـا   ، ديلميعراق كزيزيادي ادامه داشت، مثالً امارت عقيليون عربي در موصل و نواحي مر 
رانـي محمـود و مـسعود          هم چنـين در خـالل حكـم        84.را به اعراب خود اضافه كرده بودند      

در اختيار داشتند   ديلميان  ، نيرويي از    ) به طول انجاميد    ه432تا   ه 388كه از سال    (غزنوي  
ـ                 ا و فرماندهان آنها نقش بزرگي داشتند و از ميان اين سربازان، گروهي مشتمل بر پنجـاه ي

شصت سرباز شاخص و ممتاز وجود داشت كه با خـود سـپرهاي طاليـي يـا گـوهر نـشان                     
  85.كردند هايي از آنها استفاده مي همراه داشته و در مناسبت

 ناصـر خـسرو   .را در خـدمت داشـتند  ديلمـي  هـاي   فاطميان نيز گروهي از پيـاده نظـام     
در قـاهره  )  م1036 ـ  1094/  ه 427 ـ  487 (86گرد كه در آغـاز حكومـت مستنـصر    جهان

ها و تبرهاي خـود، خليفـه فـاطمي را در             حضور داشته، دويست ديلمي را ديده كه با زوبين        
 87.وجود داشته است  ديلميان  اي خاص     در قاهره، محله  . كنند  عبور از مسير نيل همراهي مي     

ديالمه هم چنين در ميان سپاهيان داراي نژادهاي مختلف سلجوقيان نيز جايگاه داشـتند و               



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

141 26، شماره مسلسل 1385 تابستان          سال هفتم، 

را بـراي   هـا   ديلمـي ام الملك آنها را تكريم نمـوده و ضـرورت وجـود نيرويـي زبـده از                  نظ
گزاري در دربارش گوشزد كرده بود؛ چنان چه در سپاه خود به طـور كلـي از عنـصر                     خدمت

چنين در قرون متاخرتر، همچون دهه هشتم قرن دوازده          هم 88.بودمهم ديلمي سود جسته     
 سپاه ارسالن شاه پسر طغرل شاه و برادر و رقيب او بهـرام              ، سربازان ديالمه را در    ]ميالدي[

خـالل ايـن مـدت، در    در ديالمـه،   . كنـيم    بود مشاهده مي   نشاه كه از امراي سالجقه كرما     
اند و به عنوان واليان شـهرها  و مراكـز مهـم، داراي مناصـب                  كرمان تيوالتي وسيع داشته   

  89.اند عالي اداري بوده
اي مـستمر بـه    هاي سربازان براي امراي آل بويه دغدغه     همسئله پرداخت حقوق و هزين    

اراضي اشراف يافته بر آنها در عراق و غـرب ايـران در حـال شـكوفايي و                  . وجود آورده بود  
اميـران آل بويـه بـا       . زمان نيـز خلفـاي عباسـي در اوج قـدرت بودنـد            هم. رشد متزايد بود  

اين منـاطق   . مفرما ساخته بودند  اي بر اين مناطق حك      اشخاصي مدبر، روش نظارتي پيچيده    
توانست نيازهاي نظـامي      خيزي و سودآوري به شكلي درآمده بود كه مي          و اراضي در حاصل   

  .بويهيان را مرتفع سازد
اما مشكل و مانع در پس مواضع اميران بويهي و عدم كفايت نـسبي ايـشان در تغييـر                   

كوچـك و اسـتقرار   هـاي   آوري شان به خصلت حاكماني براي دولـت  خوي و خصلت جنگ   
 بـه دسـت     90گواهي مطلب را مسكويه در خصوص وزير بزرگ ابن عميـد          . يافته، نهفته بود  

داده؛ به اين قرار كه او در اقامه اصالحات مناسب، توانايي نداشته است، زيرا كه مـافوق او                  
 بـه  اي كه ها در مقايسه با ديالمه رغم منزلت بيشتر او در بسياري از جنبه ركن الدوله ـ علي 

ري باقي مانـده و دربـارة مـصالح و    گچنان در همان سطح يغمامنتسب بوده ـ هم خشونت 
تمـامي  . امور اقتصادي و اجتماعي مردم در مناطق تحت نفـوذ خـود اهتمـام نورزيـده بـود          

 در امر پرداخت حقوق سربازان و كـسب رضـايت آنهـا، خالصـه               كوشش وي در محافظت   
 ميان حمدانيان ـ همسايه غربي بويهيان ـ رايج بـوده     اقتصاد مبتني به سرقت در91 .شد مي

هاي سياسي و نظـامي در دوره بـويهي           اين رويكرد سبب ظهور بسياري از نابساماني      . است
به اين رويكرد،   شد، اما هر چه بود عضدالدوله و فخرالدوله تنها سرداراني بودند كه از توجه               
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  .مستثني بودند
ان خود روشي مبتنـي بـر واگـذاري تيـوالت بنيـان      بويهيان براي پرداخت حقوق سرباز  

هاي به دست آمده از ملك يـا منطقـه، بـه تيولـدار                در اين روش، مقداري از ماليات     . نهادند
شد و غالباً او سرباز يا حقوق بگيري بود           تيولدار در تيوالت خود مستقر نمي     . گرفت  تعلق مي 

نمود و طبيعي بود كه درتيوالت خود حاضر و مـستقر نـشود و                ل مي كه به وظايف خود عم    
هم چنين اين تيولدار از     . شد  آوري اين ماليات مامور مي      اي از طرف او براي جمع       لذا نماينده 

بـا ايـن همـه،      . جنبه نظري، صاحب هيچ حق قـانوني در خـصوص تيـوالت نبـوده اسـت               
اسـتفاده از   . كـرده اسـت     و ايجاد مي   حقوق حمايتي مهمي براي ا     92،گسترش امر پناهندگي  

تيوالت صرفاً براي پرداخت حقوق سربازان نبوده، بلكه هم چنين ـ چنان چه در باال آمد ـ   
از اين رو عزالدولـه، وزيـر بـزرگ         . رفته است   براي كمك به موظفان شهري نيز به كار مي        

ال پدرش ابوالفـضل عبـاس بـن حـسين شـيرازي را در منـصب خـود ابقـا كـرد و در سـ                        
هايي به ارزش پنجاه هزار دينار به وي واگذار كرد و ايـن مبلـغ همـان                    م تيول  968/ه357

  93 .شد حقوق معمولي بود كه براي منصب وزارت در نظر گرفته مي
ها بايد گفت كه تيوالت موجود اراضي سرسبز و آبياري شده             دربارة اندازه و ارزش تيول    

هـاي ايـران    ، بيشتر از تيوالت موجود در بلنـدي عراق و اهواز، از لحاظ توليدات و سوددهي   
 ،برادرش، به جنگ پسر     379گفته شد هنگامي كه فخرالدوله، والي ري در سال          . بوده است 

فخرالدوله، بـه بهـاء الدولـه حـسادت و كينـه            ديلمي   نيروهاي   ،بهاءالدوله والي اهواز، رفت   
 هزار تا سي هزار درهـم        بيستتوزي ورزيدند، چرا كه ميان تيوالت اينها كه ارزشي معادل           

ها و منطقه ري كه قيمتي معادل يك دهم آنها داشت             داشت و تيوالت ساده خود در بلندي      
با اين حال، ديلمياني كه از مدتي قبل در كرمان اقامـت داشـتند در حـدود                 . مقايسه كردند 

ودند؛ در  آوري كرده ب     م تيوالتي معادل بيش از نيم ميليون درهم جمع         1000/  ه 390سال  
اي حاصل خيز نبوده است، شايان ذكر است كه كثـرت امـالك در                حالي كه كرمان منطقه   

