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Abstract 

The purpose of the present research is to study the approach of Imam ‘Ali (AS) 

and Āl-e Bouyeh government (Baghdad Branch) to the Christians. The method of 

study is descriptive-analytical and the results showed that although the duration of 

Imam ‘Ali’s government was so short, it had abundant achievements and outcomings 

and it was derived from the Qur’an and Sirah of the Holy Prophet of Islam (PBUH). 

Following the governmental style of Imam ‘Ali (AS), Āl-e Bouyeh attempted to 

observe cautious aspects in their encounter with the Christians and treated them 

according to the Islamic instructions such as equality and brotherhood. Although their 

measures were not as complete as the ones in Imam ‘Ali (AS)’s government, yet it 

can be concluded that the measures of Imam ‘Ali (AS) have been referenced as a 

suitable role model for the Muslims in that period. During the governments of ‘Alavi 

and Āl-e Bouyeh, common people and the Christians were treated appropriately and 

they had relative welfare. The Christians’ condition in the Shi’ite Bouyeh society was 

by far better than their condition in other places. Bouyeh governors were observing 

the utmost accuracy and attempt so that religious minorities especially the Christians 

in their territory had welfare. Adoption of this policy caused the presence, 

cooperation, and employment of some Christians in the Bouyeh government and it 

led to Islamic Renaissance. The approach of many Bouyeh officials and governors to 

the Christians was similar to the method of the ‘Allavis.  
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 چکیده

مسیحیان است.  با شاخه بغداد() هیبو آل حکومت و( ع)امام علی برخورد هدف پژوهش حاضر بررسی

 و کم بسیار( ع)امام علی حکومت مدت اینکه بوده و نتایج نشان داد با تحلیلی -توصیفی روش پژوهش

 بوده( ص)اسالم پیامبر سیره و قرآن از برگرفته و داشته فراوانی دستاوردهای و حاصل اما بود، کوتاه

بویه با پیروی از شیوه حکومتی امام علی)ع( تالش نمودند جوانب احتیاط را در برخورد با  آل. است

ی اسالمی چون برابری و برادری برخورد نمایند. ها آموزهها براساس  مسیحیان رعایت کنند و با آن

نتیجه گرفت که اقدامات امام  توان یمع( کامل نبود، اما )یعلهرچند این اقدام آنان مانند حکومت امام 

 هدوردر مورد استناد باشد.  تواند یمعنوان یک الگوی مناسب برای مسلمانان در این زمان  ع( به )یعل

رفاه در  مسیحیان .گرفت صورت می مسیحیان توده مردم و با مناسبیرفتار ای،  هحکومت علوی و بوی

سایر جاها ها در  مذهب، به مراتب، بهتر از وضع آن  شیعی ای بویه هدر جامع مسیحیانوضع د. بودن نسبی

 های دینی و مخصوصاً مسیحیان نمودند تا اقلیت ای نهایت دقت، سعی و کوشش را می حاکمان بویه .بود

ای، شاهد حضور، همکاری  در قلمرو آنان در رفاه باشند. اتخاذ چنین سیاستی باعث شد در دستگاه بویه

کارگزاران و حاکمان بیشتر  هسیرطبع آن رنسانس اسالمی پدید آمد.  و اشتغال مسیحیان باشیم که به

 است.  نزدیک بوده علوی ه، به سیربا مسیحیان در تعامل ای بویه

 

 دینی، شیعه. های اقلیت بویه، مسیحیان، امام علی)ع(، آل ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

ها، دین، مذهب و عقیده واحدی  آید، در اغلب سرزمین آنچه از مطالعه منابع تاریخی به دست می
گونه که گفتار، کردار و پندار هر ملتی نسبت به سایر  شود. همان که دربرگیرنده همه مردم باشد، دیده نمی

باشند. از دیرباز و از های متفاوتی نیز داشته  ملل متفاوت است، پس طبیعی است که دین، باور و عقیده
زمانی که ممالک با مرزها از یکدیگر تفکیک شدند و حدود مشخص گردید، قوانین و حقوق نیز جاری 
و ساری شد. هر حکومتی برای ملت خود قوانینی را تصویب و در اجرای این قوانین سعی نمود. این 

خداوند ضمن معرفی دین اسالم، حقوق و قوانین، بیشتر برگرفته از کتب آسمانی ادیان مختلف است. 
 انزل و یدیه بین لما مصدقاً  بالحق الکتاب علیک نزل»نماید.  هم معرفی می  به ریشه همه ادیان را متصل 

 من الیک اوحینا والذی(. »0-0آل عمران، ) «الفرقان انزل و للناس هدًی  قبل من االنجیل و التوریة
 نموده توجه ها اقلیت و مسلمانان همه مسائل به . دین(07 فاطر،) «یدیه بین لما مصدقاً  الحق هو الکتاب

 در آنچه در جوامع اسالمی،. است شده آورده همه امم نزدیکی برای االنبیاء)ص( خاتم وسیله به و
 آنان بودهتعیین حقوق شده، تعامل با توده مردم و  بیان  قرآن و از زبان پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع(

آنکه  ها بدون شامل زردشتیان، مسیحیان، یهودیان و صابئین بوده است. این اقلیت که بخشی از آن
ماندند و در کنار مسلمانان و بعضًا دور  اسالمی های سرزمین مجبور باشند دین خود را تغییر دهند، در

های اسالمی  های دینی و مذهبی عضو جدا نشدنی از پیکره سرزمین از آنان زندگی کردند. اقلیت
نشان نیز  در جامعه، آسایش و آرامش را اهل ذّمه همه و اهتمام به رعایت حقوقاند.  آمده حساب می  به

 دهد. می

 . بیان مسئله2

مسیحیان، ( با بغداد شاخه) ای آل بویهو حاکمان  امام علی)ع( هبررسی سیر حاضر ضمن پژوهش
در تعامل با مسیحیان چگونه بود؟ درپی پاسخ به این سؤاالت است که سیره امام و حاکمان آل بویه 

 ؟است نزدیک بوده علوی ای تا چه اندازه به سیره شیوه حاکمان بویه
مذهب و از محّبان علی بن  که بویهیان شیعی  شده این است که با توجه به این  فرضیه ارائه

دودی توانستند بستند و تا ح اند، روش آن حضرت را در تعامل با مسیحیان به کار می بوده( ع)طالب ابی
 با مسیحیان ارتباط و برخوردی مناسب داشته باشند. 

ای  تحلیلی بوده و برای گردآوری اطالعات، از روش مطالعه کتابخانه -روش این پژوهش توصیفی
 بهره گرفته شده است.
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 اهمیت و ضرورت پژوهش .3

و تعامل  (ع)علی امام حکومت در توان می را ناب باشد اسالم با که منطبق الگویی اسالم، تاریخ در
آمیزی با  حضرت علی)ع( به پیروی از فرامین اسالم، رفتار مسالمت. یافت دینی های اقلیت با ایشان
کردند، پیروان ادیان و مذاهب در امنیت و رفاه  ها داشتند و زمانی که ایشان بر جامعه حکومت می اقلیت

ب به یکدیگر، تالش و سعی بلیغ داشتند تا جامعه بردند. ایشان همچنین برای نزدیکی مذاه به سر می
اسالمی را از نفاقی که بعد از رحلت نبی اکرم)ص( در برگرفته بود، دور کنند. اوج نفاق میان مذاهب در 

ق( بر کرسی خالفت نشست. شدت گرفتن 001-000 ومت:حکعباسی ) ای رخ داد که متوکل دوره
گرفت. در این دوره پیروان ادیان مجبور بودند  نی را نیز میهای دی اختالفات میان مذاهب، دامن اقلیت

بویه، اختالفات تا  اما پس از به قدرت رسیدن آل نمایند که متمایز از مسلمانان باشند؛ هایی بر تن  لباس
 حد زیادی رو به کاهش گذاشت. 

