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 بویه ت در ایران عهد آلالگوي رابطه دین و دول

  

  سید هاشم موسوي ،محمد بشردوست اطاقور، هادي نوري

  

  )15/05/99تاریخ پذیرش ، 18/01/99فت (تاریخ دریا

 

  چکیده

دلیل تقید به آیین تشیع و نگاه مداراگرایانه نسبت به دیگر ادیان جامعه  بویه به دولت آل

رخوردار است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که از جایگاه ویژه در تاریخ اجتماعی ایران ب

بویه از چه منطق نظري پیروي  الگوي تاریخی رابطه دین و دولت در ایران عهد آل«

در راستاي این هدف، از روش مطالعه موردي و روش گردآوري اطالعات اسنادي ». کند؟ می

شود  اي استفاده می شده حیبراي تطبیق الگوي مبتنی بر تجربه تاریخی با الگوهایی نظري طرا

ساالري، سکوالریسم و  ساالري، روحانی قیصریسم، دولت که شامل شش وجه قیصرپاپیسم، پاپ

روایی الئیسیسم است. با نمایش مصادیق واقعی هر یک از الگوهاي نظري در دوره فرمان

ره تهاجم بویه، سه دوره تهاجم، توازن و تدافع استنتاج شد که طی آن در دو رانان آلحکم

ساالري و دوره  ساالري، دوره توازن شاهد تثبیت الگوي دولت شاهد تأسیس الگوي دولت

  ساالري هستیم. ساالري به الگوي روحانی تدافع شاهد گذار از الگوي دولت
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)، اما کمتر دینـی را  122: 1372  است (الیاده،  بوده» دینی«عالم،  و در سراسر  تاریخ  بشر در طول

کـه پلوتـارك مـورخ     ). چنـان 41: 1376توان پیدا نمود که از لحاظ سیاسی خنثی باشـد (ایـدرم،    می

(دورانـت،  » تر از ساختن دولتی بدون دیـن اسـت   ساختن شهري بدون زمین آسان«گوید:  یونانی می

ترین جوامع مـذهبی تـاریخ اسـت. تـاریخ مـذهبى ایرانیـان        یکی از کهن ). جامعه ایرانی444: 1371

). قبایل آریایى در آغـاز از نظـر   46: 1377جزئى از تحول در باورهاي دینى نژاد آریا است (ویدنگرن، 

کـه هـرودوت    )، چنـان 23: 1354اعتقادات مذهبى، پیوندهاى فکـرى یکسـانى داشـتند (بنونیسـت،     

پرستى گریـزان بودنـد و    ها طبق روح آیین باستانى خویش از بت سایر ملت گوید ایرانیان برخالف می

). پادشاهان ایران نیز خودشان را داراى فـرّه  74: 1393نگریستند (هرودوت،  به آن به دیده پست مى

: 1342کردنـد (صـفا،    عنوان نگاهبانان برگزیده این سرزمین از جانب خدایان معرفـی مـی   ایزدى و به

گیري دین زرتشت که نوسازي آیین سـابق ایرانیـان از اوهـام و     ن نگرش در قالب شکل). تحول ای11

) تنها در عهد ساسانیان پیوندي عمیق با نهـاد دولـت یافـت    92؛ 328: 1359جادوگرى بود (نیبرگ، 

نامـه خـود بـه پسـرش شـاپور       ). امري که اردشیر اول ساسانی در وصـیت 359: 1375سن،  (کریستن

نیاز نیست؛ دین اسـاس ملـک    ن! دین و شاهى قرین یکدیگرند و یکى از دیگرى بىپسر م«گوید:  می

). و در شاهنامه نیز انعکـاس یافتـه اسـت    248: 1374(مسعودي، » است و ملک، نگهبان دین است...

  ).1546: 1369(فردوسی، 

ویژه پیـدا  بویه انعکاسی  بودن حیات اجتماعی ایران و پیوند آن با دولت در عصر آل این وجه دینی

هـا بـدان    اسالم بر سایر ملـت «خلدون  کند؛ یعنی عصر ظهور دولت شیعی مذهب که به تعبیر ابن می

). این ظهور در متن اجتماعی انجام شـد کـه از یـک سـو     420: 1364خلدون،  (ابن» کند مباهات می

انـی (طباطبـایی،   نقطه اوج دو قرن پیکار عملی ایرانیان با دستگاه خالفت در راستاي احیاي تمدن ایر

بـار در   هاي مذهبی و ظهـور تعصـبات خشـونت    دار دو قرن نزاع )، و از سوي دیگر، میراث130: 1383

در مکتـب    ). از جمله افتـراق 170: 1366؛ ابن ندیم، 590میان فرق اسالمی بود (ابن خلدون، همان: 

  دید.تشیع که طی آن به سه شاخه اصلى تشیع زیدى، اسماعیلى و امامى منشعب گر

هاي شیعه نشان داد کـه در ایـران    خاطر حاکمان آن به آموزه بویه و تعلق گیري حکومت آل شکل

قرون نخستین اسالمی، دین حضوري فعال در عرصه سیاست داشته و سیاست نیز در احسـاس نیـاز   

ر عصـر  دایمی به دین قرار دارد. در همین راستا، براي شناسایی الگوهاي رابطه دو نهاد دین و دولت د

دهنـده تعامـل اسـت یـا تخاصـم؟ لـذا        شود که آیا منابع تاریخی نشـان   بویهیان این مسأله مطرح می

بویـه   الگوي تاریخی رابطـه دیـن و دولـت در ایـران دوره آل    «پرسش اصلی مقاله حاضر این است که 

بـال  دن بـر ایـن اسـاس، مقالـه حاضـر بـه      ». منطبق با کدام یک از الگوهاي نظري طراحی شده است؟

بویه است و نمایش مصادیق واقعی هر یـک   مند رابطه دین و دولت در عهد آل توضیح و توصیف نظام
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بویه، مقصد نهایی این مقاله خواهد بود تـا زمینـه    از الگوهاي نظري در دوره فرمانروایی حکمرانان آل

  دد.بویه مهیا گر نظري الزم براي توضیح الگوي تاریخی رابطه دین و دولت در عهد آل

 

  پیشینه تحقیق

هـا و   بویه مستلزم واکـاوي انتقـادي پرسـش    بررسی الگوي تاریخی رابطه دین و دولت در عهد آل

بویه هستند و منـابع دسـت دوم    هاي تحقیقات پیشین است. منابع دست اول متعلق به عصر آل پاسخ

  اند.   پرداخته هاي امروزین در خصوص آن دوره به تفحص به اتکاي منابع اصلی و اتخاذ رهیافت

مسـکویه رازي، از نزدیکـان ابـن عمیـد،      ه.ق) مهمترین اثر ابن 420( تجارب االمم و تعاقب االمم 

عمیـد مهلّبـی و    هاي او از ابـن  وزیر و استاد عضدالدوله در فلسفه و سیاست است. مشاهدات و شنیده

واسحاق ابـراهیم بـن هـالل    بویه است. اب کارگزارن حکومتی درباره اوضاع سیاسی و اقتصادي زمان آل

) را به دسـتور عضـدالدوله دربـاره چگـونگی ظهـور      1973(التاجی اخبار الدوله الدیلمیه  صابی کتاب

هاي آنان با یکدیگر نگاشته است. ابوالحسین هالل بن  بویه و برخی درگیري دیلمیان، اصل و نسب آل

از کاتبان بویـه و ماننـد مسـکویه بـه      )ه.ق 448( تحفه االمراء فی تاریخ الوزراء محسن صابی با کتاب

بلخـی بـا نگـارش در     ابـن  نامه فارس .طور دقیق واقف بوده است به 447تا  360هاي  اخبار اداري سال

ه.ق)، داراي اطالعات ارزشمندي در تاریخ و اوضاع دوره  448تاریخ نزدیک به سقوط بویهیان فارس (

) اثـر  1363( سن التقاسیم فـی معرفـۀ االقـالیم   احتثبیت حکومت بویه و زوال شهرهاي فارس است. 

هاي اسالمی و نـواحی اطـراف آن در اواخـر قـرن      او در سرزمین  الدین مقدسی، شامل سفرنامه شمس

مجمـل  بویـه اسـت.    ه.ق حاوي اطالعات پیشینیان و مشاهدات شخصـی خـود دربـاره اقـدامات آل    4

ه.ق) بواسـطه حضـور    520بویه (حدود  ن آلاي مجهول و نزدیک به زما با نویسنده التواریخ و القصص

گیري از آثار آن عصر مانند تاریخ ابوسـعید آوي   بویه و بهره مستقیم مولف در مناطق تحت تصرف آل

اثیـر نیـز    اثر ابن الکامل فی التاریخبویه است.  و کتاب التاجی داراي اطالعاتی اندك اما مهم درباره آل

  بویه است. عصر آل خالفت بویهیان مکمل منابع هم از جهت اطالعات دقیقش درباره پایان

احیاي فرهنگـی در   منابع معاصر مربوط به دوره آل بویه با اثر ارزشمند جوئل کرمر تحت عنوان 

هاي حیـات   گرایی، رنسانس و ریشه ) قابل عنوان است که در آن به بررسی انسان1375( بویه عهد آل

اوضـاع اجتمـاعی در دوره آل بویـه؛    یـز متحـده در کتـاب    پـردازد. روي پرو  فرهنگی در آن دوره مـی 

هـاي   گیري نظام ) با استفاده از منابع اولیه به تاریخ شکل1388(وفادارى و رهبرى در جامعه اسالمى 

 بویـه  بـاززایی پادشـاهی در دوره آل  پـردازد.   ه.ق مـی  5و 4سیاسی و فقهی در جامعه اسالمی قـرون  

بویه و در مقام یکـی از   آلمانی درباره آل  شده به ترین اثر نوشته جمعنوان پرح ) هربرت بوسه به1969(

 بویـه در عـراق   سلسـله آل هـاي ایرانـی مطـرح اسـت. دانوهـو در       سندشناسان زبردست تاریخ سلسله

پرده ایرانـی بـین حملـه مسـلمانان      ) با نقد نظر مینورسکی درباره بویهیان، تحت عنوان میان2003(
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داري در  بان، به مطالعه نهادهاي سیاسی و اجتماعی مانند خالفت و اقطـاع ز هاي ترك عرب و حکومت

