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 از اسالم شیپ رانیا یاسیس یهابه سنت هبوی اهتمام آل هایزهیعوامل و انگ

 
 فاطمه اروجی 1  *

 فاطمه همارا 2 

 چکیده:

و  یزیخبحث باز ران،یا یاسالم نیقرون نخست خیپژوهشگران تار ۀاز موضوعات مورد عالق یکی

وهش تمرکز پژ متقارن است. یهاحکومت ۀاز اسالم در دور شیپ رانیا یاسیس یهاسنت یایاح

 هبوی آل یامرا هایزهیعوامل و انگ یستیچ ۀآن دربار یقرار دارد و سؤال اصل هبوی آل ۀحاضر بر دور

وهش به پژ از اسالم طرح شده است. متعاقباً شیپ رانیا یاسیس یهاو اهتمام به سنت توجهدر 

ف را مورد بحث معرواز عوامل  ایپاره اشکاالت و زا جوانب چالش دازد،پریاز عوامل م ایذکر پاره

 یلتحلی -یفیوصت. با استفاده از روش پردازدیعوامل نامعروف م ایپاره ییو به شناسا دهدیقرار م

را به سبب وجود  از عوامل ایپاره توانیگردد که نمیمنابع آشکار مو با اتکاء به شواهد مأخوذ از 

 نمود.   ردّ گرفته شدن دهیرا به سبب ناد گرید یو برخ رفتیمطلقاً پذ دکنندهییاستدالالت تأ

 اهزهیاز اسالم، عوامل، انگ شیپ رانیا ،یاسیس یهاسنت ه،بوی آل :یدیکل واژگان
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 مقدمه

های متقارن در های سیاسی ایران پیش از اسالم در دورۀ حکومتاحیای سنت بحث بازخیزی و

گرفته است،  طی قرون نخستین اسالمی تاکنون با رویکردهای متعددی مورد تحلیل و بررسی قرار

های چندی به عرصۀ نشر بویه، پژوهشهای آن خصوصاً در دورۀ آلو در ارتباط با عوامل و انگیزه

فرهنگ ایران  توان گفت که در حوزۀ احیایبنابراین در خصوص پیشینۀ پژوهش میرسیده است. 

بویه تحقیقات چندی صورت گرفته است که در حالت کلی به توصیف و بررسی باستان در دورۀ آل

بازیابی » توان به اینها اشاره نمود:پردازند. از جملۀ آنها مینقش حاکمان بویه در این میان  می

، نوشتۀ محمد تقی ایمانپور،  «بویه: مشروعیت سیاسی حکومتن باستان در دورۀ آلفرهنگ ایرا

نوشتۀ  «بویه در احیای فرهنگ ایران باستانبررسی نقش حاکمان آل»  1علی یحیایی و زهرا جهان؛

   2 الدین خزایی.اکرم کرمعلی، مجتبی ذهابی و سهم

ایران باستان،  بویه را برای احیای فرهنگآلاند تالش امیران نویسندگان در این مقاالت کوشیده

و پوشاک آن  هانو جش، اعیاد گذاریهایی چون تاجرسوم و ... نشان دهند و به مؤلفه و حفظ آداب

هایی که انگیزه وطور مشخص به عوامل ها و تحقیقات بهیک از این پژوهشاند. اما هیچدوره پرداخته

یافتن پاسخ  رو،یناند. ازانپرداخته ،کندپردازد و به بررسی آن اقدام میاین تحقیق به طرح آنها می

 گنجد.ها در این خصوص در عهدۀ وظیفۀ اصلی این پژوهش میو طرح نظرات و دیدگاه

ای عوامل آنچه این پژوهش به آن نظر دارد، چالش بر سرِ برخی عوامل مطروح و معرفی پاره

توجه امرای  شیدن این سؤال اصلی که کدام عوامل سبب جلبکترتیب با پیشمهجور است. بدین

بازخیزی  های سیاسی ایران پیش از اسالم و محرک اقدامات آنان در تالش برایبویه نسبت به سنتآل

از جمله عواملی  گردد.ای از عوامل و اسباب در پاسخ به آن مقدور میآنها شدند، امکان معرفی پاره

پژوهشگران مطرح شده و هنوز باب چالش و بحث به روی آنها گشوده است تالش که پیشتر توسط 

کسب جایگاه و  بویه، وجود نوعی آگاهی نسبت بهبرای کسب مشروعیت سیاسی از سوی امرای آل

و مبارزه با سلطۀ سیاسی عرب در ادامۀ جنبش  مقام شاهنشاهان فرهمند باستانی از سوی ایشان

و از جمله  امنۀ آن به حوزۀ سیاست کشیده و سکاندارانش امراء هستند؛شعوبیه است که اکنون د

بر  شده از سوی ساختار سیاسی مستقرعواملی که غالباً به چشم نیامده است، الزام و اجبار تحمیل

خاندان  گردانان سیاسی این عصر، و وجود نوعی احساس نوستالوژیک در قلب و ذهن امرای اینصحنه

                                                           
-، در : پژوهش«بویه: مشروعیت سیاسی حکومتبازیابی فرهنگ ایران باستان در دورۀ آل»محمدتقی ایمانپور، علی یحیایی، زهرا جهان،  -1

 .50 -31، صص 1395،  19 مارههای تاریخی ایران و اسالم ، ش
 تمدّن مهپژوهشنا، «بویه در احیای فرهنگ ایران باستانبررسی نقش حاکمان آل» الدین خزایی، ابی و سهماکرم کرمعلی، مجتبی ذه -2

