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ــده ى چهارم هجرى، عبور  ــترش بازرگانى تا س ــد شهرها و گس رش
ــترده ى آل بويه در مركز، غرب و جنوب  راه هاي فراوان از قلمرو گس
ــمال بين النهرين و عمان و واقع شدن اين سرزمين ها در  ايران تا ش
ــاى آن روز و نياز به افزايش درآمدهاي گمركي و  ــز تقريبى دني مرك
ــان به روي آوردن  مبادله كاالها، بوييان را از همان ابتداي حكومتش
ــاخت. خدمت نظامي  به بهبود راه ها و ايجاد نظام بريد كارآ ناگزير س
ــامانيان، علويان و ديلميان بدون ترديد آنان را با اهميت  در دربار س
خبررساني آشنا ساخته بود. آدام جي سيلورستين2 در كتابي كه به نام 
ــتي جهان اسالم پيش از عصر جديد بر اين باور است  نظام هاي پس
كه گزارش الُعمري درباره قطع بريد بغداد از سوي بوييان در هنگام 
حمله به آن شهر و براي بي خبر ماندن خليفه از تحركات آنان، بدان 
دليل نادرست است كه گمان نمي رود فاتحان ديلمي كه از منطقه اي 
ــدازه با هوش بوده اند كه به «نقش  ــته بودند، آن ان دور افتاده برخاس
ــتي خالفت در آغازين روزهاي حمله خود به  ــتگاه، پس محوري دس
بغداد پي برده باشند»3. او قطع شدن ارتباط هاي خبري بغداد با ديگر 
ــي از آثار مصيبت بار پيشروي آل بويه و ناتواني خليفه  مناطق را ناش
در حفاظت از نظام خبررساني مي داند4. اما برخالف نظر سيلورستين  
بايد توجه داشت كه برادران بويي از مدت ها پيش در خدمات نظامي 
ــعه قلمرو و  ــويي هرگز نمي توان توس ــه اندوخته بودند و از س تجرب
ــالي را كه از استقرار آنان در شيراز  رقابت با رقيبان ديگر و دوازده س
ــول انجاميد، ناديده  ــال 344ق.) به ط (322) تا تصرف بغداد (در س
ــاني در اين استقرار مؤثر بوده  ــت. زيرا بي ترديد نقش خبررس انگاش
ــت. گفته مي شود علي بويه در همان آغاز كار پرده دار خود را نزد  اس
وشمگير زياري گذاشته بود تا اخبار زياريان را به او برساند تا او بتواند 
در مقابل آنان اقدام كند.5 افزون بر آن نبايد نقش كارگزاران ديواني 
ــه دار و پرتجربه بودند و اينك به خدمت آل بويه پيوسته  را كه ريش

بودند، در تنظيم امور اداري و بريد ناديده گرفت.
مأموران چاپار در اين زمان افزون بر خبررساني و جاسوسي، همواره 
در خدمت حكومت بودند و بايد كاالها را نيز براي مأموران عالي رتبه 
ــدان قديمي برگزيده و از  ــل مي كردند7. آنان از ميان خان دولت حم
ــدند و «به ويژه،  ــي آموزش داده مي ش جواني براي خدمات جاسوس
ــدند»8.  ــان حرفه اي حمايت مي ش در زمان آل بويه از جانب جاسوس
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ــيوه هاي جديدي نيز به كار بستند. معزالدوله  افزون بر آن آل بويه ش
(حك334-356) شبكه اي از دوندگان بسيار پرسرعت را ايجاد كرد 
ــه، در ري يا  ــِت قلمرو ركن الدول ــان بغداد و پايتخ ــه اخبار را مي ك
ــرعت دوندگاني  ــان، مبادله مي كردند9. اغراق گويي در باره س اصفه
ــبان تندرو كه گفته شده است بيش  مانند فضل و مرعوش و نيز اس
ــر در روز راه مي پيمودند، به گمان  ــيصد كيلومت از 216 كيلومتر تا س
ــگران براي القاي توان چاپارهاي دولتي در پيمودن راه ها در  پژوهش
ــت.  ــتفاده از دوندگان معلوم نيس ــت10. دليل اس ميان مردم بوده اس
ــبان  ــايد بدان دليل بوده كه آن ها مانند اس ــتين ش به گفته سيلورس
ــتند و  ــاير نيازمندي ها، احتياج نداش ــه مهتر، عليق و س ــس ب تازه نف
ــاني از عالقمندي اميران نسل اول آل بويه  همچنين مي توانسته نش
ــه در زادگاه اوليه آنان يعني ديلم  ــّنت هايي بوده باشد كه ريش به س
داشته و سبب خدمت خود آنان نيز در پياده نظام گشته بود11. برخي 
نيز حدس زده اند از آن جا كه هركدام از دو دونده ى ماهر يعني فضل 
ــيع حمايت مي كردند،  ــنن و تش ــوش را پيروان دو مذهب تس و مرع
ــان در رساندن  معزالدوله درواقع از رقابت و اختالف آنان و حاميانش

