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 چکیده
ل ه. ق فرهنگ ی اوبه دنآال فت  ایران توس  مسلمانان و گرویدن اکثریت ایرانيان به اسالم، به طور نسآی در دو سده

گيری از مداب و سن  ایران پيش از اسالم ، حيات خود را در کنار دشار تیييراتی شد. با وجود ای  بتش ششم ایرانی

یا  ها به فراموشیهای دینی جدید حفظ کرد . تحوالت سياسی و دینی در ایران باعث شد برخی از ای  سنتارزش

رای های بهای محلی تالشنآال روی کار ممدن حکومتکنار نهاده شد . اما بةد از گرشت دو سده از فت  ایران و به د

بود که در ای   هاییهای باستانی صورت گرفت . در ای  ميان مل بویه از جمله سلسلهی سنتبازیابی و گسترش دوباره

های اساسی برای حفظ مداب و رسوم و ی محلی ایرانی، گامای داشت و زمامداران ای  سلسلهزمينه نقش برجسته

های ملی و احيا  من برداشتند. ای  پژوهش در صدد پاسخ دادن به ای  سوال است که هدد حاکمان مل بویه از میي 

احيای فرهنگ ایران باستان شه بوده است؟ نتایج تحقي  حاکی از من است که فرمانروایان مل بویه به منرور کس  

ای سياسی و های از عناصر و مولفهدند تا به پارهمشروعيت و بهتر پریرفته شدن حکومتشان توس  مردم در صدد برمم

فرهنگی ایران باستان عاف توجه نشان دهند.در ای  پژوهش تالش بر من است تا با استتراج  اطالعات و داده های 

های فرمانروایان  ای تالشتحليلی به پاره -تاریتی از منابن دست اول و با استفاده از رویکرد تاریتی به روش توصيفی

 مل بویه در زمينه توجه به فرهنگ ایران باستان بپردازد.
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Investigating the Role of Al-Buwayh Governors in Reviving the 

Culture of Ancient Iran 

 

Abstract  

Following the conquest of Iran by Muslims and the conversion of the majority of 

Iranians to Islam, in the first two centuries AH, The Iranian culture underwent 

changes. Despite this significant part of the pre-Islamic Iranian customs and 

traditions, it maintained its life alongside new religious values. Political and religious 

developments in Iran caused some of these traditions to be forgotten or discarded. 

However, two centuries after the conquest of Iran and following the establishment 

of local governments, efforts were made to restore and expand ancient traditions. Al-

Buwayh, meanwhile, was one of the leading figures in the field, and the rulers of this 

local Iranian dynasty took fundamental steps to preserve and revive national customs 

and rituals. This study seeks to answer the question of what was the purpose of Al-

Buwayh in reviving the culture of ancient Iran? The results of the study show that 

by paying attention to some of the cultural and political elements of ancient Iran, the 

rulers of Al-Buwayh sought to gain legitimacy and be better accepted by the people. 

In this study, an attempt was made to extract historical information and data from 

first-hand sources and using a historical approach in a descriptive-analytical way to 

pay attention to some of the efforts of Al-Buwayh rulers in paying attention to the 

culture of ancient Iran.                                                                                                                   
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 مقدمه -1

ه . ق و  99هجوم اعراب  مسلمان به ایران  در سال های مهم در تاریخ ایران، یکی از رخداد

های بةد است. در پی زوال و سقوق حکومت ساسانی و انتشار و گسترش دی  تصرد من طی سال

اسالم، نرام سلانتی برای مدت زمانی متروک و ایران زمي  بتشی از یلمرو خالفت اسالمی شد. 

تآةيض مميز از جان  خلفای اموی عليه ایرانيان گرایانه و های عربگيری سياستای  رویداد و پی

ی مداب های مهمی در زمينههای فرهنگ ایرانی و دگرگونیباعث پایان استقالل سياسی و تزلزل پایه

ای سوم و هو سن  ایرانيان شد. اما با رنگ باخت  و تضةيف ایتدار فراگير دستگاه خالفت در سده

ت ها و فرماندهان نرامی ایرانی اعزامی برای تامي  امنيت شهارم سلسله های گوناگون امرای ایاال

نواحی مرزی، روز به روز استقالل عمز بيشتری یافتند و در راه بازیابی و احيا  فرهنگ باستانی ایران 

ید ی ساسانی در دوران فةاليت شةوبيه و انتقال عقاکوشيدند. ای  روند با ترجمه بسياری از مثار دوره

یدرتمند  ی ایجاد یک دولتایرانيان باستان به جهان اسالم، تقویت شد. در نتيجه اندیشههای و اندیشه

و احيای ميراث باستانی ایران در ميان بسياری از ایوام ایرانی رواج یافت که حاصز من تاسيس 

ن مل اهایی ایرانی شون صفاریان، طاهریان، سامانيان، زیاریان و بویه ها بود. در ای  ميان حاکمسلسله

ا و تدابير هبویه بيشتر از سلسله های دیگر ایرانی در صدد برممدند تا با استفاده از یک سری سياست

دوباره  به مفاهيم و عناصر پيشي  فرهنگ ایرانی عينيت و نمود بتشند و سلانت را در برابر خالفت 

