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  مقدمه
  

ديلميان از ديرباز در تاريخ ايران به علت برخورداري از شجاعت و مهارتهاي جنگـي             
  در قرن سوم و چهارم هجري توانستند بر مسند قدرت حكومتي ايران             آنان .سرآمد بودند 

كارآمدي آنان در بخش نظامي، موجب تسلط بر قلمرو وسـيعي           . و اسالم دست يابند   
  .گرديد
هـاي نخـستين اسـالمي        حكومتهاي ايران و ايرانيـان در سـده       ترين   يكي از مهم    

بويـه، نقطـه عطـف سياسـي در روابـط        حكومت آل حكومت آنان. شود  محسوب مي 
آنها اولين حكومت ايراني بودند كه توانستند به آمال         . شود  ايران و بغداد محسوب مي    

.  يابنـد  زيـاري دسـت    مـرداويج بسياري از ايرانيـان از جملـه يعقـوب ليـث صـفاري و               
 روش كدخدامنـشي  موفقيت آنان مرهون حفظ پيونـدهاي خـانوادگي و پايبنـدي بـه              

تـر خـانواده، عامـل قـوام و دوام           و اطاعـت از فـرد بـزرگ       بـويي   اتحاد سه برادر     .بود
 خانــدان بويــه ماننــد هــر سلــسله ديگــري، تجربــه دوران .گرديــدبويــه   حكومــت آل

  .شيبي را امتحان كردندان در سرگيري، رسيدن به اوج قدرت و قرار گرفت شكل
تـالش  . بويه در تاريخ ايران دورة اسالمي از چند لحاظ حائز اهميت اسـت      آل  

آنان در جهت بازيابي فرهنگ ايراني و اشاعة هويت فرهنگي ايرانيـان، امتيـاز خـاص                
تعصبات نژادي و قومي عرب در چند قرن اول تسلط بـر ايـران، مـانع از                 . بويه بود    آل

العبـور بـودن و    سرزمين ديلم بـه لحـاظ صـعب   .  فرهنگ گذشتة ايراني شده بود اشاعة
آب و هواي خاص در مقايسه با ديگر مناطق ايران، كمتر دستخوش تهاجم بيگانگـان               
و تغيير و تحول قرار گرفت و به همين علت از نظر حفـظ آداب و رسـوم و فرهنـگ                     

   علقاتي بـه فرهنـگ ايرانـي داشـتند،        پسران بويه كه ت   . ايراني بكرتر از ديگر مناطق بود     
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  .صدد احيا و برقراري مجدد آداب و فرهنگ ايران برآمدنددر 
  اسالم آوردن مردم ديلم به دست علوياني صورت گرفت كه مهاجرت كـرده               

گرايش ديلميان به مذهب تـشيع از ديگـر عـواملي          . و در آن سرزمين پناه جسته بودند      
عباسي تمايز ايجاد كرد و تـسلط آنـان بـر بغـداد،             است كه ميان آنان و حكّام خلفاي        

آنهـا درصـدد    . موجد تحولي بزرگ در جامعة ايـران و سـرزمينهاي اسـالمي گرديـد             
بويـه بـر خلفـاي         ط آل لتـس . تلفيق مليت ايراني با ديانت اسالمي، از نوع شيعي، بودند         

بـود كـه بـه    تنهـا امتيـاز خليفـه ايـن     . عباسي، قدرت دنيوي خلفا را رسماً محدود كرد      
بويـه از      خالفت عباسي بقاي خود را مديون اغمـاض آل        . شد  نامش خطبه خوانده مي   

  .بود) ع(ابي به خالفت و عدم انتقال آن به خاندان آل علي تيدس
حضور انديشمندان و بزرگان علم و ادب در تصدي امـور حكـومتي، فـارغ از                  

 است كـه نـشانة تـساهل و         وابستگي نسبي و مذهبي، از رهاوردهاي ديگر اين خاندان        
  . و خالق بودلافعهاي  بويه و عامل رشد و گسترش انديشه  تسامح مذهبي آل

بخـش اول بـه شناسـايي سـرزمين ديلـم      . كتاب حاضر شامل چهار بخش است       
پردازد؛ زيـرا وضـع سياسـي هـر سـرزمين متـأثر از وضـع جغرافيـايي، اقتـصادي و                         مي

تـوان بـه      اخت اوليـة ديلـم و ديلميـان نمـي         فرهنگي خاص آن است و مسلماً بدون شن       
 .بويه اقدام كرد  زيار و آل  ارزيابي و بازشناسي حكومت آل

  زيار و حكومت آنان در منطقه جغرافيـايي         بخش دوم كتاب، اختصاص به آل       
زيار از نظر اعتقاد و وابستگي به فرهنگ و ادب ايران در              آل. محدودي از ايران دارد   

  .ر دارندجايگاه وااليي قرا
گيري و    بويه پرداخته و سه مرحله شكل        بخش سوم كتاب به تاريخ سياسي آل        

در ايـن بخـش     . كنـد    اعتال، و سرانجام انحطاط آنان را بررسي مـي         ،دستيابي به قدرت  
عنوان خانداني منسجم و در سـطح خـرد در سـه شـاخه             خاندان بويه در سطح كالن به     

و گاه توأمان مورد بررسـي      حكومتهايي مجزا   عنوان   حكومتي جبال، فارس و عراق به     
وضع خلفاي عباسي در اين دوره و رابطه خاندان بويه بـا آنـان كـه در           . گيرند  قرار مي 

و شيعه مذهب بر آنان        حقيقت دوران ضعف خالفت عباسي و تسلط حكومتي ايراني        
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  .رود است، از ديگر مباحث اين بخش به شمار مي
 تشكيالت اداري، فرهنگ و تمـدن و اقتـصاد   بخش چهارم در فصولي مجزا به       

 سياسي، نظامي، ديواني، علـم  هايبويه توجه دارد و سعي شده است رهاورد    دوره آل 
  .و ادب و مذهب و اقتصاد اين دوره مورد بحث قرار گيرد
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