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هایی مواجه است که هریک از جهان اسالم در قرن چهارم هجری با تعدد پایتخت
آفرین هستند. جغرافیای وسیع، لزوم آنها در عرصه سیاسی و فرهنگی به جد نقش

های سیاسی، مستقل اسالمی و باالگرفتن رقابتهای مستقل و نیمهبقای دولت
ی، نظامی و حتی مذهبی موجب شد تا برخی از شهرهای سیاسی به اقتصاد

طراز دو های همپایتختی مطرح در جهان اسالم تبدیل شوند. در میان پایتخت
پایتخت شیعی جهان اسالم، شیراز به عنوان پایتخت بویهیان و حلب به عنوان 

ین مقاله مورد های درخور توجه، در اها و تفاوتپایتخت حمدانیان، به دلیل شباهت
های مشابه های مذهبی، فعالیتاند. تقارن زمانی، تقارن دیدگاهبررسی قرار گرفته

الدوله حمدانی، امرای حاکم بر فرهنگی و نام و آوازه بلند عضدالدوله بویهی و سیف
های متقارن قرن چهارم هجری قمری از این دو پایتخت، در میان سایر حکومت

ها و رود. یکی دیگر از وجوه مهم شباهتبه شمار میهای مشترک آنها شباهت
گزینی آنها و نقش و اهمیت این های این دو پایتخت به عوامل مؤثر در مکانتفاوت

گردد. از همین رو در مقاله ها در تمدن اسالمی قرن چهارم هجری بازمیپایتخت
گزینی انتحلیلی ایتدا عوامل مؤثر بر مک -پیش رو برآنیم که با روش توصیفی

پایتخت عضدالدوله دیلمی در شیراز را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و آنگاه به 
الدوله حمدانی در حلب را گزینی پایتخت سیفصورت تطبیقی عوامل مؤثر بر مکان

با این عوامل مقایسه کنیم. این پژوهش به بررسی وجوه تشابه و تفاوت عوامل مؤثر 
الدوله حمدانی، ه عنوان پایتخت عضدالدوله دیلمی و سیفبر انتخاب شیراز و حلب، ب

پردازد. مقاله به این نتیجه منجر گردیده است که اگرچه دالیل انتخاب این دو می
پایتخت در بسیاری از موارد به هم شباهت داشته، اما نقش و اهمیت هریک از این 

 ها در قرن چهارم هجری، با دیگری متفاوت بوده است.پایتخت
 

گزینی، شیراز، حلب، بویهیان، پایتخت، پایتخت: های کلیدیواژه
 حمدانیان شام، قرن چهارم هجری.

In the fourth century AD, the Islamic world is faced with a multiplicity 

of capitals that each of them plays an important role in political and 

cultural areas. The vast geography, the need for survival of 

independent and semi-independent Islamic governments and 

increased political, economic, military and even religious competition 

resulted in being changed some different cities into particular capitals 

in the Islamic world. Among the capitals of the same levels, two Shiite 

capitals of the Islamic world, Shiraz as the capital of  Buyehian and 

Halab as the capital of the Hamdanids were examined in this study 

due to their considerable similarities and differences. The temporal 

coincidence, and the coincidence ofthe religious views, similar cultural 

activities, and great fame of Azad od-Dowleh-ye Buyehi and Seyf 

od-Dowleh-ye Hamdani, as rulers of these capitals, are considered as 

their common similarities among other concurrent governments of 

the fourth century. Another important aspect of similarities and 

differences between these two capitals is factors affecting their locating 

and the important roles of these capitals in the Islamic civilization of 

the fourth century. Therefore, in this study, the author aims to 

investigate the factors affecting the locating of capital of Azad od-

Dowleh-ye Deylami in Shiraz in detail using descriptive method. 

Then, through using comparative method, we compare the factors 

affecting the locating of capital of Seyf od-dowleh-ye Hamdani in the 

city of Halab with these factors. This article investigates the similarities 

and differences of Shiraz and Halab as the capitals of Azad od-

Dowleh-ye Deylami and Seyf od-dowleh-ye Hamdani. This article 

concluded that although the reasons for the selection of these two 

capitals are similar in many of the cases, role and importance of each 

of the capitals were different in the fourth century. 
 

Keyword: Buyehian, capital, the selection of the capital, 

Shiraz, Hamdani’s Sham, the fourth century. 
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 مقدمه

اهمیت قرن چهارم هجری قمری، به عنوان دوره اوج 
شکوفایی تمدن اسالمی، سبب شده است که همواره مورد 
توجه پژوهشگران و محققان تاریخ قرار گرفته و عوامل 

گیر شدن این تمدن مؤثر در شکوفایی و گسترش و همه

رد. یکی از عوامل مؤثر در مورد بحث و بررسی قرار گی
های شکوفایی فرهنگی و توسعه تمدنی، وجود حکومت

مستقلی است که در این عصر در گستره مستقل و نیمه

اند و کم و بیش در ارتقای سطح قلمرو اسالمی برخاسته
این تمدن به ایفای نقش پرداختند. عضدالدوله دیلمی 

دو تن  ق(913-999الدوله حمدانی )ق( و سیف998-973)
های شیعی آل آور از سلسلهاز این حکمرانان مقتدر و نام

اند که اقدامات چشمگیری در زمینه بویه و حمدانیان
اند. گزینش دو ارتقای سطح فرهنگ اسالمی ایفا نموده

سرزمین صاحب نام و شهره در تمدن سریانی و ساسانی، 

چون حلب و شیراز که در کنار افزودن به مجد و عظمت 
ن شرایط احراز استقالل و اقتدار را برای آنها فراهم آنا

کرده بود، موجب شد تا در جهان اسالم به سرعت نام و 
 ای بس سترگ پیدا کنند. آوازه

مستقل که گاه داعیه استقالل این دو فرمانروای نیمه
ایشان خواب خوش را از بغداد ربوده بود، برای کسب 

ت افتخارات قدرت به شدت تالش کردند و در نهای
مشابهی را به خود اختصاص دادند. مورخان سلف به 

تفاوت گونه این امیران هرگز بیاقدامات همه جانبه رقابت
نویسد: مقدسی درباره عضدالدوله میکه نبودند؛ چنان

بود و در کشور عضدالدوله از شاهان بزرگ روزگارش می»

که  انگیز دارد. نبینی چه شهرهااسالم آثاری شگفت
ها که نهاده و چه ها که شکافته و چه نامساخته و چه نهر

(؛ 311/ 3: 5935)مقدسی، « نوها که آورده است
الدوله به عنوان بزرگ خاندان حمدانی و که سیفهمچنان

واسطه عظمت این خاندان ستوده شده و دربار او قبله 
آمال و مقصد ستارگان علمی و ادبی آن عصر دانسته شده 

(. در رابطه با اقدامات سیاسی، 343/ 5: 5418اخ، است )طب

فرهنگی و نظامی این دو حکمران شیعی قرن چهارم 
ها و مقاالت متعددی به رشته هجری قمری تاکنون کتاب

رسد یکی از تحریر کشیده شده، در حالی که به نظر می

ترین دالیل موفقیت این امرا در نیل به اهداف مهم
ب مناسب و هوشمندانه مکان سیاسی و فرهنگی، انتخا

پایتخت از سوی آنان بوده است، پژوهشی که تاکنون به 

آن پرداخته نشده و جای آن در میان مطالعات و 
ها در قرن چهارم های مربوط به این حکومتپژوهش

  رسد.هجری قمری خالی به نظر می
رو در پی آن است تا با استفاده از رو مقاله پیشاز این

های تاریخی و جعرافیایی دست اول، عوامل مؤثر در داده
گزینی پایتخت عضدالدوله دیلمی در شیراز را بررسی مکان

نموده و سپس به صورت تطبیقی آنها را، در رابطه با علل 
الدوله انتخاب حلب به عنوان پایتخت، در دوره سیف

مدانی مورد مقایسه قرار دهد. بر این اساس مقاله در پی ح
باشد: عوامل اصلی رو مییافتن پاسخی برای سؤال پیش

گزینی پایتخت عضدالدوله دیلمی در تأثیرگذار در مکان

شیراز، در قرن چهارم هجری قمری، چه بود؟ این عوامل 
گزینی هایی به عوامل تأثیرگذار در مکانچه شباهت
الدوله حمدانی در حلب داشت؟ بدیهی است فپایتخت سی

تواند در افزایش میزان که بررسی چنین عواملی می

شناخت ما نسبت به این دو پایتخت مؤثر باشد و ما را با 
 ابعاد بیشتری از اهمیت این دو پایتخت آشنا نماید. 

مبانی »های ارائه شده در کتاب در این پژوهش طرح

، به «ها در ایرانزینی پایتختگسیاسی مکان _جغرافیایی 
عنوان چارچوب نظری یا الگوی مطالعاتی، مورد استفاده 

های مؤلفان اثر فوق، این قرار گرفته است. براساس نوشته
اثر نخستین تحقیق علمی در زمینه جغرافیای سیاسی 

گزینی و است که به تبیین عوامل اصلی تأثیرگذار در مکان
« ایران پرداخته استهای سرزمین انتقال پایتخت

(. مؤلفان در این اثر، تاریخ 3: 5983زاده، پور و قلی)احمدی
ایران را به دو دوره قبل از اسالم و عصر حاکمیت 

های ایران باستان )مادها، هخامنشیان، سلوکیان، حکومت
اشکانیان و ساسانیان( و دوره ورود اسالم به ایران و 

غزنویان، های برون فالتی )عصرحاکمیت حکومت

سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان مغول و تیموریان( و 
های درون فالتی )صفویان، دوره حاکمیت حکومت
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ها و جمهوری اسالمی افشاریان، زندیان، قاجاریان، پهلوی

؛ همان، 3-1: 5931ایران( تقسیم نموده )نک: همان، 
به بعد( و با استفاده از مباحث مربوط به  51: 5983

و جغرافیای سیاسی و پژوهشی جامع و درخور  یتیکژئوپل

ای مکان پایتخت، قابلیت هسته»توجه، سیزده عاملِ 
ارزش معنوی و نقش ایکونوگرافیک مکان پایتخت، گروه 

ملی مسلط و یا خاستگاه قومی حکومت، ارتباط خارجی، 
موقعیت استراتژیک و دفاعی، مصالحه سیاسی، موقعیت 

های ارتباطی و سترسی به راهمرکز ثقل جغرافیایی، د
های مواصالتی داخلی، تغییر در رویکردها و سیاست

حکومت، شرایط زیست محیطی منطقه، ایجاد وحدت و 
های فرهنگی، تجانس فرهنگی و یا کنترل تفاوت

را به « ها و مسائل امنیتیمشکالت مدیریت بهینه پایتخت

گزینی ترین عوامل مؤثر در مکانترین و عمدهعنوان مهم
های این اثر طرح اند. اگرچه دادهها معرفی نمودهپایتخت

بندی عوامل مؤثر در فراگیر و منسجمی در رابطه با دسته
رود و مطالعه آن توسط ها به شمار میگزینی پایتختمکان

های جدیدی تواند افقپژوهشگران و دانشجویان تاریخ می
مندان ر دید عالقهای تاریخ را در براباز مطالعات بینارشته

به چنین مباحثی قرار دهد و بدین لحاط بسیار مفید واقع 

رسد عدم دقت و رعایت برخی موارد گردد، اما به نظر می
جزئی در این کتاب توسط نویسندگان، سبب خلط برخی 

  مباحث در آن شده است.