وال است آتنی بر ای  سدهد ماسالمی تقویت کنند. در ای  نوشتار مننه که مس له اصلی را شکز می

که هدد فرمانروایان مل بویه از احيای فرهنگ ایران باستان شه بوده است؟ و اینکه حاکمان مل 

واهد و کردند؟ شها از شهریاران پيش از اسالم به ویژه ساسانيان الگوبرداری میبویه در کدام مولفه

و  له به ای  اصز وایف بودند که حفظدهد که بنيان گراران ای  سلسیرای  موجود در منابن نشان می

تداوم ایتدارشان نه فق  به شمشير و یدرت نرامی صرد، بلکه به ای  نکته وابسته بود که تجدید 

رمانشان ضرورت های تحت فپيوند یا برساخت  پيوند با گرشته برای استحکام ایتدارشان بر سرزمي 

ت و ی رک  اصلی سياسه و سلاان به مثابهشد که بر اهميت مقام شاداشت. شني  روندی باعث می

ای عادل و رعيت مدار ، های گوناگونی شون تالش برای نمایاندن شهرهیدرت، تاکيد شود و مولفه

حامی دی  و مره  و جنگجو و مقتدر از سلاان و شاه مورد توجه یرار گيرد که مانند پادشاهان 



 
 
 

   
   

 
 
 

 باستان ایران فرهنگ احيای در بویه مل حاکمان نقش بررسی  / 062 

پوشد، به اعياد و جش  های ایرانيان  ان لآاه میساسانی، دربارش دارای شکوه و جالل است، مانند من

 پردازد.کند، و به طور کلی به مانند شهریاران ساسانی به فرمانروای میباستان توجه می

 

 بیان مساله-1-1

ها، به بررسی محتوایی روایت مورخان از ما در ای  پژوهش با در نرر گرفت  تمامی محدودیت

م های فرهنگ ایران باستان خواهيای مولفهی پارهی حاکمان مل بویه نسآت به احيامنرر نوع مواجهه

ها ولو به شکلی محدود و نه همه جانآه، حاوی پرداخت. هدد ای  است تا نشان دهيم ای  روایت

ی حاکمان مل بویه به منرور برجسته سازی های هستند که از خالل من ميتوان تالش مگاهانهاشاره

ی ایران باستان را رصد کرد. همنني  اشاره به ای  نکته مهم ای از وجوه فرهنگی و سياسو احيای پاره

ی ضروری است و من اینکه در ای  پژوهش منرور از ایران باستان، به طور خاص و ویژه دوره

ی ساسانی بدی  خاطر بوده است که از ای  دوره نسآت به سایر باشد. تمرکز بر دورهساسانيان می

 یهای بيشتری در اختيار است. عالوه بر ای  دورهاطالعات و داده های باستانی ایران منابن ودولت

ای  پژوهش در صدد پاسخ دادن  باشد.ی پژوهش حاضر نزدیکتر میساسانی از نرر زمانی به دوره

 به ای  سوال است که هدد حاکمان مل بویه از احيای فرهنگ ایران باستان شه بوده است؟

 

 وهشپیشینه پژ -1-2

 های انجام شده استی مل بویه پژوهشی بازیابی و احيای فرهنگ ایران باستان در دورهدرباره

های یابز تاملی است. به عنوان نمونه که پژوهش حاضر با هر یک از ای  پژوهش ها دارای تفاوت

ای فرهنگی احي»اند، ميتوان به ی مل بویه پرداختهدر کتابهای مةدودی که به احيای فرهنگی در دوره

( اشاره کرد. در ای  9935از جوئز کرمر )« در عهد مل بویه: انسان گرایی در عصر رنسانس اسالمی

ای  مال  است که در عصر رنسانس اسالمی، شکوفایی فرهنگی جهان  کتاب یصد نویسنده بيان

کری راث فبویه، کوششی مگاهانه برای جرب و انتقال مياسالم در دوران حکومت روش  اندیش مل

ه حاکمان فلسفی است. در ای  اثر ب-یونان باستان وجود داشته است. رویکرد ای  اثر رویکردی فکری
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ای همل بویه و ایدامات و ایتآاسات منان از فرهنگ ایران باستان کمتر پرداخته شده است و به گروه

گ باستان اصلی انتقال فرهندیگری همنون کاتآان و ندیمان، فالسفه و ادبا و وزیران به عنوان مس ول 

-ی اسالمی پرداخته شده است.در صورتی که در مقاله حاضر تمرکز بيشتر بر ایدامات، تالشبه دوره

 بویه از شهریاران پيش از اسالم به ویژه پادشاهان ساسانی است.ها و ایتآاسات اميران مل

مل بویه:  یایران باستان در دورهبازیابی فرهنگ »ی های پژوهشی ميتوان به مقالهی مقالهدر حوزه

ی ( از محمد تقی ایمان پور و دیگران اشاره کرد که در حوزه9915« )مشروعيت حکومت سياسی

به  ی تحریر درممده است. در ای  مقاله فق بویه به رشتهی ملی باستان به دورهانتقال فرهنگی دوره