هـاي شخصــی، مکاتبــات رســمی   نامــه) در 2002یــو هاخمــایر ( کـالوس  پــردازد. دوره بویهیـان مــی 

هاي اشـکال و انحـراف    بویه به دلیل ضعف اند که گزارش منابع روایی دوران آل نشان داده بویه آل انشاء

بویـه و   آلمانده انتزاعی، شیئی و دیوانی تکمیل گردد. علـی اصـغر فقیهـی در کتـاب      یباید با آثار باق

گیـري   ) به بررسی زندگی اجتماعی مردم در عصر بویهیان و چگونگی شکل1357( اوضاع زمان ایشان

تـاریخ  فـر در کتـاب    پردازد. محمد ایمانی فرهنگ و طبقات مختلف جامعه و زوال خالفت عباسی می

) به خالء علمی و نیز تشـکیالت  1389( بویه آل  ، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی دوره سیتحوالت سیا

) بـا  1379» (بویـه  شکوفائی فرهنگـی در عصـر آل  «پردازد. داود الهامی در مقاله  بویه می حکومتى آل

ـ    بویه به تأیید ادعاي آدام متز مبنی بر عصر رنسانس اسالمی بودن آل ق دنبال شـواهدي در تأییـد رون

عوامل تضعیف دیوانسـاالري آل  «گردد. محمدي و انصاري نیز در مقاله  علمی و فرهنگی این دوره می

ها عامـل   دهند که تعارضات ساختاري دیوان ) نشان می1392» (بویه و نقش آن در انحطاط حکومت

  بویه بود تا عوامل بیرونی و صوري. انحطاط تشکیالت درونی آل

، منابع مذکور کمتر نشانی از ارائه منظر جامعه شـناختی بـه تـاریخ    با توجه به هدف پروژه حاضر

بویه دارند. افرادي مانند مسکویه و هاللی صابی بـر زنـدگی دربـاري و     هاي میانه و بویژه عهد آل سده

بویـه و   ه.ق) متمرکز هستند و فردي مانند کرمر به تحول فرهنگی عصـر آل  448سیاسی حاکمان و (

پـردازد.   ول محور ارتباط دو قدرت سیاسی آل بویه شیعی و خالفت سـنی مـی  مطالعه روي متحده ح

گیري نهادهاي مختلف در دولـت شـیعه مـذهب بویـه      مطالعات بوسه، دانوهو و هاخمایر نیز بر شکل

هـا چنـان اسـت کـه هـدف مـا، یعنـی تحصـیل          اند. نوع و پردازش اطالعات این پژوهش تمرکز یافته

  سازد. پذیر نمی ا امکانتعامالت بین این دو نهاد ر

  

  مبانی و چارچوب نظري 

بویـه نیازمنـد شـناخت     تدوین الگوي نظري الزم براي تحلیـل رابطـه دیـن و دولـت در عهـد آل     

هاي موجود است. در یک نگاه کلی، ارتباط بین دو حوزه دیـن و دولـت بـه شـکل ادغـام       بندي طبقه

). 246-248: 1383ابـل تصـور اسـت (حقیقـت،     (اتحاد) یا تعامل (همکاري) و یا استقالل (جدایی) ق

گـردد (ژیلسـون،    ها تقسیم میها و حداقلیالفراغیها، منطقۀ دیدگاه ادغام خود به سه نوع حداکثري

گرایـان،  تفکیـک   بنـدي  توان بـه طبقـه   ). در حالت استقالل می309: 1382؛ خسرو پناه، 5-2: 1371

). دیدگاه تعامل به سـه  3دین دست یافت (حقیقت، همان: گرایان و مخالفان نهاد انزواگرایان، تفصیل

هـا قابـل تصـور اسـت     صورت نظارت نهاد دین بر دولت، نظارت دولت بـر نهـاد دیـن و همکـاري آن    

  ).  130-135(کدیور، همان: 
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در میان اندیشمندان ایرانی، حاتم قادري به شش مدل وسعت دین، وسعت سیاسـت، انطبـاق دو   

)؛ واعظی به پنج حالت وضعیت اتحاد، 437-438: 1378کند ( و تباین اشاره میحوزه، تداخل؛ انطباق 

)؛ بشیریه به تقسیم دوگانه 24-30: 1378حاشیه راندن دین، و استقالل دو حوزه ( انکار، هم پیمانی؛ به

زند به چهار شکل وحـدت   )؛ و علیرضا شجاعی61-55: 1378جدایی و ترکیب حوزه دین با سیاست (

  ).45-46: 1387کند ( گرایی، انفکاك و واگرایی و ستیز اشاره می دت و همکامل، معاض

) بـه چهـار   1384( مذهب و سیاست در اندیشـه مـدرن  در حوزه اندیشه غربی، موریس باربیه در 

کنـد   ها و انتقاد از رابطه، طی پنج سده اخیر اشـاره مـی  برداشت غلبه دین، غلبه سیاست، تفکیک آن

). داورسون وابستگی دولت به دین را تئوکراسی، وابستگی دیـن بـه دولـت را    19-23: 1384(باربیه، 

). دي. اي. 93: 1381دانـد (داورسـون،   هاي الئیک مـی ها را ویژگی نظامنیمه تئوکراسی و جدایی آن

) بر اساس معیار اتحـاد یـا انفکـاك اقتـدارهاي سیاسـی و      1970( دین و توسعه سیاسیدر  1اسمیت

). آر. 89 -90: 1376گویـد (شـجاعی زنـد،     سخن می 3و کلیسایی 2وجهی ارگانیکدینی از الگوي دو 

هـاي بیرونـی و    ) بـر اسـاس دو معیـار الـزام    1985» (دین یا سیاست: معضل غرب«در مقاله  4پانیکار

 9اسـتقالل  8سـاالري،  هسـتی  7توتالیتاریسـم،  6تئوکراسی،  5درونی به ارائه الگوي پنج وجهی مونیسم،

 10قیصر ـ پاپیسم،  به مدل سه وجهی» مشروعیت«ماکس وبر بر اساس معیار ). 93ان: پردازد (هم می

رابرتسـون بـا پیشــنهاد    ).225: 1379(رابرتسـون،   کنـد  و تئوکراسـی اشـاره مــی   11سـاالري  روحـانی 

بنـدي چهارگانـه تئوکراسـی،     ، طبقـه »قیصـر ـ پاپیسـم   «تـر   به عنوان شکل ضعیف 12»اراستیانیسم«

  ).  225-226کند (همان:  ـ پاپیسم، و اراستیانیسم را ارائه می ساالرى، قیصر روحانى

هـا بـه   الگوهاي نظري مذکور در عین مزایا هر کدام واجد نواقصی هستند که مانع از پـذیرش آن 

گردد. الگوي دو وجهی بسیاري از اشـکال تعامـل را    عنوان الگوي جامع تحلیل رابطه دین و دولت می

گیرد اما در  وجهی فاصله می سازي الگوي دو گذارد. الگوي پانیکار از ساده از شمول کار خود بیرون می

تعیین دقیق الگوهاي وحدت و جدایی رابطه دین و دولت ناکام است. براي مثال، تمایز میان مونیسم 
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دقت مشخص نشده است، از تئوکراسی به عنوان نوعی روابط دیگرسـاالري سـخن    ساالري به با هستی

کنـد.   وجه تقابل دین با دولت توجـه نمـی   مستلزم جدایی دین از دولت است و یا به شود که گفته می

طرحی مشخص دارد اما تنها به دو بعد وحدت و جدایی دین و » چهار وجهی وبر ـ رابرتسون «الگوي 

انـد. شـجاعی زنـد وجـه تقابـل را بـه        دولت توجه شده و ابعادي مانند تقابل یا استقالل مغفول مانده

) اما طرح او به دلیل ندیدن وجه استقالل هـم نـاقص   95: 1376افزاید ( می» وبر ـ رابرتسون «الگوي 

شـود و بـا افـزودن     استفاده می» وبر ـ رابرتسون «رسد. از این رو، در تحلیل حاضر از الگوي  نظر می به

شـش   الگـوي «معناي تقابل) بـه آن یـک    (به 2طرفی) و الئیسیسممعناي بی (به 1دو وجه سکوالریسم

  شود. جهت تبیین رابطه میان دین و دولت در عهد آل بویه طراحی می» وجهی

) کـه وجـه   290: 1377ارائـه شـده (همیلتـون،    هاي مختلفی درباره مفهـوم سکوالریسـم    تبیین

کننـد کـه    هـا اسـتدالل مـی   . همـه آن )Gorski, 2000: 139( اسـت » تمایز«ها در تز اشتراك آن

اي از همـدیگر   طـور فزاینـده  فرایند سکوالریزاسیون با گذشت زمان بـه نهادهاي دینی و غیردینی در 

جـاي آن، ادارات تخصصـی دولتـی    کلیسا انحصار امور دینی را از دست داد و بـه  کنند. تمایز پیدا می

). نمودهاي دینی کلیساها بـه تنهـا   69: 1383هاي کلیسا شدند (رانسفیلد،  دار برخی از فعالیت عهده

هاي احتمالی تبدیل شـدند. بـه ایـن ترتیـب،      دینی در کنار دیگر مدل هاي مایه نیک مدل ممکن درو

  ).88 -94: 1383شکل اجتماعی جدیدي از دین ظهور یافت (الکمن، 

این شکل جدید دین از سوي دو پارادایم با دو تفسیر خـاص از سکوالریسـم مـورد بررسـی قـرار      

ین واجد برداشتی افراطی و پـارادایم دوم بـا تزهـاي    . پارادایم اول با تزهاي امحا و افول دگرفته است

 :Gorski, ibid(شدن و تغییر شکل دین حامل تفسیري معتدل از سکوالریسـم هسـتند    خصوصی

توصیف » الئیسیته«اصطالح  در بستر تاریخی انقالب فرانسه بابرداشت افراطی از سکوالریسم  .)208

لف ضـددینی اطـالق مـی شـود (فیاللـی انصـاري،       هاي حتی گاه کامال مخـا  گردد که به برداشت می

جویانه داراي دو جنبه اسـت:  برداشت معتدل از سکوالریسم با تفسیري کمتر پرخاش اما ).26: 1380

شـمولی کـه هـیچ گونـه ادعـاي      ) اعتقاد بـه اصـول اخالقـی جهـان    2طرفی نسبت به ادیان؛ () بی1(

  ).  62: 1382و هال، اسکات (مخالفتی علیه اصول مذهبی و ایمانی ندارند 

رابطه میان دین و دولت بر سـه بعـد وحـدت کامـل، جـدایی      » الگوي شش وجهی« ترتیب، بدین

بویـه   نسبی و جدایی کامل استوار است که از این الگو براي تحلیل رابطـه دیـن و دولـت در عهـد آل    

  گردد: استفاده می

مرجع سیاسی خـود را متـولی   ) قیصر پاپیسم: صورتی از وحدت کامل دین و دولت که در آن 1(

  امور دینی می داند و دین مقهور قدرت سیاسی است 
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) تئوکراسی یا پاپ قیصریسم: صورتی از وحدت کامل دین و دولـت کـه در آن  مرجـع دینـی     2(

قدرت سیاسی در دست مرجع عالی روحانی (پیـامبر، خلیفـه یـا     همزمان متولی امور سیاسی است و

  پاپ) قرار دارد.  