                                                                    
ای از جغرافیای سیاسی که به معلومات ناشی از ارتباط بین . شاخه5

 (.59-93و  3:  5939حافظ نیا،  شود )نک: جغرافیا و سیاست مربوط می
های ارتباطی و دسترسی به راه»توان به عامل . برای مثال می3

که از سوی مؤلفان به عنوان یکی از عوامل موثر در « مواصالتی داخلی
ها معرفی شده است اشاره نمود . همانطور که گزینی پایتختمکان

ها مکان بیشتر پایتختدانیم این عامل، عامل بسیار مهمی در انتخاب می
ها های مبادالتی و تجاری پایتخترود اما با توجه به ظرفیتبه شمار می

تواند عبارت های پیرامونی خود، این عبارت نمیها و سرزمینبا کشور
ها کاملی در جهت معرفی چنین قابلیت در خور توجهی در بیشتر پایتخت

شد. زیرا عبارت گذاشته می نیز در پایان« خارجی»باشد و بهتر بود واژه 
نویسندگان اگرچه به عامل ارتباط خارجی در رابطه با ارتباطات تجاری 

اند اما این عامل را تنها های پیرامونی اشاره نمودهپایتخت با سرزمین
پورو اند )نک: احمدیهایی با موقعیت مرزی معرفی نمودهمختص پایتخت

هایی که در اری از پایتختکه بسی(. در حالی37: 5931زاده، قلی
اند نیز قابلیت برقراری ها امتخاب شدهتر سرزمینهای مرکزیقسمت

 

در رابطه با مقاله پیش رو اشاره به دو نکته ضروری 

مبانی »اینکه که از آنجا که در کتاب  رسد: اولبه نظر می

« ها در ایرانگزینی پایتختسیاسی مکان –جغرافیایی 
های محلی ایران بعد از های حکومتنامی از پایتخت

اسالم، از جمله طاهریان، صفاریان، سامانیان و آل بویه به 

های خورد، در نتیجه با وجود استفاده از طرحچشم نمی
پژوهش پیش رو، به طور کلی مقاله  مطالعاتی این اثر در

های شیعی حاضر پژوهشی نو و بدیع در رابطه با پایتخت

که قرن چهارم هجری است؛ دوم اینکه در حالی
اند به های خود سعی نمودهزاده در نوشتهپور و قلیاحمدی

میزان قابل توجهی از بار تاریخی مطالب کاسته و به بار 
(، در مقاله 3: 5983)همان:  جغرافیای سیاسی آن بیفزایند

پیش رو سعی بر این بوده است تا با اجتناب از کاربرد 
ها و اصطالحات مربوط به جغرافیای سیاسی، به واژه

های منابع میزان بسیبار زیادی تکیه اصلی کار بر داده

دست اول تاریخی و جغرافیایی قرار داده شود و مقاله تا 
 وجهی برخوردار باشد. تحد امکان از بار تاریخی قابل

های چنین منابعی، عضدالدوله دیلمی براساس نوشته
ق به درخواست عموی خود، عمادالدوله، به 998در سال 

عنوان جانشین او وارد شیراز شد و از این زمان تا سال 
ق که درگذشت، شیراز مقر اصلی حکومت وی به 973

بر  الدوله حمدانی نیز پس از استیالرفت. سیفشمار می
ق حلب را به پایتختی برگزید و 999شمال شام، در سال 

از این پایتخت سرتاسر قلمرو وسیع خود در شمال شام و 

 
اند. ارتباط تجاری با نواحی دور و نزدیک پیرامون سرزمین خود را داشته

باشد که در این پژوهش به آنها پرداخته نمونه بارز آن شیراز و حلب می
ره گردیده است. دیگر آنکه در های مواصالتی آنان اشاشده و به ظرفیت

های میان سیزده عامل مطرح شده در کتاب، دوازده عامل ناظر به ویژگی
های جدیدی است که پس از به وجود آمدن مشکل در مثبت پایتخت

های قدیمی و یا معادالت سیاسی و استراتژیکی، به پایتختی پایتخت
مشکالت مدیریت » شوند اما در میان این سیزده عامل، عاملانتخاب می

ناظر به مشکالت و نقاط ضعف و عدم کار آیی « بهینه پایتخت
باشد های قدیمی در اثر رویکرد بیش از اندازه جمعیت به آنها میپایتخت

(. بهتر بود نویسندگان این عبارت را به صورت 514)نک: همان، 
به کار « مشکالت»و بدون کاربرد واژه « مدیریت بهینه پایتخت»

دند تا با توجه به بار مثبت سایر عوامل نامبرده شده در انتخاب برمی
های جدید، هماهنگی بیشتری در تمامی عوامل مطرح شده در پایتخت

 شد.کتاب دیده می
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هایی از جزیره را اداره نمود. شیراز و حلب در دوره بخش

الدوله حمدانی، در فرمانروایی عضدالدوله بویهی و سیف
زمره مراکز مهم علمی و فرهنگی جهان اسالم به شمار 

رفتند که بازتاب این امر در آثار و منابع مربوط به این یم

ها، به دوره به روشنی مشهود است. اهمیت این پایتخت
عنوان دو مرکز مهم شیعه در قرن چهارم هجری که 

بدیل در مناسبات سیاسی، فرهنگی و نظامی نقشی بی
خالفت عباسی، شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی و 

رن ایفا نمودند از دالیل توجه به گسترش تشیع در این ق
رود. ها و نگارش مقاله پیش رو به شمار میاین پایتخت

دهند که این دو پایتخت، عالوه بر دارا منابع نشان می
های های جغرافیایی مناسب، از ویژگیبودن مؤلفه

فرهنگی و اجتماعی مطلوبی نیز برای انتخاب توسط این 
ذیل به آنها پرداخته خواهد  دو امیر برخوردار بودند که در

 شد:
 

گزینی پایتخت عضدالدوله عوامل مؤثر بر مکان

 دیلمی در شیراز 
عوامل مؤثر بر انتخاب شیراز به عنوان پایتخت عضدالدوله 

 توان در موارد ذیل جستجو کرد:دیلمی را می
های ایرانی به شمار . بویهیان از جمله سلسله5

رفتند که در قرن چهارم هجری و در دوران ضعف می
خالفت عباسی به حکومت رسیدند. آنان از یک سو، 

پروراندند رؤیای احیای سلطنت ایران باستان را در سر می
و از دیگر سو، از ریشه و اصل و نسب شاهان ایران 

مهمی در کسب مشروعیت باستان که به عنوان عامل 
رفت، های ایران پس از اسالم به شمار میحکومت

بهره بودند. در چنین شرایطی نظام سیاسی آل بویه بی
نیازمند دستاویزی برای نیل به این اهداف و برآورده 
ساختن نیازهای خود در جهت قبضه کردن قدرت، 
حکومت و مشروعیت بود. از این رو انتخاب شیراز به 

پایتخت که شهری کهن و باستانی بوده و از دوره عنوان 
پیشدادیان، نخستین سلسله اساطیری تاریخ ایران، مقر 

توانست رفت؛ میهای ایران باستان به شمار میحکومت

های آنان و گام مهمی در جهت تحقق اهداف و آرمان

برآورده ساختن نیاز این دودمان برای کسب مشروعیت به 

های منابع قدمت و وجه تسمیه وشتهشمار رود. براساس ن
شیراز به عهد پیشدادیان و دوره شیراز بن طهمورث، فرزند 

گردد که پس از استقرار سومین پادشاه این سلسله، بازمی

: 5453الفقیه، در شیراز نام خود را بر این ناحیه نهاد )ابن
؛ 83: 5983؛ زرکوب شیرازی، 337: 5338؛ قزوینی، 413

(. بدین دلیل شیراز همواره به 933-931: تاشیروانی، بی
ای عنوان پایتخت ملوک فرس، از ارزش معنوی ویژه

که پادشاهان ایران در پیش از اسالم برخوردار بود تا جایی
هر »گرفتند و حضور در آن را برای خود به فال نیک می

آمدند )حافظ در این ناحیه گرد هم می« سال یک نوبت
های عالوه بر شیراز، دیگر شهر (.531/ 3: 5971ابرو، 

آمدند هایی باستانی و کهن به حساب میفارس نیز شهر
؛ 341: 5338؛ قزوینی، 348/ 3: 5935)نک: مقدسی، 

( که تاریخ بنای برخی از 33-35: 5983زرکوب شیرازی، 

آنان، چون استخر )اصطخر(، از تاریخ بنای شیراز نیز فراتر 
: 5983زرکوب شیرازی، ؛ 31: 5974رفت )ابن بلخی، می
( و از آن زمان تا دوره ظهور ساسانیان، به عنوان 35

پایتخت و مقر حکومتی ملوک فرس )نک : ابن بلخی، 

؛ نیز حدود العالم من المشرق الی المغرب، 13-333: 5974
( همچنان در کانون توجه و تحوالت سیاسی 541: 5439

یت (. اهم571-533: 5974واقع بود )نک: ابن بلخی، 

ایالت فارس در دوران پس از ظهور اسالم و فتح ایران به 
دست اعراب مسلمان، نه تنها تضعیف نشد بلکه به دلیل 
نقل آیات و روایاتی از قرآن و پیامبر اسالم)ص( در رابطه 

 83-31: 5983با این سرزمین )نک: زرکوب شیرازی، 

(، بیش از پیش 3/515: 5971و نیز حافظ ابرو،  519و
شد و سبب گردید که این ناحیه در میان سایر تقویت 

ای را به خود اختصاص دهد. بدیهی مناطق جایگاه ویژه

است استقرار در چنین شهری، برای آل بویه که به دلیل 
عدم برخورداری از خاستگاهی اصیل در ایران پیش از 

( به شدت 993/ 3: 5973اسالم )نک: ابن مسکویه رازی، 
و تثبیت اقتدار حاکمیت خود نیازمند کسب مشروعیت 

بودند و برای به دست آوردن چنین مشروعیتی از اقداماتی 
چون جعل نسب و انتساب خود به سلسله ساسانی نیز 
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شد. زیرا شیراز ورزیدند، بسیار با اهمیت تلقی میدریغ نمی

رفت و آل بویه، با مقر و تختگاه این سلسله به شمار می
اب شیراز به پایتختی، استقرار در این شهر و انتخ

توانستند خود را وارثان راستین تختگاه آنان جلوه دهند می

و از بار معنوی و باستانی آن در جهت کسب مجد و 
عظمت و مشروعیت و از فضای فرهنگی آن در جهت 