ده است ی اسالمی توجه شو انتقال من به دوره سياسی ایران باستان -های فرهنگییک مولفه از مولفه

ه است. در بویگيری از من توس  فرمانروایان ملو من مفهوم سياسی سلانت در ایران باستان و بهره

ات های اميران مل بویه و ایتآاسها و تالشی حاضر عالوه بر اشاره به ای  ماال  به دیگر مولفهمقاله

اشاره  هایهای فوق ميتوان به پژوهشخته شده است. عالوه بر پژوهشمنان از پادشاهان ساسانی پردا

ند. از ای  ای مسائز فرهنگی ایران باستان و انتقال من به عصر اسالمی نگاشته شدهکرد که در حوزه

از احسان « ی هویت ایران پس از گرویدن به اسالمپيدایش دوباره»دست پژهش ها ميتوان به 

های ایرانی تدوام ميراث که  در سرزمي »( و 9919از هيوکندی )« ایرانيت بقای»(، 9919یارشاطر)

های فوق ی زمانی و مکانی پژوهش( اشاره کرد. حوزه9919از سی.ادموند بازورت )« های ميانهسده

ق ها شهار یا پنج یرن بةد از سقوی زمانی ای  پژوهشبسيار گسترده تر از پژوهش حاضر است. حوزه

ژوهش شود. در صورتی که تمرکز پای نيز میدر بر ميگيرند و شامز جیرافيای گسترده ساسانيان را

 باشد.   ی ای  سلسله میبویه و جیرافيای تحت سيارهی ملحاضر بر دوره

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3

تاریخ  یهایی پنهان و کمتر مورد توجه یرار گرفتهتالش برای بازنمایی، تآيي  و تحليز بتش

یگر های دست که هر پژوهشگر تاریخ مانند دیگر محققان و پژوهشگران در شاخهیران، رسالتیا

ناخت ها، هم به ششود که ای  نوع ماالةات و بررسیعلوم بر دوش دارند. تفاوت اما جایی مشکار می

اعی، مهای زیست  و اندیشه و تفکر ما و ساختارهای روانی، اجتها، شيوهبيشتر مةاصران از تجربه



 
 
 

   
   

 
 
 

 باستان ایران فرهنگ احيای در بویه مل حاکمان نقش بررسی  / 064 

ی ایران در یرون پيشي  کمک کند و هم فرصتی در جهت شناخت بهتر سياسی و اجتماعی جامةه

 انداز روشنی برای درک وتواند ششمست که ای  امر میای  ابةاد گوناگون در اختيار نهد. بدیهی

ای اری حاضر دفهم تحوالت تاریخ ایران را پيش روی صاح  نرران بگرارد. از ای  منرر، مقاله

اهميت است. زیرا هدد، تالش برای تحليز و تآيي  علز و عوامز گرایش حاکمان مل بویه به تاریخ 

مک تواند کایران باستان و راهکارهای که در ای  راستا مورد توجه یرار دادند. بنابرای ، ای  امر می

 کند تا فهم بهتری از تاریخ ای  دوران به دست دهيم.

 

  یهی تاریخی آل بوپیشینه -2
دند. خاستگاه موند بوی شيردلمل بویه منسوب به ابوشجاع بویه، پسر فنا خسرو دیلمی و از طایفه

ی اتری  ایوام بودند تةل  داشتند. دیلم نام مناقهمنان سرزمي  دیلم بود و به ایوام دیلمی که از که 

ز جان  ان بود که اهای جنوبی دریای خزر بود و محز سکونت دیلميکوهستانی و جنگلی در کرانه

د. ششرق به طآرستان، از غرب به گيالن، از جنوب به جآال، و از شمال به دریای خزر محدود می

نيز  "علی، حس ، احمد  "ی دیلم شندان مالوب نآود، از ای  رو پسران بویه شرای  مةيشتی مناقه

ی های اسالمسپاه سلسله های نرامی، خدمت درمانند نياکان خود و به برکت برخورداری از مهارت

مانند سامانيان و زیاریان را راهی برای تامي  زندگی خویش یافتند، ولی منان به خدمت بسنده نکردند 

-های فرمانروایان محلی و کس  وفاداری مردم دیلم، در اندیشهگيری از ریابتو پس از مدتی با بهره

ه.ق پایدار  449ای بنا نهادند که تا سال لهه.ق سلس999ی حکومت افتادند و با تصرد شيراز در سال 

ی مل بویه پس از گسترش یلمرو فتوحات خود، حکومت بر والیات ماند. بنيان گراران سلسله

تصرد شده را ميان خود تقسيم کردند. وضةی که تا پایان حکومت ای  سلسله ادامه یافت. در ای  

ان حکومت کردند، برای  اساه از حکومت ها هر یک بر بتشی از ایرت  از فرزندان من 94مدت 

 های شون دیلميان فاره، دیلميان جآال، دیلميان عراق و خوزستان یاد شده است . منان با عنوان
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 اقتباسات حاکمان آل بویه از تاریخ ایران باستان  -3

های ایرانی بار دیگر در دوران مل بویه شرایای فراهم شد تا بسياری از سن  درباری و جش 