ساالري: صورتی از جدایی نسبی (استقالل در عـین وابسـتگی) میـان دیـن و      ستیانیسم یا دولت) ارا3(

  تر قیصرـ پاپیسم است.   دولت که در آن دولت تسلط نسبی بر روحانیون دارد. اراستیانیسم نوع خفیف

عنـوان  ساالري: صورت دیگر از جدایی نسبی دیـن و دولـت کـه در آن روحـانیون بـه      ) روحانی4(

  یان دین بر دولت تسلط دارند و در عین حال مسئولیت اجرایی سیاسی ندارند. متول

ادیـان موجـود   ) سکوالریسم: صورتی از جدایی کامل دین و دولت که در آن دولت نسـبت بـه  5(

طرفی دارد. گوناگونی و رقابت دینی وجود دارد که باعث افزایش مشارکت دینـی اعضـاي   موقعیت بی

  جامعه می شود.

دولت فاقد قدرت مـذهبى و  ئیسیسم: صورتی از جدایی کامل میان دین و دولت که در آن ) ال6(

  بدون غلبه برهم، در تضاد با هم قرار دارند.کلیساها فاقد هرگونه قدرت سیاسى هستند. دین و دولت 

  

  شناسی روش

فـی  هاي تحقیق در علوم اجتماعی با توجه به ماهیت موضوع تحقیق به دو دسته کمی و کی روش

). بررسی موضـوع تحقیـق حاضـر بـا روش مطالعـه مـوردي       106: 1382شوند (ازکیا،  بندي می طبقه

شود که در آن پژوهشگر به فهم یا تبیـین یـک پدیـده یگانـه شـامل یـک برنامـه،         تاریخی انجام می

هـا   داده آوري هاي گوناگون جمع پردازد و با استفاده از روش رویداد، فرایند، نهاد، یا گروه اجتماعی می

بـا  «). اطالعـاتی کـه   12: 1373آورد (کرسول،  در طول زمانی طوالنی، اطالعات وسیعی را فراهم می

: 1390(بلیکـی،  » شوند عنایت به هدف آشکار بیرون کشیدن نتایج نظري از آن، در کنارهم چیده می

اسـت. در  هـاي نظـري    گیـري  ) و تحلیل بر مبناي چارچوب نظري مناسب و یا پشـتیبان نتیجـه  281

واقع، در تحلیل تاریخی موردي هدف عمده درك واقعیت در پرتو تئـوري و مطالعـه میـزان تطبیـق     

  ).  198: 1391پذیري تئوري با واقعیت است (ساعی، 

ها در تحقیق حاضر از نـوع اسـنادي اسـت کـه از دو      با عنایت به این منطق، روش گردآوري داده

). اسـناد مکتـوب در دو قالـب    326: 1377شود (بیکـر،   مینوع تاریخ شفاهی و تاریخ مکتوب تشکیل 

هاي آماري، مطبوعات، اسـناد شخصـی، آالت و    ها، شمارش دوم شامل بایگانی اول و دست اسناد دست

  ).261: 1386شود (ساروخانی،  و فیلم، نوارهاي صوت و مانند آن استفاده می  ابزار، تصویرها، عکس

سازي، و توالی زمانی وجود دارد (یـین،   لی تطبیق الگوها، تبیینها، سه راهبرد ک براي تحلیل داده

جا که مطالعه موردي حاضر از نوع توصیفی است از روش تطبیق الگو (نـوع  ). از آن167-151: 1376

شود کـه در آن الگـوي مبتنـی بـر تجربـه تـاریخی بـا الگـوي نظـري           هاي رقیب) استفاده می تبیین
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کـانون توجـه الگـوي کلـی نتـایج و میـزان تطبیـق الگوهـا اسـت.           شـود.  شده مقایسه مـی   بینی پیش

معناي درسـتی آن الگـوي نظـري     بودن تطبیق الگوي تجربی با یکی از الگوهاي رقیب به آمیز موفقیت

بویـه   تـک حاکمـان آل   گانه رابطه دین و دولـت در مـورد تـک    ). الگوي نظري شش154است (همان: 

ها منتهی به تعیین دقیق الگوي کلـی حـاکم بـر ایـن     پذیري آن بقشود تا میزان انطا کار گرفته می به

  دوره گردد.

  

  هاي تحقیق یافته

هـاي مخصـوص حضـور     بویه، شـیعیان در شـهرهاي بـزرگ و محلـه     پیش از به قدرت رسیدن آل

داشتند. در عراق، اکثریت مردم بغداد شیعه و حنبلی بودند. مردم کوفه بجز محله کناسـه کـه سـنی    

). در 126: 1361ی شیعه بودند. در بصره هم تعداد زیادي شیعه وجود داشـت (مقدسـی،   بودند، همگ

). در گرگان 361: 1366حوقل،  ایران نیمی از مردم اهواز و تمامی مردم قم و کاشان شیعه بودند (ابن

و طبرستان و فارس، بویژه سواحل متصل به عراق شیعیان زیـادي وجـود داشـتند (مقدسـی، همـان:      

اضی عبدالجبار همدانی، رئیس فرقه معتزله در قرن چهـارم هجـري، نیـز در کتـاب خـود از      ). ق439

که حاکمان آن مناطق همگـی   گسترش شیعه در دیلم و بحرین و شام و آذربایجان سخن گفته و این

 295-320). با این همـه، تـا پـیش از خالفـت المقتـدر (     443: 1961از یاران شیعه بودند (همدانی، 

تـوان یافـت (کبیـر،     واریخ از شیعیان کمتر نامی به عنوان یک جامعه متشکل و منسجم میه.ق) در ت

  بویه است. گیري دولت آل ). تغییر این وضعیت مرهون شکل309: 1381

ــامی    در خصــوص مــذهب آل   بویــه ســه نظریــه وجــود دارد: الــف) شــیعه زیــدي؛ ب) شــیعه ام

)، 182: 1374شـدند. مورخـانی ماننـد مسـعودي (     ؛ ج) ابتدا زیدي اما بعد شیعه امامی-عشري ثنی-

ها یعنی طبرسـتان  ) بر زیدي بودن خاستگاه تشیع آن120: 1371اثیر ( ) و ابن569: 1361مقدسی (

گیـرد. محققـان دیگـر ماننـد      ) نیز قرار می276: 1353کنند که مورد تأیید پطروشفسکی ( تأکید می

) بـا  64: 1378ودن فرزندان ناصر اطروش، خضري () با تأکید بر شیعه امامی ب416: 1380مستوفی (

عنـوان   جنید بـه  ) با بیان انتخاب ابن439: 1354تأکید بر حتی خود اطروش، قاضی نوراهللا شوشتري (

السـعداء صـیروري کـه     ابـی   با استناد به تـاج الروسـاء ابـن     )41: 1374مرجع فقی معزالدوله، شیبی (

انـد. ایـن تعلـق خـاطر      بویه تأکید کرده بر شیعه امامی بودن آل بویه را به جرگه شیعیان وارد کرد، آل

)، احسـان  480: 1357بویه به تشیع امامی مورد حمایت محققان معاصر چون علی اصغر فقیهـی (  آل

  ) نیز قرار دارد.363: 1377) و برتولد اشپولر (82: 1375)، جوئل کرمر (157: 1356یارشاطر (

بویه اختالفی وجود ندارد. شواهد موجود حـاکی از آن اسـت کـه     که در شیعه بودن آل نتیجه این

بویـه   بویه به وقت خروج از دیلمان بر مذهب زیدي بودند امـا در نهایـت گـرایش تمـام امیـران آل      آل



 1399بهار ، 1 شمارهشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

130 

دارانه نسبت بـه شـیعیان و بزرگـان     شیعه امامیه شده است و اعمالی همچون رفتار محترمانه و جانب

واري عاشورا و عید غدیر، ساخت مقابر شـیعه و تـرویج مـذهب شـیعه     آن مذهب، برپایی مراسم سوگ

: 1391؛ ابـن خلـدون،   163-164و  15: 1358امامی در عراق مؤید این عقیده می باشد (ابن جوزي، 

  ).183: 1352؛ ثعالبی، 184: 1942؛ مقریزي، 420

الزم اسـت ترتیـب   آفرینی علماي مذهبی در عرصه قدرت  براي تعیین دقیق امکان یا امتناع نقش

زمانی مواجهه امیران بویه با آنان، از علی عماد الدوله آغاز تا آخرین امیر فوالدستون بررسی شـود. در  

بویه مواجه هستیم یا تعدد و گونـاگونی   گردد که با الگویی واحد در طول دوره آلنهایت مشخص می

شـامل ري، اصـفهان،   » جبال«دیلمیان  بویه داراي سه شاخه اصلی: الف) جا که دولت آلالگوها. از آن

شـامل جانشـینان عمادالدولـه؛ و ج)    » فـارس «الدولـه؛ ب) دیلمیـان    و همدان، یعنی جانشینان رکن

شامل خوزستان، کرمان، سواحل خلیج فارس و عراق یعنی جانشینان معزالدوله بود » عراق«دیلمیان 