  94.كرمان موجب كاهش تناسب در اعاده تقسيم تيوالت آن زمان شده بود
. اي قديمي در بلدان مياني خالفت، نشات گرفته بود          نظام تيولي ميان بويهيان از تجربه     
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 بويه و در آن مناطق رخ داد و اين موضوع اهميـت آن              جز اين شيوع اين نظام در زمان آل       
اش   پرفـسور كـاهن موضـوع تيولـداري در ايـن دوره را در مقالـه               . دهد  دوره را افزايش مي   

اين موضوع  لمبتون  هم چنين خانم    .  تفصيل داده است   تيولداري در قرن نهم تا سيزدهم     
 پرفسور  95 . كرده است  رسي و كشاورز در ايران بر     يتيولدار را به اختصار در كتاب خود       

داري حكومـت   كند كه وضعيت ظالمانه و متقلبانه نظام زمين        منابع مختلفي ذكر مي   لمبتون  
ها   ها و فروش اجباري زمين      كه مصادره ] كند  و بيان مي  [اند    بويهي در ايران را گزارش كرده     

.  اسـت  يابي به آن و واگذاري آن به صورت تيوالت بـه نظاميـان چگونـه بـوده                  براي دست 
ديلمـي  ركن الدولـه    ها، بيان كرده است كه        ة ري و كوه    نيز در خالل سخن دربار     96مقدسي

ها و امالك خود بيرون كرده و بـه           به هنگام ورود به آن مناطق چگونه اهالي آن را از خانه           
نوشـته؛ يعنـي سـال        زمـاني كـه مقدسـي كتـابش را مـي          . كوچ اجباري آنها انجاميده بـود     

زركوب . ، تصرفات ديالمه بيشتر بوده است     )مان با حكومت فخرالدوله   هم ز (  م   985/ه375
كند كه قساوت و آشوب دو عاملي بـود كـه موجـب تخليـه                  بيان مي  97شيرازنامهدر كتاب   

. شـد   مـي ) ديـواني (بسياري از اراضي و تبديل آنها از امالك خصوصي به اراضي حكومتي             
هـا    كه هنگامي كه ديلميان و گيالني      آمده است    ، اثر حسن بن قمي    تاريخ قم چنان كه در    

 با اين وجود، در همين كتاب       98 .به قم آمدند، چگونه نظام تيولداري را در آن جا برپا كردند           
 چه، مويد الدوله و وزير      99؛حكومت بويهي در جبال اشاره شده است      اي از اصالحات      به پاره 

رگران مـاهر و خبـره در    م، با كا980 ـ  981 /  ه370او صاحب اسماعيل بن عباد در سال 
  .كارهاي زيادي در قم انجام دادند و مبالغ زيادي هزينه كردندحفر قنوات 

 نظام اداري بويهيـان را نظـامي دايـر          100،تطور تيولداري اش،    پروفسور كاهن در مقاله   
مالي قديم بر شيوه قبلـي خـود        ) ديوانهاي(= دواير  . كند  مدار نيازهاي نظاميان توصيف مي    

روايـت مـسكويه در خـصوص تخريـب         . شـد   و نقش آنها بسيار كم رنگ مي      كرد    عمل مي 
خيز عراق در نتيجه توزيع آن بر مبناي نظام تيولي و بـه دنبـال آن انحطـاط                    اراضي حاصل 

. مالي در بغداد به سبب عدم وصول درآمدها، روايتـي بـسيار معـروف اسـت               ) دواوين(دواير  
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كـه در نتيجـه تـاخير در پرداخـت حقـوق            هاي نظـامي      هنگام مواجهه معزالدوله با شورش    
سربازان برپا شده بود، وي مجبور شد كه امالك مربوط به خلفا و افراد را مصادره و سپس                  

: هـاي متعـددي شـده بـود     در قالب تيوالت، واگذار نمايد، ايـن اراضـي، موضـوع درگيـري          
ضـروري بـراي   نظاميان خواستار تبديل اراضي به اقطاعات شده بودند؛ در حالي كه تـدابير              

از سـويي   . ها و آبياري، به غفلت وانهاده شده بود         خيز و راه    هاي حاصل   احياء و اصالح زمين   
معزالدوله، اموال نقد احتياطي كه به هنگام نياز بتوانـد از آن اسـتفاده كنـد، ذخيـره نكـرده                    

خ بـه  كرد و براي پاسـ    بيني آينده سپري مي     پيشبدون   بنابراين او همواره هر روز را        101؛بود
هاي نظاميان، خود به مصادره امالك و واگـذاري آن بـه صـورت اقطاعـات بـه                    درخواست
، معزالدوله توانست پس از مرگش مبلغـي معـادل تقريبـاً            همه با اين    102.پرداخت  ايشان مي 

 مبلغي كه پـسرش عزالدولـه آن را بـه سـرعت             ؛چهارصد هزار درهم از خود بر جاي گذارد       
كه در نتيجه اين اقدامات، ديـوان       است  رفسور كاهن بيان كرده      پ 103.تمام كرد و از بين برد     

تـر    اهميـت   هاي ديگر در مقايسه با آن كم        تغيير و تحول يافت؛ به طوري كه ديوان       ) جيش(
كار اين ديوان منحـصر بـه امـور نظـامي و تجهيـزات و پرداخـت حقـوق نظاميـان                     . شدند
زيع تيـوالت و مرزبنـدي و تعيـين         تو. پرداخت  شد، بلكه به كارهاي مالي صرف نيز مي         نمي

 بويهيـان، ديـوان جـيش       104.شد  آورد در آمدهاي آن، در آن ديوان انجام مي        برحدود آنها و    
بررسـي   كه هـونر بـاخ، تحـت عنـوان           تحقيق ممتازي . را از عباسيان فرا گرفتند    ) نظامي(

 105.اشدب  ده موجود مي  ر، دربارة ديوان عباسي به نگارش در آو       ديوان جيش ابوالفرج قدامه   
 ارجـاع  ) ه320 ـ  295(در اين تحقيق، هونر باخ ديوان جيش را بـه دوره حكومـت مقتـدر    

 هـالل صـابي و   الوزراء قدامه بن جعفر، كتـاب  الخراجاستناد او بخشي از كتاب      . دهد  مي
  .ديگر منابع است

اي كلـي     هاي اوليه اسالمي اشـاره      پس از اينكه هونر باخ به تاريخ ديوان در خالل دوره          
ـ امور ثبـت و ضـبط       1: هاي وارده در كتاب قدامه را تحت سه عنوان مهم           كند، گزارش   يم

هـا، خالصـه      ــ سـازماندهي پرداخـت حقـوق       3ـ تنظيم واحدهاي نظامي لشكر؛      2نظامي؛  
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  .كند مي
هايي كه به تفصيل در اين كتاب آمده تا چندين دهه به دست بويهيان اجرا                 اغلب اقدام 

جا مجالي براي بررسي مفـصل سياسـت مـالي مربـوط بـه              ر اين با اين كه د   . شده است   مي
هاي ظريف نظـامي ديـوان جـيش در           اي از جنبه    ها در دوره آل بويه نيست، اما پاره         ماليات

. ، عارض جـيش قـرار داشـت       ]جيش[در راس ديوان،    . كنيم  ميوجو  جستدوره بويهيان را    
هاي نظامي و توزيع جيره و حقوق         شوظيفه او امور ثبتي نظاميان و افزار و تجهيزات و آراي          

 عضدالدوله و بهاءالدوله ـ كـه اوج حكومـت آل بويـه بـه      در دوره حكومت. آنها بوده است
يكي از آنها از ديالمه و ديگـري از  : ديگر وجود داشته رود ـ دو عارض، جدا از يك  شمار مي