را از نفوذ  هايا گردد. در ای  ميان مویةيت جیرافيای سرزمي  دیلم که خاستگاه مل بویه بود، مناح

جا ریشه داشت و همي  در برانگيتت  مستقيم فاتحان عرب برکنار و هنوز فرهنگ ایرانی در من

رسوم  و اميران مل بویه در احيا  فرهنگ ایرانی موثر بود. در ای  یسمت به بررسی بسياری از مداب

 شود. در دربار مل بویه که برگرفته از تاریخ ایران یآز از اسالم است پرداخته می

 

 آداب و تشریفات درباری  -3-1

توان بتشی از هویت فرهنگی هم شون زبان و نژاد به شمار مورد. ای  مداب مداب و رسوم را می

ملتی  ی هویت هر یوم ومن نشانهها از یکدیگر است که حفظ ی شناخت و تمييز ملتو رسوم وسيله

است. برای همي  برخی از اميران مل بویه عالوه بر حفظ و تداوم سن  باستانی برخی از ای  سن  را 

( . از جمله ای  سن  به موارد زیر اشاره 12:  9912هم که فراموش شده بود رواج دادند )رویگر، 

 شود : می
 تاج گذاری -الف

ایی با های داشت. ضرب سکهها و تاج گراری توجه ویژهيز به جش دربار مل بویه بيش از هر ش

هایی از شمال شریی ایران و مسيای های اول تا شهارم هجری در بتشدار در سدهنقش شاهان تاج

ای از یدرت و بزرگی سلاان بوده است، برای گر من است که تاج گراری خود جلوهميانه نشان

های خود عالوه بر نقش نمودن تصویر تاج دار بر سر نهاد و بر نشانهمي  بود که رک  الدوله تاج 

را به کار برد که در واین الگو  "فره شاهنشاه افزود  "تمام را خود به خ  متصز پهلوی عآارت 

های مرصن و گراری خود از تاجهای خسرو دوم بود. عضدالدوله نيز در مراسم تاجبرداری از سکه

ه کرد. او ترتي  امور را طوری داد کی یدیم استفاده مییيمتی به شيوه هایتزیي  شده با سنگ

: 9994؛ ترکمنی مذر،  22 – 91:  9993وانمود شود که خليفه تاج بر سرش گراشته است )دریایی، 

(. عضدالدوله در کتاب های یدیم خوانده بود که تاج پادشاهان ساسانی را موبد موبدان بر  299

ی همي  او هم ترجي  داد ای  مقام رسمی را از دستان خليفه به عنوان عالی تری  نهاد براسرشان می
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بود .  گرفت بتشی از میي  باستانیمقام روحانی دریافت کند. تشریفاتی که در دربار صورت می

که از مفهوم من مگاه باشد  با من موافقت کرده بود ، ای  ایدام برای عضدالدوله مهم خليفه بدون من

ای   نهاد .زیرا وی در برابر ششمان ندیمان و اتآاع خود به دست خليفه تاج شاهی بر سر میبود 

 9911انتصاب در نرر عضدالدوله نه تنفير یدرت بلکه تقليدی از میي  میي  ایران باستان بود )بوسه، 

 (.  91:  9935؛ کرمر ،  291/ 4، ج

ای زری  هپيش از اسالم است. ایشان بر تتت ی پادشاهانگيری از تتت فرمانروایی نيز شيوهبهره

رفتند. گنشستند و بزرگان مملکت و رجال برجسته در اطراد مجلس رو به روی کرسی یرار میمی

غالمان  نشستند وهای رسمی خود تاج بر سر نهاده ، بر تتت میاميران و پادشاهان دیلمی نيز در میي 

شست که نل صابی ، صمصام الدوله بر تتت زرینی میایستادند. به گزارش هالبه خدمت ایشان می

 هایی عود در مندان هایی زرینی بود که نکهزیر من نهری از سرب وجود داشت و در برابر او متش

؛ ترکمنی 92: 9914؛ صابی،  991/ 9،ج 9953کرد )اب  جوزی،سوخت و بوی خوش پراکنده میمی

 ( .   299: 9994مذر، 

 
 اه پادش داشتنگرامی -ب

تةريم و بزرگداشت پادشاهان، یک رسم باستانی در ایران وتا پيش از اسالم همواره مةمول بود، 

ی ایران شهری سرشت شاهان جز  سرشت مردم مةرفی شده است. پادشاهان در ای  زیرا در اندیشه

ود امتيازات خدانستند و برای نمایاندن ای  شرافت در رفتار ، برای اندیشه خویشت  را برتر از همه می

به همان  ی اسالمیکردند. احترام نسآی برای شاهان ایران دورهای وضن و تةریف میو تشریفات ویژه

صورت که در ایران پيش از اسالم مةمول بود، بایی ماند. از ای  رو مل بویه نيز کوشش کردند با 

 994/ 9، 9911کویه، رساندن نس  خود به شاهان ساسانی ایرانيان عصر خود را جل  کردند )مس