گونه های دینی چ لذا، اهمیت پژوهش حاضر در این است که در عصر حاضر مسلمین با اقلیت
 آمیزی داشته باشند. رفتار کنند تا در کنار هم بتوانند زندگی مسالمت

ی زیادی در ها پژوهش، مشاهده شد که هیبو آلبا مراجعه به منابع موجود در خصوص سلسله 
در  هیبو آلشده است، اما به شکل موردی، پژوهشی در خصوص نقش  خصوص این خاندان انجام 

عباسی صورت نگرفته است؛ هرچند در خصوص تقریب بین مذاهب  تقریب ادیان در قلمرو خالفت
ی متقارن نیز وجود ها دولتدر ایران،  هیبو آلزمان با  هم که نیایافت. با توجه به  توان یممطالبی را 

با داشتن روحیه تسامح و تساهل فکری،  هیبو آلداشتند که میانه خوبی با مذاهب و ادیان دیگر نداشتند، 
ن ادیان نقش به سزایی ایفا کردند که این نگرش باعث شده بود هر کدام از پیروان ادیان در در تقریب بی

را در تقریب  هیبو آلانجام شعائر و مراسم دینی خویش آزاد باشند. همین موضوع لزوم بررسی نقش 
 .سازد یمادیان برجسته 

 پژوهش . پیشینه4

 نظر به شده، نگاشته فراوانی مطالب( ع)طالب ابی بن علی حکومتی سیره خصوص در اگرچه
از جمله . باشد شده پرداخته  امام آن سیره با ها حکومت رفتار تطبیقی بررسی به تر کم رسد می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:هایمرتبطدراینزمینهمی پژوهش
 و( ع)علی امام حکومت در دینی های اقلیت با تعامل شیوه مقایسه (،7030پرست ) حق و مسیحی

بویه و  بررسی تطبیقی رواداری مذهبی حاکمان آل(، 7030بارانی و دهقانی ) صفوی؛ حاکمان
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 بویه. آل مذهبی گری (، تساهل7068؛ شاکری )سلجوقیان در امور سیاسی و حکومتی
 و ع()یعلحضرت  حکومت سیره مقایسه به نوشتار این در نوآوری پژوهش حاضر این است که

های پیشین، از این زاویه نگریسته نشده  است، در حالی که در پژوهش شده پرداخته  انمسیحی با بویهیان
 است.

 ها افته. ی5

 بویه ع( و آل)یعلحکومت امام . 5-1

 حکومت امام علی)ع(. 5-1-1

 اقصی در اسالم گسترش داشت. دست در را اسالمی جامعه زمام سال پنج حدود( ع)علی امام
 به اسالمی حاکمان آوردن روی و ثروت و قدرت به آنان دستیابی و مسلمانان توسط جهان، نقاط

 باعث که آورد وجود به را اشرافی حکومت دیگر بار اکرم)ص(، نبی دستورات کردن فراموش و تجّمالت
 این در اسالمی جامعه اوضاع». شود رنگ کم بودند، نموده ایجاد اسالم)ص( پیامبر که ییها ارزش شد

 تحمل تاب را ها عقل. نیست شکیبایی طاقت آن برابر در را ها دل. دارد گون گونه یها رنگ و ها چهره دوره
(. 37 خطبهالبالغه،  نهج) «مانده ناشناخته روشن یها راه و پوشیده فرو سیاه ابری را آفاق سراسر. نیست

 که زمام امور را به دست گیرند، فرمود: کردند یمامام شیعیان در برابر مردمی که از حضرتش درخواست 
که رنگارنگ و  میرو یممرا واگذارید و دیگری را به دست آرید، زیرا ما به استقبال حوادث و اموری »

بر این پیمان استوار  ها عقلبر این بیعت ثابت و  ها دلگوناگون دارد و  یها چهرهآمیز است و  فتنه
گاه باشید، اگر  .تیره فساد گرفته و راه مستقیم حق ناشناخته ماند ابرهای را، چهره افق حقیقت ماند ینم آ

سرزنش  به آن و و  و به گفتار این کنم یمبا شما رفتار  ،دانم ساس آنچه میارا بپذیرم، بر دعوت شما
 تر عیمطچون یکی از شما هستم که شاید شنواتر و  ،. اگر مرا رها کنیددهم ینمکنندگان گوش فرا سرزنش

بهتر است که امیر و  ،یس حکومت باشم، در حالی که من وزیر و مشاورتان باشمئاز شما نسبت به ر
 الگو طرح، بیانات، این با ایشان که رسد یم به نظر (. چنین030 البالغه، خطبه نهج) 1«رهبر شما گردم

 چنین در .گیرند به دست  است قرار که است حکومتی انداز چشم که کنند یم ترسیم را ییها برنامه و
                                                           

ا ُمْسَتْقِبُلوَن َأْمرًا َلُه ُوُجوٌه َو َأْلَواٌن اَل َتُقوُم َلُه اْلُقُلوُب َو اَل » .1 اْلَْفاَق َقْد َأَغاَمْت َو َتْثُبُت َعَلیِه اْلُعُقوُل، َو ِإنَّ  َدُعوِنی َو اْلَتِمُسوا َغیِری، َفِإنَّ
ی ِإْن َأَجْبُتکْم َرکْبُت ِبکْم َما َأْعَلُم َو َلْم ُأْصِغ ِإَلی َقْوِل اْلَق  َة َقْد َتَنکَرْت. َو اْعَلُموا َأنِّ اِئِل َو َعْتِب اْلَعاِتِب، َو ِإْن َتَرکُتُموِنی َفَأَنا اْلَمَحجَّ

ی َأْسَمُعکْم َو َأْطَو  ی َأِمیراً کَأَحِدکْم َو َلَعلِّ یُتُموُه َأْمَرکْم، َو َأَنا َلکْم َوِزیرًا َخیٌر َلکْم ِمنِّ  «ُعکْم ِلَمْن َولَّ
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 .رندیگ یم بر عهده را اسالمی جامعه حاکمیت مردم، اصرار به( ع)امام علی که بود احوالی و اوضاع
 :از بودند عبارت اختصار  به حضرت روی پیش مشکالت ترین مهم

 .داشت قرار( ص)خدا رسول از بعد خود حالت ترین سست در خالفت، (7
 دشمن ترین مهم که ـ امویان حکومت های پایه مدینه، در خالفت سست های پایه مقابل در (0

 .بود مستحکم بسیار شام در ـ آمد می شمار به علوی حکومت
)بالذری،  بود  مردم افکار و اذهان در اسالمی فرهنگ تعمیق بدون اسالم دنیای جغرافیایی توسعه (0

 .(007-003ص ،7011
 امیرالمؤمنین)ع(. حکومت از قبل دوران در اسالمی اصیل های آموزه تحریف (0

 دوره آن اجتماعی -سیاسی تحوالت و بویه آل حکومت .5-1-2

  /ق006-000) ابوشجاع به معروف بویه، به منسوب شیعه، و ایرانی ای سلسله بویه، آل
 .داشتند حکومت شام شمالی مرزهای تا 1و اقلیم جزیره عراق و ایران از بزرگی بخش بر م(،300-7308

 غدیر در( ع)علی حضرت والیت جشن و عاشورا در( ع)حسین امام عزاداری مراسم بویه آل حکومت
 ،7ج م،7387 همدانی، ؛000ص ،0ج ق،7036)ابن خلدون،   کرد می برپا عظمت و شکوه با را خم
)خطیب  یافت  گسترش آنان، زیارت سّنت و شد بازسازی و مرّمت عراق در شیعه ائّمه قبور. (760ص