بياباني و گاهي جنود زط هايي كرد و      نظاميان بويهيان غالباً گروه   (ها و كردها و اعراب        ترك
 نتيجه اين دوگانگي آن است كه شـخص در          106.)از بالد فارس و قفس از بلوچستان بودند       

 نـام دو عـارض عـضدالدوله؛ يعنـي          107 .شـود   منابع با كاربرد ديوان دو جـيش مواجـه مـي          
كه بعداً اولين وزير صمصام الدوله      (ابوالحسن علي بن عماره و ابوعبداهللا حسين بن سعدان          

مـستقيماً بـه اسـتقبال آن دو    عضدالدوله هر صبح پس از ديـدار بـا وزيـر،       . آمده است ) شد
 اسـامي دو عـارض      108 .رسـاند   رفت و اين موضوع اهميت آن دو شخص را مـي            عارض مي 

 عارض غالباً با اميـر بـويهي، همـراه بـود و سـان               109 .بهاءالدوله را مسكويه ياد كرده است     
 توصـيف مفـصلي از      110، هـالل صـابي    الوزراء كتـاب    در. ديدن نظاميان را برعهده داشت    

. آمده اسـت  ) معتضد(بيني به شكل اسالمي و قديمي آن توسط شخص خليفه عباسي              سان
بينـي بـويهي اشـاره شـده اسـت در ايـن        هاي اصلي سان  در اين گزارش، به تمامي ويژگي     

يري، بـه اجـرا     بيني، بررسي وضعيت نظامي و اسلحه و افزاز و سوار نظامي و نيز آمارگ               سان
  .آمده است در مي

هـاي ديـوان، واگـذاري جيـره و حقـوق و         جا كه ثبت و ضبط اسامي در شناسنامه       از آن 
ديگر امتيازات را به دنبال داشت، اهالي به كرات در ثبت نام خود در ايـن سـجالت سـعي                    

خارج كردن اسامي غير بويهي از اين سجالت، جزء وظايف مهم عـارض بـوده               . نمودند  مي
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هاي ظاهري و تمايز دهنده نظاميـان بـراي           گي  ست؛ چه، قدامه بر نياز به كشف دقيق ويژ        ا
هـا، اسـامي غيـر         در خالل ايـن بازرسـي      111 .شناخت و اثبات هويت آنها تاكيد داشته است       

شد و براي اين كار، اصطالح فني وضـع يـا اسـقاط در مقابـل                  واقعي از سجالت ساقط مي    
رسد كه اهالي منطقه براي مدت زيادي براي ثبت           به نظر مي   112.اثبات را به كار برده است     

 م، محمـد بـن رائـق،        935 / ه325در سـال    . انـد   كـرده   نام خود در اين سجالت سعي مي      
اميراالمراء به بازرسي سربازان حجري تابع خليفه در واسط پرداخت و در نتيجه آن بسياري               

ز پانـصد بـه شـصت نفـر تقليـل           از عناصر دخيل ساقط شدند و تعداد خلفاي حجاب قصر ا          
عناصر دخيل، بديالن، زنان و تجار و ملحق شدگان به اينها جداگانـه شـمارش               «و  . يافتند
 نـشوار المحاضـره   تنـوخي در     113.به طوري كه اين كار موجب بروز آشـوب شـد          » شدند

داستان جالبي دربارة شخصي از اهواز آورده است به اين بيان كه او زبان ديلمي آموخـت و                  
داد ومقـدار زيـادي سـير را بـه شـكل              دش را به وضعيت جغرافيايي ديلم آگاه نشان مي        خو

خورد و نامي گيالني براي خود انتخاب كرده و اداوات نظامي مناسبي خريـداري             خاصي مي 
هنگامي كه اوضاع وخيم شد، وارد نيروهاي ابوالقاسم بريدي شد به ايـن عنـوان               . كرده بود 

 درجـه   114 .چندين سال گذشت تـا ايـن كـه كـار او لـو رفـت               كه او ديلمي االصل است و       
فرماندهي در سپاه بويهي حداقل در خالل دوره معزالدوله و عزالدوله به ترتيب نقيب، قائـد                

سان (گزارش جالبي از    .  فرمانده كل به اسپهساالر ملقب بوده است       115 .و حاجب بوده است   
 اشراف عمده الدولـه ابـوعلي بـن          م به  1000 /  ه390بويهي در كرمان به سال      ) بيني اي 

اي   بينـي تهيـه شناسـنامه       هدف از اين سـان    . اسماعيل موفق، وزير بهاءالدوله موجود است     
  116.جديد و تحويل تيوالتي بوده كه در حوزه تمامي ديالمه قرار داشته است

. شد  از اين زمان به بعد، اين شيوه دربارة پرداخت حقوق سربازان جديد ديلمي دنبال مي              
كشيد و فرماندهان ديلمـي در سـمت          بيني، سپاه براي سان و بازرسي، صف مي          آن سان  در

بين ويژه    ابوعلي مذكور دو نفر سان    . گرفتند  راست و فرماندهان ترك در سمت چپ قرار مي        
شد و آنهـا ايـن    ها در جلوي آن دو گذاشته مي شناسنامه. براي مساعدت او در اختيار داشت    
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اي كـه تعـدادي از تيـوالت را           ندند و تسهيالت واگذار شده به ديالمه      خوا  ها را مي    شناسنامه
هاي متعـادلي بـه       آوري كرده بودند ابطال و به جاي آن پاداش          خارج از استحقاق خود جمع    

شـدند و     با اين شيوه هـم چنـين افـراد دخيـل شـناخته و اخـراج مـي                 . كردند  آنها اعطا مي  
برخي از اين سـربازان     . شدند  د از ليست خارج مي    ش  سربازاني كه استفاده نظامي از آنها نمي      

كه قصد استيالي بـر حكومـت در كرمـان          ( مطرود در خدمت امير صفاري، طاهربن خلف        
در بسياري از   .  همو كه در استيالي بر حكومت كرمان تالش كرده بود          117؛در آمدند ) داشت

 يـا در كـاهش نفـوذ        ماندنـد   مواقع، اميراني كه در نحوه پرداخت حقوق سربازان خود وا مي          
ها   نمودند، به اين سرشماري و بازرسي سجالت و حقوق          فرماندهي خود از تيوالت سعي مي     

كوششي كه  . با اين همه، ضروري بود كه امير در جايگاهي عالي قرار گيرد           . جستند  پناه مي 
 م براي كاهش شـمار سـربازان داراي شناسـنامه بـه كـار               967 /  ه356عزالدوله در سال    

  .عملي در بر نداشتنتيجة هيچ بست، 
سيستم پرداخت حقوق لشكر از طريق تيوالت بـراي تمـام زمـان آل بويـه، سيـستمي                  

دانيم همين سيستم در زماني كه اميـران فاقـد پـول              كامل و جامع نبود، ولي چنان چه مي       
شدند، بيـشترين شـيوع را پيـدا كـرده بـوده؛ در                به اعطاي امالك بسيار مي     ربودند و مجبو  

لي كه تعداد زيادي از سپاهيان، حقوق و مستمري خـود را نقـداً و بـه صـورت دريافـت                     حا
خوارزمي اين شيوه را نظام جيـره  . كردند هاي مشخصي از سال، دريافت مي پاداش در زمان 

ها در ديوان عراق      گويد كه اين مستمري و پرداخت        و مي  118ناميده است ) مستمري(خواري  
خـوارزمي در   . شد  ناميده مي ) كه مفردش رزقه است   ( رزقات   ؛)يعني در خالل فترت بويهي    (