 (. 92 -99:  9914؛صابی، 

در بیداد و تجمالت ای  دربارها و با  مل بویه با ایجاد دربار در شيراز و ری و تاسيس دارالملک

موضوع  افزودند و ای انتتاب عنوان شاهنشاه در برابر خالفت بر شکوه خود در نرر مردم و خليفه می
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ویر اغراق مميز عضدالدوله از یدر و اعتآار خود باعث شد که در زبان و ادب عرب شيو ع یافت. تص

ه. ق هنگام بازگشت از همدان، پيکی نزد خليفه طائن بفرستد و او را ملزم کند که به  932او در سال 

استقآالش بشتابد. او مدعی منزلت پادشاهان ساسانی بود و طال  همان احترامی بود که به منان روا 

ی عزالدوله، زمانی که وارد بیداد شد تالش کرد طی پس شکست دوبارهشد، به طوری که می

ش به ای ساسانی نزد خليفه برود برای همي  در مورد باریابیمراسمی شآيه تشریفات درباری دوره

ر نقش گونه که ددربار خليفه به رعایت دو شرق اصرار ورزید یکی اینکه مانند شاهان ساسانی من

ه هنگام کنشده است سواره به تاالر خليفه وارد شود و دوم اینکه برای م ی فاره ترسيمبرجسته

حشمت و  ها بياویزد تا مآادا بهای ميان او و منزمي  بوسی در برابر خليفه ، اتآاعش او را نآينند پرده

 (.  232: 9935؛ کرمر ،  999: 9994شوکتی که به هم رسانيده بود مسي  برسد )ترکمنی مذر، 

ری زری  کردند ، سپمل بویه مانند پادشاهان عهد باستان با موکآی از پر شکوه حرکت می اميران

شد که به هنگام ورودش شهر را مذی  پوشيدند و و میي  استقآال از او در حالی انجام میو بلند می

منني  ند. هنواختکردند و پيشاپيش او گروهی طآز میبستند و مردم بر سر او زر و سيم نثار میمی

ه ی دیگری از تداوم ای  سنت توس  حکام مل بویتشریفات ورود به حضور خليفه یا پادشاه نشانه

است. عالوه بر ای  باریابی درباریان برای امير رسمی مةمول بود و وزیران و اميران و دیگر کسان 

 29: 9914بی، ابوسيدند )صرسيدند بایستی به رسم اطاعت و تةريم زمي  را میکه به حضور شاه می

 طور بود که باید از لحاظ(. مداب بار یافت  به دربار عضدالدوله نيز ای 912/ 1، ج9931؛ مسکویه، 

ا نپرسد نآاید هلآاه پاکيزه باشند و با ویار راه بروند و بوی خوش داشته باشند تا پادشاه شيزی از من

ان در د. عالوه بر ای  باریافتگکردنل  به ست  بگشایند و موین ست  به شتص سلاان نگاه می

صابی، شدند )بایست حتما کاله یا عمامه بر سر داشته باشند و گرنه مجازات میحضور سلاان می

 ( .  291: 9943؛ فقيهی،  25 – 29: 9914

 
 اعتالی شکوه و جالل دربار -ج

الل جشهریاران ایران درگرشته برای حفظ برای حفظ هيآت و حيثيت خویش، سةی در اعتالی 

يای دانستند. مل بویه نيز با استفاده از اششکوه دربار خود داشتند، زیرا من را حافظ نرام سلانت می



 
 
 

   
   

 
 
 

 باستان ایران فرهنگ احيای در بویه مل حاکمان نقش بررسی  / 068 

ا ی ساسانی مرسوم بود، رشه در دورهنفيس و تجملی عود و عار و دیگر تجمالت درباری شآيه من

روز از سال را در اتاق داشت و به ای  منرور هر  912ایجاد کردند. عضدالدوله کاخی بنا کرد که 

های کتان ههای از پارشها به سر برد. در ای  کاا برای جلوگيری از گرمای تابستان بادبزنیکی از من

رنيان های پهای عضدی در پردهشد. هالل صابی از فرشتةآيه کرده بودندکه باعث خنک شدن می

ساخت، یاد کرده ها میدر منهای زری  دربار صمصام الدوله که عود داندربار عضدالدوله و متش

 ( .  111 – 119/ 2، ج9919؛ مقدسی،  299: 9994است )ترکمنی مذر، 

 
 سنت ارسال هدایا برای پادشاهان  -د

-اتکه در ایران باستان فرستادگان و هيدر ایران باستان، ارسال هدایا برای شاه رسم بود. به طوری

دوله فرستادند. عضدالای برای انوشيروان فرستاده میهها و تحفههای دیگر ممالک از جمله روم هدیه

را در دربار خود احيا  کند. به دستور او صندویی در روم پنهان کردند که نيز در صدد برممد که من

در فالن تاریخ که مواف  جلوه عضدالدوله بر تتت سلانت شيراز است، "محتوی من ای  بود 

در  ی عالم را به تصردربن مسکون گرفت او نيز مةمورهطور که اسکندر پادشاهی پيدا شود همان

مورد و هر پادشاه که کمر اطاعت او بر ميان بست و باج و خراج به وی دهد از صدمات لشکرش 