 َاْشَهُد  و اْلَعَمْل  َخیرِ  َعلی َحی» گفتن همچون امامیه شیعه دیگر شعائر. (000ص ،7ج ،7003بغدادی، 
 ؛780ص ،6ج ق،7070 جوزی، ابن ؛083ص ،0ج ق،7036)ابن خلدون، «  اذان در الّله َولی َعلیا َاَنّ 

 ساخته( ع)حسین امام تربت از که تسبیحی و نماز مهر از استفاده ،(760ص ،0ج ق،7076 مقریزی،
 خوانده بویه آل عهد عراق در امامیه شیعه دهاینما دیگر از ،(760ص ،0ج م،7308)ثعالبی،  بود  شده
             .است شده

 عباسی( را تسخیر کرد، خالفت پایتخت) بغداد یا هیبوامیر  معزالدوله که و زمانی چهارم قرن در
 برای محلی شهر، این. بود داده جای خود در را بسیاری جمعیت که بود وسیع چنان بغداد شهر وسعت

 رو مختلف، مذاهب و فرق مسلمانان، داشت امکان هر لحظه و بود شده عقیدتی و سیاسی یها یریدرگ
                                                           

های  باشد که کوه سوریه و ترکیه می ،ای جغرافیایی واقع در بخشی از کردستان عراق اقلیم جزیره )به عربی: الجزیرة( منطقه. 1
و سه شهر  بودهالنهرین علیا(  رودان )بین بخش باالیی میان یو نام تاریخ اند را احاطه کرده آناتولی و رودهای دجله و فرات آن

است. این منطقه عمدتًا   اصلی آن رقه )در شمال سوریه( و موصل )در شمال عراق( و آمد )در جنوب شرقی ترکیه( بوده
 اند. باشد. به اقلیم جزیره، جزیره َاقور و جزیره قور هم گفته ُکردنشین می
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 ،7018مسکویه، ابن   ؛713، ص7088ندیم، ابن)اندازند  راه به خونینی جنگ و گیرند قرار هم روی در
 دینی های یتاقلّ  با تعامل علیه عاملی ،ها یریدرگ و منازعات ،ها صحنه این ترید بی .(770-770ص ،8ج

 شدند. مسّلط بغداد بر بویه آل حاکمان احوالی و اوضاع چنین در. آمد یم شمار به نیز
 عهده بر را اسالمی حکومت امیرمؤمنان)ع( که اوضاعی و شرایط ،شود یم مالحظه که همانطور

. است برابر باً یتقر ،شوند یم چیره عباسی خالفت قلمرو و پایتخت بر بویهیان که شرایطی با ،رندیگ یم
 حاشیه به و خارج اصلی متن از اسالمی قواعد و اصول و گسترده سایه اسالم جهان بر پریشان اوضاع

 یا هیبو امرای با( ع)علی امام شخصیت است، متفاوت بیشتر بین این در آنچه. است شده رانده
 جایزالخطا توانند یم که هایی انسان دومی و است ناطق قرآن و معصوم اولی که توضیح این با. باشد می

 از توان یم را این. اند داشته شیعیان موالی به خاصی ارادت و بوده مذهب شیعه  بویه آل امرای. باشند
 به خاک معصوم امامان سایر و حضرتش ملکوتی جوار کنار در که بر این مبنی آنان وصیت و سفارش

 . کرد استنباط شوند، سپرده
 آن در نیز که اقلیتی از مسیحیان بودند اسالم دین پیرو ایران و عراق مردم بویه، آل حکومت زمان در
 (.006، ص7م، ج7306 حوقل نصیبی، ابن)داشتند  حضور مناطق

 بویهیان و ع()علی امام حکومتی سیره در مسیحیان با تعامل .5-2

 و شایسته ساالری تیانسان .5-2-1

در این مدت در  در رأس مدیریت جامعه اسالمی قرار گرفتند. پنج سالدر حدود )ع( حضرت علی
اند. الگوی رفتاری ایشان  دادهگفتار و عملکرد خویش الگویی جامع و کامل برای شایسته ساالری ارائه 

 ای نامهدر نوشتند، به دست آورد. آن حضرت  الی و جمالتی که به حکمرانان می توان از البه را می
پیامبر  ،کار گیرد کس خیانتکاری را به هر...، ای رفاعه»فرمایند:  چنین می وازقاضی اه «رفاعه»به 

که  (. این حکم، مبنی بر این007، ص0، ج7063، تمیمی) «در دنیا و آخرت از او بیزار است )ص(اکرم
کند.  کارگیری خیانتکاران در بدنه حکومت جلوگیری شود، حّجت را بر حاکمان اسالمی تمام می از به
آن حضرت ضمن بیان لیاقت و ساالری، فرمایش ایشان قابل تأمل است.  نین در خصوص شایستههمچ

)ابن ابی  1اند شدهلزوم توجه به این معیار را در خطبه شقشقیه یادآور  شایستگی خود برای امر حکومت،
کیشان تو هستند یا  یا هم اند مردم دو گروه»فرمایند:  (. در جای دیگر می00ق، ص7060 الحدید،

                                                           

َحی یْنَحِدُر َعنِّ  أَما َو » .1 ی ِمْنَها َمَحلُّ اْلُقْطِب ِمَن الرَّ ُه َلیْعَلُم َأنَّ َمَحلِّ َصَها ُفاَلٌن َو ِإنَّ ِه َلَقْد َتَقمَّ یُر اللَّ یُل َو اَل یْرَقی ِإَلی الطَّ  «ی السَّ
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 همحبت و لطف به هم (. ایشان با این نامه و فرمان،00 بالغه، نامهال )نهج 1«همانندان تو در آفرینش
شمارند و آنان را نسبت به رعایت حقوق توده  برمی اسالمی حاکمان هوظیف های دینی را و اقلیت مردم

ع(، )علی رم)ص( و در دوران امامبعد از گذشت چند سال از رحلت نبی اک. کنند مردم سفارش می
ها و مخصوصًا مسیحیان نیز از رأفت حاکمیت  ضمن احیای دوباره قواعد اسالمی، توده مردم، اقلیت

 مردم تمام با! مالک ای»: فرماید می اشتر مالک به خود نامه در ع()علی اسالمی برخوردار شدند. امام
 همچنین «.کن آنها همه نثار را خود محبت و کن رفتار نیکی به مسلمان غیر و مسلمان از اعم مصر

 لطف و کن مهربانی آنان به و کن، پر محبت از خود زیردستان به نسبت را قلبت! مالک ای»: فرماید می
 نوعان هم یا هستند تو دینی برادران و خواهران یا نیستند، خارج حال دو از آنان زیرا بدار، ارزانی را خود

 .(00نامه  البالغه، نهج) آیند می شمار به آفرینش در تو
 گرفتن نظر در بدون فاضل را و شایسته ند، افرادای نیز وقتی زمام امور را به دست گرفت حاکمان بویه

إنَّ »سوره حجرات  70 شان بکار گرفتند و با این کار، به آیه دینی و مذهبی تعلقات و اصل و نسب
کَرَمُکم ِعنَد  حتی  ها و تعامل با ایشان، عمل نمودند. آنان با احترام گذاشتن به اقلیت« الّلِه أتقاُکم أ

. به طوری که دیده داشته باشندهای متقارن  و دولت از دربار خلفای عباسی تر متفاوتدرباری  توانستند
، 0 ، ج7018، کاتب عمادالدوله، از مسیحیان بود )ابن مسکویه، موسی اسرائیل بن شود ابوسعد می
 نصر بن هم دبیرانی چون پرداخت. عضدالدوله میزالدوله عوی زمانی نیز به کتابت برای م(. 033ص