ايـن  ) نوشته است   چه، خوارزمي در مناطق تحت نفوذ آنها مي       (افزايد كه سامانيان      ادامه مي 
 امـا در آغـاز خالفـت        . روز يك بـار    120ها را سالي سه بار پرداخت كردند؛ يعني هر            هزينه

بر پايه نظر هالل صابي در كتـابش        . اشتها وجود د    عباسي تفاوت زيادي در زمان پرداخت     
شد هـر     ناصريه ناميده مي  ن اهللا، كه     پرداخت حقوق غالمان آزاد موفق ناصرلدي      119الوزراء

اين زمان در آغاز كار ده روز بيشتر بود؛ يعني هر           . گرفته است   چهل روز يك بار صورت مي     
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يعني هـر شـصت     ( شد    و سپس در ايام معتضد ده روز ديگر بر آن اضافه           رپنجاه روز يك با   
 ه  320 سـال    تـا كه خالفتش   (پرداخت حقوق سربازان حجري در زمان قاهر        ). روز يك بار  

هر پنجاه روز يك بار بوده است، حال آن كـه بـراي لـشكريان               ) به طول انجاميد   ه 322 يا
كه بـر همـان شـيوه پرداخـت غالمـان           )  بودند 120كه همان سربازان ابوساج ديوداز    (ساجيه  

انـد كـه       به هر حال هالل و قدامـه گفتـه         121. هر شصت روز يك بار بوده است       ،موفق بوده 
 122،گرفتنـد   محتمل است كه سواران آزاد موجود در سپاه در سال، دو يا سه بار حقـوق مـي                 

اقـدام آل بويـه در خـصوص ايـن           .انـد   زيرا اينها داراي سربازان مـاهر و غيـر مـاهر بـوده            
گيـر    هاي مالي كـه گريبـان       ، مشكالت و بحران   ها به روشني معلوم نيست؛ جز اين        پرداخت

شود   ها و تمردهاي پياپي سربازان روشن مي        برخي اميران بويهي بوده و هم چنين از آشوب        
تمجيد هالل صـابي     123 .شده است   نظم بوده و سر موعد نمي       ها غالباً بي    كه پرداخت حقوق  

مـان مقـرر پرداخـت،      از عضدالدوله به دليل نظم در پرداخت حقوق سپاهيانش و رعايـت ز            
تعداد زيادي كارمند، از جمله     . مند نبوده است    تاكيد بر اين مطلب است كه اين شيوه، قاعده        

  124 .نويسنده و هميار، براي تسريع در پرداخت حقوق در ديوان عارض حضور داشتند
. كردنـد   غالمان دربار كه هسته اصلي سپاه بودند، ماهيانه حقوق و مزايـا دريافـت مـي               

را از ديـوان  ) چـك و سـفته   (هاي مـالي      داخت بدين صورت بود كه سربازان، حواله      شيوه پر 
هـا صـورت       زيرا پرداخت در موعدهاي مقرر بـا همـين سـفته           125،گرفتند  جيش تحويل مي  

كرد تا عارض امـوال و        دار صادر مي  هاي كلي مالي را به خزانه       امير معموالً حواله  . گرفت  مي
در يكـي  .  قبل از سه روز مانده به پايان ماه به اتمام رسـاند ها ها را براي پرداخت حواله      پول

ها را ظرف اين مدت به اتمام رسـاند و پـس              از اين موارد، كارمند فراموش كرد كه پرداخت       
از گذشت چهار روز از موعد، پرداخت نمود و لذا غالمان قصر حقوق خـود را اول مـاه بعـد                     

 جد برخورد كرد و آن كارمند را با اين عبـارات            عضدالدوله با اين اهمال به    . دريافت نمودند 
. كـاري توسـت     مصيبت ندانم كاري تو نسبت بـه اشـتباهت بـيش از آن كـم              «: توبيخ كرد 

داني اگر يك روز به آخر ماه مانده، حقوق غالمان را بپردازيم فضل و منتـي از مـا بـر                       نمي
رونـد و از   ض خـود مـي  سر آنهاست ولي اگر ماه تمام شد و ماه بعدي شروع شود، نزد عـار       
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سازند و او نيز آنها را بر ميگرداند و لـذا در روز دوم پـيش    عدم پرداخت حقوق او را آگاه مي      
خواهد و در روز سوم زبان خـود را بـراي احقـاق حقـوق               او روند و او عذر خود را از آنها مي         

دهـد و در      يكنند و آن منت و فضل از ميان رفته، و به آنها جرات و جسارت مـ                  خود باز مي  
هـاي حكـومتي در        تحقيقاً تمامي مؤسـسه    »...126نتيجه ما به خسارت نزديكتريم تا به سود       

عضدالدوله داراي شبكه بـا     . خالل حكومت عضدالدوله از لحاظ كفايت به اوج خود رسيدند         
  128 .شدند  اينها در ديوان بريد سازماندهي مي127 .كفايتي از كاركنان پستي بوده است

به كار گيري فيـل جنگـي       . نين فنون نظامي جديدي تجربه كرده بود      عضدالدوله هم چ  
 اسالمي شايع نبود به دست او انجام گرفت، با اين علم كـه از  تدر ايران كه تا زمان فتوحا 
 تسهيالت ديگري مربـوط بـه       129 .ها، ذكري به ميان نيامده است       نقش موثر فيل در جنگ    

في بـود، هنگـام نشـستن اميـري جديـد بـه             العاده و اضا    حقوق سپاه كه شامل مبالغي فوق     
 مـشابه آن    130شد  اين مبالغ مال الضيعه ناميده مي     . شد  كرسي حكومت به سپاه پرداخت مي     

  .كردند پرداخت مي) ها يني چري(هايي كه سالطين عثماني به سربازان خود  هزينه
شـد، سـربازان همـواره از عطايـا           گيري حكومت، كشمكش مي     هنگامي كه در به دست    

در بغـداد، پـسرش،     جالل الدوله    م، به دنبال مرگ      1044 /  ه435در سال   . مند بودند   هبهر
را پرداخت كند و لذا     ) مال البيعه (/ الملك عزيز ابا منصور، نتوانست به سرعت، مال الضيعه          

باعث مداخله پسر عمويش، عمادالدين ابوكاليجار، والي فـارس و اهـواز شـد و رسـيدگي و                  
  131 .دار شد ويهي عراق را عهدهسرپرستي سربازان ب

هاي اضافي جز در حالت توانمنـدي و ضـمانت    داران در پرداخت اين هزينه     مداخله زمام 
آمده است كه عضدالدوله از پرداخت هرگونه حقوق اضافه بر حقوق           . مالي قوي نبوده است   
هايي، چون پيروزي در جنگ و يـا آن جـا كـه اقتـضائات و شـرايط                    اصلي، جز در مناسبت   

  132.ورزيد كرد، ممانعت مي خاص سياسي ايجاب مي
هايي مادي اضافه بر تيوالت و حقوق نظامي، پرداخت           و در آخر اين كه بويهيان پاداش      

گذاشت ارزش نقـدي ايـن        ها به طور كلي رو به افزايش مي         كردند و هنگامي كه قيمت      مي
الدولـه، در    وزيـر بهـاء       رو، ابوعلي موفق،   بدين. يافت  ها نسبت به خزانه، افزايش مي       پاداش
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روزانـه سـربازان تـرك در       ) هاي  حقوق(مزدهاي     م روش اعطاي دست    996/  ه 386سال  
شده و با آن جيـره   هاي نقدي نايل مي    بدين شيوه كه سربازان به دريافت     . بغداد را تغيير داد   

ـ ها به صورت هفتگي ـ و بعدها به صورت   اين پرداخت. كردند خود را خريداري مي ه ماهيان
اين شيوه بعدها فراگير شـد و باعـث         . آمد  شد و جزيي از حقوق آنها به حساب مي          انجام مي 