 -159، صص 99، پاییز و زمستان (پیاپی)  سال سوم، شمارۀ پنجم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانیایرانی، 

184. 
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 طالیی است. نسبت به یک گذشتۀ

بویه آل بویه و دامنۀ مکانی آن قلمرو سیاسیمشخصاً دامنۀ زمانی موضوع دورۀ حکومت خاندان آل

است تا با  . الزمهستندالنهرین است و نقش آفرینانش امرای تاجدار این خاندان در ایران و بین

های جدیدی در پهنۀ ها و رهیافتقراردادن هر یک از عوامل مذکور در بوتۀ تأمل و تحلیل، چالش

مطرح در این  برانگیزترین مسائلهای تاریخ ایران و اسالم بر سرِ یکی از بحثیکی از مهمترین دوره

ارد تا با استفاده از روش های تاریخی عرضه گردد. پژوهش حاضر در نظر ددوره در قلمرو پژهش

دار ای عهدهز منابع صرفاً کتابخانهها و اطالعات مورد نیاز اتحلیلی و پس از گردآوری داده -توصیفی

انجام این موضوع گردد. در ادامه هر یک از عوامل به ترتیب اهمیت از لحاظ انطباق با واقعیت 

طور جداگانه با نظر به شواهد مأخوذ از منابع در معرض محادثه و پذیری بهو قابلیت طرح

 گیرند.معرفی قرار می

  سیاسی برای سلطنتبویه و تالش برای کسب مشروعیت آل

های استقالل و رستاخیز سیاسی ایران در دورۀ اسالمی در نزد طاهریان و اگر از نخستین بارقه

شاهنشاهی  ، آرمان براندازی دولت عرب و احیای سلطنت و(491:1392،کوبزرینگذریم )صفاریان ب

؛ 161:1364،اشپولر ؛32:1377،. )متزبینیمایران پیش از اسالم را در وجود مردآویج زیاری می

الرأس بویه وارث مردآویج شدند، طبعاً این آرمان را از وی و از مسقطوقتی آل (71:1375،کرمر

خویش در جبال البرز به ارث بردند و آنچه در این نمط مشهور و مسلم است، تالش و تکاپوی امرای 

یکی از عوامل  از اسالم است.های سیاسی ایران پیش بویه در مسیر اخذ و اقتباس از سنتخاندان آل

شان باشد. تواند نیاز این خاندان به کسب مشروعیت سیاسی برای سلطنتمیالش و اسباب این ت

آشنا برای  برانگیز وجود دارد: یکی مفهوم سلطنت است؛ مفهومیدر بطن این عامل چند نکتۀ بحث

که از نظر اسالم ، در حالیده بودها برایشان زنساکنان سرزمینی که هنوز یاد و خاطرۀ سلطنت کسری

ای که حربه توانست به عنوان بک بدعت به شمار آید؛ و دوم مفهوم مشروعیت سیاسی است؛می

دادند. فرمانروایان با توسل به آن حق حاکمیت و سلطۀ خود بر رعایایشان را قانونی و مشروع جلوه می

کسب مشروعیت  هجری دو منبع عمده برای 4و  3های های محلی ایران در قرنبرای امیران سالله

: یکی منشور خلیفۀ عباسی به عنوان یک قدرت برتر در جهان اسالم و دوم الگوی وجود داشت

در  ها کهفریبیسنتی نظام پادشاهی در ایران باستان؛ و یک عنصر پنهان در ورای همۀ این عوام

اش گیکنندهنصری که نیروی تعیینحقیقت همه چیز به آن وابسته بود و آن قدرت شمشیر بود. ع

خلیفه در  بینیم؛ هنگامی که جالی عهدرا به وضوح در اعتراف روشنگرانۀ عمرو لیث صفاری می

  (134:1347،. )گردیزیبازدبرابر مدد صدهزار شمشیر کشیده رنگ می

 گیریقدرت هجری به محض 4و 3های های محلی ایران در سدهبنابر مشهور همه امیران حکومت
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و استقرارشان به دنبال تأیید خلیفۀ عباسی و اخذ عهد و لوا و خلعت از او بودند و در این قاعده امرای 

از همان ابتدا و  بینیمبویه به رغم تبار دیلمی و اتصافشان به تشیع مستثنی نبودند. چنانچه میآل

 (21:1391،فقیهیبرآمد )ر طلب منشور و لوا به محض استقرار علی بن بویه در شیراز، وی د

وابستگی به رأی و منشور خلیفه  ( 160. ) اشپولر، همان : گاهی داشته باشدتا در برابر مردآویج تکیه

توجیه قدرت  بویه برایبویه امتداد یافت. از سوی دیگر همین آلهای بعدی آلطور در نسلهمین

کردند، به النهرین زندگی میایران و بینو اقتدار خویش بر مردمی که در قلمرو مفتوحۀ ایشان در 

پیوند دین  کردن سه ویژگی یعنیمؤلفات اندیشۀ سیاسی ایران پیش از اسالم روی آوردند و با عَلَم

محوری سعی نمودند تا فضایی را و دولت، انتساب به خاندان ساسانی، و سردادن شعار عدالت

های سیاسی ا شوند و در راستای احیای این سنتپدید آورند که مردمانشان حکومتشان را بهتر پذیر

معنوی به دست  ایرانی جهت کسب مشروعیت با حفظ و ابقاء مقام خلیفه به عنوان یک مقام برتر

هایی ساخته و پرداخته نامهوی تاجگذاری کردند، و علما و دانشمندانشان را واداشتند تا برایشان نسب