، 7000 ؛ خواندمیر،030، ص7م، ج7387مسیحی و ابن ارزق مسیحی داشت )همدانی،هارون 
، 7080بود )کبیر، الدین فضل، مسیحی بیدء ععالابوال ،از فرماندهان عضدالدوله (. همچنین776ص
ابزونا، عالقه و اعتماد داشت، به طوری  عیسی بن ابوالعالء به بویه، آل معروف وزیر (. مهلبی،777ص
؛ 760، ص7م، ج7387 همدانی،فاش نماید ) را وی اسرار نشد حاضر قتل مهلبی، از پس که

 (.31، ص7066؛ متحده، 000-000، ص7060کوب، زرین
ها به خاطر  ای است، این است که در هر دو دوره به اقّلیت آنچه وجه تشابه حکومت علوی و بویه

رسد که  ای، چنین به نظر می انسان بودنشان احترام گذاشته شد. با دیدن اسامی مسیحیان در دستگاه بویه
یان بویه. به قول ابن خلدون، کردند بویهیان نیز به مانند امام علی)ع(، کارها را جز به شایستگان واگذار نمی

 (.003، ص0ج ،7080کنند )ابن خلدون،  ها افتخار می چنان امپراتوری گسترانیدند که سایر ملل به آن

                                                           

ا َنِظیٌر َلک ِفی اْلَخْلِق » .1 یِن َو ِإمَّ ا َأٌخ َلک ِفی الدِّ  «ِإمَّ
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 برابری ، انصاف وعدل. 5-2-2

اَس ِمْن » فرمایند: در رعایت عدل، انصاف و برابری، حضرت علی)ع( می َأْنِصِف اللَه َو َأْنِصِف النَّ
ِة َأْهِلَک  (. حضرت علی)ع( به حاکم اسالمی سفارش 00 البالغه، نامه )نهج «َنْفِسَک، َو ِمْن َخاصَّ

همه مردم، عدالت و انصاف را رعایت نماید. از این بیان خویشاوندان و و  خواص کنند که در حق می
های  حتی حاکمان خود را به رعایت عدل و انصاف نسبت به سایر اقلیتآید که ایشان  گهربار چنین برمی

ِه »...  داند کنار گذاشتن انصاف را در ردیف جنگ با خدا می شزیرا حضرت دارند، دینی ملزم می َو َکاَن ِللَّ
ی یْنِزَع َأْو یُتوَب   (. 00 البالغه، نامه )نهج« َحْربًا َحتَّ
ها بودند. آنان با اینکه  عایت انصاف و عدالت با مردم و اقلیتای نیز درصدد ر بیشتر حاکمان بویه

مذهب بودند، اما با مسیحیان برخوردی مناسب داشتند و آنان را در ساخت و تعمیر کلیساهای   شیعه
نمودند. برای نمونه، عضدالدوله دیلمی به  ای از رعایت انصاف و عدالت است، یاری می که نمونه خود

یکی دیگر از ) ق( دستور داد دیرها و کلیساهای شیراز010متوفای مسیحی ) ننصر بن هارو وزیرش
هرچند برخی بر  (.036، ص8، ج7018ابن مسکویه، ) ای( را تعمیر کند مناطق تحت امر حاکمان بویه

مبادرت نمایند )ماوردی،  مرکز خالفت اسالمی به ساخت کلیسا در مسیحیان نباید این باور بودند که
ای  اما بویهیان برای بازسازی مراکز دینی و مذهبی، ضمن در نظر گرفتن بودجه ؛(037، ص7060

اند را تعمیر نمایند. البته کار  گزیدند تا کلیساهایی که خراب شده خاص، مأمورینی نیز به این کار برمی
 های ساختمان و ها بیمارستان مساجد، به ساخت و تعمیر بویهیان به اینجا ختم نشد. عضدالدوله

 را دولت های از دارایی قسمتی پرداخت؛ وی دستور داد ها چاه ها و اصالح قنات به و عمومی روی آورد
دهند )ابن  شد، اختصاص تهیدست مسلمانان و اهل ذّمه که شامل مسیحیان نیز می افراد حال رفاه برای

، 7080 ؛ لین پل و بارتولد،778، ص1ق، ج7003؛ ابن جوزی، 067-063، ص8 ، ج7018مسکویه، 
 (.000، ص7ج

 پایکوبی و جشن به عید ایام در خود دیرهای در آزادانه طور  به بویه آل عصر در مسیحیان
 َدْیُر » یکی از این دیرها،. یافتند می حضور نیز مسلمانان ها، جشن این از برخی در حتی و پرداختند می

 بن بویه دیلمی قرار داشت احمدر جانب دروازه شماسیه بغداد و نزدیک منزل بود که د «ُدْرماِلس
. همین اجازه مرمت اماکن مقدسه و (033، ص0م، ج7330 ؛ حموی،0ص ،0م، ج7307 شابشتی،)

ای  ای از رعایت عدل، برابری و انصاف در بین حاکمان بویه تخصیص بودجه برای بینوایان، خود نشانه
 آید. حساب می نسبت به مسیحیان به 
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 عدالتی یب .5-2-3

عدالتی و نابرابری، ازجمله اعمال نکوهیده و ناپسند در همه ادیان الهی است. لذا،  یتبعیض، ب
الناس »زیرا  طلبد خود حاکم، اولین کسی باشد که در رفع تبعیض و ترویج عدالت گام بردارد، می

( (. امام علی)ع030، ص7061)حرانی،  «بامرائهم اشبه منهم بأبائهم و اذا تغیر السلطان تغیر الزمان
بارگی ستمگران و گرسنگی  اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم»فرمایند:  می

البالغه،  )نهج« ساختم میمظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته، رهایش 
ایگاه (. وقتی شخص مسیحی، از حضرتش به قاضی شکایت کرد، آن امام ضمن حضور در ج0 خطبه

ابن کثیر، ؛ 080، ص0، جتا اثیر، بی ابنمتشاکی، حتی به دستور قاضی نیز اعتراض نفرمودند )
عنوان خلیفه مسلمین، همان قاضی را که حکم بر علیه حاکم   (. ایشان به0-0، ص6ق، ج7033

املی، حرعنمودند )سفارش عدالتی، تبعیض و رعایت عدالت  از بیبه پرهیز  اسالمی صادر کرده بود نیز
 (.1، ص76، ج7060

ها، رفع  هایی را دنبال کردند، یکی از این سیاست زمانی که بویهیان قدرت یافتند، سیاست
 .سپردند می ها آن به را مشاغلی و گرفتند می کار به خود دربار در را مسیحیان آنان. ها بود عدالتی بی

، 7، ج7087کردند )مقدسی،  می استفاده وزارتدر کارهای  های دینی اقلیت از نیز عزالدوله و معزالدوله
نصر  به را بغداد (. عضدالدوله اداره006ص ،7033؛ فرای،700، ص7، ج7018 ؛ الپیدوس،03ص
 دار خزانه و مسیحی نیز ندیم مکیخای کرده بود. ابن واگذار بشر بن سهل مسیحی و هارون بن

فضل نصرانی نام  ابوالعال عبیدالدینعضدالدوله،  سپهساالران از بود. همچنین یکی عضدالدوله
شیبان  بنی دادن گوشمالی را به عهده گرفت که برای لشگری فرماندهی ق،083 سال داشت. وی در

؛ 700، 771، ص70، ج7007ابن اثیر، ؛ 080 ،073، ص8، ج7018مسکویه،  ابنمهیاء شده بود )
 (.738، 07، ص7080کبیر، ؛ 30، ص7013 روذراوری،

بویه برگزار  حضور حاکمان و وزیران آلهر از گاهی در  ،جلسات مجالس و ،ها همچنین نشست
باعث شد  افتاد، اتفاق می بویه حاکمان آلتسامحی و تساهلی در سایه سیاست که این کار شد.  می

؛ 006، ص7م، ج7308توحیدی، فعال و پرشور داشته باشند ) یجلسات مختلف حضور درمسیحیان 
 (.730ص ،7010کرمر، ؛ 061، ص7030؛ ابراهیم حسن، 000ص ،0م، ج7308 ثعالبی،