گرایانه )نک: خسرو بیگی و پیشبرد اهداف ملی باستان
( و پیشبرد راهبردهای سیاسی و 41: 5934ساجدی، 

اجتماعی خود در مقابله با بغداد سود جویند. ضرب 
هایی با تصویر پادشاهان ایرانی و های یادبود و سکهنشان

های ایرانی چون در بردارنده واژه شاهنشاه، گزینش نام

فناخسرو و خسروفیروز در نسل دوم حکمرانان آل بویه، 
المله و امیر عادل یا انتخاب القابی چون شاهنشاه، تاج

العادل که یادآور عدالت پادشاهان ل عربی آن الملکمعاد
گذاری رفت، نحوه تاجایران باستان به شمار می

عضدالدوله در دربار خلیفه مطابق با تشریفات ایران باستان 
( و اهتمام 393-333: 5985کوب و دیگران، )نک: زرین

های باستانی )نک: ها و آیینوی به برگزاری اعیاد، جشن
( از دیگر نمودهای این تکاپو به شمار 911: 5979قزوینی، 

های رود. در واقع میان نیازها، اهداف و آرمانمی
عضدالدوله دیلمی و فضای باستانی و فرهنگی شیراز 

های ارزش»ارتباط مستقیمی وجود داشت و بر این اساس 

شیراز و بار باستانی و  «معنوی و نقش آیکونوگرافیک

مؤثر در انتخاب آن به عنوان کهن این شهر از عوامل 

)نک:  رفتپایتخت عضدالدوله دیلمی به شمار می

                                                                    
های معنوی و موقعیت ایکونوگرافیک مکان پایتخت ناظر بر . ارزش5

 نقش خود را در طول تاریخ سیاسی کشورشان به»هایی است که پایتخت
دست آورده و با گذشت زمان به ایجاد یک گستره جامع از عالئم ملی 

اند و به این ترتیب یک حق اختصاصی برای پایتخت بودن در دست یافته
هایی بزرگترین عامل پیوند اند... چنین ارزشاندیشه مردم پدید آورده

)نک: احمدی پور و قلی «. رود انسان با مکان جغرافیایی به شمار می
 (.31: 5931ه، زاد

های معنوی و موقعیت ایکونوگرافیک مکان پایتخت ناظر بر . ارزش3
نقش خود را در طول تاریخ سیاسی کشورشان »پایتخت هایی است که 

به دست آورده و با گذشت زمان به ایجاد یک گستره جامع از عالئم ملی 
 دست یافته اند  و به این ترتیب یک حق اختصاصی برای پایتخت بودن

در اندیشه مردم پدید آورده اند... چنین ارزش هایی بزرگترین عامل پیوند 

 

 (. 31: 5931زاده، پور؛ قلیاحمدی

هایی، بر مبنای بار باستانی و . عالوه بر چنین ویژگی3
های جایگاه سیاسی شیراز در ایران پیش از اسالم، ویژگی

جمعیتی و مذهبی شیراز در قرن چهارم هجری نیز در 

تخاب آن به عنوان پایتخت بسیار مؤثر بود زیرا در این ان
شمار بسیاری از « دارالملک»زمان شیراز مقر سکونت و 

رفت که آزادانه به زیارت مقابر و زرتشتیانی به شمار می
های فاخر خود رفته و به انجام آداب و رسوم آتشکده

؛ 383/ 3پرداختند )نک: ابن حوقل، :مذهبی خویش می
، 541، 544: 5439، الم من المشرق الی المغربحدود الع

(. ابن حوقل در هنگام اشاره 47/ 5: 5935؛ مقدسی، 548

زرتشتیان بیشترین »نویسد: به ترکیب مذهبی فارس می
جمعیت پیروان ادیان موجود در فارس را به خود اختصاص 

دهند و تعداد یهودیان از مسیحیان کمتر است و در می
فارس پیرو دین زرتشتی وجود ندارد، هیچ دیاری بیش از 

زیرا فارس دارالملک آنان و جایگاه دین و کتاب مقدس و 
شود که تاکنون و در زمان های آنان محسوب میآتشکده

/ 3: 5398)ابن حوقل، « ما به آنان به ارث رسیده است
(. دیگر مورخ این دوره مقدسی در نیمه دوم قرن 333

داب و رسوم زرتشتیان را به چهارم هجری، انجام آزادانه آ
بندی و کافران نامیده، آذین« گبران آداب»کاربردن 

هایی را به بازارهای شیراز در هنگام برگزاری چنین جشن

دانسته « ننگ اسالم»شدت نکوهیده و رسوم شیراز را 
 (.47/ 5: 5935است )مقدسی، 

بدیهی است که چنین ترکیب جمعیتی و فضای 
م بر شیراز به عنوان مرکز مذهبی و فرهنگی حاک

زرتشتیان، در انتخاب آن به عنوان پایتخت عضدالدوله 
گردید؛ زیرا عالوه بر فراهم دیلمی بسیار مؤثر واقع می

های ای مستحکم و درخور توجه از حمایتنمودن پشتوانه

مذهبی و فرهنگی، این دسته از اقدامات عضدالدوله بستر 
هرچه بهتر او به مقاصد اجتماعی مناسبی را برای رسیدن 

« های کهنزنده کردن آداب و روش»و اهداف ملی، چون 
اعراب )ابن مسکویه « خاموش کردن آتش»به منظور 

 
)نک: احمدی پور و قلی «. انسان با مکان جغرافیایی به شمار می رود 

  (.31: 5931زاده، 
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( و مقابله با بغداد پایتخت خالفت 5/945: 5973رازی، 

نمود و او را در اجرای اهداف خود یاری عباسی فراهم می
ن دسته از توان حضور چشمگیر ایرو میداد. از اینمی

و « گروه ملی مسلط»پیروان دین زرتشتی را، به عنوان 

برای عضدالدوله، از جمله  گاه فرهنگی حکومتتکیه

عوامل مؤثر و تأثیرگذار در انتخاب شیراز به عنوان 

 پایتخت توسط این امیر بویهی در نظر گرفت. 
. شیراز به لحاظ جغرافیایی و اقلیمی نیز از 9

فردی برخوردار بود که در انتخاب  های منحصر بهویژگی
گردید. نخستین آن به عنوان پایتخت بسیار مؤثر واقع می

ویژگی منحصر به فرد شیراز به موقعیت جغرافیایی آن در 
گشت. شیراز شهر مرکزی فارس و ایالت فارس بازمی

؛ حافظ 331/ 3: 5398نقطه میانی آن )نک: ابن حوقل، 

شد که فاصله یکسان ( محسوب می511/ 3: 5971ابرو، 
های فارس به آن موقعیت درخور توجهی آن تا سایر شهر

 «موقعیت مرکز ثقل جغرافیایی»بر مبنای استقرار در 

بخشید و آن ( می33: 5931زاده، پور و قلی)نک: احمدی
نمود. برخورداری از را برای پایتختی بسیار مناسب می

ناحیه به  شد که حکمرانان اینچنین موقعیتی سبب می
صورت یکسان نسبت به تمامی نقاط قلمرو خود اعمال 
حاکمیت نموده و تمامی گستره حاکمیت خود را به صورت 

که مقدسی ضمن یکنواخت تحت نظر داشته باشند. چنان

اشاره به چنین موقعیتی، با ذکر روایتی از فرار یک متهم، 
و از فرمانروای شیراز به شهرهای پیرامون آن و ناکامی ا

تر از سایر نقاط، به این نکته اشاره ای امندر یافتن نقطه

                                                                    
. گروه ملی مسلط و یا خاستگاه قومی حکومت از جمله عوامل موثر در 5

ود و مبین استفاده رانتخاب مکان پایتخت در یک ناحیه به شمار می
حکمرانان و فرمانروایان از نیروی انسانی و یا فرهنگی قومی است که در 

 (.33آن ناحیه سکونت دارند) نک: همان: 

. موقعیت مرکز ثقل جغرافیایی یکی از عوامل موثر در انتخاب مکان 3
های زئوپلیتیکی، درجه ها در طول تاریخ بوده است. بر اساس یافتهپایتخت
و شدت انتشار اراده با عامل فاصله رابطه عکس دارد یعنی هرچه قدرت 

فاصله از کانون اصلی قدرت سیاسی) پایتخت( بیشتر شودف قدرت اعمال 
اراده و جذب فرمان از حکومت مرکزی کاهش می یابد و با توجه به 

ها ایجاد وحدت و یکپارچگی است بر این های پایتختاینکه یکی از نقش
ایتخت در موقعیت مرکز ثقل جغرافیایی بهترین و موثر اساس انتخاب پ

 (. 515-33رود ) نک: همان: ترین انتخاب به شمار می

من شهرستانی »نویسد: نموده است. او در این باره می

سراغ ندارم که درست در میان استانش جا داشته باشد به 

یا تا  جز این )شیراز( و همدان. نبینی که از اینجا تا کثه

باشد؟ میشصت شصت  یا تا نهر تاب یا تا نجیرمتارم

یا یا سورو یا روذان و از آنجا تا چهارگوشه سینیز

مرزهای اصفهان، هشتاد هشتاد است و پیرامن آن 

« هایی برابر به سوی آن دارند.شهرهایی است که مسافت
مردی در کازرون داستانی برایم سروده، »نویسد: سپس می

تا گفت: کسی از فرمانروا گریخته، به شاپور رسیده، پرسید: 
شیراز چه اندازه است؟ گفتند: هجده تا. سپس تا کازرون 

دوید و پرسید: تا شیراز چند است؟ گفتند هجده تا. پس او 
تا به خرّه دویده، باز پرسید: تا شیراز چند است؟ گفتند: 
شانزده. پس تا گور دویده، باز پرسید؛ گفتند: بیست همانند 

طه با موقعیت وسیله مدعای خود در رابو بدین« آن است...
مرکزی شیراز نسبت به سایر نقاط پیرامون آن را به اثبات 

گونه که در (. همان373/ 3: 5935رساند )نک: مقدسی،می
پیش گفته شد، چنین موقعیتی بر مبنای فاصله یکسان 

های همجوار )نک: حافظ شیراز تا مرزهای فارس و ایالت
( سبب توزیع یکسان و 518-513/ 3: 5971ابرو، 

یکنواخت حاکمیت و اعمال اراده فرمانروایان فارس در 

گردید و ارزش سیاسی تمامی نقاط تحت حاکمیت خود می
بسیار مهمی در فرایند انتخاب مکان پایتخت برای 

باشد که این رفت. شایان ذکر میحکمرانان به شمار می
ای مورد توجه ویژگی جغرافیایی در دوره فتوحات، تا اندازه

مان واقع گردید که سبب اهتمام آنان به بنای اعراب مسل

                                                                    
. شهری از فارس و بر روی مرز میان فارس و یزد )حدود العالم من 9

 (.548: 5439المشرق الی المغرب ، 

 (.3/393: 5935. شهری از فارس در مرز کرمان )مقدسی، 4

( بر ساحل دریا )حدود 74/ 5س از توابع سیراف) همو :. شهری از فار1
 (.541: 5439العالم من المشرق الی المغرب،

. از رودهای فارس. رودی که از کوههای اصفهان و نواحی سمیرم 3
گرفت و پس از عبور از ارجان و تستر)شوشتر( به خلیج سرچشمه می

 (.539/ 5: 5971شد )حافظ ابرو، فارس منتهی می

ی بر ساحل خلیج فارس )حدود العالم من المشرق الی المغرب، . شهر7
5439 :543.) 