از وظایف  انند و به برقراری عدالت در جامعه به عنوان یکیو نژاد و تبارشان را به ساسانیان برس

: 1395 ، جهان،ایمانپور، یحیایی. )اصلی شاهنشاه در اندیشۀ سیاسی ایران پیش از اسالم پرداختند

 (مقالهسراسر 

های سیاسی بویه به سنتاین ادعا حاکی از آن است که محرک تمام توجه و اهتمام امیران آل

شرط قدرت اسالم تالش برای کسب مشروعیت سیاسی بود. طبعاً مشروعیت پیشایران پیش از 

و نیاز فرمانروایان به  (105:1393،)عالم ای است برای توجیه اقدامات قدرتمنداناست و پایه

یعنی  مورد بحث ما مسألهای در توجیه برخی اقدامات آنها خصوصًا دربارۀ تواند عامل عمدهآن می

 های سیاسی ایران پیش از اسالم باشد. اهتمام و توجه به سنت

های اول اینکه همانطور که گفتیم سنت برانگیز وجود دارد.اما در این ادعا چند نکتۀ چالش

بویه غالباً ساکنان بخش بود نه همۀ آن. اگرچه رعایای آلسیاسی ایرانی یکی از منابع مشروعیت

ایرانیان  پذیری در میانایم که سیر اسالمای رسیدهاما به لحاظ تاریخی به دورهبومی این مناطق بودند 

اعتقادات  داشتند وتکامل یافته و تقریباً همۀ مردم مسلمان بودند و شعایر اسالمی را پاس می

پذیرای  آید که از این مردم که در طی حداقل سه قرناسالمی داشتند؛ و دیگر این سؤال پیش می

هنوز های اسالمی شده بودند چند درصد آنها ریزان اندیشههای مهاجر عرب و امواججمعیت

 کردند. می ها را به یاد داشتند و به دوران پادشاهان بزرگ گذشته افتخارخاطرۀ سلطنت کسری

البته نباید از یاد برد که وجهۀ سلطنت خسروان در پایان سلسلۀ ساسانی به ابتذال گراییده بود 

فساد و آفت  اسالم بر پیکر دولت ساسانی در حقیقت نوید پایان یک دورۀ آکنده از ضعف وو ضربۀ 

دیگر  (؛ پس ایرانیان با یک خاطرۀ خوش با ساسانیان وداع نکردند.190: ، همانکوبزرینو بال بود )
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پادشاهان  هایداریای و تدابیر و حُسن مملکتها و حکایات در باب اقدامات پهلوانان افسانهاینکه داستان

: 1379، مالیری . )محمدیخردمند در میان طبقۀ خاصی از مردم موسوم به دهقانان محفوظ بود

369/3) 

رغم پایان ناگوار سلسلۀ ساسانی بنابراین در یک طرف مردمی را داریم که مسلمان هستند و به

سوی دیگر خلیفه   کنند و ازبه فرّوشکوه و اقدامات شاخص فرمانروایان بزرگ این خاندان افتخار می

در واقع  انکاری دارد.های ایرانی آن نفوذ غیرقابلرا داریم که بر جهان اسالم و بر بسیاری از سرزمین

سیادت های اسالمی با تجزیۀ سیاسی مواجه شده بود، هنوز شبح در طی این دوره که سرزمین

قادر نبودند رأی و تأیید خلیفه را نادیده ( و حکام محلی 14خلیفه بر اذهان مسلط بود )متز، همان: 

داد که ضدیت  بگیرند. حتی چند قرن پس از آن هم معاملۀ سلطان محمد خوارزمشاه با خلیفه نشان

 . تواند باشدباری میبا او چه تجربۀ فاجعه

م در بویه چنانکه گفتیدهد. اگر آلتری خود را نشان میطور پیچیدهبویه با خلیفه بهاما رابطۀ آل

به تشیع به  پی کسب مشروعیت از دنیای پیش از اسالم ایران بودند و با توجه به اتصاف ایشان

تواند تالش آنها توانستند خلیفه را کنار گذارند، اما این کار را نکردند و یک دلیل آن میراحتی می

نمایندۀ  به عنواندر راستای احیاء و توجه به سنت ایرانی پیوند دین و دولت باشد که خلیفه را 

بخشی به صورت خداوند در روی زمین و به صورت بدیلی برای موبدموبدان حفظ کردند تا مراسم تاج

پاسداشت حس  ( یعنی برای37: ن توسط او صورت بگیرد )ایمانپور، یحیایی، جهان، هماننمادی

توانستند اشد و آنها نمیتوانست دلیل آن پروای مذهبی بافتخار به گذشتۀ رعایای خود، و یا اینکه می

صحنه حذف کنند،  دیدند به راحتی ازکسی را که مسلمین جهان وی را مقتدای معنوی خویش می

بویه حال آلبه هر یعنی برای پاسداشت غیرت اسالمی رعایای خود به وجود خلیفه نیاز داشتند. 