هـاي مختلـف حکمرانـی    سـرزمین ) کـه همزمـان در   424: 1367؛ زرین کـوب،  222: 1363(گاهن، 

یافت، ردیابی تـأثیر و تـأثرات عالمـان دینـی در سـاحت      کردند و قلمرو آنان نیز متعاقباً تغییر می می

بویـه را   قدرت این دوره با دشواري همراه خواهد بود. با این همه، در یـک تحلیـل، ادوار حکومـت آل   

 -400) دوره امپراتـوري ( 2ه.ق)؛ ( 333-365) دوره آغـازین ( 1توان به سه دوره تقسـیم نمـود: (  می

 ).74: 1375ه.ق) (کرمر،  400 -443) دوره افول و سقوط امپراتوري (3ه.ق)؛ ( 365

  

  ه.ق) 365 - 333دوره آغازین ( -

: 1360این دوره شامل سلطنت دو فرزند ارشد ابوشـجاع بویـه مـاهیگیر دیلمـی (ابـن طقطقـی،       

باشد. وقتی خالفت  ه.ق) می 320-366الدوله ( حسن رکن ه.ق) و 320-338)، علی عمادالدوله (378

 -دیـد بعضـی وزراي خـود    ) بـه صـالح  27هاي برادران بویه را دید (مقریزي، همان:  عباسی پیشرفت

با آنان از در مماشات درآمده و علی را عمادالدوله ملقب نمود. جایگاه ارشدیت علی  -مقله ازجمله ابن

). 335اثیـر، همـان:    مـورد احتـرام خانـدان بویـه قـرار داشـت (ابـن        عنوان یک اصل تخلف ناپـذیر  به

متابعت خلیفه عباسـی درآمـد تـا    مصلحت سیاسی بهبندي به عقاید شیعه، بنا بهعمادالدوله برغم پاي

). تسـامح  282طقطقی، همان:  ؛ ابن373مسکویه، همان:  گاهی داشته باشد (ابن در برابر مرداویج تکیه

الدوله نسبت به مردم سایر مذاهب هم باعث گسترش اندیشـه شـیعی در ایـران و    و آزاداندیشی عماد

هاي مختلف مـذهبی را نـزد دسـتگاه سیاسـی بـویهی صـاحب اعتبـار سـاخت.          عراق شد و هم طیف

  ).  399مسکویه، همان:  که وزیر او ابوسعد اسرائیل فردي مسیحی بود (ابن چنان

ه عمادالدوله نوعی حکومت در حال گذار است کـه در  از نقطه نظر الگوي رابطه دین و دولت، دور

نهایی نیافته اسـت. حکومـت عمالدالدولـه زیـر لـواي تأییـد         ارتباط با نهادهاي اجتماعی هنوز سامان

اش در  هـاي حکـومتی   خالفت بغداد قرار داشت اما در قلمرو تحت فرمان خـود مسـتقل بـود و حکـم    
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تسنن و زردشتیان مبتنی بـر آزادي عمـل فـرق مختلـف      ارتباط با پیروان مذاهب مختلف اعم از اهل

طرفی دولت نسبت به ادیان موجود جامعـه  معناي بیبود. امري که نشانه یک الگوي نظري سکوالر به

است اما تخاصمی هم با آنان ندارد که تبدیل به الئیسیته شود. با ایـن همـه، اقـدامات حمـایتی (در     

نبیهی (در ارتباط بـا تعصـبات اهـل سـنت) در حـوزه امـارتش در       ارتباط با زردشتیان) و رفتارهاي ت

فارس، نمایانگر خودمختاري خاصی در حکومت امیر بویهی است و به وقت اقتضـائات حکـومتی و بـا    

هاي مذهبی معـارض،   تبدیل منازعات مذهبی به معضالت اجتماعی با بر سر جاي خود نشاندن طرف

ساالري اسـت کـه در    عالمان مذهبی، نمایانگر الگوي دولت بدون رعایت مالحظات خالفت بغداد و یا

  آن دولت از دیانت و روحانیت جدایی نسبی دارد و بر آن مسلط است.      

الدوله در دربار مرداویج زیاري با اندیشه احیاي سلطنت  عنوان گروگان برادرش عماد الدوله به رکن

الدولـه   ). رکـن 145اثیر، همان:  ؛ ابن359ـ   358: 1374هاي ایرانی قدیم آشنا شد (مسعودي،  سلسله

ه.ق خـود در ري   351ضرب شده سال   تحت تأثیر این اندیشه اعاده شاهنشاهی ایرانی در مدال نقره

 :Busse, ibid» (شکوه شاهنشاه افزون باد«همچون شاهان ایرانی تاج بر سر دارد و به خط پهلوي 

لـت نسـبت بـه دسـتگاه مـذهبی خالفـت سـنی و        کند. امري که نشـانه اسـتقالل دو   ) ذکر می236

هاي اجتماعی، بویژه روحانیون شیعی، و نمایانگر آن است که دولت بویه برغم وابستگی و اعـالم   گروه

  تابعیت به دستگاه خالفت بر آزادي عمل محدود مذهبی دستگاه روحانیت باور دارد.   

الدوله بـه ري   ه.ق با دعوت رکن 347در عصر او، شیخ صدوق از رهبران اصلی مکتب قم در سال 

). 231: 1354(شوشـتري،  » سلطان شیخ را تکریم تمام نمود و جـوایز و اقطـاع مقـرر فرمـود    «آمد و 

هاي عرفی کتاب السلطان را تدوین و یکی از کتب اربعه، یعنی  شیخ براي ساماندهی روابط با حکومت

و بـرادرش   اخبـار الرضـا(ع)   عیـون او کتاب  را در فقه شیعه تاًلیف کرد. همچنین من الیحضره الفقیه،

  ).  479، 279: 1366عباد نوشتند (فقیهی،  بن نام وزیر شیعی صاحب را به العملکتاب 

ساختمان مزار علی بن موسی الرضا(ع) در «گوید  الدوله، مقدسی می در رابطه با تقید شیعی رکن

کـه  ه.ق در اصفهان، با این 345سال  ). در حادثه90(متز، همان: » الدوله بویهی ساخت طوس را رکن

الدوله فقط باج سـنگینی بـر مـردم     دلیل سب صحابه بود، رکن عامل درگیري یکی از شیعیان قمی به

جـا  ). از آن88ش: 1405بابویـه،   ؛ ابـن 517اثیر، همان:  اصفهان که اکثراً سنی بودند، تحمیل کرد (ابن

سی، اذعان نداشتند، مبلغان شیعه امامیـه و اسـماعیلیه   بویه به لزوم دینی اطاعت از خلیفه عبا که آل

اجازه داشتند که در بالد تابعه ایشان به تبلیغ تشـیع مبـادرت کننـد و حتـی اهـل سـنت را مجبـور        

  ).  97: 1371کردند که در اجراي مراسم مشهور، با شیعه شرکت ورزند (صفا،  می

ر مجالس درباري و اخـذ گهگـاهی   ها باید گفت حضور پررنگ شیخ صدوق د در تفسیر این کنش

دهنـده اعـالم    عباد اوال نشـان  بن تأییدات شیخ در تصمیمات دولتی در کنار حضور وزیر شیعی صاحب

نهد. ثانیـاً   موضع دولت در حوزه مذهبی است که دو الگوي سکوالر و الئیسیته را از این دوره کنار می
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الدوله بعنوان مرجع سیاسی متولی امـور   رکن شود چون نه قیصري دیده نمی دو الگوي قیصرپاپی و پا

دینی بود و نه وزیر صاحب و امثال شیخ صدوق صاحب اختیار قدرت سیاسـی بودنـد. شـرایط حتـی     

معنی درجه باالي استقالل دین و تسلط روحانیون بر عرصه قدرت سیاسی هـم نیسـت تـا الگـوي      به

تنها بر مبناي باورهاي نخستین بویهیان  الدوله ساالري عنوان شود. سیاست مذهبی عصر رکن روحانی

به تشیع و اعتقدات آزادگونه آنان تفسیرپذیر است نه مداخله مـذهبی مسـتقیم شـیخ در قـدرت یـا      

اش،  الدولـه بـا همـه تعلقـات مـذهبی      گیري یک نهاد منسجم مذهبی مسلط بر دربار بویه. رکن شکل

دینـی حفـظ نمـوده بـود و تعلقـات       جایگاه باالدستی و تسلط نسـبی خـود را نسـبت بـه نیروهـاي     

کند و التزامش به تشیع نه به دلیل  دهد که امیر بویهی مسیر خود را طی می گرایانه او نشان می ایران

یـد خالفـت عباسـی از     تسلط روحانیون شیعی بر دربار بویه بلکه در راستاي هدف اسـتراتژیک خلـع  

سـاالري در رابطـه دیـن و دولـت عصـر       دولـت کننده الگـوي   مقدرات ایران قابل است که او را تثبیت

سازد که در آن دولت از دستگاه روحانیت استقالل نسبی دارد و در عـین برگـزاري    بویه مطرح می آل

 هاي مذهبی خاص زیر تسلط متولیان آن قرار ندارد. آیین

  

  ه.ق) 400-365دوره امپراتوري ( -

ه.ق)،  346-324الدولـه (  طنت معـز باشـد: نخسـت، سـل    دوره امپراتوري خود شـامل دو دوره مـی  

ه.ق)، و دوره میـانی شـامل سـلطنت     359تا  355ه.ق) و فخرالدوله ابوالحسن ( 357-345عزّالدوله (

ــدالدوله ( ه.ق)،  388-379الدولــه ( ه.ق)، صمصــام 379-372الدولــه ( ه.ق)، شــرف 338-372عض

  ی باشد.ه.ق) م 415-403شجاع ( ه.ق)، و سلطان ابو 403 -388الدوله ( بهاء

احمد معزالدوله جوانترین فرزند ابوشجاع بویه با تداوم راه برادرانش بـه حلقـه افسـران مـرداویج     

الدولـه   پیوست که زمینه را براي تصرف بغداد و ایجاد امپراتوري بویهیان فراهم نمـود. حکومـت معـز   

فت پایین کشـیده و از  بویه است. در آغاز، خلیفه از مسند خال عصر غلبه تشیع و آغاز دوره تهاجم آل