 (.548.  شهری در مرز میان فارس و کرمان )همان: 8
 (.398/ 3: 5935.  شهری در مرز کرمان بر لب دریا )مقدسی، 3
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دوباره و بازسازی شیراز در عصر حجاج بن یوسف ثقفی 

 (. 411: 5974شد )نک: ابن بلخی، 
. دیگر ویژگی جغرافیایی بسیار مهم در انتخاب 4

الجیشی شیراز به عنوان پایتخت، موقعیت راهبردی و سوق

اری و های تجاین شهر و استقرار آن در کانون راه
مواصالتی مهمی بود که شیراز را به یزد )ابن حوقل، 

( ، نیشابور و قهستان و دامغان )مقدسی، 374/ 4: 5398
: 5833(، اصفهان و ارّجان )ابن رسته، 735/ 3: 5935

(، اهواز )ابن 45: 5883(، دارابجرد )ابن خرداذبه، 513
(، بنادر تجاری سواحل خلیج 531-583: 5833رسته، 

( و سیراف 389/ 3: 5398جنّابه )ابن حوقل،  فارس چون

هایی چون کرمان و سیستان و ( و ایالت383/ 3)همان: 
: 5935ساخت )مقدسی، سرزمین سند در هند مرتبط می

ها از اهمیت تجاری و هریک از این راه (.375/ 3

مواصالتی بسیار مهمی برخوردار بود و شیراز را به یک 
کرد که به الجیشی مبدل مینقطه استراتژیکی و سوق

صورت همزمان به نقاطی چون شاهراه خراسان و 

ماوراءالنهر، ری، بغداد، سواحل خلیج فارس، سند و هند، 
از آن طریق به نقاط چین، بصره، عمان، دریای سرخ و 

شد. راه دور دستی چون مصر و مغرب اسالمی متصل می

رفت )کاتب شیراز به نیشابور راه مرکزی ایران به شمار می
( و راه شیراز به کرمان نقطه اتصال این 4: 5971بغدادی، 

شد. مقدسی درباره ناحیه به سیستان و سند محسوب می
ه کرمان به خراسان را»نویسد: اهمیت این راه ارتباطی می

رسد که دو راه است. راه سند جز از و به سگستان می
سگستان نگذرد. از سگستان به فارس، جز از کرمان نتوان 

(. در آن زمان سند و هند از 375/ 3: 5935)مقدسی، « شد

ای نظر ثروت و کاالهای بازرگانی از موقعیت ویژه
سرزمین زر »را برخوردار بود و جغرافیدانان در آثار خود آن 

(. با توجه به عبور 711/ 3نامیدند )همو: می« و بازرگانی
راه سند از سیستان و کرمان و موقعیت تجاری و 

رسد در اختیار گرفتن استراتژیک ویژه این راه، به نظر می

                                                                    
های شیراز دان قرن هشتم، در اثر جغرافیایی خود راه. حافظ ابرو جغرافی5

های مواصالتی این تواند منطبق بر راهنموده که میرا به تفصیل بیان 
 (.513-511/ 3: 5971شهردر قرن چهارم هجری باشد )نک: حافظ ابرو، 

راه خشکی سند از سوی سیستان از جمله اهداف و 

یتخت های عضدالدوله در انتخاب شیراز به عنوان پاراهبرد
های ابن خردادبه رفت. براساس نوشتهخود به شمار می

این راه در مسیری طوالنی از اندلس آغاز و به چین ختم 

رفت که شد و بخشی از مسیر جاده ابریشم به شمار میمی
نمود. زیرا این چین را به آسیای صغیر متصل می

دان در هنگام بیان مسیر بازرگانان از اندلس به جغرافی
ی دوردستی چون هند و چین، به عبور آنان از نواح

کند که آنان پس های فارس اشاره نموده و بیان میجاده

را و بعد طنجه از خارج شدن از اندلس، راه سوس اقصی

های شمال آفریقا به مصر در پیش گرفته و از طریق جاده

شدند و از آنجا به شام، کوفه، بغداد و رهسپار میو رمله

ته و از آن نواحی به اهواز، فارس، کرمان، سند، بصره رف
کردند و کاالهایی چون بنده، کنیز، هند و چین سفر می

دیباج، خز، فراء، سمور ، شمشیر و پوست روباه را از مغرب 

و سرزمین صقالبه، با محصوالتی از مشرق زمین چون 
نمودند )ابن مشک و عود و کافور و دارچین و... مبادله می

 (. 543-541: 5883، خردادبه

ترین و با این حال راه شیراز به سیراف مهم
پرکاربردترین راه ارتباطی این پایتخت با هند، چین، بصره، 

رفت )نک: عمان، بحرین، دریای سرخ و مصر به شمار می
، 553: 5985؛ سلیمان سیرافی، 374/ 5: 5935مقدسی، 

، 539-533: 5973؛ ناخدا بزرگ شهریار رامهرمزی، 597
( و اهمیت مواصالتی آن در آثار جغرافیدانان آن 533

و من اراد السند اخذ من »گردید: روزگار چنین بیان می

ناحیه فارس علی سیراف: هر کس خواستار عزیمت به 
)ابن « گرددسند باشد، از فارس به سوی سیراف روانه می

های (. ابن حوقل نیز در هنگام ذکر راه34: 5453الفقیه، 
تی شیراز، در ابتدا به معرفی این راه پرداخته و مواصال

: 5398مراحل مختلف آن را ذکر نموده است )ابن حوقل، 
تواند نشانه اهمیت تجاری و استراتژیکی ( که می383/ 3

                                                                    
 های مغرب االقصی.. از شهر3
 های مغرب االقصی.. از شهر9
. نام شهری در شام. مقدسی آن را قصبه فلسطین دانسته است.)مقدسی، 4

5935 :5 /98.) 
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 این راه بوده باشد. 

به دلیل این موقعیت ارتباطی، سیراف در قرن چهارم 
گاه لنگر»هجری بزرگترین شهر فارس پس از شیراز و 

: 5439)حدود العالم من المشرق الی المغرب، « فارس

انبار فارس و »(، 385/ 3: 5398؛ ابن حوقل، 541
( نامیده 39/ 3: 5935)مقدسی، « درگاه چین»و « خراسان

شد و مالیات بازرگانی فراوانی را به خزانه حکمرانان آل می
 (. 537-533/ 3: 5971نمود )حافظ ابرو، بویه سرازیر می

الجیشی، شیراز پایتخت ن موقعیت مرکزی و سوقچنی
/ 3: 5935عضدالدوله، را به مرکزی تجاری )مقدسی، 

« مسلط بر اقتصاد»و «پایتختی شبکه محور»( و 395

ها از نظر وضعیت بندی پایتخت)برای دیدن تقسیم
( مبدل 53: 5931زاده، پور و قلیاقتصادی نک: احمدی

هی برای ایجاد روابط توجکرد که از ظرفیت قابلمی
بازرگانی با نقاط مختلف برخوردار بود و شهری تجاری به 

رفت که به قول قزوینی هر که در آن مدتی شمار می
)قزوینی، « کردوسعت معاش حاصل می»نمود، اقامت می

(. در این دوره بیشتر جمعیت شیراز را 337: 5338
داخت دادند که مجبور به پربازرگانان مرفهی تشکیل می

های سنگین به حکومت بودند و در بازارهایی تنگ مالیات

و پرجمعیت که مردم و چارپایان به سختی از آنها عبور 
(، 43/ 5؛ همان: 345-341/ 3: 5935کردند )مقدسی، می

به داد و ستد اقالم گوناگون اشتغال داشتند. موقعیت 
الجیشی و مواصالتی شیراز، عالوه بر اهداف سوق

اهداف استراتژیکی و راهبردی عضدالدوله را نیز  اقتصادی،
نمود و از جهت فراهم نمودن امکان محقق می

طلبی ارضی و گسترش قلمرو برای این حکمران توسعه

بویهی، بسیار حائز اهمیت بود. بر این اساس، یکی از 

                                                                    
تمام نقاط کشور در ارتباط است. به طور کلی، این  پایتختی که با. 5

سیاسی کشور، نقش  -ها عالوه بر سیادت آنها در سیستم فضاییپایتخت
آنها در پیوند و تمرکز دادن شریان حیاتی یک حکومت در مرکز شبکه، 

های جهانی و در این فرایند، ضمن تاثیر گذاری ارتباط مستقیم آنها با شهر
ذیر بودن از آنها و به تبع آن تحت تاثیر قرار دادن کل بر آنها، تاثیر پ

سیستم در داخل کشور و نیز جایگاه ویژه آنها در سیستم و شبکه شهری 
کنند ) نک: کشور به صورت مغز فعال و قلب تپنده حکومت عمل می

 (.33: 5931احمدی پور و قلی زاده، 

اهداف سیاسی وی از انتخاب شیراز به عنوان مرکز 

به سوی مناطق و  حکومت و پایتخت، توسعه قلمرو خود
های مهم دور و نزدیک و تسلط بر آنها بود )نک: ابن ایالت

(. عالوه 933، 913-914، 371/ 3: 5973مسکویه رازی، 

بر این، استقرار در شیراز سبب ایجاد حالت آماده باش 
گردید و او را نظامی نسبت به چنین مناطق حساسی می

وز شورش ساخت در مواقع مقتضی و به مجرد برقادر می
ها بپردازد و مناطق در این نواحی، به سرکوب این شورش

مزبور را بار دیگر به زیر سیطره حاکمیت خود در آورد 
(. با توجه به موقعیت 473، 933-913/ 3)همان، 

مواصالتی شیراز، نزدیکی این شهر به اصفهان، مرکز 
فالت ایران و بغداد، پایتخت باشکوه خلفای عباسی، نیز در 

خاب آن به عنوان پایتخت توسط عضدالدوله مؤثر بود. انت
ق بغداد 937با استفاده از این موقعیت عضدالدوله در سال

را به تصرف درآورد و پس از آن مرزهای قلمرو خود را تا 

به بعد(. بر این اساس،  443/ 3شام گسترش داد )همان، 
های ارتباطی و مواصالتی داخلی و خارجی دسترسی به راه

گزینی پایتخت عضدالدوله دیگر عوامل مؤثر بر مکاناز 
رفت )برای دیدن اهمیت دیلمی در شیراز به شمار می

ها، نک: نقش این عامل در انتخاب مکان پایتخت
 (. 515: 5931زاده، پور و قلیاحمدی
های گرمسیری و سردسیری . شیراز در میان اقلیم1