 برخورد نحوه. 5-2-4

و  رسیدگی انیو ذمّ  انمسلماناسالمی باید رفتاری شایسته با اّمت خود داشته و به امور حاکم 
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علی)ع( حاضر نیست در حکومت خود، کسی را بنده دیگری امام  احتیاجات آنان را برآورده نماید.
اً و ال َتکُ »ببیند.  (. بر این اساس وقتی بینوای 07 البالغه، نامه )نهج« ن َعبَد َغیرَِک و قد َجَعَلَک اللُه ُحرَّ

مسیحی که از فقر و نداری، به گدایی روی آورده بود را دید، دستور داد تا از خزانه حکومتی برای وی 
همراه  مسیحی(. ایشان با یک فرد 03، ص77ج ،7060حرعاملی، حقوق ماهانه پرداخت نمایند )

؛ 037، ص0، ج7066کلینی، کنند ) شوند و به خاطر این فرد مسافت زیادی را با او طی می می
در نگاه  ها دهنده این است که اقلیتع(، نشان)(. اقدامات امام علی00، ص07ق، ج7030مجلسی، 

ها است. در این  ناین همان نگاه انسانی ایشان به انسا .، دارای ارزش و احترام هستندیک حاکم اسالمی
، 7، ج7000 نگاه، اصل، انسان بودن است، نه اقلّیت )مسیحیان( و نه اکثریت )مسلمانان( )شوشتری،

 .(003ص
در برخورد با پیروان ادیان، اخالق و منش مسلمانی را سرلوحه کارهای خویش قرار  بویه آلحاکمان 

 که کردند می رفتار به خوبی چنان مردم با الدوله رکن و عمادالدوله به خصوص ند. حاکمان بویهیداد

 عمادالدوله رفتاری ای که نیک نمودند. به گونه می جذب خود به گوناگون نژاد و مذهب وجود با را آنان

مسکویه،  ابنشد ) وی اولیه های باعث پیروزی وی، به ها آن و تمایل لشکر سپاهیان با نیکی و مردم با
(. همچنین اصالحاتی که معزالدوله دیلمی در 030، ص70ج، 7007اثیر،  ؛ ابن033، ص0، ج7018

داشته باشند  دوست را او قلمرو خالفت عباسی مخصوصًا در بغداد انجام داد، باعث شد عموم مردم
معزالدوله در رواج کار ملک، (. »000، ص7001 ؛ فقیهی،780، ص8ق، ج7000)ابن مسکویه، 

ق بین مسلمانان و 083در سال (. وقتی 001-008ص ،7003 )مستوفی قزوینی،« سعی بلیغ نمود و...
به سزای عملشان املین را دستگیر کرده و عدوله دستور داد عضدال درگیری پیش آمد، های دینی اقلیت

، 0، ج7087؛ مقدسی، 006، ص7011؛ ابن عبری، 700-700، ص70، ج7007برسانند )ابن اثیر، 
ای، رفتار مناسبی با توده مردم و مسیحیان نداشتند و  (. ناگفته نماند که بعضی از حاکمان بویه800ص

 این همان تفاوت بین حاکمیت معصوم و حاکمیت دیگران است.

 عهدبه  یوفا. 5-2-5

َأْوُفوا »باشد:  های قرآن در خصوص پایبندی به وفای عهد، آیه اول سوره مائده می ازجمله آیه
بایست  دشمنان نیز عهد و پیمانی بسته شده باشد، باز هم می رسد اگر با کافران و به نظر می...«. ِباْلُعُقودِ 

ًة، َفُحْط َعْهَدَک ِباْلَوَفاءِ »به آن پایبند بود.  َک ُعْقَدًة، َأْو َأْلَبْسَتُه ِمْنَک ِذمَّ َبیَن َعُدوِّ ِإْن َعَقْدَت َبیَنَک َو « َو
َمِم ِفی ا»(. همچنین 00البالغه، نامه )نهج (. این 701 البالغه، حکمت )نهج« َأْوَتاِدَهاْعَتِصُموا ِبالذِّ
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ایم  سخنان پربار قرآنی و بیانات شیوای امام شیعیان، ما را ملزم به رعایت و متعهد به آنچه عهد کرده
 نماید. می

نفاق و برای تجدید عهد به خدمت امام آمدند، با اینکه  طلحه و زبیر وقتی آمده است کهیتی ر رواد
 ،)ابن ابی الحدیدحضرت علی)ع( محرز شده بود، امام بیعت آنان را پذیرفت  شکنی آنان بر پیمان

 (.033، ص7ج، 7068
شود و در حال جنگ  شایان ذکر است که وفای به عهد، تنها به زمان صلح، مختص و محدود نمی

یعقوبی، ) کردند های بسته شده، وفادار بود. همچنان که امام علی)ع( اینگونه رفتار می نیز باید به پیمان
 (.731، ص0 ، جتا بی

ع( )ای نیز دارای رفتار خاص خود بودند و با ادعای آنان که از پیروان امام علی بیشتر کارگزاران بویه
کردند خود را همانند مقتدایشان نشان دهند. وقتی معزالدوله دیلمی  هستند، فاصله داشتند، اما سعی می

 ،77، ج7060ابن اثیر، حمله کند و آنجا را به تسخیر درآورد )از طرف عمادالدوله دستور یافت به کرمان 
کرمان به مقابله با او  فرمانروای الیاس علی امیر (،070، ص7003؛ مستوفی قزوینی، 0616ص

بس اعالم  رسید و آتش کرد، اما همین که شب فرامی ای جنگ می پرداخت. وی در روز با سپاه امیر بویه
داد به سپاهیان دیلمی آب و غذا بفرستند. همین کار  نوازی، دستور می شد، الیاس به حکم مهمان می

و تا زمانی که الیاس بر عهد خود وفادار بود، به کرمان  الیاس باعث شد معزالدوله با او صلح نماید
وی عهد و پیمان بسته شده بین  الیاس، فرزندش الیسع، جانشین پدر شد. علی امیر حمله نکرد. بعد از

جنگید و کرمان را تصرف کرد  با وی عزالدوله را نقض کرد. این امر سبب شد معزالدولهپدرش و م
بود و با  رسد اگر فرمانروای کرمان، مسیحی هم می به نظر می (.070ص ،7080، قزوینی مستوفی)

 ماند. ای بر عهدی که بسته بود، پایبند می بست، باز هم حاکم بویه معزالدوله پیمان می

 و دانشمند دانش .5-2-6

ای کمیل! دانشمندان تا دنیا برقرار »فرمود:  کرد و می ع( به کمیل بن زیاد سفارش می)علی امام
البالغه،  )نهج« همیشه زنده است ها دلاما یاد آنان در  ،گرچه در زمین پنهان هایشان بدن. اند زنده ،است

بادت خداوند مشغول باشند، ی که به عاز هزار عابدرا دانشمند  کی(. آن حضرت ارزش 701 حکمت
ای جابر! »فرمود:  میانصاری  للهبن عبدا به جابر (.000، ص7061داند )حرانی،  و واالتر میبرتر 

باز  استواری دین و دنیا به چهار چیز است: عالمی که به علم خود عمل کند و جاهلی که از آموختن سر
حکمت البالغه،  نهج) «رت را به دنیا نفروشدکه در بخشش بخل نورزد و فقیری که آخ ای بخشندهنزند، 
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شود، گواهی در برتری دانش  های دینی نیز می شک شامل اقّلیت (. دستور ایشان به همه مردم که بی010
یِن َطَلُب »ها است،  و کسب آن برای همه ملت اُس ِاْعَلُموا َأنَّ کَماَل الدِّ ، 7061)حرانی، ...« َاْلِعْلِم  َأیَها َالنَّ