  133 .ذخيره سازي و پس اندازي مالي در خور توجهي در خزانه شد
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  هانوشتپي

 و ترجمـه  167 ـ  143ص ) 1966 ـ  1965 (19 ـ  18، مجلد oriensاصل اين مقاله در مجله . 1
، شـماره اول،    4، مجلـد    موردالعربي آن توسط دكتر عبدالجبار ناجي در فصلنامه عربي زبان           

بـه چـاپ    » التنظيم العسگري هندالبويهيين في العراق و ايران      «: م تحت عنوان  1975/  ه 1395
  .رسيده است

امپراتـوري  استاد تحقيقات اسالمي دانشگاه منچستر بـا تاليفـات متعـددي، از جملـه كتـاب                 . 2
هـاي    دولـت  و كتـاب      به چاپ رسـيد    1963 كه در سال     غزنوي در افغانستان و شرق ايران     

اي كه در مجـالت مختلـف علمـي بـه       م و مقاالت عديده 1967 كه در سال     اسالمي كوچك
ها، وسعت شـناخت مولـف و اهتمـام بـسيار او بـه                از خالل اين پژوهش   . چاپ رسيده است  

. تحقيقات اسالمي و به ويژه بررسي مقوله نظامي برخي از امارات شرقي اسالمي آشكار است  
 سال  26 مجلد   مجله اسالم مندرج در   » آرايش نظامي غزنويان  «: توان به مقاله    مياز اين دست    

 در  مجله آكادمي تحقيقات آفريقايي و شرقي     مندرج در   » سپاه صفاريان « م و همچنين     1960
 7شـماره  ( دانـشگاه سـهره   كليات االداب م كه آن را در مجله 1968در سال  )SOAS(لندن 
اي ديگر كه ذكـر آنهـا در وسـع            و مقاالت و كارهاي ترجمه    هم به چاپ رسانيد     ) 1972سال  

  ).مترجم عربي. (اين مقاله نيست
براي مثال بنگريد به انتقاد مينورسكي از ديدگاه خصمانه اشپولر به ديالمه و ديدگاه ماليـم او                 . 3

  .ايران در قرون نخستين اسالمي: ها در مقدمه خود بر كتاب اشپولر با عنوان به ترك
در آغاز حياتش، والي بالد فـارس پـس   . بوشجاع فنا خسرو و پسر ركن الوله بزرگ است      او ا . 4

لقب عضدالدوله را از خليفه مطيع بـه سـال   . بوده است ه 338عمادالدوله به سال  عمويش  از  
 قلمـرو   ،رانان بويهي از لحاظ سياسي بوده است؛ چـه        او مشهورترين حكم  . گرفته بود  ه 351
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حكومت او بـر عـراق      . لحاظ اداري تشكيالت مفصلي داشته است     به  و  حكومتش پر وسعت    

  ).مترجم عربي. (ادامه يافته است)  ه367 - 372(در خالل 
گـردد   اصل زياريان به مرداويج بن زيار كه در طبرستان و جرجان اعالن استقالل نمود، بر مي       . 5

  )مترجم[...] (
 و نيز تصحيح ابياري و 57 ـ  56 ص ) م1867ليدن ( تحقيق دويونگ لطائف المعارف،: ر ك. 6

  : و ترجمه باسورث تحت عنوان84 ـ 83ص )  م1960قاهره، (صيرفي 
That alibi s book of curious and entertaining information [Edin burgh 1966] 

ها در جيش، برعكس اقدام امويـان،      اعتماد بر عرب   ه 132با روي كار آمدن عباسيان در سال        . 7
يافت، عباسيان در بادي امر ايرانيان را به خود نزديك ساختند و امتيـازات زيـادي بـه                  كاهش  

  )مترجم عربي...(آنها بخشيدند
نقشي اساسي در گزينش متوكـل بـه         ه 232ها پس از وفات واثق به سال          رهبران نظامي ترك  . 8

بر . د را نپذيرفته بودبه فرد ما بعد خو) خليفه(عنوان خليفه ايفا كردند، همان واثقي كه ناميدن 
. اين اساس، نظاميان ترك مجالي وسيع را براي نفـوذ و قبـضه كـردن امـور حكـومتي يافتنـد         

 آنهـا در     ها و دخالت    افزايش نفوذ ترك  : ترين مشخصات دوران خليفه متوكل چنين است        مهم
ر هـا و د  امور شهرها، درگيري خليفه با رهبران ترك نظامي و پيـروزي او در برخـي كوشـش        

  )مترجم عربي... ( ه 247آخر قرباني شدن در سال 
) 1957كمبريج،   (ساختار اجتماعي در اسالم   روبين ليوي،   : ك. دربارة اين سپاهيان به ويژه ر     . 9

، چـاپ  دايره المعـارف اسـالمي  ، بخش اول، خالفت از دوسـورديل    »مقاله غالم «؛  417ص  
اني خالفت آمده است؛ مقاله باسـورث       جديد، كه در آن معلوماتي در مورد سپاهيان مناطق مي         

، چـاپ جديـد، كـه در آن         دايره المعارف اسالمي  در  ) ايران(بخش دوم   » غالم«تحت عنوان   
نيز تحقيقي مربوط به جيوش امارات اقليمي از هـر          . اطالعاتي از سپاهيان در ايران آمده است      

 Die slaven in Dienste der fatimiden. In Arachiv orientali XXIتحـت عنـوان  بـك  

(1953) p. 543 - 81در » ساختار نظامي غزنويـان «: هم چنين بنگريد به باسورث.  وجود دارد
  .77 ـ 37ص )  م1960 (36 مجلد مجله اسالمي،
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او را مرادويج براي راضي كردن وشمگير به . ابن اثير نام آن فرستاده را ابن الجعد گفته است. 10

ليـدن،  (، تـصحيح نـورنبرگ،      الكامل في التـاريخ   ابن اثير،   ... پيوستن به برادرش فرستاده بود    
  ).مترجم عربي (183 ـ 182ص ) 1851 ـ 1876

  .389 ص مجمل التواريخ،؛ 82، ص 8ابن اثير، ج . 11
  .199 ، 167، ص 8ابن اثير، ج : ك.ر. 12
  .57 ـ 25 ص همان،: ك. ر. 13
  .د، چاپ جديدايره المعارف اسالمي در »ديلم«بنگريد به مقاله . 14
، 145 ـ  144، ص 8 ج پيـشين، ؛ ابـن اثيـر،   359 ـ  358، ص 4 ج مروج الذهب، مسعودي، .15

  .20 ـ 9ص ) به زبان آلماني (تمدن اسالمي،:  آدام متز؛226
  .143، ص 8 ج پيشين،، ابن اثير، 11 - 10 - 8، ص 9 ج پيشين، مسعودي، .16
  ...119 تصحيح لسترنج ص فارس نامه،ابن البلخي، . 17
  ).ش.ه  1307 - 1309 تهران،  (شهر ياران گمنام كسروي،  احمد.18
  ...210ـ209  ـ204ص )  م1144كوپنهاك  (ايران در زمان ساسانيانكريستنسن، :  بنگريد به.19
  .15ص )  م1958قاهره، ( تصحيح عبدالستار احمد فراج الوزراء،هالل صابي، . 20
 ـ طبـع جديدــ قـسمت اول     ف  اسالميدايره المعار در »غالم« چنان كه سورديل در مقاله .21

  .به آن اشاره كرده است» خالفت«
  .همان. 22
  ...39ـ 38، 26، ص 1 ج و تعاقب الهمم،االمم تجارب  ،مسكويه. 23
و به دنبال عـزل بختيـار بـويهي توسـط خليفـه              ه 363ابوعبدالكريم ملقب به طائع در سال       . 24