 . او با ای  شگرد تالش"ایم  گردد و هر که در مقام تمرد و عصيان مید خسران و خرالن مآتال شود

نی ایران ی پادشاهان باستادایایی برای او که فرزندی از ساللهکرد که امپراتور را ترغي  سازد که ه

د بلکه یکی فرستادناست، بفرستد.  بدی  گونه بود که نه تنها پادشاهان روم شریی برای او هدیه می

 993/  9، ج 9952؛ اب  اثير، 959- 952: 9991از مدعيان پادشاهی روم به او پناهنده شد )ميرخواند، 

رتآه و یا ارسال من برای فردی عالی رتآه در هنگام بارعام بتشی ميان دو فرمانروای هم (. تآادل هدایا

تاده های اعزامی تنها به ای  منرور فرساز تشریفات ثابت دربارهای ایرانی بود و حتی برخی از هيات

نان مهای ساسانی در مقياه وسين ایتآاه کردند. شدند. مل بویه در رواب  سياسی نيز از سنتمی

برای سروسامان دادن به رواب  سياسی به تدریج ای  رسم یدیم سالطي  ساسانی را به کار بردند که 

یکی از افراد مورد اعتماد که مةموال از ميان فقيهان بود همراه یاصدی که از ميان دیوانيان یا کارکنان 
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فت تاآي  گمورد اعتماد می شه من فردفرستادندتا پس از بازگشت ست  یاصد را با مندربار بود، می

دهند. برای استقآال از هر فرستاده نيز تشریفات بسيار کهنی که در عهد هتامنشيان، اشکانيان و 

 ( .  914 – 919/ 2، ج9911ساسانيان مةتآر بود رواج داشت )اشپولر، 

 
 پوشاک امیران آل بویه  -ه

له ل بویه مورد توجه امرای ای  سلسی مهای فرهنگی ایران باستان که در دورهیکی دیگر از سنت

ی لآاه پوشيدن شاهان و درباریان پيشي  بود . در دوران باستان هر طآقه یرار گرفت ، تقليد از شيوه

شد که من فرد شه شیلی دارد ها متوجه میلآاه متصوص خود را داشت و پادشاه از روی لآاه من

ی باستانی در نوع پوشش احيای ای  یاعده و مال کدام صنف است. در دوران مل بویه نيز شاهد

تاه بود و تا پوشيدند. ای  یآا کواصناد و طآقات متتلف هستيم ، به طوری که اميران مل بویه یآا می

های کوتاه تا باالی مرنج و دارای شکاد در دو طرد رسيد و مةموال جلویش باز و با مستي زانو می

: 9919رکت کردن و سهولت در اس  سواری بود ) جيهانی، پهلو و از کمر تا پایي  برای راحت ح

 های ایرانی بةد از اسالم بودند که(. سالطي  مل بویه از نتستي  سلسله992: 9942؛ اصاتری،  922

رانيان ی ایهای ابریشمی به شيوهکمربندی شرمی و مرصن و شمشيری با حمایلی از شرم یا پارشه

ز عآاسی مویتتند و از زمان متوکراب شمشير را به شانه یا گردن میبستند زیرا اعباستان به کمر می

بستند. لآاه وزیران و کاتآان نيز دشار تحول شد که شآاهت رسم شد که همنون ایرانيان به کمر می

  گشاد ای با مستيزیادی به لآاه وزیران و کاتآان ایران باستان داشت . به طوری که وزیران دراعه

ندی کردند و بر من شمشير و کمربآایی که شاه بویه من را خلةت داده بود بر ت  میو سياه رنگ و ی

تند گراشای بزر  و سياه بر سر میها همنني  عمامهبستند . منکه هر دو به طال مراسته بود می

 ( .  921/ 9، ج 9912؛ متز، 949 – 991: 9931)شيت ساز، 

 
 ها تفریحات و سرگرمی-و

ها من یها بود که در دربار مل بویه رواج داشت که پيشينهتفریحات و سرگرمیانواع متتلفی از 

ها انواع مسابقات ورزشی شون گوی و شوگان و شنا و ی ای گشت. از جملهبه عهد باستان برمی

ای اخالیی هتوان نام برد. ایرانيان عهد باستان عالوه بر مموزشتيراندازی و سوارکاری و کشتی را می
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اطفال خود توجه داشتند، از طرفی ورزش را برای مماده کردن سپاهيان برای دفاع از  زشبه ور

ها بةد از استيالی خود بر ایران ای  دانستند و شون عربسرزمي  و خدمات نرامی ضروری می

ی اميران ای  سلسله های جسمانی داشتند ای  تمرینات حفظ شد.عالیهبرداشت را در مورد مهارت

ی مردم شد. مشهورتری  ورزشی که ها در ميان عامهها سآ  رواج و رون  منو تشوی  من به ورزش

اغل  وزیران و مقامات بزر  در عهد مل بویه به من پرداختند بازی گوی و شوگان بود. اصز ای  

ن (. از طرفی در عهد باستا 919/  2، ج9911شد )اشپولر، بازی ایرانی است که سوار بر اس  انجام می