معتدل و  ایالت فارس از شرایط آب و هوایی و اقلیمی
های تری برخوردار بود. وجود کوهستانبسیار مناسب

های زیبا در پردرخت، کشتزارها، هوای سبک و گردشگاه
(، در کنار منابع 319، 341/ 3: 5935آن )نک: مقدسی، 

آب جاری و زیرزمینی فراوان و خاک حاصلخیز، شرایط 
توجهی را در آن فراهم زیست انسانی و گیاهی قابل

؛ 544: 5439حدودالعالم من المشرق الی المغرب،نمود )می

( که 77: 5983؛ زرکوب شیرازی، 319/ 3: 5935مقدسی، 
عالوه بر آنکه اسکان در این ناحیه را برای حاکمان و 

ساخت، شیراز را فرمانروایان بسیار خوشایند و پرجاذبه می
نمود )قزوینی، ای پرمنفعت و آباد مبدل میبه منطقه

ه نسبت به سایر مناطق ازخراج بسیار ( ک337: 5338
؛ کاتب 3/337: 5935باالیی برخوردار بود )مقدسی،
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شرایط »(. براین اساس، توجه به 597: 5385بغدادی، 

: 5931زاده، پور و قلی)احمدی« زیست محیطی منطقه
گزینی پایتخت ( از دیگر عوامل مؤثر بر مکان513-519

 رفت. ار میعضدالدوله دیلمی در این ناحیه به شم

چنین شرایطی بر مبنای آب و هوای معتدل، خاک 
های تجاری مهم، رونق بارور و حاصلخیز، دسترسی به راه

بازرگانی و صنایع و رفاه و آسایش ناشی از آن )نک: 
(، عالوه بر 345-341، 313-318/ 3: 5935مقدسی، 

های فراوان برای حاکمان و فرمانروایانی چون ایجاد جاذبه
دوله دیلمی، به طور طبیعی جمعیت بسیاری را به عضدال

توان از داد که میزندگی و فعالیت در این مرکز سوق می

این  «کارکردهای جذبی و کششی»آن به عنوان 

پایتخت اسالمی در عصر عضدالدوله دیلمی نام برد. 

های تجاری و معیشتی و در پی آن افزایش جمعیت جاذبه
( در شیراز در عصر عضدالدوله 531/ 3: 5971)حافظ ابرو، 

مشکالت مدیریت »به قدری چشمگیر بود که سرانجام به 

و فقدان مکان و فضای کافی برای  «بهینه پایتخت

: 5974اسکان سپاهیان در شیراز منجر شد )ابن بلخی، 

( و عضدالدوله را بر آن داشت که برای حل این 958-935
از بنا معضل، شهری جدید در دو فرسنگی جنوب شیر

                                                                    
-اداری -ها عالوه بر برخورداری از کارکردهای سیاسی. پایتخت5

اقتصادی و فرهنگی، از دو کارکرد ذاتی متفاوت برخوردارند الف( کارکرد 
ها، ها، جریانجذبی و کششی ب( کارکرد دفعی و پراکنشی. یعنی انسان

ها، ها، فرمانکنند و پدیدهها را به خود جذب میمواد و شبکه
ر سطح ها و عملیات کنترلی و نظارتی و تولیدات و غیره را ددستورالعمل

کند و فضا را به حوزه نفوذ و قلمرو اعمال اراده فضای مربوط پخش می
 (.94کند )همان: سیاسی خود تبدیل می

. با وجود اینکه گفته شده این مشکالت به طور معمول به علت تراکم 3
دهد و سبب انتقال پایتخت به نقطه ای ها رخ میجمعیتی زیاد در پایتخت

بهتر حکمرانان بر حل و فصل مسائل  کم جمعیت تر برای تمرکز
الدوله (، با این حال در مورد عضد514گردد )نک: همان: حکومتی می

دیلمی باید گفت که حتی بروز چنین مشکلی بر مبنای رویکرد جمعیت 
بسیار به شیراز نتوانست از عالقمندی او به استقرار پایتخت در شیراز 

که مقر سپاهیان و برخی اصناف بکاهد به همین سبب او تنها ترجیح داد 
صنعتی را از شیراز جدا کند و آنها را به شهر جدید االحداث کرد فنا خسرو 
انتقال دهد و مقر حکومتی عضدالدوله همچنان در شیراز باقی ماند در 
حالیکه در بسیاری از موارد به همراه ایجاد مشکالت ناشی از افزایش 

ر حاکمان و دواوین حکومتی از ها مقجمعیت و مدیریت بهینه پایتخت
 یابد. پایتخت پرجمعیت پیشین به پایتخت جدید انتقال می

نهاده، سپاهیان و صاحبان برخی صنایع چون نساجان را 

(. 349/ 3: 5935به این مرکز منتقل نماید )مقدسی، 
نقل است که »نویسد: در این باره می شیرازنامهمؤلف 

شیراز در عهد دیالمه چنان معمور بود که آوازه رخص و 

معموری و رفاهیت رعیت آنجا به جمیع دیار و اقالیم رسید 
از هر طرف بدانجا روی نهادند و غلبه لشکر جمع آمدند.  و

عضدالدوله بیرون شهر، طرف قبله شیراز عمارتی کرد، آن 
شهری بزرگ، در میان شهر  را کرد فناخسرو نام نهادند،

ارتفاعبازاری عظیم بساخت، 
 

آن هر سال شانزده هزار 

)زرکوب شیرازی، « رسیددینار به دیوان عضدی می

(. با استفاده از 531/ 3: 5971؛ حافظ ابرو، 554: 5983
دانان های جغرافیهای فوق که بیشتر آنها از گزارشداده

توان قرن چهارم هجری قمری استنباط شده است، می

های قدرت وزن ژئوپلیتیکی ناشی از مبانی و سرچشمه
ملی حکومت عضدالدوله در این پایتخت، چون موقعیت 

معیت قابل توجه، منابع طبیعی، جغرافیایی، آب و هوا، ج
اقتصاد و ... را درک و دریافت نمود )برای داشتن آگاهی 

های قدرت ملی نک: حافظ نیا، کاملی از مبانی و سرچشمه
(. چنین عواملی در کنار نیاز مبرم وی به 331: 5939

های مشروعیت و پشتوانه فرهنگی حاصل از ویژگی

قرن چهارم هجری  باستانی، مذهبی و اجتماعی شیراز در
سبب گردید که امیر بویهی حتی پس از تصرف نهایی 

ق و استقرار در آن، ترجیح دهد مناصب 938بغداد در سال 
القضات او در دیوانی و قضایی مهمی چون وزیر و قاضی

شیراز مستقر باشند و از جانب خود نایبان و نمایندگانی را 
بفرستند )ابن برای اداره امور دیوانی و قضایی به بغداد 

(. این امر بیانگر 481، 475/ 3: 5973مسکویه رازی، 

دهد که اهمیت شیراز برای عضدالدوله بوده و نشان می
شهری چون بغداد در نظر او در رتبه دوم پس از شیراز 

رفت. چه به قرار داشت و پایتخت دوم وی به شمار می
و آوازه « برای نام»گفته مقدسی او عراق را تنها 

های مهم آن، چون ارّجان و خواست و فارس و شهرمی
سیراف، به دلیل درآمد باال و درخور توجه آن در نزد او 

                                                                    
 . عواید دیوانی حاصل از آن.9
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نمود )نک: مقدسی، تر میارزشمندتر و دوست داشتنی

های فارس نیز هر یک (. دیگر شهر333-395/ 3: 5935
های طبیعی، صنعتی، تجاری و استراتژیکی از ویژگی

که سبب بهرمندی اقتصادی هرچه خاصی برخوردار بودند 

بیشتر این حکمران از قلمرو وسیع تحت سیطره خود در 
شد )نک: حدودالعالم من المشرق الی این ناحیه می

-317/ 3: 5935؛ مقدسی، 548-541: 5439المغرب،
( و در انتخاب شیراز به 415: 5974؛ ابن بلخی، 331

 عنوان مقر حکومت وی بسیار مؤثر بود.

 

گزینی پایتخت مل مؤثر بر مکانبررسی عوا

 الدوله حمدانی در حلب سیف
در این بخش از مقاله در پی آنیم که عوامل مؤثر بر 

الدوله حمدانی در حلب را گزینی پایتخت سیفمکان
بررسی نموده و ضمن مقایسه آن با عوامل مؤثر بر 

گزینی پایتخت عضدالدوله دیلمی در شیراز، اهمیت مکان
ت را در قرن چهارم هجری قمری مورد این دو پایتخ

گیری قرار دهیم. بر اساس اطالعات منابع، بحث و  نتیجه
های الدوله حمدانی در میان سایر شهرحلب پایتخت سیف

قلمرو این حکمران در شمال شام، از موقعیت ممتازتری 
برای انتخاب به عنوان پایتخت و مقر حکومت 

 اره خواهد شد: برخورداربود که در ذیل به آنها اش

الدوله، شهری کهن، باستانی و . حلب پایتخت سیف5
مقدس، اقامتگاه حضرت ابراهیم، دارالهجر پیامبر اسالم ، 
دارالحرب قلمرو مسلمین و سنگر دفاعی آن به شمار 

؛ ابن العدیم،  313-317/ 3رفت )نک: یاقوت حموی، می

 (. بدیهی است که این شهر به77-71، 41/ 5تا(: )بی
دلیل برخورداری از چنین سابقه تمدنی و مذهبی با 

هایی، شکوهی اهمیت درخور توجهی داشت. چنین ویژگی

ای مناسب برای عالوه بر آنکه حلب را به عنوان گزینه
شد که حاکمیت بر داد، سبب میپایتختی مهم جلوه می

آن از بار معنوی و ارزشی غیرقابل انکاری برخوردار بوده و 
به عنوان پایتخت، ارزشی سترگ و مجد و  انتخاب آن

الدوله حمدانی عرضه کند. عظمتی درخور توجه را به سیف
 ارزش معنوی و نقش آیکونوگرافیک مکان»بر این اساس 

از جمله عوامل مؤثر بر انتخاب حلب به عنوان « پایتخت

 رفت. پایتخت این حکمران به شمار می
ه قومی گروه ملی مسلط و یا خاستگا». عامل 3

از دیگر عوامل مهم در انتخاب حلب به عنوان « حکومت

رفت. این الدوله حمدانی به شمار میپایتخت، توسط سیف
تغلب، نیای حمدانیان های تاریخی بنیعامل به مهاجرت

به مناطقی چون شام و حلب در ادوار کهن پیش از اسالم 
-314/ 3: 5945؛ بلعمی، 814/ 5: 5981)یاقوت حموی، 

( تا دوران پس از ظهور اسالم در این مناطق )نک: 354
آفرینی ( و نقش535/ 8: 5451ابن حجر العسقالنی، 

گشت که سیاسی این دسته از قبایل در این ناحیه بازمی
بدون تردید در ایجاد انگیزه و پشتوانه انسانی برای 

الدوله در انتخاب پایتخت در این ناحیه، بسیار مؤثر سیف
 بوده است. 