بخشیدن قانونیت پس از آن بهبنابر برخی مصالح ناگزیر شدند تا خلیفه را ابقاء کنند و نقش خلیفه 

ادعای ضعف و استخفافی هم که از تسخیر بغداد  (274:1393طقوش،. )به کارهای آنان محدود شد

امیراالمرایی و  بدیلی نبود چون تجربۀ نظامانگیز و بیبویه بر خلیفه رفت، حادثۀ شگفتتوسط آل

صحنۀ قدرت بسترسازی شده  شدن قدرت در ید امیراالمراءها پیش از ظهور دیلمیان درقبضه

 ( 486کوب، همان: ؛ زرین76:1390،ایران کمبریجتاریخ . )بود

بینیم تالش برای مشروعیت سیاسی برای یک قدرت فائقه که تنها با زور شمشیر به چنانکه می

بویه در اخذ و اقتباس از دست آمده تنها یکی از اسباب و عوامل عمدۀ توجه و اهتمام امرای آل

تواند باشد نه همۀ آن و با توجه به مواردی که بیان کردیم های سیاسی ایران پیش از اسالم میسنت

 بر آن اشکاالت اساسی نیز وارد است. 
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 بویه برای کسب جایگاه شاهنشاه فرهمندتکاپوی آگاهانۀ آل

بویه بیش از هر سلسلۀ دیگری در ایران قرون نخستین هجری بر نوزایی اندیشۀ سیاسی آل

ایرانشهری اصرار داشتند و از میان ایشان عضدالدوله به عنوان نقطۀ اوج این روند، آگاهانه 

در میان ( 61:1394،کن، کوهبیگدلی) .درصدد کسب جاه و مقام شاهنشاه فرهمند ساسانی برآمد

وی اطالق  های محلی عصر رستاخیز سیاسی ایران اولین کسی که عنوان شاهنشاه برامیران سالله

( 291/14تا: ، بیالجوزی؛ ابن96: 1364؛ االصفهانی،  141/15: 1351األثیر، ابنشد، عضدالدوله بود )

-؛ ابن59-62: 1346، المله تاجگذاری کرد )صابیو طی مراسمی در حضور خلیفه با اخذ لقب تاج

را به  (راق لقب امیر عادل )الملک العادلهایش در ایران و ع( و در سکه269-271الجوزی، همان: 

 (238-237. ) تاریخ ایران کمبریج، همان: خود نسبت داد

ها و کارکردهای مقام شاهنشاه وصف جزئیات تمام اقدامات عضدالدوله در راستای احیای بایسته

آگاهانه درصدد  سازد که این امیر ایرانی کامالًین نظر رهنمون میدر منابع و مآخذ ما را به ابراز ا

. چون سه قرن به فراموشی سپرده شده بودکردن آن چیزی بود که حداقل به مدت احیاء و پیاده

کند، اما می آگاهی مقدمۀ عمل است بنابراین گزارش اعمال وی ظن وجود آگاهی را در وی تقویت

یر امرای توان این آگاهی را در وجود یک امیر به ساخست اینکه آیا مین ن ادعا جای سؤال دارد.ای

تکرارپذیر  ؟ طبعاً اقدامات و افکار عضدالدوله برای اخالفش تبدیل به الگوییاین خاندان هم تسری داد

( و در اظهار 38را بر خود نهادند ) متز، همان: « شاهنشاه»بویه لقب شده و پس از او همۀ امرای آل

ه یک توان بو جالل که الزمۀ سلطنت و پادشاهی است قدمی فروتر ننهادند. در این زمینه میشکوه 

)مقدسی،  .الدوله به هنگام پذیرش بزرگ رومیان بودت دربار صمصامنمونۀ آن اشاره کرد و آن هیأ

1361 :12-11 ) 

در سپاه ماجراجویان بویه قطعاً چنین نبودند. پسران بویه کار خود را از سربازی اما نسل اول آل

نه قدرت لشکر و  دیلمی آغاز کردند و آنچه علی بن بویه را ارتقاء داد، نه افتخار به نژاد و نسب و

. دلی و گذشت و دلیری وی بودها بود بلکه گشادهآالت و عدت و نه شکوه و جالل دربارها و خرگاه

او در اندیشۀ  عمادالدوله در اینکه گفتن دربارۀ علیسخن  ( 373/5-374: 1376مسکویۀ رازی، ابن)

پیشبرد یک برنامۀ آگاهانه برای احیای نظام شاهنشاهی باستانی بود بیهوده است، زیرا اطالعات 

 . کندداری او از این ادعا پشتیبانی نمیمأخوذ از منابع دربارۀ زندگی و حکومت

زی مقام شاهنشاه سؤال بعدی این است که به فرض وجود یک احساس آگاهانه برای بازسا

از کجا  بویه، اصالً این احساس و آگاهیها و کارکردهای نظام پادشاهی در امرای آلفرهمند و بایسته

بویه وارث مردآویج شدند و و چگونه به ایشان منتقل شده بود؟ همانطور که پیشتر ذکر رفت، آل

بویه آل الرأسخاستگاه و مسقط آرمان احیای شاهنشاهی باستان را از وی به ارث بردند. دیگر اینکه
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ها ها و رسوم ایرانی بود. اما در حفظ و انتقال سنتدر جبال البرز یک منطقۀ بکر برای سنت

و رسوم ایران پیش از اسالم به دورۀ پس از اسالم و استمرار آن در دورۀ اسالمی یک طبقه در تاریخ 

اسالمی واسطۀ  اند که از همان آغاز عصربیرانانکاری دارند و آن طبقۀ دایران و اسالم نقش غیرقابل

 (120-121: 1374. )محمدی، نقل فرهنگ ایران به جهان اسالم شدند

طبقۀ دبیران یا دیوانساالران یا اهل قلم در تاریخ ایران همواره از عوامل تداوم بوده و 

 رغم آمد، بهتمایالت موروثی شدید میان این طبقه به تداوم تشکیالت دیوانساالری در جامعه

بویه با این طبقه پیوند آل (323-324: 1372لمبتن، . )کردها کمک میها و حکومترفت سلسله و