  ).مترجم عربي. (المطيع به خالفت رسيد
 تصحيح ميخاييل   رسوم دارالخالفه، هالل صابي،   : ك. ر. است) سالم(صحن  : ولفمنظور م . 25

  .81ص )  م1964بغداد، (عواد 
  .81 ـ 80 ص رسوم دارالخالفه،هالل، . 26
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  .310، ص 8 ج پيشين،؛ ابن اثير، 122، 80، ص 20 ج پيشين،مسكويه، . 27
يعنـي   ؛ partisans of the clynasty par excellence:آوردهپروفـسور باسـورث اينگونـه    . 28

، 41،  12، ص   3 ج   تجارب االمم به عنوان مثال بنگريد به هالل در        . زمامداري اوليه حكومت  
، شايان ذكر است كه مولف در اشارات قبلي و ديگر جاها ـ چنانچه خواهيم  379، 242، 151

تجـارب  يل  اي از تاريخ هالل موجود در ذ        تر به قطعه    آوردـ به هالل صابي يا به عبارت دقيق       
اما واقعيت اين است كه اين اشارات، از هـالل          .  از ابوشجاع روذراوي اشاره كرده است      االمم

باشـد     مسكويه را ذيل زده است مي      تجارب االمم صابي نبوده، بلكه از ابوشجاع روذراوي كه        
 تـا   334از صـفحه    )  ه393 تـا    389از  ( سال   5و آن قطعه از تاريخ هالل كه محتوي حوادث          

  )...مترجم عربي. (است االممتجارب هاي  ست جزء ذيل ا460
  ).83، ص 12القاهره، الحسينيه، ج  (صله تاريخ الطبريغريب القرطبي، : ك. ر. 29
  .110، ص 2 ج پيشين،مسكويه، : بنگريد به. 30
) 1906ليـدن،    (BGAدوخويـه    تـصحيح    احسن التقاسـيم فـي معرفـه االقـاليم،        مقدسي،  . 31

  .369ص
  .112، ص 3 ج پيشين،؛ مسكويه، 16ص ارالخالفه، رسوم دهالل، . 32
  ).مترجم عربي. (اين داستان شبيه داستان مشهور عربي قيس وليلي است. 33
  .5 ـ 4 ص پيشين،كسروي، . 34
 انتـشار  762ص ) 1943 ـ  1946 (11 ، مجلـد  DSOS در مجله تحقيقات شرقيبخش اول . 35

  .يافت
بـه معنـي    » اين كلمه فارسي عربي اسـت     «:  آمده درالمعجم الذهبي . است) تصغير ناو (ناوك  . 36

متـرجم  (شود   كه تيرهاي كوچك به وسيله آن پرتاب مي        وچك يا كمان كوچكي است    كتيسر  
مكنزي از آكادمي مطالعات شـرقي و آفريقـايي در لنـدن لطـف كـرد و                 . ان. دكتر دي ) عربي

بـدين قـرار    ظـات   مالحقسمت مهم اين    . در مورد چوبين برايم ارسال نمود     زباني  مالحظات  
  :است

 وجود دارد   sevin > suvinيا   svinاصل چوبين مشخص نيست و شكل ديگري از آن همچون           
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اين كلمه ) 1895الپيزيك  (قواعد زبان ارمنيدر كتابش هويخمان . و ظاهراً كلمه ارمني است

  .[…]را با كلمات ديگر اروپايي بررسي و مقايسه كرده است 
تر آن از ديـدگاه مـسكويه و           شكل قرتكين آورده، حال آنكه صحيح      باسورث اين كلمه را به    . 37

  ).مترجم عربي. (ابن اثير قراتكين است
در ايـن سـال     . والـي بـصره بـوده اسـت        ه 324محمد بن رائق قبل از اميراالمرايي در سال         . 38

  ).مترجم عربي... (برد ترين شرايط به سر ميبددستگاه مالي واداري عباسيان در 
، 255 ـ  254، ص 8 ج پيـشين، ؛ ابـن اثيـر،   145 ـ  141 ـ  140، ص 2 ج پيـشين، ، مسكويه. 39

367...  
سـيطره روس بـر     «: اش  مرگليـوث در مقالـه    : ؛ نيز بنگريد بـه    62، ص   2 ج   پيشين،مسكويه،  . 40

  . 88ص ) 1917 ـ 1920(، 1 ، جلد B SOS مجلهبه زبان انگليسي در » برذعه
از هـالل    ه 376روايت اشاره شده مربوط به سال       (. 133، ص   3هالل صابي در مسكويه ج      . 41

  ).مترجم عربي). (صابي نبوده، بلكه از ابوشجاع روزراوري است
، روايت مربـوط بـه جنـگ    298 ـ  297، ص 1 ج پيشين،؛ مسكويه، 1693، ص 3ج طبري، . 42

ه شايد بتوان اين شـيو    .  م است  943/  ه 322علي بن بويه با ياقوت، والي بالد فارس در سال           
. عمل را با شيوه سربازان پياده غوريان كه ذكر آنها دو قرن بعد از آنها آمـده، مـشابه دانـست                    

توسـط  )كـاروا (غوريان نيز مانند ديالمه ملتي كوهستاني و شجاع بودند جوزجاني از كـاربرد              
هـا    كاروا سپري است از پوست گاو و پر شده با پنبه و بر روي كتف              . غوريان خبر داده است   

، تـصحيح   طبقـات ناصـري   : ك. ر. (دادند تا به هنگام پيشروي، مدافع سربازان باشد         يقرار م 
 ترجمه انگليسي اين كتاب توسـط  343، ص 1، ج )1963 ـ  4 ،كابل(، 2، ط يبيبحي حعبدال

بر پايه نظر رافرتي، كاروا در افغانـستان  . به اتمام رسيد) لندن (1899 تا  1881رافرتي در سال    
  .شده است ه گرم استعمال ميتا زمان ورود اسلح

روايـت مـذكور از   . (321، ص 3، ج تجـارب  هالل صـابي  ؛77، ص 2 ج پيشين، مسكويه،  .43
  ).ابوشجاع روزراوري است و نه از هالل صابي

  .423، ص 3 ج  تجارب،هالل در؛ 298 ـ 297 ص 2 ج پيشين، مسكويه، .44
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 منتشره در مجلـه اسـالم،     ) گليسيمقاله ان (» آرايش نظامي غزنويان  «باسورث،  : بنگريد به . 45

  .59ص ) 1960، 36مجلد 
  .271 - 256، ص 3 ج تجارب، هالل، ؛332 ـ 77، ص 2 ج پيشين،مسكويه، . 46
 ـ  376؛ ابن حوقل، تحقيق كريمـرز، ص  205 ـ  204ص خويه امثال اصطخري، تحقيق دو  (.47

  ).370 ـ 368؛ مقدسي، ص 137 ـ 133 ص حدود العالم؛ 377
: ك.ر. وارداد اوندان وشير ذيل اوندان آمده است   : ر كتاب حمزه اصفهاني به شكل     اين اسم د  . 48

  ).مترجم عربي. (175ص )  م1961بيروت  (تاريخ سني ملوك االرض و االنبياءكتاب 
  .همان. 49
  .369 ـ 368 ص پيشين،مقدسي، . 50
غير خود ازدواج اند، از جمله اين كه با       ها داراي رسومي عجيب بوده      مقدسي گفته كه ديلمي   . 51

  ).مترجم عربي... (كردند نمي
، 8، ج )م1938 ـ  1941حيـدر آبـاد،   ( ،االمـم المنتظم في تـاريخ الملـوك و   ابن جـوزي،  . 52