). اختیارات خلیفه به کلـی از او سـلب شـد؛    86-87مسکویه، همان:  دارالخالفه بیرونش انداختند (ابن

) و هـیچ احترامـی بـراي    211: 1961شـد (همـدانی،    که نام خلیفه فقط در خطبه ها ذکـر مـی  چنان

الدولـه حتـی    محروم شد. معـز  ). خلیفه از داشتن وزیر379: 1382التواریخ،  خلیفه باقی نماند (مجمل

اند  ). منابع زیدي نقل کرده315اثیر، همان:  اهللا علوي بسپارد (ابنالدین خواست خالفت را به المعز می

.ق  ه 351). در سـال  113: 1377که معزالدوله امام خود را ابوعبداهللا داعی ذکر کرده بود (مادلونـگ،  

: 1358جـوزي،   بویه بر معاویه لعنت فرستادند (ابـن  به دستور معزالدوله در مساجد تحت حاکمیت آل

ه.ق در بغداد مراسم سوگواري عاشوراي حسینی صورت گرفت (مسکویه، همان:  352)؛ در سال 140

-425خلدون، همـان:   )؛ دستور به برپایی عید غدیر در بغداد داد (ابن15جوزي، همان:  ؛ ابن89-188

القضاتی بغداد منصوب کرد (ابـن جـوزي، همـان:     رب را به قاضیالشوا )؛ ابوالعباس عبداهللا نوه ابی420
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افروزي برپا  ه.ق به مردم فرمان داد که جشن کهن آتش 352)؛ و در سال 231؛ مسکویه، همان: 133

  ).113: 1382کنند (پوراحمدي، 

قیصـري، قیصـرپاپی و سـکوالر را در رویـه      هاي این چنینی در عمل الگوهاي نظـري پـاپ   کنش 

کنـد و نـه متولیـان     طرفی مذهبی میسازد. چون شاه بویهی نه اعالم بی عزالدوله منتفی میمذهبی م

خواهد یک خلیفـه   که او می شود. این دینی بر قدرت سیاسی تسلط دارند و نه خود متولی مذهبی می

) نشـانه جـدایی   78؛ مسـکویه، همـان:   315اثیـر، همـان:    علوي را جایگزین خلیفه عباسی کند (ابـن 

که توانایی حذف دستگاه خالفـت و برعهـده گـرفتن     رغم آناه دولت از دین است و امیر بویه بهدستگ

چنـین کـاري کـه معزالدولـه بـا خلیفـه عباسـی         پرهیزد. هم تولیت امور دینی را دارد از انجام آن می

کند رساندن استقالل و قدرت سیاسی روحانیون سنی به کمترین حد ممکن و تبعیت کامل آنـان   می

از دستگاه دولت است. در این زمان، تقریبا تمامی حقوق معنوي و دنیوي خلیفـه از حیطـه قـدرت او    

هـایی   خارج شده بود. براي خلیفه مقرري محدودي تعیین شد که با گذشـت زمـان، حتـی بـه بهانـه     

  ساالري است.    تقلیل یافت. این وضعیت هم دال بر فقدان الگوي نظري روحانی

که سیاست معزالدوله در جهت برکشیدن  معناي سکوالر شدن شاه بویه نبود چرا بهاین وضعیت اما هم 

که مراسم سوگواري عاشوراي حسینی و عید غدیر در بغداد برگزار شد و  شیعیان در جامعه اسالمی بود چنان

دریافـت و  از علماي طراز اول شیعه امامیـه،   جنید اسکافی،  معزالدوله مسائل فقهی و حکومتی خود را از ابن

  ). 421کرد (بوسه، همان:  هاي فقهی و حکومتی او اداره می کشور را براساس دیدگاه

معنـاي ظهـور الگـوي     از طرف دیگـر، گسـترش تشـیع و قـدرت دادن بـه روحـانیون علـوي بـه        

کـه ایـده    بویه همواره سیاست بر مذهب تقدم داشت. چنـان  ساالري شیعی نبود چون براي آل روحانی

بـه اجـرا در نیامـد    » صـیمري «از میان علویان بنا بر مالحظـه سیاسـی و بـا مشـاوره      انتخاب خلیفه

). معزالدولـه جـز در مـوارد تحریـک شـدید احساسـات مـذهبی، از مقابلـه بـا          78(مسکویه، همـان:  

ه.ق با غارت محلـه کـرخ   338کرد، مانند ناآرامی مذهبی سنیان در سال  هاي سنیان پرهیز می تعصب

ندیم از حضـور اقلیـت    ). ابن267اثیر، همان:  ع مهلّبی وزیر شیعی او مواجه شد (ابنکه با برخورد قاط

گوید مانند ابوالعال عیسی نصرانی که محرم  دینی محدود مانویان در بغداد و دستگاه شاهی سخن می

). یا انتخاب سه قاري برحسته قرآن تـا بـراي اهـل تسـنن     Busse, 1969: 422اسرار مهلّبی بود (

سـنت اسـت (حرعـاملی،     ) کـه از آداب اهـل  44جوزي، همـان:   نوبت نماز تراویح بخوانند (ابن بهبغداد 

). تالش زیادي براي آشتی میان بهشمیه زیدي مذهب و اخشیدیه سنی مذهب صـورت  45ق: 1403

گرفتنـد و حتـی    هاي خـود جشـن مـی    ). مسیحیان ایام عید آزادانه در دیر118گرفت (کرمر، همان: 

در جنب منـزل احمـد بـن بویـه     » دیرُ درمالس«یافتند. شابشتی به توصیف  ز حضور میمسلمانان نی

در زمـان    ). حسـن بـن ابـراهیم شـیرازي مسـیحی     3: 1951پـردازد (شابشـتی،    دیلمی در بغداد مـی 

). ابراهیم بن هالل از صائبین در زمان وزارت مهلبی بـه  153دار بود (مسکویه، همان:  معزالدوله خزانه
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). داعیـان اسـماعیلی نیـز تقریبـاً در هـر شـهري از       533اثیر، همـان:   ست دیوان رسائل رسید (ابنریا

  ).  240: 1366ندیم،  النهرین وجود داشتند و آثارشان انتشار گسترده داشت (ابن بین

معناي حذف پیروان دیگر مذاهب و تبعیت  ترتیب، سیاست معزالدوله در تقویت شیعیان به این به

روحانیت شیعی نبود. رفتار سیاسی دولت معزالدوله داراي دو وجه گرایش به تقویـت تشـیع   دولت از 

از زیدیان گرفته تا امامیه حتی تا مرحله انتخاب خلیفه شیعی، و ترجیح سیاست بر مـذهب متجلـی   

در موارد رد پیشنهاد انتخاب خلیفه علوي براي کسب حمایت رعایاي سنی، اتخـاذ سیاسـت مـداراي    

اي و تبعید علماي ِفرق مختلف در جهت ایجاد آرامـش اجتمـاعی    برخورد با اغتشاشات فرقهمذهبی، 

  دارد.» ساالري دولت«نشان از استقالل عمل سیاسی دولت معزالدوله و استقرار الگوي 

رغم عدم برخورداري از تدبیر سیاسی پـدر در  ه.ق) پسر معزالدوله به 357-345عزالدوله بختیار (

هـا   ي ه.ق علیه زید353عنوان حاکم موصل در سال  که به دهنده راه او بود. چنان ادامهتعصب به تشیع 

)، نـزاع میـان   80اقدام کرد و با عزیمت اعتراضی ابوعبداهللا داعی از بغداد به طبرستان (کرمر، همـان:  

. )50اثیـر، همـان:    نظامیان ترك و دیلمی به یک درگیري مذهبی درون جهان اسالم تبدیل شد (ابن

اش نمـود   هـا و اثاثیـه   هاي سپاه حتی با فروش جامـه  در اقدامی دیگر، خلیفه را وادار به تأمین هزینه

). در وقتی دیگر، وزارت ابواسـحاق صـابی را مشـروط بـه مسـلمان شـدنش کـرد        45اثیر، همان:  (ابن

مایت و آنـان  و دیلمیان شیعی از دیلمیان ح  ه.ق میان ترکان سنی 363). در نزاع 309(کرمر، همان: 

  ).  634اثیر، همان:  ؛ ابن367ـ  374را در غارت ترکان آزاد گذاشت (مسکویه، همان: 

این اقدامات نشان از جانبداري و عـدم اسـتقالل مـذهبی امیـر بویـه دارد کـه دو الگـوي نظـري         

کنـد و جـدایی    چنـان از الگـوي قیصـرپاپی پرهیـز مـی      سازد اما هـم  سکوالر و الئیسیته را منتفی می

دستگاه دولت از دین رسمیت دارد. با این همه، عزالدوله نیز مانند دیگر حاکمان بویهی قبل خـود بـا   

کند و بـه وقـتش    وجود تقویت نهاد تشیع از دستیابی آنان به استقالل و قدرت سیاسی جلوگیري می

موصـل)   که در مقابله با مخالفش ابوتغلب (حـاکم حمـدانی   سازد. چنان تبعیت روحانیت را عملی می

سبب پدیدآمدن دو گروه از خواص موافق و مخالف حکومت گردید و وقتی پیشوایان دین نزد بختیار 

او نسـبت بـه     میلـی  ) کـه نشـانه بـی   152-153ها را از سر اکراه روانه نمود (کرمر، همـان:   آمدند، آن

ساالر جـاي   ولتها است. امري که تنها در الگوي نظري د مراجع قدرت دینی و آزادي عمل محدود آن

هـاي   دور از حزم سیاسی عزالدوله در حمایت از شیعه و درگیـري  گیرد. درست است که تعصب به می

هاي عیاري شد که هر یک بر قسـمتی   مداوم سیاسی باعث نابسامانی اجتماعی از جمله پیدایی دسته

هبی بلکه در انفعال یافتن علماي مذ )، نتیجه کار نه قدرت367از شهر مسلط بودند (مسکویه، همان: 

ساالر عزالدوله برغم تعصب به تشیع، وقعـی بـه    وضعیت نابسامان موجود سرگردان بودند. رویه دولت

  نهاد. متولیان دینی در امر سیاست نمی
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عبـاد در سـال    بن الدوله با کمک صاحب ه.ق) پسر کوچک رکن 379 –355فخرالدوله ابوالحسن (