مسکویۀ رازی، شود )ابندادن او به وی آغاز میاز همان دوستی نخستین علی با العمید در ری و یاری

اطرافیانش از  دما، اساتید وق بینیم که تمامرسیم و می( تا اینکه به دورۀ عضدالدوله می374همان: 

و در همان راستا نفوذ شخصی مانند ابوالفضل بن عمید بر عضدالدوله بر کسی  این طبقه بودند

بویه در بزرگداشت اهل همچنین اهتمام امرای آل( 246. )تاریخ ایران کمبریج، همان: پوشیده نیست

الملک، خواجه نظامفخرالدوله با دبیران )یت معاملۀ قلم و نقش صاحب بن عباد در این قضیه در حکا

  .تباط وثیق امراء با این طبقه است( به روشنی گویای ار189-188:  1344

بینیم که اگر در مسیر احیای نظام شاهنشاهی گذشته و اجرای مؤلفات اندیشۀ ترتیب میبدین

عنوان  اهل قلم و دبیران بهای در وجود امرای خاندان بویه بوده، دست پنهان سیاسی ایرانشهری آگاهی

 . نباید از نظر دور داشت پیشبرد آنهای ایرانی به جهان اسالم را در ایجاد این آگاهی و ناقالن سنت

 های سیاسی ایرانشهریبویه در توجه و اهتمام به سنتتمایالت شعوبی امرای آل

ایرانی در قرون نخستین هجری شعوبیه بودند که نقش  -ی از طبقات جامعۀ نوبنیاد اسالمییک

گرایش  (61. )محمدی، همان: ناپذیر استایشان در حفظ و انتشار مآثر ایرانی در جهان اسالم انکار

ای تنها به مجموعه دادن به سایر اقوام در برابر ایشان بود وشعوبیه به کاستن از شأن عرب و برتری

: 2012أمین ، ) .که همچون یک مذهب دارای شعایر ظاهری معین نیز بودشد بلاز تعالیم محدود نمی

 حرکت علمی و ادبی در ذکر مثالب و مطاعن عرب آغاز شد و ( این جنبش به صورت یک64-61

جویی اعراب در ترتیب مبارزۀ ایرانیان با برتریبدین ( 68. )همان : اوج آن در قرن سه هجری بود

) گراوند،  زمینۀ مشاجرات قلمی و مبارزۀ فکری به زمینۀ سیاسی کشیده شدقالب جنبش شعوبیه از 

در  مستقل ایرانیهای محلی مستقل و نیمهو تشکیل حکومت (164:1395،وند، یوسفکرمعلی

بنابراین دیلمیان  (203تا : ، بی)رفیعی، نریمان فرد .قلمرو شرقی خالفت یکی از نتایج آن دانسته شد

ران سلسلۀ دیگری نمایندۀ احساسات ملی ایرانیان بود و دارای اختصاصاتی که دیگهم که بیش از هر 

توانستند در می (، بیش از هر کس دیگری 323-324:  1370، از داشتن آنها محروم بودند )ممتحن

 هدایت این جریان فکری به عرصۀ سیاسی نقش داشته باشند.
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های بویه به سنتپردۀ تمام عالقه و اهتمام آلرسد که در پشت با این اوصاف چنین به نظر می

از اشکال نیست.  سیاسی ایران پیش از اسالم تمایالت شعوبی نهفته باشد، نظری که خیلی هم خالی

توان گفت اوالً آراء و افکار شعوبیه بیشتر در میان کشاورزان و روستائیان ایرانی که در این باره می

ایرانی  زادگانبودند ریشه دواند در حالی که دهقانان و بزرگبیش از دیگران مورد تعرض اعراب 

های ضدعرب شرکت زودی جاه و مقام خویش را در حکومت اعراب بازیافته و کمتر در نهضتبه

این در حالی است که امیران ایرانی ما از جمله امرای  (298-299: 1398کوب، زرین. )جستندمی

برخاسته بودند،  بویه که از دیلمشرافت نسب داشتند. خصوصاً آلبویه همگی ادعای بزرگی تبار و آل

ها به آن باز نشد که ظلم و جورش هم در نخورده بود که پای اعراب تا مدتای بکر و دستمنطقه

گردند. ثانیاً با  ای شود در دل ایشان که برای گشودنش به زور شمشیر متوسلآن نفوذ یابد و عقده

ها دولت ناتوانی دستگاه خالفت در بغداد که از لحاظ جریان ظهور و اوج و سقوطتوجه به ضعف و 

و دادن طعم و عطر ( 203:1363،نمود )فرایطبیعی بود، استقالل یافتن والیات امری ناگزیر می

ای است که در منابع و مآخذ معاصر جویی امیران ایرانی اغلب چاشنیگرایی ایرانی به استقاللملی

حکومتداری ظن ضدیت با عرب  بویه در حوزۀ. ثالثاً با مطالعۀ شرح اقدامات آلشودزده میبه آن 

بویه در غرب بینیم آلگردد، تا جایی که حتی میکه اصل و اساس شعوبیه است چندان تقویت نمی

ایران بیشتر حامی و مشوق ادب عربی بودند تا ادب فارسی نوین که در همان ایام در شرق ایران 

شعوبیه درصدد  ین با توجه به اینکهابنابر (502: ، همانتاریخ ایران کمبریج) .یافتنما می و ونش

( چنین 81: نمود را به نقد و تحلیل کشند )أمین، همانبودند تا هرچیزی که عرب به آن افتخار می