سياسـت امپراتـوري   «؛ باسـورث ، مقالـه انگليـسي       262،  ص    9 ج   پيـشين، ؛ ابن اثير،    39ص
  .72 ـ 71، ص 1 مجلد،مجله آكادمي مركزي تحقيقات اسالميمنتشر در » غزنويان

  .55 ص حدود العالم،مولف مجهول، . 53
  .224ص ) م1878اليپزيك، (تصحيح زاخائو  االثار الباقيه،ابوريحان بيروني، . 54
اسالم از طريق تعدادي از امامان زيدي و در راس آنها حسن بن زيـد اطـروش، ملقـب بـه                     . 55

برستان رفت و دين    به منطقه جرجان و ط     ه 250وي در سال  . ناصر، به ديلم داخل شده است     
  ).مترجم عربي. (اسالم و مذهب زيدي را انتشار داد

  .236 ـ 235، ص 2 ج پيشين، مسكويه، .56
  .101 ـ 100، ص 9 ج پيشين،؛ ابن اثير، 312، ص 3 ج همان،. 57
  .335 ـ 334، 331، 321، 190، ص 3 ج همان، .58
دن نيازهاي منطقـه كـافي      هاي منطقه ديلم را براي بر آور         تعداد اسب  205اصطخري در ص    . 59
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  .ندانسته است

مجمل ؛ 315 ـ  310، 161، ص 1 ج پيشين،؛ مسكويه، 30 ـ  29، ص 9 ج پيشين،مسعودي، . 60
ابـن اثيـر،    : 390ص  )  م 1939/  ه 1318طهـران   ( بهـار    .ش.  تصحيح م  التواريخ و القصص،  

  .227 ـ 222، ص 8 ج پيشين،
  ...بوده است) اميراالمراء(بن رائق ايكي از فرماندهاي . 61
  .304، ص 1ج ، تجارب، هالل. 62
  .226، ص 8 ج پيشين،؛ ابن اثير، 353 ، 304، ص 1 ج همان،. 63
  ...115، ص 2 ج پيشين،؛ مسكويه، 362 ص همان،. 64
هاي قديمي بوده و امكان دارد به زمان ساسـانيان بـاز              اونديان اسپهباذنه داراي ريشه   بامارت  . 65

بنگريـد بـه    . انـد   طبرستان نيز سيطره داشته   بر  ادامه داشته و     ه 750 تا   45وجود آنها از    . گردد
  :مقاله پروفسور باسورث

The political and Dynastic History of the tyanian word A.D. 1000 – 1217 in the 
cambridge History of iran. V.I.5.P.27-29. 

  :مقاله: 38ص ، پيشين ،االثار الباقيهبيروني، . 66
Mayquart. Der Stammbaum der Bujiden "in Beitraje zur Geschiche und dage von 

Eran, ZDMG, XLIX (1895), p. 660 – 66). 

؛ امـدروز،  343 ـ  342، ص 8 ج پيـشين، ؛ ابـن اثيـر،   100 ـ  96، ص 2 ج پيشين، مسكويه، .67
  .828 ـ 821، ص تجارب االممحكومت عباسي در دوران شكوفايي آن از كتاب 

  ...هاي او ابومحمد حسن بن مهلبي وزير معزالدوله و يكي از فرمانده. 68
 ـ  385، ص 8 ج پيـشين، ؛ ابـن اثيـر،   174 ـ  173، 166 ـ  162، ص 2 ج پيـشين، مسكويه، . 69

387.  
  .426، ص 8ج و  237 ـ 234، ص 2 ج همان، .70
  .282، ص 2ج ، پيشينمسكويه، : ك.ر: مسكويه اين اسم را بكتجور آورده. 71
. ، لقب عجمي آمـده اسـت      247 ص   2سبكتكين حاجب آورده و درج      : ين اسم را مسكويه   ا. 72

  )مترجم عربي(
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، 476، 468 ـ  466، ص 8 ج پيـشين،  به بعد؛ ابـن اثيـر،   323، 283 ـ  282، ص 2 ج همان،. 73

477.  
  .44،78 ـ 43، ص9 ج پيشين،ابن اثير، : 265 ـ 264، 158، ص 3، ج تجاربهالل صابي، . 74
  .315 ـ 311، ص 3، ج تجاربابي هالل ص. 75
 در آغاز، فرمانده صمصام الدوله بود و بعدها به بهاءالدوله پيوست و به خدمت او درآمـد و                   .76

والـي عـراق     ه 392سپس در سـال     وي  . دادلقب عميد سپاه    به او   او را والي اهواز گردانيد و       
  .شد

، ص 8 ج پيشين، ابن اثير، ؛328 ـ  327، 324 ـ  323، 321 ـ  319، ص 3، ج تجارب ،هالل. 77
  .422 ـ 421

  .431، ص 8 ج پيشين،؛ ابن اثير، 247، ص 2 ج تجارب،ابن مسكويه، . 78
  .468، ص 8 ج پيشين،؛ ابن اثير، 328، ص 2 ج پيشين،مسكويه، . 79
، 8 جپيشين،؛ ابن اثير، 34 ـ  33، ص 7 ج پيشين،؛ ابن جوزي، 228 ـ  222، ص 2 ج همان،. 80

  .422 ـ 421ص 
  .70 ص،»سياست امپراتوري غزنوي«؛ باسورث، 39 ـ 38، ص 8 ج پيشين،بن جوزي، ا. 81
هـا و غـزوات را بيـان          مسكويه و هالل در برخي جاها تعـداد سـپاهيان مـشترك در جنـگ              . 82

  .132، 169، ص 3 و ج 13، 12 ـ 11، 5، ص 2 ج پيشين،مسكويه، : ك. ر. اند داشته
  .362، ص 3 ج همان،. 83
  .300، ص 3ج ، تجارب ،هالل. 84
؛ 288ص  ) م1945/  ه 1324طهـران   ( تـصحيح غنـي و فيـاض         تـاريخ مـسعودي،   بيهقي،  . 85

  .56 ـ 55 ص ،»آرايش نظامي غزنويان«باسورث، 
تـرين دورة خالفـت فـاطمي در          دوران حكومت ابو تميم محمد بن ظاهر مستنصر طـوالني         . 86

هاي مهم     جنبه جزء دوران    سال طول كشيد و از چندين      20حكومت او   . آيد  مصر به شمار مي   
  ...آيد به شمار مي
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؛ 63 ـ  61ص )  م1956 / 1335طهــران (ســياقي . د.  تــصحيح مســفرنامه،ناصــر خــسرو، . 87

  .99، 96، 93ص ) 1970بيروت، (يحيي الخشاب . ، ترجمه دسفرنامه
  .104، 103، 96ص ) 25، 24، 19فصول  (Darke ترجمه سياست نامه،نظام الملك، . 88
، 49،  43ص  )  م 1886ليـدن   (هوتسما   تصحيح   تاريخ سلجوقيان كرمان،  ن ابراهيم،    محمد ب  .89

71 ،81.  
ناميده اسـت،  ) استاد رئيس(ابوالفضل ابن العميد، وزير مشهور ركن الدوله كه مسكويه او را           . 90

  ).مترجم عربي. (281 ـ 280، ص 2، ج تجاربهالل، 
  .279، ص 2ج ، همان. 91
ايـن روايـت   .  جالبي درباره گسترش پناهنـدگي موجـود اسـت        در روايت مسكويه، گزارش   . 92

 م  958/  ه 347مربوط به سپاه ترك معزالدوله در اعمال بصره، واسط و اهواز در خالل سال               
  .174 - 173،  ص 2 ج پيشين،مسكويه، : ك. ر. است