ش تمدید وزارت صاحب بود. تصمیمی که بیشتر بـه درایـت   کار ه.ق بر تخت نشست و نخستین 373

آلود شیعی. در عصـر او، ري یکـی از بزرگتـرین     سیاسی وزیر خاندان بویه مرتبط بود تا اعتقاد تعصب

هاي درس فراوان بود و علماي شیعی زیادي مانند شیخ کلینی و ابـن بابویـه در   مراکز تشیع با کالس

علی و تجلیل سادات تالش وافـر   ه و وزیرش در ترویج عزاداري آلآن حضور داشتند. حاکم شیعی بوی

). این وضعیت تداوم سیاست مذهبی حاکمان پیشین بویهی در نفـی  98-99: 1379کردند (قدیانی، 

زنـد و البتـه    دو الگوي سکوالر و الئیسیته دارد. کماکان امیر بویه از پذیرش مرجعیت دینی سرباز می

رغم اعتقاد و التزام عملـی بـه اعتقـادات    سپارد. حتی به متولیان دینی نمیمرجعیت سیاسی را نیز به 

کند چون تصمیمات دولتش بیشـتر بـر بنیـان مصـلحت      شیعی از وابستگی به اقتدار دینی پرهیز می

). در همـین راسـتا و بـر مبنـاي     278آلود شیعی (فقیهی، همـان:   سیاسی استوار بود تا اعتقاد تعصب

مسلک خود صاحب بـن عبـاد در بسـتر مـرگ      الر نه تنها به وصیت وزیر شیعیسا الگوي نظري دولت

). 304: 1380وزرد (مستوفی،  کند بلکه با مرگ او به مصادره اموال و مدیرانش مبادرت می عمل نمی

  تصمیمی که نشان از استقالل عمل محدود دین و تسلط دولت بر دستگاه روحانیت دارد.

ه.ق) بـا ورود پیروزمندانـه بـه بغـداد      372-338الدوله ( پسر رکن خسرو عضدالدوله ابوشجاع پناه

مشمول دو امتیاز نادر خلیفه شد: اول، نام وي را بعد از نام خلیفه در خطبه خواندند و دوم، مقرر شد 

مسـکویه، همـان:    در برابر محل سکونت او سه بار به هنگام نمازهاي روزانه طبـل نواختـه شـود (ابـن    

روایـی  ارات حکومتی خود را به عضدالدوله تفویض کرد و نیز دو پرچم نشانه فرمان). خلیفه اختی467

عالوه بر درفش سفیدي که به امیران لشکر می دادند، درفش زربفت ویـژه ولیعهـدان   «شرق و غرب: 

). مجموعه دارالمملکه جایگزین مجموعه دارالخالفه شد و خلیفـه از  72: 1364(صابی، » نیز داده شد

). درخواسـت خلـع قـدرت قـابوس از مقـام امـارت       232: 1344یر محروم شد (هندو شـاه،  داشتن وز

قـدرت از   ). ایـن خلـع  89گرگان و تبرستان و تحویلش به مؤیدالدوله در این راستا بود (کبیر، همان: 

سـازد   ساالري را هـم منتفـی مـی    قیصري بلکه الگوي روحانی خلیفه عباسی نه تنها الگوي نظري پاپ

شـود چـه رسـد بـه      اش تهـی مـی   الترین مرجع دینی اهل سنت از تمامی اختیارات سیاسیچراکه با

دهـد تـا    داشتن استقالل سیاسی و آزادي عمل دینی. اما عضدالدوله دستور بـه الغـاي خالفـت نمـی    

شـود و نـه    ترتیب، نه مرجعیت دینی حـذف مـی   پاپی هم کنار گذاشته شود. بدین الگوي نظري قیصر

  دهد. ینی و سیاسی رخ میامتزاج اقتدار د

گرایانه پررنگ عضدالدوله که امري نوپدید بود نیز نشان از اعالم اسـتقالل سیاسـت    ت ایران تمایال

بویه در کتـاب التـاجی هـالل الصـابی      او از راه روحانیت دارد. با سفارش نگارش نخستین تبارنامه آل

). ایـن  38: 1363کت کـرد (بیرونـی،   بویه به بهرام گور ساسانی حر درجهت الصاق نسب آل 70-369

فناخسرو و شیردل ـ براي خود   -هاي (جعلی) پادشاهان ایرانی بازگشت به سنت ایرانی در انتخاب نام
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هجـري، دیـدار    350منقوش بر سـکه ضـرب شـده در شـیراز      "امیر عادل")، لقب 84(کرمر، همان: 

هـاي یـادبود آن کـه     المله در سـکه  ه.ق از تخت جمشید، ذکر لقب شاهنشاه و تاج 363نمادین سال 

هنگام بازگشـت از همـدان در سـال    البته توهینی آشکار به خلیفه بود و فرستادن قاصد نزد خلیفه به

) دیگر Busse, ibid: 176ه.ق تا ورود پادشاهی همچون خسروان ساسانی را به او خبر دهد ( 370

سمت امیراالمرایـی از جانـب خلیفـه در سـال     هنگام دریافت که به گرایانه اوست. چنان تظاهرات ایران

شـد (کرمـر،    ه.ق برایش نوعی تنفیذ و مسح شاهنشاهان ایران قدیم به دست مؤبد محسوب می 367

دهد که قدرت سیاسی از قدرت دینی جداسـت و البتـه    ترتیب، شاه بویه نشان می ). به این85همان: 

م بگیرد و آن را عملی سازد. سیاسـت مـذهبی   تواند مطابق اندیشه خود تصمی بر آن تسلط دارد و می

  ساالري قابل توضیح است. که در قالب الگوي نظري دولت

   هاي تأثیرگذار اجتماعی، عضدالدوله پیرو سیاست جذب و مـدارا بـود. نصـر   از نظر ارتباط با گروه

حاکم بندر سـیراف  هارون، وزیر عضدالدوله و ابوالعالء عبیداهللا از فرماندهان عضدالدوله مسیحی و   بن

ه.ق) عـالم   403).  ابوبکر باقالنی (442؛ مسکویه، همان: 118: 1317یک نفر یهودى بود (خواندمیر، 

). همـین بـاقالنی   96جـوزي، همـان:    اشعري مذهب به عنوان سفیر نزد دولت روم فرستاده شد (ابـن 

هاي علمـاي بـزرگ شـیعه از      حجر عسقالنی به مسافرت معلم فرزند او شد. در احترام به شیعیان، ابن

هـا در   هـاي علمـی و فقهـی آن    االسالم کلینی، شیخ صدوق و شیخ مفید به بغداد و فعالیت  جمله ثقه

). یهودیـان و شـیعیان در مجـاورت مکـانی     83-84مرکز خالفت اهل سنّت اشاره دارد (کرمر، همان: 

دار (خـازن)   سـی خزانـه  ). ناصـر خواشـاذه مجو  Busse, ibid: 89-91کردنـد (  همدیگر زندگی مـی 

). در خصوص مـذهب ظـاهري هـم، مقدسـی     251: 1380عضدالدوله در بغداد زرتشتی بود (حموي، 

داودیان بر قضاوت و کارمندان تسلط دارند و عضدالدوله براي مذهب ظاهري بیش از بقیه «گوید:  می

  ).439(مقدسی، همان: » ارزش قائل بود

دانست. در عصر او،  را از تمنّیات مذهبی شخصی جدا می داري با این سیاست، عضدالدوله مملکت

همگـان در   النـاس   اهللا شیعیان بودند و حـق  اهللا سنیان و فقهاي شیعه مسئول حق خلیفه مسئول حق

). با ایـن همـه، نبایـد از چنـین     33بویه بود (مسکویه، همان:  حل و عقد یعنی وزیران آل  اختیار اهل

که  اوالً او اعتقاد به تشیع امامی داشت و ثانیاً با وجود این در برابـر  سیاستی تصور سکوالر داشت چرا

بقیه و ابوالفتح بن  هاي بختیار و ابن ). نمونه140طقطقی، همان:  کرد (ابن ارباب دین قاطعانه عمل می

دهنده قاطعیت عمل عضدالدوله اسـت. او در توقیـف    عمید و ابراهیم صابی و قاضی ابن معروف نشان

  ).377نزدیک به بختیار تردید نکرد (کرمر، همان:   علویان

بدین ترتیب، هم آزادي مذهبی برقرار بود و هم دولت در موقعیت مسلط قرار داشت. دولـت هـم   

نمود و هـم بـراي روحانیـت شـیعی جایگـاه       کرد و از آن دفاع می به گسترش مذهب شیعه کمک می

سـاالري قـرار نگیرنـد.     و الگـوي نظـري روحـانی    اي قائل بود تا در جایگاه مسلط سیاسی تعریف شده
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چنان امنیتی پدید آید که کسـی بـا زبـان تعصـب     «طوري که ابوسلیمان در مدح عضدالدوله نوشت:  

در دولت اسـالم،  «گوید:  )؛ و یا صابی می272: 1364(احمد بن خلکان، » دینی به دیگري هجوم نبرد

» هان به جمله علوم آبستن ماند، تا به عهد او رسـید هیج پادشاهی... چون عضدالدوله نبود... گویی ج

هاي درگیر فارغ از تعلقـات مـذهبی    ). مطابق این سیاست مذهبی، بزرگان طرف115: 1364(صابی، 

شـدند کـه    هاي مختلف دچار تنبیهـاتی همچـون تبعیـد و جـالي وطـن مـی       شخص حاکم، در نوبت

شـد. بـا ایـن توصـیف، دولـت       ل مـی هـاي اجتمـاعی و دینـی اعمـا     برحسب ضرورت مدیریت بحـران 

  شود. ساالري در باب ارتباط دین و دولت محسوب می عضدالدوله نماد پررنگ الگوي دولت

ه.ق) شیردل پسر عضدالدوله عالقمند تشیع بود و در این راستا ابواحمـد   379-372الدوله ( شرف

دهـد   آزاد کرد که نشان میعمر علوي را از زندان شیراز  موسوي پدر شریف رضی و شریف محمد بن 

الگوهاي نظري سکوالر و الئیسیته در مورد او منتفی است و در عین حال مانند اسالفش نه مرجعیت 