های مواصالتی و نظر دسترسی به راه. از نقطه9

الجیشی، حلب به عنوان داراالماره و مرکز موقعیت سوق

در شام، از موقعیت راهبردی بسیار مهمی  جُند قنَّسرین

هایی چون عراق و ایران، شاهراه در ارتباط با سرزمین
خراسان و مرزهای شام و مغرب و مصر و عربستان 

؛ 577، 533/ 5: 5398ابن حوقل، برخوردار بود )نک: 

؛ ادریسی، 939: 5833؛ ابن رسته،  83: 5913یعقوبی، 
االسالمی، المعارف الفقه؛ مؤسسه دایرة438/ 3: 5413

(. بدین لحاظ، حلب شهری تجاری، ممتاز 4958/ 5تا: بی
رفت که سیاحان و جهانگردان در و  بااهمیت به شمار می

بازرگانی مشرق و « باجگاه»هنگام دیدار از این شه آن را 
« پایتختی خالفت»ای درخور توجه برای مغرب و گزینه

 57-53: 5983نامیدند )نک: ناصرخسرو، جهان اسالم می

هایی خود (. چنبن داوری38-31/ 5: 5935و ابن بطوطه، 
الجیشی و مهم این شهر در دهنده موقعیت سوقنشان

د. عالوه بر میان سایر شهرهای قلمرو خالفت اسالمی بو
دهد که های ابن اثیر نشان میاین، توجه به نوشته

الدوله حمدانی قصد داشت با استقرار در این موقعیت سیف
الجیشی و با استفاده از راه مواصالتی حلب به سوی سوق

                                                                    
 . یکی از پنج قسمت سرزمین شام. 5
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مصر و مغرب اسالمی، قلمرو حکومتی خود را تا این 

 .(554/ 31: 5975نواحی بسط و توسعه دهد. )ابن اثیر، 

بهترین »های منابع، حلب از جمله براساس نوشته .4
« مشهور و خوش آب و هوا»و والیتی « شهرهای شام

ای بود که با برخورداری از آب فراوان و خاک بارور چهره
؛ 398: 5979بسیار مرفه و حاصلخیز داشت )قزوینی، 

(. این قابلیت به نوبه خود در 911/ 5: 5971حافظ ابرو، 
کمان آن از خراج درخور توجه )ابن خرداذبه، مندی حابهره

های (، درآمد511: 5971؛ قدامة بن جعفر، 71: 5883
حاصل از صادرات مازاد محصوالت زراعی به 

( و نیز رشد 31/ 5تا(: های مجاور )ابن العدیم، )بیسرزمین

( 314، 319، 573؛ 531، 513/ 4: 5419صنایع )کرد علی، 
ل مهم در انتخاب این شهر به بسیار مؤثر بود و از عوام

دهد رفت. این مسئله نشان میعنوان پایتخت به شمار می
حلب از دیگر « شرایط زیست محیطی»که توجه به 

الدوله حمدانی، به عوامل مؤثر در انتخاب آن توسط سیف
 عنوان پایتخت بوده است.

حلب و نزدیکی  «موقعیت استراتژیکی و دفاعی. »1

و مرزهای امپراتوری روم  و ثغور این شهر به عواصم

(، از دیگر عوامل مؤثر در انتخاب 41/ 5تا: العدیم، بی)ابن

                                                                    
. برخورداری از موقعیت استراتژدک و دفاعی از دیگر عوامل مؤثر در 5

(. 38: 5931پور، پور و قلیرود )احمدیها به شمار میگزینی پایتختمکان
رسد که شیراز نیز به دلیل در اینجا این توضیح ضروری به نظر می

موقعیت مواصالتی خود از موقعیت استراتژیکی برخوردار بود که امروزه از 
-38رود )نک: همان: ترین عوامل ایجاد ارزش و اعتبار به شمار میمهم
نزدیکی این پایتخت ( اما در اینجا مراد از موقعیت استراتژیکی حلب، 33

به مرزهای روم و موقعیت دفاعی ویژه این پایتخت است که با توجه به 
منازعات دائمی میان مسلمانان و امپراطوری روم در قرن چهارم اهمیت 

 داد.ای را به خود اختصاص میویژه
. نواحی میان انظاکیه شهری در ساحل دریای مدیترانه و حلب. )ابن 3

( و 511)ابن خرداذبه، « دژهای مانع»ور از عواصم، (. منظ535الفقیه، 
« که حلب و انطاکیه به آنها محیط»بود « های مستحکم و والیاتیقلعه»

)پاورقی(( و به عبارت دیگر در میانه حلب در شرق و  544بود )یعقوبی، 
( و 5، پاورقی 334/ 3انطاکیه در غرب واقع گردیده بود. )اسکندری، 

« در آن سوی»و « تاختندمی»نواحی « به پشت آن مسلمانان برای غزا»
(؛ نیز نک: حسینی 855/ 5)یاقوت حموی، «. پرداختندبه جنگ می»آنها 

 8/ 5؛ نیز نک: کردعلی، 548/ 5؛ طباخ، 558حنبلی، 

، ذیل 855/ 5: 5981.  از ماده ثغر به معنی مرز.) نک: یاقوت حموی، 9
 واژه ثغر(.

الدوله حمدانی به شمار آن به عنوان پایتخت سیف

رفت. اهمیت این موقعیت در لزوم دفاع از مرزهای می
قلمرو اسالمی، برخورداری از مزایای ویژه مالی استقرار در 

های مالیاتی برای تقویت شودگیچنین موقعیتی چون بخ

مندی از غنایم حاصل از غزوات نیروهای جنگی، بهره
مندی و (، عالقه15: 5931؛ معزی، 393: 5931)چلونگر، 

الدوله در پرداختن به غزوات و کسب توانایی بالقوه سیف
نام و نشان و مشروعیتی بود که در نتیجه حاکمیت او بر 

 شد.این نواحی حاصل می
  

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر انتخاب شیراز و 

 حلب به عنوان پایتخت در قرن چهارم هجری: 
گزینی هر دو پایتخت، با براساس آنچه که گفته شد، مکان

در نظر گرفتن عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی و 

های جغرافیایی و اقلیمی این دو ناحیه برخورداری از مزیت
ونه که در جدول ذیل نیز آمده گصورت پذیرفته بود. همان

گزینی پایتخت است در میان عوامل مؤثر بر مکان

عضدالدوله دیلمی، عوامل ارزش معنوی و نقش 
پایتخت، گروه ملی مسلط و یا آیکونوگرافیک مکان 

خاستگاه قومی حکومت، شرایط زیست محیطی منطقه، 
های ارتباطی و مواصالتی داخلی و خارجی دسترسی به راه

 «ایموقعیت هسته»ر نتیجه برخورداری از و د

الدوله گزینی پایتخت سیفها، با عوامل مکانپایتخت

 روند: حمدانی در حلب عواملی مشترک به شمار می

                                                                    
اند سیر زیادی را برای این اصطالح ذکر نمودهزاده تفاپور و قلی. احمدی4

که به طور کلی نشان میدهد هر پایتختی به هر دلیلی که به پایتختی 
ای مکان پایتخت برخوردار انتخاب شده باشد، از ویزگی قابلیت هسته

شهری که به طور غالب » است. در یکی از این تعاریف نیز آمده است: 
فرهنگی –ین تراکم کارکردهای اقتصادی دارای بیشترین جمعیت و بیشتر

های نخستین نیز هایی را شهربه گفته آنان چنین پایتخت«. است
 (.513، 31-34: 5931زاده، پور و قلینامند. )احمدیمی
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 ثر بر مکان گزینی شیراز پایتخت عضدالدوله دیلمی ؤجدول مقایسه تطبیقی عوامل م»

 «پایتخت سیف الدوله حمدانی در قرن چهارم هجریو حلب 

 

سیاسی مؤثر بر  –عوامل جغرافیایی  ردیف
 ها گزینی پایتختمکان

گزینی عوامل مؤثر بر مکان
پایتخت عضدالدوله بویهی در 

 شیراز

 گزینی پایتختعوامل مؤثر بر مکان
 الدوله حمدانی در حلبسیف

ارزش معنوی و نقش آیکونوگرافیک  5 
 پایتخت مکان

+ + 

گروه ملی مسلط و خاستگاه قومی  3 
 گاه فرهنگی حکومت(حکومت )یا تکیه

+ + 

های ارتباطی و دسترسی به راه 9 
 مواصالتی داخلی

+ + 

 + + شرایط زیست محیطی منطقه 4 

 - + موقعیت مرکز ثقل جغرافیایی 1 

 + - موقعیت استراتژیک و دفاعی 3 

 + +  پایتختای مکان قابلیت هسته 7 

 - - ارتباط خارجی 8 

های تغییر در رویکردها و سیاست 3 
 حکومت

- - 

ایجاد وحدت و تجانس فرهنگی یا  51 
 های فرهنگیکنترل تفاوت

- - 

 - - هامشکالت مدیریت بهینه پایتخت 55 

 - - مسائل امنیتی 53 

 - - مصالحه سیاسی 59 

 

                                                                                                                                              
این دوره، به مشکالت مدیریت  گونه که در متن مقاله اشاره گردید، شیراز به عنوان مقر حکومت عضدالدوله دیلمی، به دلیل جذب جمعیت فراوان در. همان5

در نزدیکی « کرد فنا خسرو»بهینه پایتخت دچار شد اما این امر به انتخاب پایتخت جدیدی توسط عضدالدوله منجر نشد و او تنها به ساختن شهر جدید 
 ه است. )نگارندگان(.که در بیشتر موارد بروز چنین مشکالتی سبب انتقال پایتخت به نقطه دیگر شدشیراز اکتفا نمود. در حالی
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این در حالی است که در میان عوامل انتخاب شیراز 