  کنیم.بویه مشاهده نمیروحیه و احساسی را در میان آل

 بویه به تأثیر از الزامات ساختار سیاسی مستقر واکنش ناخواستۀ آل

محلی  هایبویه و سایر امیران حکومتتوان به قضیه از منظر دیگری نگریست. امیران آلاکنون می

های سیاسی ایران پیش از اسالم برآمدند چون انتخاب دیگری نداشتند. ایران درصدد احیای سنت

ایران پیش  کند، باید از رسوم و تشریفات تاجگذاری خواست تاجگذاریمثالً وقتی عضدالدوله می

های حکومت خود را در . این امیران پایهتر بود و مأنوسکرد چون برایش شناختهاز اسالم تقلید می

 . ) رجایی،خاک سرزمینی بنا نهادند که دارای یک اندیشۀ سیاسی پادشاهی به قدمت خلقت بشر بود

مربوط به آن  برگزیدند و در طول سنین و سالها رسوم و تشریفاتایرانیان این نظام را ( 67:1372

را شکل دادند و در زمان ساسانیان که آخرین تجربۀ این نظام در جغرافیای ایران بود، به اوج تکامل 

یک نظام  بویه در زمرۀ سایر نخبگان سیاسی این عصر در چهارچوبخود رسیده بود. امیران آل

محیط و جو حاکم بر محل پرورش و تربیت ایشان دست به اقداماتی  گستردۀ سیاسی و متأثر از

شد.  زدند که در نتیجۀ آن برخی مؤلفات نظام سیاسی کهن ایرانی در قلمرو حکومتی ایشان اعاده
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شدۀ خود در بطن نظام سیاسی و تحت تأثیر های از پیش تعریفبنابراین آنان با قرارگرفتن در جایگاه

های به سنت دار رسالت تاریخی خود در تداوم بخشیدنموجود این نظام عهدهمقتضیات از پیش

ها بلکه ساختارها وظیفۀ مهم ایرانی پیش از اسالم شدند. این نظر حاکی از آن است که نه انسان

و حوادث  های انسانی و حصول وقایعانداختن و سازماندهی کنشبردن، به جریانانگیزاندن، به پیش

 برعهده دارند.از آنها را 

های سیاسی ایران بویه در توجه به سنتترتیب برای پی بردن به انگیزه و محرک امیران آلبدین

ای و مقتضیات ساختاری محیط و متنی را بررسی کرد که زمینهپیش از اسالم باید شرایط پیش

رویکرد  دانیم انتقادات وارد براند. اما همانطور که میبازیگران سیاسی ما در آن به ایفای نقش پرداخته

شان رغم تمام نکات مثبتگرایانه بهساختاری بر این نظر نیز وارد است و رویکردهای ساخت

زدایند می انجامند که فرصت آزادی عمل را از کنشگر اجتماعیسرانجام به یک واپسگرایی فکری می

آبرکرامبی،  . )آورندا به حساب نمیهای خالقانۀ آدمیان ر( و فعالیت413: 1385)بودن، بوریکو، 

  (38:1367،هیل، ترنر

 های سیاسی گذشتۀ طالیی ایران بویه نسبت به سنتاحساس نوستالوژیک امیران آل

های سیاسی ایران پیش از اسالم بویه در مسیر الگوبرداری از سنتاکنون باید دید که امیران آل

عامل قدری  ؟ قضاوت در باب اینداشتند یا نهی احساس نوستالوژیک نسبت به یک گذشتۀ طالی

پردازی و همدلی بیشتر با عامالن تاریخی است. وقتی شرح مجموعه اقدامات دشوار و نیازمند خیال

بازخیزی برخی  بویه را در مقام یک پادشاه ایرانی نه یک امیر سادۀ والیت در راستایامیران آل

گردد که هایی به ذهن متبادر میخوانیم تصویر انسانمؤلفات نظام سیاسی ایران پیش از اسالم می

قدرت،  ای که با استقالل و تمرکزنگرند؛ گذشتهبار به یک گذشتۀ طالیی میهایی حسرتبا نگاه

. آیا وقتی که خوردفرّوشکوه شاهنشاه، هیبت و عظمت بارگاه و رفاه و آسایش رعیت رنگ می

ت پادشاهان تاجدار ساسانی ظاهر مضروب خویش در هیأهای رکن الدوله و عضدالدوله بر مدال

کنند )کرمر، همان: استفاده می« امیر عادل»و « شاهنشاه»د و از القاب و شعارهای ایرانی شونمی

کند و ( یا وقتی که عضدالدوله به دست باالترین مقام روحانی در آن زمان تاجگذاری می85-83

و  (357:1386،بیرونیگیرد )آمد مردمش جشن میخوش همچون پادشاهان باستانی برای تفریح و

نشیند مانند یک پادشاه قدرتمند که رعب و هیبتش باید در قلوب رعایایش جای گیرد به تخت می

خسرو  بار به روزگار پادشاهانی همچون جمشید،های حسرت(، این نگاه27-28: 1350)ابن طقطقی،

ها ) مقدسی، المنفعه، در شهرسازیدر زمینۀ اقدامات عامتوان دید؟ آیا انوشیروان و بهرام گور را نمی

(، 151، همان: ؛ ابن بلخی 661: ها )مقدسی، همان(، سدسازی132: 1385؛ ابن بلخی،  642همان: 

مجسم  سیمای یک پادشاه آرمانی ایرانی در ذهن (140:1320،توجه به علوم و فنون )ابن اسفندیار
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 ؟ شودنمی

بویه این آرمان را از مردآویج به ارث بردند و مردآویج شاید بیش از هر که گفتیم آل همانطور