  .242 ـ 241، ص 2، ج تجاربهالل، . 93
  .362، 166 ـ 165، ص 3 ج همان،. 94
تيوالت اش كه آن هم مربوط به موضوع          مبتون، مقاله باشد كه به كتاب پروفسور ل      شايد مفيد . 95

  : كه در مجلهReflections on the Iqta: است اضافه كنيم با عنوان
Arabic and IsIamis studies in honour of H.A.R Gibb (1965). Pp . 358 _ 76.   بـه چـاپ 

  .رسيد
  .400 ـ 399 ص پيشين،مقدسي، . 96
  .26ص )  م1931 ـ 1932/  ه 1315طهران، (كريمي .  تصحيح باز نامه،شير. 97
  .53ص )  م1934/  ه 1393طهران ( تصحيح جالل الدين تهراني تاريخ قم،. 98
  .42 ص تاريخ قم،حسن بن قمي، . 99

  .37 ـ 36، ص »تيولداري از قرن نهم تا قرن سيزدهم ميالدي«كاهن، . 100
  .هاي احتياطي سخن گفته است  از اين بودجه246، ص 19فصل ، پيشين ،نظام الملك. 101
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  .343 ـ 342، ص 8ج ، پيشين؛ ابن اثير، 99 ـ 96، ص 2ج جارب، ت  مسكويه،.102
  .238، ص 2 ج همان،. 103
  .37 ـ 36ص » مقاله تطور اقطاع « كاهن،.104
متـرجم  (بررسي حـول ديـوان جـيش از ابـوالفرج قدامـه             : يعني اداره سپاه توسط عباسيان    . 105

  )عربي
  . 115،  ص9، ج پيشين؛ ابن اثير، 351  ـ348، ص 3 و ج 368، ص 2، ج تجاربهالل، . 106
  . 443 ـ 442، ص 3 ج همان،. 107
  .40، ص 3، ج تجاربهالل، . 108
  .187، ص 3 ج همان،. 109
  .18 ـ 17 ص الوزراء،همو، . 110

111 .Hoenerbach, ZUN Heeresver waltung der Abbasiden, p. 269 ff. 
  .65 ـ 64ص )  م1895ليدن، (فلوتن، فان  تصحيح مفاتيح العلوم،خوارزمي، . 112
  .264، ص 8 ج پيشين،؛ ابن اثير، 358 ـ 357، ص 1 ج پيشين،مسكويه، . 113
   تصحيح و ترجمه مارگليوث با عنوان نشوارالمحاضره و اخبار الذاكره،تنوخي، . 114

The Table – Talk of a Mesoptamian judge, (London, 1921 – 1922) 
  .236، ص 2 ج پيشين،مسكويه، . 115
  .62 ص پيشين،خوارزمي، . 116
؛ 119 ـ  118، ص 9 ج پيـشين، ؛ ابـن اثيـر،   384، 381 ، 326، ص 3ج ، تجـارب  ،هـالل . 117

) مقالـه بـه زبـان انگليـسي    (، )393 ـ  389(» سه سال از حكومت بويهييان در بغداد«آمدروز، 
  .523ص

  .65 ص پيشين، خوارزمي، .118
  .16 ص وزراء،هالل، ال. 119
  ).مترجم عربي(يوسف بن ديوداذ . 120
  .261، ص 1 ج پيشين،مسكويه، . 121
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122 .Hoenerbach, zur Iteeresverwaltung der Abbasiden. 279-82. 

  .775 ـ 774 ص پيشين،آمد روز، . 123
  .43، ص 3ج  پيشين، مسكويه،. 124
  .56 ص پيشين،خوارزمي، . 125
  .45، ص 3 ج تجارب،هالل، . 126
  ).مترجم عربي. (، نوب، نوبه آورده و مقصود عامالن پستي هستندلمه را مسكويهاين ك. 127
) بـه آلمـاني  ( م 1937 تمـدن اسـالمي،  : ؛ آدام متر59، 41 ـ  40، ص 3، ج تجارب ل،هال. 128

  .25ص
دايـره  فيل بـه عنـوان حيـوان جنگـي در     : ؛ مقاله باسورث368، ص 3 ج   پيشين،مسكويه،  . 129

، 4، ج مجله فرهنگ اسـالمي نشوار المحاضـره، در     :  مرگليوث  طبع جديد؛  المعارف اسالمي 
  .387، ص )1930(
مترجم . (435 حوادث سال    پيشين،ابن اثير،   : ك. ر.شد  اين تركيب، حق البيعه نيز ناميده مي      . 130

  ).عربي
  .233 ـ 232ص ) به انگليسي(؛ بوون، مقاله بويهيان متاخر 353، ص 9 ج همان،. 131
  .43، ص 3 ، جتجارب ،هالل صابي. 132
  .283، ص 3ج ، همان. 133
  

  منابع
  ).1876 ـ 1851ليدن، (، تصحيح نونبرگ، الكامل في التاريخ ،ابن اثير -
  ).م1941 ـ 1938نا، حيدر آباد، بي(، المنتظم في تاريخ الملوك و االمم ،ابن جوزي -
  . م1937: تمدن اسالمي ،آدام متز -
  .1953 ايزبادن، ، وايران در قرون نخستين اسالمي ،اشپولر -
  .، تصحيح لسترنجفارس نامه ،خيلبابن ال -
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) 1960 (36منتشر در مجله اسالم مجلـد       ) آرايش نظامي غزنويان  ( ،باسورث، كيلفورد ادموند    -

  .77 ـ 37ص 
سياسـت امپراطـوري غزنويـان، منتـشر در مجلـه آكـادمي             : مقالـه ـــــــــــــــــــــــ ،     -

  .3، 1لد مركزي تحقيقات اسالمي، مج
  ).1960 (36، مجلد مجله اسالممنتشر در ) آرايش نظامي غزنويان(ـــــــــــــــــــــــ ،  -
مجلـه آكـادمي    سياسـت امپراطـوري غزنويـان، منتـشر در          : مقالهـــــــــــــــــــــــ ،    -

  .1، 3، مجلد مركزي تحقيقات اسالمي
  ).م1878يك اليپز(، تصحيح زاخائو، اآلثار الباقيه ،بيروني -
  ).م1945/ هـ 1324تهران، (، تصحيح غني و فياض تاريخ مسعوديبيهقي،  -
  .245 ـ 225ص ) 1929 (JRAS مجله، در )بويهيان متاخر  (-
  ).1929 (JRASدر مجله )  بويهيان متأخر-
  :، تصحيح و ترجمه مارگيوث با عنواننشوار المحاضره و اخبار و الذاكره: تنوخي -

 The Table – Talk of a Mesopotamian judge, London 1921 – 1922. 
  ).م1934/ هـ 1393. طهران(، تصحيح جالل الدين تهراني تاريخ قم -
  . م1937] هلند[، ليدن Minirsky، از مولفي مجهول، ترجمه حدود العالم -
  . م1895، تصحيح فان فلوتن، ليدن مفاتيح العلوم ، خوارزمي-
  .1970بيروت، (ي الخشاب يحي. ، ترجمه دسفرنامه -
  ).م1931 – 1932/  هـ 1315تهران . (كريمي. ، تصحيح بشيراز نامه -
  ).م1958نا، قاهره، بي(، تصحيح عبدالستار احمد فراج، الوزراء: هاللصابي،   -
  ).م1964نا، بغداد، بي(، تصحيح ميخائيل عواد، رسوم دارالخالفه،    ـــــــــــــــ-
در تجـارب االمـم،     ) در ذيـل ابوشـجاع روزداوري     (اي از تـاريخش       ــ ، قطعه    ـــــــــــــ  -

  .6 و 3اجزاء ) 1922 ـ 1921آكسفورد (تصحيح و ترجمه آمدروز و مارگليوث 
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