هرچه زودتر اخبار سود مي جسته است12.
ــرو آن را يكپارچه در367-  ــه كه حكومت آل بويه و قلم عضدالدول
372ق. به اوج اقتدار و اعتبار خود رساند، پيش از ديگران به اهميت 
ــود. او هر روز خود به  ــت حكومت واقف ب ــاني در اداره درس خبررس
ــد: پس از گرمابه  ــيدگي مي كرد. روداروي مي نويس مسائل خبر رس
كردن و خواندن نماز صبح، وزير و كاتب را فرا مي خواند و از كارهاي 
ــش مي كرد. همان طور كه روز باال مي آمد از حال  ــته پرس روز گذش
ــد؛ زيرا بايد آنان در زماني معين مي رسيدند. اگر  قاصدان جويا مي ش
ــيد، به شدت ناراحت  ــاعت معين شده نمي رس ــي از آنان در س كس

ــت  ــيد. اگر عذر موجهي وجود داش ــد و علت تأخير را مي پرس مي ش
ــي  ــر مانعي در كار بود برطرف مي گرديد و اگر كس ــت، اگ مي پذيرف
ــور او همه نامه ها را يكي يكي  ــد. در حض مقصر بود، مجازات مي ش
ــد و بقيه را براي  ــته مي ش باز كرده و آنچه مربوط به دربار بود برداش
ــتادند. او جواب نامه هاي را خود  ــواب به ديوان بريد مي فرس دادن ج
امال مي كرد و كاتب مي نوشت و پس از خواندن و اصالح آن را مهر 
ــكدار قرار مي دادند و به ديوان بريد مي بردند تا به زودي  زده، در اُس
به محل مورد نظر فرستاده شود13. قاصدان فاصله بين شيراز تا بغداد 
ــت روز مي پيمودند و  را كه حدود1100 كيلومتر بود در هفت يا هش
ــتان  عالوه بر مبادله نامه ها، ميوه ها و گل هاي نواحي فارس و خوزس
ــاندند. همچنين در بخش  ــازه به بغداد مي رس ــه صورت كامًال ت را ب
ــوم بوده است كه پول هاي مورد نياز را با چاپار جا به جا  اداري مرس

مي كرده اند14.
ــزارش رودراوري نيز  ــد و در گ ــتين مي نويس همان طور كه سيلورس
ــادي بريد در آن روزگار در مبادله و انتقال كاالها  ديديم نقش اقتص
ــتي در عصر  ــت و عالوه برآن نظام پس وايجاد امنيت كامًال هويداس
ــي بهبود  ــداي دوره آل بويه به طور اساس ــبت به ابت عضدالدوله نس

يافته بود.
ــتين بيان كرده آن است كه آل بويه  ــي تري كه سيلورس نكته اساس
ــان مسالك  ــرق و فاطميان در غرب قلمروش ــامانيان در ش مانند س
ــته  ــط اصطخري نگاش ــته اند كه توس ــژه خود را داش ــك وي و ممال
ــورها را به جاي اقليم ها قرار داد تا  ــتين او كش ــد. به باور سيلورس ش
ــامد حاميان  مناطق جهان را به گونه اي توصيف نمايد كه مورد خوش
نوساساني بويي او واقع شود. سيلورستين بر اين عقيده است كه او از 
ــا كه اصطخري اهل خاراكس بوده، در نگارش اين كتاب خود  آن ج

نقشه قلمرو آل بويه بر اساسى كه لوك تردول در كتاب سكه هاي آل بويه6 ترسيم كرده است

چاپار در دوره آل بويه
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به كتاب چاپارخانه هاي پارتيان اثر ايزيدور خاراكسي نظر داشته است 
و خاراكس را نيز در قلمرو ايران قرار داده است15. 

ــترده بود كه  ــاني آن قدر گس ــات عضدالدوله در زمينه خبررس اقدام
ــت، هيچ  ــنده معاصر او، به گونه اي اغراق آميز نوش ــي نويس مقدس
ــت مگر آن كه نامش در كتاب ها و دفاتر عضدالدوله  جنبنده اي نيس
ثبت است16. عضدالدوله از طريق جاسوهايي كه در ادارات مي گمارد 
ــزاران آگاه و از بي عدالتي جلوگيري مي كرد و  ــردار و رفتار كارگ از ك
ــود17. او همچنين  ــمن همواره با خبر ب ــن رفتارهاي دش از كوچكتري
ــدان فرماندهان خود، از آنچه در  ــق گماردن معلم براي فرزن از طري
خانه هاي فرماندهانش مي گذشت و به ديوان بريد گزارش مي گرديد، 

با خبر مي شد18.
پس از عضدالدوله اين تمركز از هم گسيخته شد؛ اما تا مدتي بعد و 
در سايه تدبير وزيران كارآمدي همچون صاحب بن عباد نظام چاپار 
كارآيي خود را تا حدودي حفظ كرد. با افزايش رقابت هاي خانوادگي 
ــارض آل بويه اندك  ــمنان مع ــر برآوردن دش و جنگهاي مداوم و س
ــد و  ــته ش ــدك از كارآيي و حيطه نفوذ كارگزاران نظام چاپار كاس ان
ــبب گرديد اين نظام به طوري از ميان برود كه در آغاز  همين امر س

عصر سلجوقيان ديگر از آن خبر چنداني نباشد19.
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اقدامات عضدالدوله در زمينه خبررساني آن قدر 
گسترده بود كه مقدسي نويسنده معاصر او، به 
گونه اي اغراق آميز نوشت، هيچ جنبنده اي نيست مگر 
آن كه نامش در كتاب ها و دفاتر عضدالدوله ثبت است