و حلب به عنوان پایتخت بویهیان و حمدانیان، به ترتیب 

عوامل موقعیت مرکز ثقل جغرافیایی و موقعیت 

گزینی هریک استراتژیک و دفاعی از عوامل تمایز مکان

 رود. ها نسبت به دیگری به شمار میاز این پایتخت

نویس قرن چهارم افیاین نکته که مقدسی جغر

سرزمینی »هجری در هنگام توصیف فارس به عنوان 

همانندترین »، آن را «ر و مرکز بازرگانیمایه، پرخیگران

یافت و آبادترین و پربرکت ترین ناحیه « سرزمین به شام

(، خود گواهی 391/ 3: 5935پس از شام نامید )مقدسی، 

ت و روشن بر اشتراکات زیست محیطی این دو پایتخ

عوامل مشترک مؤثر بر انتخاب آنها توسط دو حکمران 

 باشد.مورد نظر می

شیراز و حلب در قرن چهارم هجری، هر دو از 

های مسلط بر اقتصاد و شبکه محوری به شمار پایتخت

رفتند که جمعیتشان را ساکنانی مرفه تشکیل می

-341/ 3؛ 358، 353/ 5: 5935دادند )نک: مقدسی، می

الدوله دچار ین حال آیا حلب نیز در عصر سیف(. با ا345

مشکالت مدیریت بهینه پایتخت شده بود؟ به نظر 

ترین تواند یکی از مهمرسد پاسخ به چنین سؤالی میمی

وجوه تفاوت اهمیت هریک از این دو پایتخت در قرن 

چهارم هجری قمری را مشخص نماید. در پاسخ به 

قرار تمامی منابع به چنین سؤالی باید گفت که با وجود ا

جمعیت فراوان، آبادانی و رونق تجاری درخور توجه 

؛ ابن 37: 5337حلب در قرن چهارم هجری )اصطخری، 

(، چنین گزارشی بر مبنای به 577/ 5: 5398حوقل، 

وجود آمدن مشکالت مدیریت بهینه پایتخت در حلب 

که همواره از رویکرد جمعیت فراوان به چنین مراکزی 

( 514: 5931زاده، پور و قلیگیرد )نک: احمدینشأت می

در هیچ یک از منابع دیده نشد. حال آنکه مشکالت 

ناشی از افزایش جمعیت فراوان در شیراز، در عصر 

عضدالدوله، او را ناچار به ایجاد شهری جدید در دو 

فرسنگی جنوب شیراز نمود. آیا دلیل این امر به کوچکتر 

ز نسبت به حلب بودن و یا وسعت کمتر شیرا

گشت؟ به عبارت دیگر آیا حلب در قرن چهارم بازمی

هجری به قدری وسعت داشت که هر میزان افزایش 

تابید و در نتیجه حاکمان خود را جمعیت را به خود برمی

نمود؟ با مشکالت ناشی از افزایش جمعیت مواجه نمی

یا شیراز پایتخت عضدالدوله به قدری کوچک بود که با 

میزان افزایش جمعیت، حکمرانان خود را با  کمترین

ساخت؟ برای پاسخ به این چنین مشکالتی مواجه می

های منابع در رابطه با بایست گزارشها میپرسش

وسعت هر یک از این دو پایتخت را به دقت مورد 

بررسی قرار داد و از برآیند آنها به پاسخ سؤال فوق و 

یعی در قرن چهارم درنهایت به اهمیت این دو پایتخت ش

 هجری قمری پی برد. 

حلب در قرن چهارم هجری شهری بزرگ، زیبا و 

دارای بازرگانی پررونق بود که تجارت فعال در آن، در 

دانان قرن چهارم هجری به روشنی های جغرافینوشته

بازتاب یافته است )حدودالعالم من المشرق الی المغرب، 

یک موضع در ( و مقدسی نیز اگرچه در 573: 5439

قصبه بزرگ » نویسد: رابطه با این ناحیه چنین می

/ 5: 5935)مقدسی، « نیست ولی پایتخت شاه است

(، بالفاصله در سطور بعد آن را شهری بزرگ 358

هاست نماید که جایگاه سلطان و مرکز دیوانمعرفی می

(. در نقطه مقابل، شیراز قرار داشت که 353/ 5)همان: 

ی منابع، از بدو بازسازی و بنای دوباره، هابراساس نوشته

پس از ورود اسالم به ایران، وسعتی چند برابر اصفهان 

داشت و به قولی به اندازه هزار گام از اصفهان بزرگتر و 

( این پایتخت در 531/ 3: 5971تر بود )حافظ ابرو، وسیع

قرن چهارم هجری قریب به یک فرسخ وسعت داشت و 

: 5974برخوردار بود )ابن بلخی،  توجهیاز جمعیت قابل

)پاورقی((. براین اساس، شیراز همچون حلب  931

رفت که مشکالت ناشی از شهری بزرگ به شمار می

افزایش جمعیت در آن، نه به وسعت کم این پایتخت که 

گشت که در نتیجه به رونق چشمگیر اقتصادی بازمی

موقعیت مواصالتی مهم آن و نیز اهتمام عضدالدوله 

بویهی به اقتصاد و آبادانی در این ناحیه پدیدار شده بود. 

سو و مشکل پیش روی عضدالدوله وسعت شیراز از یک

بر مبنای افزایش فراوان جمعیت در این شهر ما را به 
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رساند که شیراز در این دوره نسبت به این نتیجه می

حلب تا چه میزان از رونق اقتصادی بیشتری برخوردار 

تیجه آنکه شیراز در عصر عضدالدوله بویهی، بوده است. ن

از نظر اقتصادی اهمیتی بسیار فراتر از حلب، پایتخت 

الدوله حمدانی که به نوبه خود شهری بزرگ، سیف

های فراوان اقتصادی بوده پرجمعیت و دارای ظرفیت

(، 573: 5439)حدودالعالم من المشرق الی المغرب، 

 داشته است.

آل بویه و اهتمام آنان در شیراز به دلیل تسلط  

ترویج و نشر تشیع به عنوان اولین سلسله مستقل شیعی 

در ایران بعد از تشکیل خالفت عباسی )برای آگاهی 

کامل از اقدامات آل بویه در این باب نک: خسروبیگی و 

( پایتختی سیاسی و مذهبی 511-81: 5933جلیلیان، 

آنکه  رفت که حاکمان آن، عالوه برنیز به شمار می

عباس را به زیر سلطه خود در آوردند، در خلفای بنی

راستای اعتقادات خود به مذهب تشیع، در پی آن 

برآمدند که خالفت را از خاندان عباسی سلب و به یکی 

از علویان منتقل نمایند اما به دالیلی از این کار منصرف 

شدند. بنابراین شیراز در قرن چهارم هجری قمری و در 

ر عضدالدوله دیلمی پایتختی با اهمیت عصر امی

رفت که نقش اقتصادی، سیاسی و مذهبی به شمار می

بدیلی را در معادالت سیاسی و رویدادهای مذهبی آن بی

توان حلب را که میعصر از خود بر جای نهاد. در حالی

در این زمان به دلیل نزدیکی به ثغور و عواصم )ابن 

موقعیت »خورداری از ( و بر41/ 5تا(: العدیم، )بی

ها و و مرکزیت سازماندهی جنگ« استراتژیک و دفاعی

( به عنوان 47/ 5غزوات بر علیه رومیان )همان: 

پایتختی بااهمیت استراتژیک تلقی نمود که به ویژه در 

الدوله حمدانی قرن چهارم هجری و در دوران سیف

نقش بسیار مؤثری را در مقابله با تهاجمات رومیان و 

های حاکمان این امپراتوری به مرزهای اندازیدست

های مذهبی مهم آن ایفا نمود قلمرو اسالمی و شهر

 (. 537/ 3)نک: ابن العدیم، )بی تا(: 

حال که به اهمیت هر یک از این دو پایتخت در 

تمدن اسالمی قرن چهارم هجری اشاره گردید، باید دید 

م پایتخت که از دیدگاه ناظران این قلمرو، اداره کدا

 رسید؟تر به نظر میمهم

های موجود از وقایع این عصر، به نظر با توجه به گزارش

رسد از دید چنین نااطرانی دفااع از مزرهاای قلمارو     می

اندازی رومیان، به عنوان اسالمی در مقابل تعدی و دست

آن روزگاار،  « درد بازرگ »و « معضل مهم ملت اسالم»

ساائلی چاون اقتصااد،    تار از پارداختن باه م   بسیار مهام 

سیاست و مذهب بود و آل بویه که باه دلیال پارداختن    

بیش از حد به امور فوق، از توجه به این امر حیاتی غافل 

بودند، بارها به دلیل نیندیشدن چاره در این باب و عادم  

اهتمام جدی به این مسئله حیاتی، مورد شماتت و تکفیر 

و باازار قارار   و لعن غازیان، فقها و حتی مردمان کوچاه  

، 383-371/ 3: 5973گرفتند )نک: ابن مساکویه رازی،  

(. براین اساس، ظاهراً از دید چناین نااظرانی   931-933

رسید. شاید به این دلیل تر به نطر میحلب پایتختی مهم

که آنان درباره حاکمان هر یک از این دو پایتخت چنین 

خست اندیشیدند که یکی قدرت خلفا به عنوان مقام نمی

مذهبی جهان اسالم در آن روزگاار را سالب و دیگاری    

وظیفه خطیر آنان را در دفاع از ثغاور و مرزهاای قلمارو    

اسالمی بر عهده گرفته بود )در مورد وظایف خلیفه، نک: 

 (.53-51: 5413الماوردی، 

 

 گیریبحث و نتیجه
در این پژوهش، در پی پاسخ به این مسئله بودیم که 

وجه تشابه و تفاوت انتخاب شیراز و حلب، به عنوان 

الدوله حمدانی، در چه پایتخت عضدالدوله دیلمی و سیف

عواملی بود؟ برای پاسخ به این سؤال، به بررسی عوامل 

ها پرداختیم. گزینی هر یک از این پایتختمؤثر در مکان

پژوهش نشان داد که برخورداری توأمان های یافته

های جغرافیایی، زیست محیطی و شیراز از ویژگی

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناسب با اهداف و 

راهبردهای عضدالدوله دیلمی سبب انتخاب آن به 

عنوان پایتخت توسط او گردید. عضدالدوله با استفاده از 

ست به توانهای فرهنگی و جمعیتی شیراز، میویژگی

زمان از بار فرهنگی و باستانی شیراز و طور هم
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های معنوی زرتشتیان ساکن در این شهر، در حمایت

جهت اجرای مقاصد فرهنگی آل بویه بر مبنای احیای 

آداب و رسوم ایرانی استفاده کند. با توجه به فضای 

فرهنگی و اجتماعی حاکم بر شیراز، در قرن چهارم 

اهداف آل بویه، در کسب ها و هجری قمری و نیاز

مقبولیت عام و احیای سلطنت ایران باستان که در متن 

رسد عضدالدوله، به مقاله به آنها اشاره شد، به نظر می

ای جز گزینش عنوان بزرگترین حکمران آل بویه، چاره

شیراز به پایتختی نداشت. براین اساس، هیچ شهر 

توانست دیگری در حوزه قلمرو عضدالدوله نمی

گویی به مقتضیات و تر از شیراز برای پاسخمناسب

های فرهنگی و اجتماعی حکومت عضدالدوله دیلمی نیاز

توان عامل گروه ملی مسلط و باشد. در نتیجه می

گاه فرهنگی حکومت را از عوامل اصلی تأثیرگذار تکیه

های جغرافیایی، در این انتخاب دانست. ویژگی

ز گام مهمی در جهت الجیشی و طبیعی شیراز نیسوق

رسیدن عضدالدوله به اقتدار حاکمیت و بسط و توسعه 

مرزهای قلمرو و گسترش حوزه نفوذی او در مناطق 

مهم پیرامونی قلمرو خود، چون بغداد پایتخت خالفت 

رفت و به لحاظ عباسی و دیگر مناطق به شمار می

اقتصادی منبع مهمی برای کسب درآمدهای مورد نیاز او 

های تجاری مهم، در ترسی این پایتخت به راهبود. دس

رشد اقتصادی آن در عصر عضدالدوله تأثیر فراوان 

ها، راه تجاری شیراز به سیراف ترین این راهداشت. مهم

های آزاد خلیج فارس و مناطق بود که شیراز را به آب

نمود و در تجاری مهمی چون هند و چین متصل می

ز بسیار مؤثر بود. این امر رشد و شکوفایی اقتصادی شیرا

به نوبه خود، در جذب جمعیت فراوان به این پایتخت 

تأثیرگذار بوده است. موقعیت مرکز ثقل جغرافیایی شیراز 

در میان ایالت فارس نیز، در تثبیت حاکمیت و اقتدار 

عضدالدوله و در نتیجه، در انتخاب شیراز به پایتختی 

 مؤثر بوده است. 