 (.063ص
 سایر به نسبت را بویه مداران آل بویهیان نیز به علم و عالمان ارادت خاصی داشتند. آنچه سیاست

 ؛060، ص8، ج7018 و علما بوده است )ابن مسکویه، علم داشتن گرامی سازد، می برجسته ها دولت
 تشکیل با پرداخته، علم ترویج علمی، به مراکز احداث با ها (. آن770، ص1ق، ج7070 جوزی، ابن

 در. آوردند فراهم ها ازجمله مسیحیان اقلیت سایر ورود برای را مجالس مناظره، راه و علمی های انجمن

، 7037 نصر،عدی نصرانی که از شاگردان فارابی بوده است ) بن یحیی مکتب بحث، مورد دوران
 مختلف ادیان پیروان از بزرگ مجلسی و بود بغداد در فلسفی تحقیقات پژوهشگران (، سرحلقه07ص

دانشمندانی از پیروان ادیان و  که ای بود وزیرش همچون مدرسه بود. منزل عزالدوله و داده تشکیل
قلمرو بویهیان، به خصوص به بغداد وارد  به دانشمندی رو وقتی را در خود جای داده بود. از این مذاهب

، 0، ج7010پرسیدند )قزوینی،  و میهای خود را از ا کردند و سوال طالبان علم او را احاطه می شد، می
اما باید دانست که در دولت اسالم، هیچ پادشاهی شرف ذات و بسط ملک و نفاذ حکم و (. »016ص

ها و فر و بهاء چون عضدالدوله نبود چه روز بازار اهل فضل و بالغت، عهد او  قهر استیالی رأی و ده
)ابن ...« او رسید، طلق وضع گرفت و بزاد  تا به عهد بود، گویی جهان به جمله علوم آبستن ماند

 (.703، ص7، ج7088اسفندیار، 
 (ق006-010 حک)عضدالدوله  از توان می اند، داشته علم به وافری عالقه که بویهی حاکمان میان از

نماند )صابی،  غافل ادب و علم ترویج برای کوشش و دانشمندان و دانش به توجه از هرگز که کرد یاد
 با نجوم، و هندسه تا گرفته ادب و شعر از روزگار، آن معارف کسب در خود و (730-733م، ص7380

 از را نجوم عمید، بن ابوالفضل نزد را کشورداری و سیاست که چنان کوشید؛ می عالقه و دقت
 کرد )ابن می افتخار آنان شاگردی به همواره و آموخت فارسی ابوعلی از را نحو و صوفی عبدالرحمن

 عیسویان کارگیری به از (. فرای و هولت بر این باور بودند که مسلمانان770، ص1ق، ج7003جوزی، 
، 7ج ،7061 همکاران، و هولت ؛700ص ،7006فرای، )نداشتند  ابایی خود معلمین عنوان  به

داد  ترجیح می امرا و اشراف مجالس بر را دانشمندان و فضال جلسات معموالً  عضدالدوله (.030ص
پزشکان  از یکی ،«جبرئیل بن َبخَتیشوع بن عبیداله بن جبرئیل»(. 770ص ،1 ق، ج7003 جوزی، )ابن

 دو او برای عضدالدوله. بود خاصه مالزمان سلک در و ایشان خدمت در بویه بود، آل عصر مسیحی
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کرد  می دریافت عضدی خزانه از نیز را منزل و پوشاک و خوراک خرج عالوه،  به. بود کرده مقرر حقوق
 به جوانان آمدند، گرد آن مردان شد، زنده مرده، های دانش»در این دوره،  .(030، ص7001 قفطی،)

 هزینه و گرفت رونق دانش، کساد بازار آمد، جوش به ها ذوق پرداختند، دادن آموزش به پیران و آموختن
(. ضمن 060-067، ص8ج ،7013 مسکویه، )ابن« شد می پرداخت المال بیت از همه کارها، این
کردند )ابن مسکویه،  دنبال را او راه نیز و دانشمندان بود، پسرانش دانش حامی که عضدالدوله خود این

الدوله و  الدوله، بهاء (. شرف770، ص1ق، ج7003؛ ابن جوزی، 036، 033، ص0، ج7018
 بویه ان روشنفکر آلمدار توان از سیاست ای و فرزندان عضدالدوله را می الدوله از حاکمان بویه تاج

 قلمداد کرد.

 اندیشه یآزاد .5-2-7

آزادی بیان، عقیده و اندیشه از مواردی است که قرآن در راستای کرامت انسانی بدان اشاره نموده 
(. بر همین اساس و با تکیه بر آیات قرآنی بود که رسول اکرم)ص(، 80 آل عمران، ؛ 700است )نحل، 

(. جانشین 088، ص7ق، ج7030 سعد، ابنکرد ) ز کارشان برکنار نمیهیچ اسقف، راهب و کاهنی را ا
(. حضرت علی)ع( به 767، ص7060بویس، برحق ایشان نیز همین رفتار را با اهل ذّمه انجام دادند )

، 7013عمید زنجانی، کردند ) ها سفارش و تأکید می فرمانروایان و حاکمان نیز بر آزادی دادن به اقلیت
، 7030، جاللی حسینیکه به تبلیغ دینشان در سرزمین اسالمی منجر نشود )(. به شرطی 730ص
 (.33ص

ارغ نشده بودید که فپیامبرتان  فنشما از دع( پرسید که )وقتی شخص غیر مسلمانی از امام علی
ولی شما هنوز  ؛نه درباره او ،ما درباره جانشینی او اختالف کردیم»ت فرمود: حضر، ف کردیدالاخت

برای  ،ها را خدایانی است همان طور که آن ،پاهایتان از آب دریا خشک نشده بود که به پیغمبرتان گفتید
(. سؤال از وی و 071 البالغه، حکمت )نهج« خرد هستید گفت: شما مردمی بی .ما هم خدایی بساز

های دینی در حکومت  اقلیترساند که  جواب از حضرتش، نهایت داشتن آزادی اندیشه و بیان را می
 نمودند. علوی تجربه می

خود را بیان نمایند. حتی  های اندیشهدادند  ها و مسیحیان اجازه می ای نیز به اقلیت حاکمان بویه
آنان  هایی که بعضًا مخالف با افکار و عقاید بویهیان بود. حمایت از پیروان ادیان باعث شده بود اندیشه
کرد  و کسی با تعصب دینی با کسی برخورد نمید ننابراز ک نمایند، هتقیّ  که این خویش را بدون اتاعتقاد

ها، به روحیه  رسد جذب اهل اندیشه و اجازه بیان اندیشه (. به نظر می068-060تا، ص بی )سجستانی،
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ای در  شد و به فضای نسبتًا بازی که حاکمان بویه بویه مربوط می مداران آل تساهل و تسامحی سیاست
مختلف، این امکان را به وجود آورد  های ظهور اندیشه ترش آن نقش موثری داشتند. فرصت دادن بهگس

اجتماعی،  و علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی های عرصه در های دینی در کنار مسلمانان تا اقلیت
 و فرهنگ زرین عصر که طوری به آورد، وجود به ادیان و مذاهب ها، گروه همه برای را رشد های زمینه
 .یافت تحقق بویه آل دوره در اسالمی تمدن

در  .است ها و بیان عقاید و اندیشه نسبی آزادی با مصادف بویه آل توان گفت دوران با این اوصاف می
دادند. حقوق آنان را  که مسلمان نبودند، مورد آزار و اذیت قرار نمی این دوره، مسیحیان را به خاطر این

ها محول  ای به آن هایی که از طرف کارگزاران بویه ر نتیجه آنان نیز با قبول مسئولیتشمردند. د ناچیز نمی
 (.11-00، ص7068کردند )شاکری،  شد، از حکومت بویهیان حمایت می می