انستند. ددانستند که شایسته هر شاهی میشکار و تيراندازی مورد توجه سالطي  بود و من را کاری می

ی اسالمی به ویژه در در روزگار مل بویه نيز تيراندازی مانند زمان ساسانيان و هتامنشيان، در دوره

ران که اميه طوریی اشرافی بود، بهای ویژهعالوه بر اهميت ایتصادی و نرامی یکی از سرگرمی

ه.ق به  912ای که در سال دادند. کتيآهبتشی از ویت خود را به تيراندازی و شکار اختصاص می

دستور بها الدوله در تتت جمشيد نقر شده است که بها الدوله با سپاهيان کالن برای شکار به 

ری کرده است در شکار سپمرودشت رفته بود. عزالدوله بتتيار پسر مةزالدوله نيز بيشتر ویت خود را 

های باستانی مورد (. از دیگر ورزش 421/ 2، ج9912؛ اشپولر،  911 – 915/ 1، ج 9931)مسکویه، 

يشرفت ها باعث پتوجه اميران مل بویه کشتی و شنا بود به طوری که مةزالدوله با حمایت از ورزش

ردد گها به عهد باستان برمیی منها که پيشينهها و سرگرمیها شد. از دیگر بازیهر شه بيشتر من

شارنج و نردبازی بود. سالطي  مل بویه در مجالس انس خود عالوه بر نقز ررایف ادبی و لاایف 

 اخالیی و مناررت علمی نوازندگانان و موازه خوانان متصوصی داشتند . 

 
 ها اعیاد و جشن-ز

ای هسةی کردند اعياد و جش  عالوه بر بازیابی میي  شهریاری و تشریفات درباری، مل بویه

ایران باستان را نيز به تقليد از ساسانيان احيا  کنند. به هنگام فت  ایران توس  مسلمانان ، بسياری از 

یگزی  رنگ شد و اعياد اسالمی جاهای دی  که  بود به تدریج کماعياد ایرانی که در پيوند با اندیشه

انجام اعياد اسالمی سةی در احيا  اعياد ملی و ایرانی من گردید. در دوران مل بویه ضم  حرمت و 
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توان از اعياد نوروز، مهرگان ، و سده و ...را نام برد که الآته بيشتر خلفا نيز تا حدودی کردند که می

: 9999به دليز هدایای ارسالی از سوی مردم برای منان، منان را مورد عنایت یرار داده بودند )مکی، 

ها را هر شه (. عضدالدوله از پادشاهان مل بویه بود که ای  جش  154/ 2، ج9919؛ مقدسی،  992

ها را هم خلفای عآاسی و هم پادشاهان مل بویه به عنوان کرد. بةضی از ای  جش باشکوه برگزار می

 کردند.اعياد رسمی برگزار می

 

 نقش عضدالدوله در احیای ایران باستان  -4

من تمایالت باستان گرایانه و ایران گرایانه به وضو  نمود دردوران عضدالدوله دورانی است که 

پيدا کرد . اولي  ایدام وی به دست موردن یدرت مالقه بود ، او که جانشي  عمادالدوله شده بود 

از مر  پدرش یدرت خود را در بیداد گسترش داد و یک سلانت مالقه و یدرتمند برپا کرد . بةد

: 9935ابوالسحاق صابی را به تاليف کتاب التاج هدایت کرد )کرمر،  او در مسير احيای شاهنشاهی

 913) ی عآاسی یرار گرفت(. ویتی عضدالدوله پيروزمندانه وارد بیداد شد، مورد استقآال خليفه 99

 ی ساسانی و اسالمی نزد خليفه بار یابد طوریه . ق(. عضدالدوله سةی داشت تا با تلفي  مداب دوره

ه خليفه برای اطرافيان ایجاد سوال نکند ، ولی ویتی عضدالدوله مجآور به بوسيدن که تواضن او ب

زمي  در مقابز خليقه شد به طوری که زیارب  شهرمکویه که از همراهان او بود با تةج  گفت : ای  

خداست ؟ عضدالدوله شون شنيد به عآدالةزیز ب  یوسف گفت : به او بفهمان که که خليفه خداست 

 ( .  51: 9914زمي  )صابی، بر روی 

خليفه اختيارات حکومتی خود را به عضدالدوله تفویض کرد. عضدالدوله حتی اختيار خليفه در 

ودش ی امور خصوصی خانتتاب یاضی القضات بیداد را به خود منتقز کرد. برای خليفه فق  اداره

ه او عاا حکومتی خليفه بود ب ی فرمانروایی شرق و غرب یلمروبایی ماند. خليفه دو پرشم که نشانه

کرد، عالوه بر ای  درفش سفيدی که مرسوم بود به اميران لشکر دادند و درفش زربفت نيز به 

وليةهدان داده شد. از دیگر امتيازات که عضدالدوله کس  کرد ذکر نام و دعا برای او در خاآه بةد 

ده شد ج المله نيز به القاب عضدالدوله افزواز نام خليفه بود که در خاندان بویه سابقه نداشت . لق  تا