کنـد کـه    کند تا قیصرپاپی شود و نه حکومت تقدیم روحانیت سنی و شیعی مـی  دینی را تصاحب می

) امـا  277(کبیـر، همـان:    قیصري گردد. او از حیث توجه به دانشـمندان فرزنـد خلـف پـدر بـود      پاپ

) باعــث شــد در مــواقعی روحانیــت شــیعی بــر 186: 1378خانــدانی (خضــري،  هــاي درون درگیــري

سـاالري تبـدیل    ساالري و روحـانی  تصمیمات او تأثیرگذار باشند و عصر او را به نوسان الگوهاي دولت

تحریک یک علوي بـه بغـداد   کند و در جاي دیگر به  کنند. در جایی برخی علویان را از زندان آزاد می

شود. ایـن رفتارهـاي مبتنـی بـر      کشد و در وقتی دیگر همان علوي به خشم حاکم دچار می لشکر می

مالحظات سیاسی نشان از عدم اتکاي بـه نهـاد دیـن و در اختیـار گـرفتن آزادي عمـل سیاسـی در        

  الدوله است. عهد شرفساالري در  مواجهه با روحانیت شیعی دارد که معرف تداوم الگوي نظري دولت

ه.ق از خلیفــه لقـــب  373ه.ق) پســر عضــدالدوله در ســال     388-379ابوکالیجــار مرزبــان (  

الدوله دریافت کرد و دستور داده شد مانند پدرش عضـدالدوله بـرایش دو پـرچم برافرازنـد و      صمصام

وکالیجـار بـا   هـاي مسـتمر اب   مردم نیز همانند بیعت زمان پدرش با او بیعت نمودند. در اثـر درگیـري  

الدوله بر سر قدرت در شیراز و عراق، اطالعات اندکی درباره نحوه ارتباط او با روحانیون  برادرش شرف

دهنده تداوم جدایی دو مرجع سیاسی و دینـی   شیعی وجود دارد اما همین اقدام خلیفه عباسی نشان

هـاي سیاسـی    رچـه جـدال  قیصـري اسـت. اگ   از همدیگر در زمان او و نفی دو الگوي قیصرپاپی و پاپ

تـوان تقویـت جایگـاه روحانیـت و الگـوي نظـري        الدوله حکومـت وي را متزلـزل کـرد و مـی     صمصام

خـدمت درآوردن   ساالري را در چنین شرایطی انتظار داشـت، برخـی اقـدامات او ازجملـه بـه      روحانی

مایانگر تـداوم الگـوي   تواند ن ) می92دار مسیحی عضدالدوله (مسکویه، همان:  مکیخا، خزانه ابوعلی ابن

ساالري و سیاست عضدالدوله در دوره پسر باشد که طی آن مرجع سیاسـی از مرجعیـت    نظري دولت

  دینی مستقل بوده و بر ان تسلط نسبی دارد. 
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ه.ق) با تقویت جایگاه روحانیون شیعی همراه بود اما  403-388عصر بهاءالدوله پسر عضدالدوله (

ی و دینی از همدیگر برقرار بود که نشانه نفی دو الگوي قیصرپاپی و چنان تفکیک دو مرجع سیاس هم

ه.ق ابواحمد موسوي از علمـاي بـزرگ زمانـه را بـه نقابـت       394قیصري است. بهاءالدوله در سال  پاپ

بویه بـود   ). او سفیر و واسطه میان خلفاي عباسی و آل182اثیر، همان:  علویان عراق منصوب کرد (ابن

گرفـت (عبـدالرزاق،    ها توسط او انجـام مـی   عباس و حمدانیان و دیگر دولت میان بنیو نیز گفت وگو 

ه.ق نقابت علویـان عـراق را بـه شـریف رضـی واگـذار کـرد و بـه او و         396). بهاءالدوله در 60: 1373

). ایـن دو بـرادر محـدث در سراسـر     189برادرش لقب ذوالحسبین و ذوالمجدین اعطاء نمود (همـان:  

بویـه و خلفـا و مـردم بودنـد.      حب اختیار واقعی شهر بغـداد و ماننـد پـدر میـانجی آل    قرن چهارم صا

کس چـون مـن مـورد تکـریم      هیچ«کند:  منزلت سیاسی خود اشاره میرضی در شعر بلندي به شریف

آورنـد و   سازند. براي مشورت در کارهاي بزرگ به من روي مـی  نیست. همواره موقعیت مرا استوار می

). ابوالعالء معرّي، ابواسحاق صابی و عثمان بـن جِنّـی موصـلی    188(همان: » پذیرند...ضمانت مرا می 

). این دو عـالم شـیعی بـا تأسـیس     122نیز از مالزمان مجلس سید مرتضی بودند (عبدالرزاق، همان: 

؛ 575: 1356رو بودند (خوانسـاري،  هزار جلد کتاب در این زمینه پیش 80هایی با بیش از  خانهکتاب

عنـوان   هـا بـه   خواستند در کنار کتب اربعه، تشیع مـورد قبـول آن   ) و ظاهرا می403: 1367بغدادي، 

  رسمیت شناخته شود. پنجمین مذهب امت اسالمی به

) یـا حمایـت از کرسـى    83استفاده از این نیروهاي شیعی در مناصب حکـومتی (کرمـر، همـان:    

تـرین   بوالحسـن راضـی علـوي برجسـته    تدریس کالم شیخ طوسی در مرکز خالفت و حضور شـریف ا 

بن اردشـیر    از سوي ابونصر شاپور» دارالعلم«) و ساخت 281چهره ادبی زمان در دربار (کبیر، همان: 

) هـم  192: 1378کوشید (خضـري،   ه.ق در جهت رواج مذهب شیعه می382وزیر بهاءالدوله در سال 

دهد شـاه بـویهی نسـبت بـه      که نشان میداللت بر نفی دو الگوي نظري سکوالر و الئیسیته دارد چرا

معناي تسلط نهاد دین بر دولت و استقرار  کند و هم به طرف نیست و اعالم موضع میادیان جامعه بی

زدن به اختالفات پرهیز  کوشیدند از دامن ساالري نبود چون هم علماي بغداد می الگوي نظري روحانی

سـتود (عبـدالرزاق،    یعی و خلفـاي عباسـی را مـی   بویه ش که سید مرتضی در اشعارش آل کنند، چنان

شـد. اقـدامات    )، و هم همکاري آنان در نتیجه تغییـر رویـه امیـر بویـه دچـار نوسـان مـی       61همان: 

بهاءالدوله نشانه تسلط نسبی دولت بر دستگاه روحانیـت در عـین اتخـاذ موضـع مـذهبی اسـت کـه        

، در اثر مخالفت شدید سپاهیانش بـا اقـدام   ساالري است. از یک سو معناي غلبه الگوي نظري دولت به

معلم در برگزاري مراسم عاشورا وزیرش را به سپاهیان تسلیم کرد و از سـوي دیگـر، خلیفـه     وزیر ابن

). هـر دو کـنش نشـانه    217اثیر، همان:  ه.ق برکنار و القادر را بجاي او برگزید (ابن 381الطایع را در 

ي مذهبی و تبعیـت روحانیـت از دولـت اسـت. وزارت ابونصـر      آزادي عمل دولت در برخورد با نیروها

معلم یـا عـزل خلیفـه     )، برکناري ابواحمد و ابن91اثیر، همان:  ق (ابن381خواشاذه زردشتی در سال 



 الگوي رابطه دین و دولت در ایران عهد آل بویه 

139 

ساالري است. با این همه، عصـر بهاءالدولـه    نشانه تسلط بهاءالدوله در حوزه دینی و غلبه الگوي دولت

(بـه  » دولت عباسـی بـه حالـت اولیـه    «(به تعبیر هندوشاه) و بازگشت  »رونق دولت عباسیان«زمینه 

کـه خلیفـه حکـم قاضـی      ). چنـان 149و  134: 1383تعبیر ابن طقطقی) را فراهم نمود (طباطبایی، 

) که نشانه تقویت 374القضاتی از سوي بهاءالدوله براي ابواحمد حسنی را نپذیرفت (مسکویه، همان: 

  اواخر حکومت بهاءالدوله است.ساالري در  الگوي روحانی

ه.ق) مانند پدرش شیراز را مرکـز امپراتـوري خـود قـرار داد و      415-403الدوله ابوشجاع ( سلطان

سهالن براي خاتمه اختالفات شـیعه   الملک به فرمانداري بغداد برگزید. ابن سهالن را با عنوان ملک ابن

اق تبعید نمود و بـراي حفـظ موازنـه، فقیـه     و سنی، تعدادي از سنیان متعصب طرفدار عباسیان از عر

). هـر دو کـنش   153اعظم شیعیان، ابوعبداهللا بن نعمان را هم از بغداد اخراج نمود (مسکویه، همـان:  

سـاالري   نشانه تسلط دولت بر روحانیت دو جریان سنی و شیعی و مطابقـت بـا الگـوي نظـري دولـت     

گرفـت   ه گـاه بنـا بـر مصـلحت صـورت مـی      شـد کـ   است. در موردي دیگر، شیخ مفید نیز تبعید مـی 

ه.ق وارد بغداد شد 409). پس از مدتی با باالگرفتن اعتراضات عمومی در 58ـ   59جوزي، همان:  (ابن

سـهالن طبـل    و به رغم اعتراض خلیفه، دستور داد به وقت اداي نمازهاي پنجگانه، در برابر خانه ابـن 

) این سیاسـت  314بویه مرسوم نبود (مسکویه، همان: بنوازند که تا آن هنگام جز براي خلیفه و امیر 

موازنه سنیان و شیعیان برغم گرایش شیعی سلطان و مخالفت با اراده خلیفه نمایانگر تسـلط قـدرت   

 الدوله است. ساالري در حکومت سلطان دنیوي بر قدرت روحانی و تداوم الگوي دولت

  

  ه.ق) 448- 400دوره افول امپراتوري ( -

)، پوالدستون 447-440الرحیم ( )، ملک440-415ل سه پادشاه ابوکالیجار مرزبان (این دوره شام

بویـه گردیـد.    زمان سه حکمران منجر به سـقوط آل  بند و هم دلیل امارت نیم ) است که به440-448(