 امنیت، رفاه و آبادانی .5-2-8

 البالغه، )نهج« للبالد امناً  و للناس دعةً  الصلح فی ان» پذیر است. شک، امنیت در سایه صلح امکان بی
در این خصوص پیامبر . دارد بستگی امنیت آن به ای جامعه هر رفاه و آسایش (. همچنین00 نامه

ایشان با این  (.000، ص07م، ج7367نجفی، ) «َمن آذی ِذّمیا فَانا َخصُمه»: دنفرمای میاکرم)ص( 
دارند. بر همین  برحذر می فرمان، اهل کتاب را مورد احترام قرار داده و همگان را از تعرض به ایشان

علی)ع( وقتی شنید که سپاهیان شام تحت فرماندهی معاویه به زنان اهل ذمه یورش  حضرتاساس 
 (،01البالغه، خطبه اند، شدیدًا ناراحت و متأثر شدند )نهج اند و آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده برده

ّمه، مسئول حمایت از آنان بوده و این تعرض از زیرا حاکمیت اسالمی در قبال دریافت جزیه از اهل ذ
 آشفت. ها، حضرتش را سخت برمی طرف فرمانروای اسالمی بر اقلیت

 اختالفات بود، برده بین از را اجتماعی امنیت هجری، پنجم و چهارم قرن در که موضوعی ترین مهم
 با شدند، بغداد وارد عضدالدوله و معزالدوله وقتی که طوری به بود، محلی امرای های جنگ و ای فرقه

در  که کارهایی از (. یکی011، ص8، ج7018 مسکویه، شدند )ابن رو روبه ویران و سوخته نیم شهری
 الدوله به رکن و بود. عمادالدوله ای صورت گرفت، توجه به امنیت، رفاه و آبادانی دوره کارگزاران بویه

 تا حدودی معزالدوله زمان در اما نائل آیند، امور این به مختلف، نتوانستند های وجنگ ها درگیری دلیل

وی ضمن  بهتر شد. عضدالدوله، اوضاع عمومی کارآمدن روی حاکم گردید. با شهرها امنیت نسبی در
 و آموزشی پرداخت. همچنین درمانی مراکز ایجاد و ها راه و مزارع و شهرها آبادانی ایجاد امنیت، به

، 70، ج7013)ابن اثیر، « آباد کردن بغداد بیاغازید»داد. وی  را بغداد ارهایباز و ها خانه نوسازی دستور
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رفاه، آبادی و  نمایند. این خود منجر به (. این اقدامات باعث شد که مردم به بویهیان اعتماد0003ص
 (، مسیحیان نیز از رفاه و آبادی بهرمند شدند.830، ص0، ج7080 گردید )مقدسی، آسایش

 خوزستان، رحاب، تبریز، فارس، صورت پراکنده در  به بویه آل قلمرو حکومتی درهرچند مسیحیان 
؛ 800-800، ص0، ج7087کردند )مقدسی، خالط، اصفهان، تکریت و بصره زندگی می موقان،

؛ 006ص ،7م، ج7306 ؛ ابن حوقل نصیبی،707، ص7086 ؛ جیهانی،703، 60 تا، بی اصطخری،
نهایت آزادی به  (، اما در068-060ص تا، بی ؛ اشپولر،700-700ص ،7063 همکاران، و مکان ملک

 کردند می فعالیت های مختلف و محدودیتی داشته باشند، در حوزه مزاحمت که بدون این و بردند سر می

بودند )دانش پژوه،  برخوردار ای مداران بویه سیاست معنوی و مالی های حمایت از یکسان طور و به
 (.003، ص0، ج7000؛ راوندی، 86، ص7001

 اقتصاد .5-2-9

ه و ضمن بود یاسالم پیشرفت همه جوامع و مخصوصًا جامعهبازرگانی از مظاهر اقتصاد، تجارت و 
بنابراین،  ای دارد. برآورده کردن مایحتاج آحاد جامعه، به گسترش عدالت اجتماعی نیز نگاه ویژه

تالشی وافر داشته باشد. حضرت علی)ع( بنا طلبد که حاکم اسالمی در گسترش، پیشبرد و توسعه آن  می
به درخواست اهل ذّمه که از ایشان خواسته بودند در خصوص نهر آبی که خشکیده و کار تجارت و 

ای بیندیشد، امام)ع( از کارگزار خویش خواست تدبیری  ها سخت کرده بود چاره بازرگانی را بر آن
(. صدور چنین 030، ص0تا، ج آباد شود )یعقوبی، بی اندیشیده شود تا نهر آب، احیاء و آن مکان مجدد

های  های دینی را در سرزمین دستوری به قرظه بن کعب انصاری، اهمیت اقتصاد و تجارت اقلیت
و  مسیحیانروابط اقتصادی، بین در گسترش  نماید. امیرمؤمنان)ع( اینگونه، اسالمی دوچندان می

 (.780، ص7013 عمید زنجانی،گذاشتند ) فرقی نمیمسلمانان 
که دین مبین اسالم برای فعالیت مسلمانان با دیگر پیروان ادیان نهی و منعی نکرده  با توجه به این

است، بنابراین، مسیحیان در زمان حکومت بویهیان به کار و فعالیت پرداختند. این امر موجبات 
یتخت خالفت عباسی(، نقش شکوفایی و رونق اقتصادی را فراهم آورد، به طوری که تحوالت بغداد )پا

 (. 30ص ،7061ینش، ها داشت )ب مهمی در تعیین نرخ
 اغلب، ای داشتند. آنان دوره بویهیان در عرصه اقتصاد، تجارت و بازرگانی سهم عمده مسیحیان در

 های تجاری و بازرگانی بردند. فعالیت می کار به پرداخت وسیله عنوان  به اعتباری را اوراق بهادار و اوراق
شد را نیز باید به این عوامل افزود )سعید شیخلی،  را که خود موجب جذب مقادیری هنگفت از طال می
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ور، کسبه و  (. آنان بیشتر تاجر، بازرگان، پیشه700، ص7، ج7018؛ الپیدوس، 70-70، ص7080
 ادیآز از مداران بویهی، مسیحیان که دار بودند. در سایه سیاست تسامحی و تساهلی سیاست خزانه

ها به  بنابراین، بعضی های مختلف فعالیت نمایند. نهایت سعی خود را کردند تا در حوزه ای یافتند، بهره
معزالدوله، مسئولیت اداره خزانه را به ابوعلی  پرداختند. صنعت و امور دیوانی به و برخی دیگر تجارت

دیوان هزینه را به عهده ابوعلی حسن بن ابراهیم شیرازی مسیحی سپرده بود. عضدالدوله نیز رئیس 
، 7، ج7083؛ اشپولر، 703، ص8، ج7018ابن مسکویه، مکیخای مسیحی محول کرده بود )

 داشتند فعالیت بنادر، و سایر سیراف و بندر عمان بصره، بغداد، نواحی در مسیحی (. بازرگانان063ص
مله بغداد، ری و مازندران در این ازجشهرها نیز از آبادانی  دانان جغرافی (.007، ص7030زرین کوب، )

 (.071، ص0، ج7087مقدسی، ) اند قرن سخن گفته
 خارجی و داخلی تجارت و کشاورزی، بازرگانی اقتصاد، لحاظ از دوران این در عراق که گفت باید

کرد. حضور مسیحیان سبب شد جامعه به نحوی رشد و تحول یابد که تجارت و بازرگانی که از  ترقی
 ارکان زندگی بود، توسعه یابد.ترین  مهم

 گیری نتیجه. 6

 بویه حضرت علی)ع( و حکومت آل نخستین امام شیعیان سیره حکومتیبر آن بود تا  پژوهش حاضر
های مورد بحث به صورت قابل  مسیحیان مقایسه و تبیین نماید. کرامت انسانی در دورهبا را در مواجهه 