ب را از آن رو به پایتختی برگزید الدوله نیز حلسیف

که بتواند ضمن استفاده از بار معنوی و باستانی شهر 

حلب، به عنوان شهری بسیار مهم در شمال شام، از 

تغلب ساکن در این شهر کهن، در حمایت قبایل بنی

تشکیل حاکمیت و تثبیت اقتدار خود بهره برد. حلب 

یست همچون شیراز، به دلیل دارا بودن موقعیت ز

محیطی و جغرافیایی ویژه که آن را به پایتختی سرسبز 

های تجاری شرق و غرب و و حاصلخیز و کانون راه

نمود، از مرکز جاذبه جمعیتی درخور توجهی مبدل می

مناسبات تجاری جهانی، اقتصاد زراعی قابل توجه، 

صادرات محصوالت کشاورزی و رشد صنعت بسیار 

بیانگر این مسئله است که  فعالی برخوردار بود. این امر

در فرایند انتخاب پایتخت توسط عضدالدوله دیلمی و 

الدوله حمدانی، عامل گروه ملی مسلط و یا سیف

گاه فرهنگی حکومت، به اندازه خاستگاه قومی و تکیه

عوامل جغرافیایی و زیست محیطی مورد توجه بوده 

کرد  است. البته در رابطه با حلب باید به این نکته اشاره

تغلب ساکن در این که اگرچه میزان تقریبی جمعیت بنی

ناحیه مشخص نیست، اما به هر روی، به دلیل 

های تدریجی و مستمر این قبیله به شام و مهاجرت

توان حلب، از دوران پیش از ظهور اسالم به بعد، می

چنین نتیجه گرفت که این قبیله از پایگاه جمعیتی قابل 

برخوردار بوده است. حلب به دلیل  توجهی در این ناحیه

برخورداری از موقعیت استراتژیک و دفاعی در مقابل 

مرزهای امپراتوری روم، مکانی بسیار مهم و سنگر 

رفت که دفاعی قلمرو خالفت اسالمی به شمار می

توانست نقش بسیار محوری در دفاع از این قلمرو، در می

موقعیت مقابل حمالت امپراتوری روم ایفا نماید. 

استراتژیکی و دفاعی حلب و نتایج ناشی از گزینش 

چنین موقعیتی به عنوان پایتخت، در انتخاب آن به 

 الدوله بسیار مؤثر بوده است.پایتختی سیف

نتیجه آنکه، عوامل انتخاب حلب به پایتختی  

الدوله، جز در دو مورد موقعیت مرکز ثقل سیف

و دفاعی حلب، جغرافیایی شیراز و موقعیت استراتژیک 

به عوامل انتخاب شیراز به پایتختی عضدالدوله دیلمی 

 بسیار شباهت داشت.

گزینی این دو های عوامل مؤثر در مکانشباهت 

پایتخت، اهمیت یکسان آنها در تمدن اسالمی قرن 
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چهارم هجری را در پی نداشت. شیراز در عصر 

ای هترین کانونعضدالدوله، عالوه بر آنکه از جمله مهم

تجاری و اقتصادی و فرهنگی قلمرو خالفت عباسی به 

رفت، در معادالت سیاسی خالفت عباسی نیز شمار می

شد که حکمرانی شیعه از پایتخت بسیار مهمی تلقی می

این پایتخت خط مشی این خالفت را به میل خود رقم 

زد. بدین لحاظ، عالوه بر برخورداری از اهمیت می

ز در عصر عضدالدوله، پایتخت سیاسی و اقتصادی، شیرا

رفت. حال آنکه مذهبی درخور توجهی نیز به شمار می

رفت که در عصر حلب پایتختی استراتژیک به شمار می

الدوله، در معادالت نظامی میان خالفت عباسی و سیف

امپراتوری روم نقش غیرقابل انکاری را در جلوگیری از 

هم قلمرو های مدستبرد رومیان به مرزها و سرزمین

 اسالمی ایفا نمود.
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 سوم. تهران: علمی و فرهنگی.

براساس متن مصحح لسترنج و  فارسنامه.(. 5974ابن بلخی )

نیکلسون. توضیح و تحشیه از منصور رستگار فسایی. 

 شناسی.شیراز: بنیاد فارس

دوم.  . چاپاالرضةصورم(. 5398ابن حوقل، محمد )

 بیروت: دار صادر.

، ترجمه سعید المسالک والممالکم(. 5883ابن خرداذبه )

 خاکرند. بیروت: دار صادر. 

. چاپ االعالق النفیسهم(. 5833ابن رسته، احمد بن عمر )

 اول. بیروت: دار صادر. 

به کوشش  تجارب االمم.(. 5973ابن مسکویه رازی، ابوعلی )

 نقی منزوی. تهران: توس. علی

. البلدانق(. 5453الفقیه، احمد بن محمد )ابن 

 محقق/مصحح: یوسف الهادی. بیروت: عالم الکتب.

االصابه (. 5331/5451حجر العسقالنی، احمدبن علی )ابن

تحقیق عادل احمد عبدالموجود و  فی تمییز الصحابه.

 علی محمد معوض. ط االولی. بیروت: دارالکتب العلمیه.

تبیین عوامل (. »5983ولی )زاده، علیپور، زهرا. قلیاحمدی

فصلنامه «. ها در ایرانگزینی پایتختمؤثر در مکان
 . سال سوم. شماره سوم.ژئوپلیتیک

مبانی جغرافیایی (. 5931)ولی زاده، علیپور، زهرا، قلیاحمدی
 ، مشهد: پاپلی. ها در ایرانگزینی پایتختا سیاسی مکان

المشتاق فی  هةنزق(. 5413ادریسی، محمد بن ادریس )

 . چاپ اول. بیروت: عالم الکتب. اختراق اآلفاق

. مسالک الممالکم(. 5337اصطخری، ابراهیم بن محمد )

 محقق/ مصحح: ابوزید احمد بن سهل. بیروت: دارصادر. 

 .المسالک و الممالکم(. 5333بن عبدالعزیز )البکری، عبداهلل

ان فان لیوفن و آندری فیری. بیروت: مصحح: آدری

 دارالغرب االسالمی. 

. تصحیح تاریخ بلعمی(. 5945بلعمی، ابوعلی محمد )

محمدتقی بهار. به کوشش محمد پروین گنابادی. تهران: 

 اداره کل نگارش وزارت فرهنگ. 

 تاریخ فاطمیان و حمدانیان.(. 5931چلونگر، محمدعلی )

 تهران: سمت.

. جغرافیای حافظ ابرو(: 5971اهلل ) بن لطفحافظ ابرو، عبداهلل

 تصحیح صادق سجادی. تهران: میراث مکتوب. 

 اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک.(. 5939نیا، محمدرضا )حافظ

 چاپ چهارم. مشهد: پاپلی. 

)مؤلف ناشناخته(  حدودالعالم من المشرق الی المغرب 

فیه ق(. تصحیح: یوسف الهادی. قاهره: دارالثقا5439)

 للنشر.

نقش آل (. »5933خسرو بیگی، هوشنگ. جلیلیان، قهرمان )

بویه در تعمیق فرهنگ شیعی )مطالعه موردی: آداب و 

. سال هشتم. شماره نامه تاریخپژوهشرسوم مذهبی(. 

 سی.

های بنیان(. »5934خسروبیگی، هوشنگ. ساجدی، عبداهلل )

نامه پژوهش«. مشروعیت حکومت صفاریان سیستان
 . سال سوم. شماره دوم.های محلی ایرانختاری

. ترجمه عجایب هند(. 5948رامهرمزی، بزرگ بن شهریار )

  زاده. چاپ اول. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.محمد ملک

به  شیرازنامه.(. 5983الخیر )زرکوب شیرازی، احمد بن ابی

کوشش محمدجواد جدی و احسان اهلل شکراللهی. 

  «.متن»جمه و نشر آثار هنری تهران: مؤسسه تألیف، تر
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تاریخ ایران از (. 5985کوب، عبدالحسین و دیگران )زرین
پژوهش  فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان.

دانشگاه کمبریج. گردآورنده: ر. ن. فرای. ترجمه حسن 

 انوشه. چاپ پنجم. تهران: امیرکبیر. 

. السیاحه بستانتا(. العابدین بن اسکندر )بیشیروانی، زین

 چاپ اول. تهران: سنایی.

اعالم النبالء بتاریخ حلب ق(. 5418طباخ، محمدراغب )
 . چاپ دوم. حلب: دارالقلم العربی. الشهباء

ترجمه  تاریخ طبری.(. 5971طبری، محمد بن جریر )

 ابوالقاسم پاینده. چاپ پنجم. تهران: اساطیر.

چانلو. ترجمه حسین قره الخراج.(. 5971بن جعفر ) مةقدا

 چاپ اول. تهران: البرز.

. آثارالبالد و اخبار العباد(. 5979قزوینی، زکریا بن محمد )

 ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. چاپ اول. تهران: امیرکبیر. 

. چاپ سوم. بیروت: خطط الشامق(. 5419کردعلی، محمد )

 مکتبه النوری.

االحکام ق(. 5413الماوردی، ابی الحسن علی بن محمد )
الثانیه. قاهره ) افست قم(: مکتب . الطبعه السلطانیه

 االعالم االسالمی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های شیعی تاریخ پیشگامان حکومت(. 5931معزی، مریم )
 . چاپ اول. تهران: سمت.حمدانیان و فاطمیان

 فةاحسن التقاسیم فی معر(. 5935مقدسی، محمدبن احمد )
نقی منزوی. چاپ اول. تهران: ترجمه علی االقالیم.

 شرکت مؤلفان و مترجمان.  

. دانشنامه جهان اسالماالسالمی. المعارف الفقهةمؤسسه دایر

 .5ج 

تصحیح محمد  سفرنامه.(. 5983ناصرخسرو قبادیانی مروزی )

 دبیرسیاقی. چاپ دهم. تهران: زوار.

قی نترجمه علی معجم البلدان.(. 5981)یاقوت حموی 

 منزوی. چاپ اول. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

ترجمه  البلدان.(. 5913یعقوبی، احمد بن اسحاق )

محمدابراهیم آیتی. چاپ اول. تهران: بنگاه ترجمه و نشر 

 کتاب.