بازگشت آن  کرد و خواهانشده احساس دلتنگی میایرانی دیگری نسبت به یک گذشتۀ فراموش

بود. دیگر اینکه جای بسی مسرت است که امرای ایرانی ما دوران فرّوشکوه و قدرتمندی خسروان 

بودند.  مایۀ اقدامات خود قرار داده و دوران ضعف و فساد این سلسله را بکلی از یاد بردهستایرانی را د

بویه نسبت به گذشتۀ باستانی ایران برپایۀ شواهد البته قضاوت ما دربارۀ وجود نوستالوژی در امرای آل

الدوله شروع شده و در زمان عضدالدوله موجود از زمان اوج قدرت این خاندان است که از زمان رکن

سخن  بویه هم تسری داد. گرچهتوان این احساس را به سایر امیران آلشود. با این همه میشکوفا می

دارد،  الدوله جای اشکال و بحثها در دوران ضعف و تجزیۀ پس از مرگ عضدگفتن از این بلندپروازی

که بویه رواج داشت، در حالیهمچنان در میان آل« هنشاهشا»دانیم که استعمال لقب با این وجود می

 ( 227) فرای، همان:  .هیچ اهمیت قانونی نداشت و صرفاً پیوندی بود احساسی با روزگار گذشته

 گیرینتیجه

های بویه به سنتهای توجه و اهتمام آلطی مباحث گذشته، در پاسخ به چیستی عوامل و انگیزه

برخی زا و چالش ای از عوامل تشریح و شناسایی شدند. دربارۀ نکاتاسالم، پارهسیاسی ایران پیش از 

ای عوامل مطروح بحث شد. از جملۀ این عوامل انگیزۀ کسب مشروعیت سیاسی اشکاالت وارد بر پاره

پیش  های سیاسی ایرانبویه بود که آنها را به اخذ و اقتباس از سنتبرای سلطنت از سوی امرای آل

آید و تر به نظر میها این عامل از همه قویاسالم کشاند. با توجه به پشتیبانی منابع و پژوهشاز 

برانگیز چالش برد. اما با توجه با نکاتکنندگی آن را باالتر میاستدالالت دال بر تأیید آن درجۀ توجیه

واقعیت  رشدن ازو سؤاالت اساسی وارد بر آن پذیرش صرف و قطعی این عامل محقق را با خطر دو

 سازد.مواجه می

های بویه درپی سنتدربارۀ عامل بعدی یعنی وجود یک تکاپوی آگاهانه از سوی امرای آل 

توان وجود آگاهی نسبت سیاسی ایران پیش از اسالم هم اشکاالت اساسی بر آن وارد است. اوالً نمی

ثانیاً به فرض بویه تسری داد. آلبه کسب جاه و مقام شاهنشاه فرهمند ساسانی را به همۀ امرای 

 بخشیدنوجود این آگاهی باید دست پنهان و نقش نامحسوس طبقۀ دبیران را هم در القاء و تداوم

 . به این آگاهی در نظر گرفت

بویه در این روند با توجه به دربارۀ عامل سوم یعنی داشتن تمایالت شعوبی از سوی امرای آل

بویه در فضای فرهنگی گروه و مغایرت آن با احساسات و اقدامات آلاحساسات شدیداً ضدعربی این 

به انطباق  توان(، نمیشدیداً تحت تأثیر عرب بود )در مقایسه با شرق ایرانو سیاسی قلمروی که 

 .مل این عامل با واقعیت شهادت دادکا



 

 51 

انگ
 و 

ل
وام

ع
ی

زه
ها

 ی
ل 

م آ
ما

هت
ا

 هبوی
ت

سن
ه 

ب
ها

یس ی
اس

یا ی
ان

ر
یپ 

ا ش
الم

اس
ز 

 

ساختارهای کنندۀ نیروهای پنهان تحوالت تاریخی یعنی در باب عامل بعدی که دست تعیین

کشد تاکنون تنها یک تالش محدود صورت گرفته و نیازمند پژوهش و بررسی سیاسی را به میان می

گردد  تحوالتی از این دست سنجیده پذیری آن نسبت بهبیشتر است، تا میزان و درجۀ طرح و اثبات

ۀ طالیی بویه نسبت به میراث سیاسی گذشتو آخرین عامل یعنی وجود نوستالوژی در امرای آل

خیلی  توان گفت به کلی از نظرها پنهان مانده است، شاید به این دلیل کهایران، عاملی است که می

عاملی  شود که به کلی وجود چنینآید. اما این ویژگی باعث نمیپردازانه به نظر میانتزاعی و خیال

 . ب نیاوریمسیاسی این دوره به حسا را نادیده بگیریم و وجود آن را در ضمیر نخبگان
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 منابع فارسی

 کتب

نژاد، انزابی ، تصحیح و تعلیق رضاالوزارهدستور(، 1364االصفهانی، محمود ابن محمد ابن الحسین ) -

 تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر

: تهران اقبال،، تصحیح عباس تاریخ طبرستان، (1320ابن اسفندیار، بهاءالدین محمد بن حسن ) -

 چاپخانۀ مجلس 

حائری،  ، ترجمۀ علی هاشمیکامل تاریخ بزرگ اسالم و ایران، (1350األثیر، عزالدین علی)ابن -

 15سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران، جلد  شرکت تهران:

انتشارات  ، تصحیح و تحشیۀ گای لیسترانج و رینولد نیکلسون، تهران:فارسنامه (،1385ابن بلخی ) -

 اساطیر

 هایداری و دولتتاریخ فخری در آداب ملک، (1350ابن طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا ) -
 وحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، ترجمۀ محمداسالمی