کارگیری  کردند و از به ها واگذار می که کارها را به شایسته شد؛ به طوری ای در نظر گرفته می مالحظه
تالش  ،عدالتی بیپرهیز از  شد. در خصوص رعایت عدالت و خیانتکاران در بدنه حکومت جلوگیری می

ای بر این امر استوار بود تا با تأسی از موالی خود، انصاف و عدالت را بین عموم مردم  حاکمان بویه
برخورد با توده مردم در هر دو حکومت طوری بود که عموم مردم خصوصًا  رعایت نمایند. نحوه

های دینی رضایت خاطر داشتند. در بحث پایبندی به عهد و پیمان، با توجه به اینکه حاکمان هر  اقلیت
. دو دوره از مسلمانان بودند و به قرآن اعتقاد داشتند، فرامین قرآنی را در دستور کار خود قرار داده بودند

توان از پژوهش  هایی شده است. ازجمله مواردی که می در جای جای قرآن کریم به وفای به عهد اشاره
باشد. با توجه به اینکه حاکمان هر دو دوره از  محترم شمردن دانش و دانشمندان می حاضر استنتاج کرد،

هایی نائل آید.  نیز به پیشرفتها علم  اند، لذا طبیعی است که در این دوره اّمیان دانش و دانشمندان بوده
هایی بود که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شد. حاکمان با سعه صدر  آزادی اندیشه از دیگر مؤلفه

هایی که معمواًل حاکمان دارند،  یکی از دغدغه حتی به نظرات مخالفین نیز ارزش و احترام قائل بودند.
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کار  های مورد بحث به شد، با تدابیری که حاکمان دورهتأمین امنیت و آبادانی است. آن طور که مشاهده 
پذیر است، هستیم که منجر به رونق و  گرفتند، شاهد رونق عمران و آبادانی که در زیر سایه امنیت امکان

حکومت  هدر دورهای مورد بحث شد. همه این موارد، حاکی از این است که  پیشرفت اقصاد در دوره
د. بودن رفاه نسبیدر  مسیحیان .گرفت صورت می مسیحیان توده مردم و با سبیمنارفتار ای،  علوی و بویه

 .بودسایر جاها ها در  مذهب، به مراتب، بهتر از وضع آن  شیعی ای بویه هدر جامع مسیحیانوضع 
ای اشاره کرد که نهایت دقت، سعی و  توان به تالش حاکمان بویه به دست آمده، مینتایج همچنین از 

های دینی و مخصوصًا مسیحیان در قلمرو آنان در رفاه باشند. اتخاذ چنین  نمودند تا اقلیت کوشش را می
ای، شاهد حضور، همکاری و اشتغال مسیحیان باشیم که به طبع آن  سیاستی باعث شد در دستگاه بویه

ایی است ه ترین دوره کرد، یکی از درخشان بویه حکمرانی می ای که آل رنسانس اسالمی پدید آمد. دوره
این دوره اذعان دارند و به این معترف هستند که عهد بویهیان باعث رشد  که حتی متعصبین نیز به شکوه

 و شکوفایی تمدن اسالمی بوده است. 
، با مسیحیان در تعامل ای بویهکارگزاران و حاکمان بیشتر  هسیر که توان گفت میبندی نهایی  در جمع

داری، به سیره حضرت علی)ع(  شک هیچ کس در امر مملکت است. بی نزدیک بوده علوی هبه سیر
 نرسید و نخواهد رسید.
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 .0امیرکبیر، ج تهران: انوشه. حسن ترجمه .کمبریج تاریخ (.7033) ریچارد فرای، .03

 انتشارات گیالن.جا:  . بیبویه و اوضاع زمان ایشان آل(. 7001فقیهی، علی اصغر ) .07

 جهانگیر اضافات با ترجمه محدث؛ میرهاشم تکمیل و تصحیح .العباد اخبار و آثار البالد (.7010) محمد بن زکریا قزوینی، .00
 .0امیرکبیر، ج تهران: میرزا.
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 تهران. دانشگاه تهران: دارایی. بهمن کوشش . بهالحکماء تاریخ (.7001) یوسف بن علی ابوالحسن الدین جمال قفطی، .00
 رفعت. افشار. تهران: مهدی ترجمه .تاجدار ماهیگیران (.7080) مفیزالله کبیر، .00

یه آل عهد در فرهنگی احیای (.7010) ل.. جوئل کرمر، .00  دانشگاهی. نشر تهران: کاشانی. حنایی سعید . ترجمهبو

 .0. تهران: منشورات المکتبه االسالمیه، جاصول کافیق(. 7066کلینی، محمد بن یعقوب ) .08

 آستان مشهد: زاده. رمضان محمود ترجمه .هجدهم قرن تا آغاز از اسالمی جوامع تاریخ (.7018) ایراماروین الپیدوس، .01
 .7رضوی، ج قدس

ترجمه احمد سعید  .گر های حکومت های اسالمی و خاندان تاریخ دولت(. 7080لین پل، استانلی؛ بارتولد، الکساندر ) .06
 .7سلیمان، خلیل ادهم، صادق سجادی. تهران: نشر تاریخ ایران، ج

 ترجمه حسین صابری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. .احکام السلطانیه(. 7060ماوردی، ابوالحسن ) .03

یه آل دوره در اجتماعی اوضاع (.7066) پرویز روی متحده، .83  انتشارات مشهد: یحیایی. علی مصباحی، محمدرضا ترجمه .بو
 آبی. خانه

 .07بیروت: موسسه الوفاء، ج .بحار ق(.7030) مجلسی، محمدباقر .87

 امیرکبیر. تهران: نوایی. عبدالحسین به اهتمام .گزیده تاریخ (.7003) نصر بن احمد بن بکر ابی حمدالله قزوینی، مستوفی .80

 امیرکبیر. تهران: نوایی. عبدالحسین اهتمام به .گزیده تاریخ (.7080) نصر بن احمد بن بکر ابی حمدالله قزوینی، مستوفی .80

 منزوی. تهران: شرکت نقی علی ترجمه .االقالیم معرفه فی التقاسیم احسن (.7087) احمد محمد بن ابوعبدالله مقدسی، .80
 .0-7ایران، ج مترجمان و مولفان

ترجمه علی نقی منزوی. تهران: شرکت  .احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم(. 7080مقدسی، ابوعبدالله محمد بن احمد ) .80
 .0مولفان و مترجمان ایران، ج

 .0جه، یالعلم دارالکتب: بیروت .الملوک دول لمعرفه السلوک(. ق7076) علی احمد بن مقریزی، .88

 مذاهب. و ادیان دانشگاه قم: .نخستین قرون در عراق در تشیع (.7063) همکاران و حمید مکان، ملک .81
 .07العربی، ج التراث دارالحیاء: بیروت .االسالم شرائع شرح فی الکالم جواهرم(. 7367) باقر بن محمدحسن نجفی، .86

 فرهنگی. و علمی انتشارات شرکت تهران: آرام. احمد ترجمه .اسالم در تمدن و علم (.7037) حسین سید نصر، .83

 .7ج کاتولیکه، مطبعه بیروت: .طبری تاریخ تکمله م(.7387) عبدالملک بن محمد همدانی، .13

 .7. ترجمه تیمور قادری. تهران: انتشارات مهتاب، جتاریخ اسالم کمبریج(. 7061پیتر مالکوم و همکاران ) هولت، .17

 .0دارصادر، ج: بیروت .الیعقوبی تاریختا(.  بی) اسحاق بن احمد یعقوبی، .10
 

 به این مقاله استناد
DOI: 10.22034/riet.2021.9232.1060 

حکومت  ع( و)یعل(. بررسی تطبیقی برخورد امام 5000) ایوب، طهمزی؛ عباس، رهبری
 .12-35  (، ص0)5، پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمیمسیحیان. با  شاخه بغداد() هیبو آل

  