نام مؤیدالدین شـیرازي قـرار گرفـت     هاي مبلغ اسماعیلی به ابوکالیجار مرزبان ابتدا تحت تأثیر اندیشه

بویـه دارد.   ساالري در اواخر دوره آل ). امري که معرف تقویت الگوي نظري روحانی180یر، همان: (کب

 چنان الگوهاي چهارگانه وحدت و جدایی کامل دین و دولت در ایـن دوره غایـب هسـتند. گرچـه     هم

 حاشـیه رفـتن علمـاي شـیعه و     مرزبان پس از مدتی خود را از این آیین رهایی بخشید اما نشـانه بـه  

الرحیم انصـراف   گیري ملک اش با تجدید اقتدار خالفت اهل تسنن دارد. ابوکالیجار با قدرت جایگزینی

). پوالدستون نیز براي  مقابله با ملک الرحیم بـا  171داد  و در حد حکومتی محلی باقی ماند (همان: 

  ).181سلجوقیان ارتباط گرفت که نتیجه مرگ سیاسی او بود (همان: 

بویه و طلوع طغرل سلجوقی مصادف شـد. از یـک    الرحیم با ضعف سیاسی آل لکشروع حکومت م

بویه درصدد لغو مراسـم عاشـورا و    طرف، موقعیت سیاسی و مذهبی شیعیان تا حدي تنزل یافت و آل

سـاالري در دوره   عید غدیري برآمد که خود بانی آن بودند. امري کـه نشـانه تـداوم تقویـت روحـانی     
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ه دارد. شیعیان کرخ نومید از دولت شیعی، به استقبال سپاهیان طغرل رفتنـد و  بوی پایانی حکومت آل

ها در برابر حمله سنیان حمایت کرد  طغرل هم با مصادره اموال ترکان، دشمنان خونی شیعیان، از آن

هـا کـه کـرخ غـارت شـد، چـون        ه.ق میان اهالی کرخ و سـنی  445). در آشوب 118: 1385(بلخی، 

). 639اثیر، همـان:   ها را آرام ساخت (ابن ست کاري بکند، خلیفه دخالت کرد و تركالرحیم نتوان ملک

خلـدون، همـان:    (ابـن » لقب ملک رحیم مانع شرعی دارد«که  خلیفه عباسی حتی در ابتدا با بیان این

هـاي   هـایی در دوره  ها موافقت نمود. چنین کنش کرد اما با رایزنی ) از دادن لقب به او امتناع می703

ساالري در رابطـه میـان دیـن و دولـت اسـت،       بویه که زمانه غلبه الگوي دولت اول و دوم حکومت آل

شویم دخالت روحانیت اهل سنت در تصمیمات سیاسی  شوند اما هرچه به پایان نزدیک می دیده نمی

  ساالري است. معناي الگوي روحانی شود که به بیشتر می

ن، بویژه از جانب سرداران شیعه و نورالدوله دبیس بـن  هاي شیعیا در طرف دیگر، آخرین مقاومت

) و سپاهیان 711مزید، حاکم شیعی مذهب حله بود. نورالدوله نام خلیفه را از خطبه انداخت (همان: 

مـذهب در حمایـت از ملـک رحـیم بـه دارالخالفـه ریختنـد         ترك بـه فرمانـدهی بساسـیري شـیعی    

بویه اسـت کـه نـاموفق     ساالري در عصر آل ر الگوي دولت). این اقدام آخرین تی43جوزي، همان:  (ابن

ماند چراکه خلیفه القائم توانست با تبعید بساسیري قدرت امیر بویهی را کاهش داده و راه را  باقی می

شـدن خطبـه بـه نـام      براي طغرل سلجوقی بگشاید. سرانجام ملک رحیم نظر خلیفه مبنی بر خوانـده 

  ه.ق پایان یافت. 447بویه در  ت آلناچار پذیرفت و حکوم طغرل را به

بویه به الگوي مسلط رابطـه دیـن و    ساالري یا هیروکراسی در پایان دولت آل ترتیب، روحانی بدین

عنوان یک حاکم سیاسی عرفی  خود نگرفت چون طغرل به قیصري به دولت تبدیل شد اما شمایل پاپ

قدرت اخروي باقی ماند کـه نشـانه    عنوان مظهر صاحب قدرت سیاسی دنیوي شد و خلیفه عباسی به

هاي سیاسـی و دینـی دارد و بـه تناسـب شـرایط بـین الگـوي         جدایی نسبی در عین وابستگی قدرت

  ساالري در نوسان است.   ساالري و روحانی دولت

دوره افول نمایانگر آشفتگی در وضعیت رابطه دین و دولت است. بـا تقلیـل موقعیـت شـیعیان و     

بایست این دوره را عصر گذار  رغم مقاومت برخی سرداران شیعی میحتی به مذهب امیر بویهی شیعی

بردن خلیفـه عباسـی    ساالري دانست. گرچه برآمدن طغرل سلجوقی و پناه ساالري به روحانی از دولت

  بویه تنها تعویض کارگزاران دولتی بود نه تغییر رابطه دین و دولت. به او در مقابل آل

  گیري بحث و نتیجه

که با غلبـه  » تهاجم«بویه در سه مرحله قابل شناسایی است: اول، دوره  ت مذهبی دولت آلسیاس

معزالدوله بر بغداد و کنترل خالفت عباسی به موضعی خصمانه نسبت به اهل تسنن تبـدیل گردیـد.   

معناي تفکیک دو نهـاد دیـن و دولـت و عـدم      بغداد تصرف شد اما خالفت عباسی برچیده نشد که به

داري رسمی قیصري است. جانب الگوي وحدت کامل دین و دولت در قالب قیصرپاپی و پاپ تحقق دو
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دولت بویهی از شیعیان و تقویت موقعیت علما و وزراي شیعی چون شیخ صدوق و صاحب بـن عبـاد   

موجب منتفی دانستن دو الگوي جدایی کامل نهاد دین و دولت در قالـب سکوالریسـم و الئیسیسـیم    

گیرد که با استقالل عمـل   بویه از تشیع و روحانیت آن در حالی صورت می دولت آل شود. حمایت می

» تأسیس«قدرت سیاسی و تسلط آن بر روحانیون هم شیعی و هم سنی همراه است. امري که نشانه 

بویه است. مرجع سیاسی متولی امور دینـی نیسـت امـا     ساالري در دوره آغازین دولت آل الگوي دولت

ت به وضعیت دینی جامعه هم نیست. امتزاج قدرت دینی و سیاسی صورت نگرفته و به تفاوت نسب بی

دهد تا بر مقدرات سیاسی مسلط گردند. لذا از یک طرف اختیـارات سیاسـی    روحانیون هم اجازه نمی

کند و از طرف دیگر در عین تقویت موقعیت شیعیان از قدرت الزم بـراي   خلیفه عباسی را تصرف می

  ر آنان برخوردار است.تسلط نسبی ب

» تثبیـت «قدرت دولت بویهی و مداراي مذهبی آن همراه است که موجب » توازن«مرحله دوم با 

شود. امتیازات ویژه خلیفه بـراي عضـدالدوله نمایـانگر تـداوم      بویه می ساالري در دوره آل الگوي دولت

نـار اعمـال قـدرت سیاسـی     گرایانـه او در ک  هاي ایـران  جدایی دو قدرت سیاسی و دینی است و کنش

دهنده تسلط دولت بر دستگاه روحانیت و آزادي عمل محدود حتی  اش نشان همراه با مداراي مذهبی

سـاالري در   ترتیب، عضدالدوله به نماد واقعی الگوي دولـت  روحانیون شیعی در برابر دولت است. بدین

الدوله در تداوم الگوي مستقر  صامالدوله و صم شود. دوران کوتاه حکومت شرف بویه تبدیل می عصر آل

الدوله نیـز در عـین اسـتخدام کـارگزاران      سیاست مذهبی عضدالدوله سپري شد. بهاءالدوله و سلطان

دینی شیعی با برکناري و تبعید برخی از آنان نشان دادند که در اسـتقالل قـدرت سیاسـی از قـدرت     

  کنند.   میساالري شاهان پیشین تبعیت  چنان از الگوي دولت دینی هم

بویـه در برابـر مـداخالت سیاسـی دسـتگاه خالفـت و        دولـت آل » تدافعی«مرحله سوم با ماهیت 

هـاي   بویه و ظهور قدرت شود. با شروع منازعات درون خاندانی آل تضعیف جایگاه شیعیان شناخته می

بویـه گردیـد.    مذهب مانند غزنویان و سلجوقیان موجـب تضـعیف موقعیـت سیاسـی آل     خارجی سنی

قدرت سیاسی خالفت عباسی احیا شد و روحانیت سنی به درجـه بـاالیی از اسـتقالل دینـی دسـت      

ساالري در این مرحله است. تا جایی کـه ملـک رحـیم مراسـم      یافت که معرف تقویت الگوي روحانی

شیعی را کاهش داد و از حمایت شیعیان کرخ محروم مانـد. وضـعیتی کـه نمایـانگر گـذار از الگـوي       

  بویه است. ساالري در پایان عصر آل ري به روحانیساال دولت

سـاالري یـا    بویـه نمایـانگر تسـلط الگـوي نظـري دولـت       ترتیـب، شـواهد تـاریخی عصـر آل     بدین

هاي آغازین و میانی است که به ادوار تأسـیس و تثبیـت    اراستاسیانیزم (مورد نظر رابرتسون) در دوره

ی حاکمـان شـیعی بـویهی از میـزان قـدرت مـذهبی       بویه نیز شهرت دارد. با افزایش قدرت سیاس آل

شـد امـا در تمـام ایـن      شد و بر قدرت مذهبی روحانیت شیعی افـزوده مـی   خلفاي عباسی کاسته می

مراحل قدرت سیاسی فائق از آن دولتی بود که موضـع مـذهبی داشـت امـا مـداراي مـذهبی پیشـه        
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قدرت سیاسی آن است که الگوي رابطـه  هاي پایانی عمر دولت بویه و با کاهش  کرد. تنها در سال می

ساالري و سلطه نسبی روحانیون بر دستگاه سیاسی مواجه هستیم کـه   دین و دولت به سمت روحانی

  نتیجه آن سقوط دولت آل بویه بود.
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