  5 ، ترجمۀ علینقی منزوی، انتشارات توس، جلداالممتجارب(، 1376مسکویۀ رازی، ابوعلی)ابن -

تهران:  ، ترجمۀ جواد فالطوری،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی(، 1364اشپولر، برتولد ) -

 انتشارات علمی و فرهنگی 

 کبیر سرشت، تهران: مؤسسه انتشارات امیر، ترجمۀ اکبر داناآثارالباقیه(، 1386بیرونی، ابوریحان ) -

انتشارات (، گردآوری ر. ن. فرای، ترجمۀ حسن انوشه، تهران: مؤسسۀ 1390)  تاریخ ایران کمبریج -

  4کبیر، جلد امیر

، قزوینی ، حواشی و تصحیح محمدنامهسیاست(، 1334الملک، ابوعلی حسن بن علی)خواجه نظام -

 : انتشارات کتابفروشی زوارتهران

 ، تهران: نشر قومستحول اندیشۀ سیاسی در شرق باستان(، 1372رجایی، فرهنگ ) -

-نیک ، ترجمۀ عبدالحسینشناسیفرهنگ انتقادی جامعه( ، 1385ریمون بودن، فرانسوا بوریکو ) -

 گهر، تهران، فرهنگ معاصر

 کبیر ، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرتاریخ ایران بعد ازاسالم(، 1392کوب، عبدالحسین )زرین -

  انتشارات سخن :تهران، قرن سکوتدو (، 1398.......................... ) -

، عواد ، تصحیح و حواشی میخائیلرسوم دارالخالفه(، 1346صابی، ابوالحسن هالل بن محسن ) -

 رضا شفیعی کدکنی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایرانترجمۀ محمد

حوزه و  اهلل جودکی، قم: پژوهشگاه، ترجمۀ حجتدولت عباسیان(، 1393طقوش، محمد سهیل ) -

 دانشگاه
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 ، تهران: نشر نی بنیادهای علم سیاست (،1393) عالم، عبدالرحمن -

 : سروش ، تهراننیا، ترجمۀ مسعود رجبعصر زرین فرهنگ ایران، (1363) فرای، ریچارد -

 ، تهران: سمتبویهتاریخ آل، (1390اصغر)، علیفقیهی -

، ترجمۀ انسانگرایی در عصر رنسانس اسالمی بویه :احیای فرهنگی در عهد آل(، 1375کرمر، جوئل) -

 سعید حنایی کاشانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی محمد

، تصحیح عبدالحی راالخبازین، (1347) بوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود، اگردیزی -

 حبیبی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

 ، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران: نشر نی ایرانتداوم و تحول در تاریخ میانۀ (، 1372لمبتن، آن) -

، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری )رنسانس اسالمی((، 1377متز، آدام ) -

 کبیرقراگزلو، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیر

ادبیات  فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و(، 1374محمدی مالیری، محمد ) -

 : انتشارات توس، تهرانعربی

تهران:  ،تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی(، 1379................. ) -

  3انتشارات توس، جلد 

علینقی  ، ترجمۀاالقالیمالتقاسیم فی معرفهاحسن(، 1361مقدسی، ابوعبداهلل محمد بن احمد ) -

 منزوی، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران

، عباسی نهضت شعوبیه: نهضت ملی ایرانیان در برابر خالفت اموی و(، 1370ممتحن، حسینعلی ) -

 تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی 

، پویان ، ترجمۀ حسنشناسیفرهنگ جامعه(، 1367نیکالس آبر کرامبی، هیل نیکالس و همکاران ) -

 جا، انتشارات چاپخشبی

 مقاالت

بویه در احیای بررسی نقش حاکمان آل(، 1399اکرم کرمعلی، اکرم، مجتبی ذهابی و همکاران ) -

شهید باهنر دانشگاه ، دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانیایرانی،  تمدّن مۀپژوهشنا، فرهنگ ایران باستان

 (پیاپی) سال سوم، شمارۀ پنجم، کرمان

گیری نهضت شعوبیه و تأثیرات سیاسی و فرهنگی آن شکلفرد، رفیعی، لیال نریمانامیر تیمور  -

 تا، بی 43، شماره11، فصلنامۀ علمی پژوهشی تاریخ، سالبر حکومت ایران تا قرن سوم هجری

بازیابی الزامات و کارکردهای نهاد شاهی در عصر (، 1394کن )کوهمحمدرضا  وبیگدلی علی  -

  49ماره، ش13ال، سشناسیپژوهشی شیعه -علمی  فصلنامۀ ،عضدالدوله
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، 6الس ، فصلنامۀ تاریخ نو،گرایی در نهضت شعوبیهباستان(، 1395مجتبی گراوند، اکرم کرمعلی ) -

 14مارهش

-آل بازیابی فرهنگ ایران باستان در دورۀ (،1395)زهرا جهان ، علی یحیایی، ایمانپور محمدتقی -

  19 ماره، شهای تاریخی ایران و اسالمپژوهش، بویه: مشروعیت سیاسی حکومت

 منابع عربی

 مؤسسۀ هنداوی للتعلیم و الثقافه :، القاهرهاإلسالمضحی، (2012أمین، أحمد ) -

تحقیق  ، دراسته واألمم المنتظم فی تاریخ الملوک و، الجوزی، أبی فرج عبدالرحمن بن علیابن -

 ، بی تا14دارالکتب العلمیه، الجزء  :بیروت لقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا،محمد عبدا

 

 

 