بویه بود که از خليفه دو لق  دریافت کرد. خليفه الااین بال دستور داد هنگام و او اولي  فرد از مل
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اش نقاره بکوبند. اب  اثير گفته است : یآز از من شنان رسمی جاری نآود نماز پنج گانه بر در خانه

(. در ای  مراسم امتيازاتی به عضدالدوله داده  191/ 9، ج9952  اثير، ؛ اب 431: 9931)اب  مسکویه، 

شد که به هيچ ویت سابقه نداشت، عضدالدوله خلةت و تاج و دو پرشم و لق  دریافت کرد ، به 

عالوه خليفه تمام اختيارات خود در امور مملکتی و تدبير کارهای مردم را به عضدالدوله داد، و 

ست ی م  گراشته ااج بر سر او گراشت و گفت مننه خداوند بر بر عهدهخليفه با دست خودش ت

دهم. او همنني  امتياز طآز زدن در سه نوبت که امضا کردن فرمان یاضيان و واليان از م  به تو می

 دیگر امتيازات دریافتی عضدالدوله بود . 

ه واالمقام بود ب ی یک زعيمعضدالدوله با دیگر اعضای خود به شدت تفاوت داشت و نمونه

طوری که در اوج یدرت یلمرو وی از دریای خزر تا کرمان و عمان امتداد داشت و عج  نيست 

که برای اولي  بار به طور رسمی شاهنشاه یا ملک الملوک ناميده شد )یآال ای  لق  نوعی گستاخی 

ای اران بویهلدوله شهریو تشآيه به الوهيت و بی اعتنایی به مقام و یدرت خلفا بود( ولی پس از عضدا

همه ای  لق  را بر خود نهادند که در واین یک لق  یدیم ایرانی بود . رویکرد ایرانی عضدالدوله 

ه .ق نيز مشکار است که  952ای ضرب شده در شيراز به سال در لق  امير عادل منقوش بر سکه

 تصوص نمایان گرعدالت یکی از صفات و خصوصيات و فضایز ستوده پادشاهان ایرانی و ب

شتصيت برجسته شاهنشاه ساسانی خسرو انوشيروان بوده است و عضدالدوله نيز برای نسآت دادن 

و ای( در فاره ضرب شده که در دخویش به ساسانيان از ای  لق  استفاده کرده است. مدالی )سکه

ی خر دورههای اوادهد که تاجی به شکز تاجطرد من تصویر عضدالدوله را در حالی نشان می

نيز و "فره شاهنشاه فزون باد  "شود ساسانی بر سر دارد و در هر دو طرد سکه ای  عآارت دیده می

ود که شنيز دیده می "ال محمد رسولاالال وو عآارت عربی الاله "شاه فنا خسرو عمرش دراز باد  "

 (.  21: 9943؛ فقيهی،  2/99،ج9912های ایرانی و اسالمی است )متز، ی ترکي  سنتدهندهنشان

ه. ق دیداری نمادی  از تتت جمشيد به عمز مورد و به ای  مناسآت  919عضدالدوله در سال 

 ی نيز در عمانجا نوشت که در من لق  شاهنشاه و تاج المله نيز ممده است، سکهنیادبودی در م

که او به لق  در ای  ضرب شده که لق  عضدالدوله یةنی سلاان عادل بر روی من ممده است .
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د نی وی شةر سرودهاند ودربارهداده است باید از شاعرانی که وی را مد  کردهشاهنشاهی اهميت می

در مد   ای کهنام برد از جمله ای  شاعران ابونصر نآاته است که از شاعران دربار او بود و در یصيده

 دید سلانت و فرمانروایی ساسانی توس وی سروده بود به جانشينی وی از پادشاهان ساسانی و تج

تو علی رغم حاسدان به ایوان مدای  صفا و بهجت بتشيدی، "وی اشاره دارد. مةنی شةر او ای  است 

پادشاهان ساسانی مننه وصيت و راز داشتند برای تو به جا نهادند. تو جوانمرد و موال و جانشي  

 (.  21: 9912عرمت ساسانی هستی )متز، 

به سنت  پادشاهان بزر  را که در مورد شاهان ممده ششم دوخته بود. او در بنای  عضدالدوله

ی مبياری و کشاورزی و ی ارتآاطی و شيوههاامپراتوری خویش و در توسةه شهرها و اصال  راه

ها و بنياد نهادن نهادهای عام المنفةه به مرمان و شةار پادشاهان یدیم ایران تجسم ساخت  بيمارستان

تگر روزی ده و حمای "کند يده بود. در سنت ایرانی شاهنشاه را اهورامزدا ای  شني  توصيف میبتش

رفت بر مجاری مبياری نرارت کند و برای یحای زدگان از طرفی از شاهنشاه انترار می "و نارر عالم 

ود که راستا بتدارک بآيند و گله و برر کشاورزان را تامي  کند. او اراضی را احيا  نمود و در ای  

(. از دیگر ایدامات عضدالدوله که شآاهت عجيآی به  999: 9935ای یافت )کرمر، شتصيت نمونه

ی ناپسند های وی حردایدامات شاهان ساسانی داشت باید ای  را بيان کرد که زمانی اب  بقيه درباره

م جازات اولي  بار در اسالزد عضدالدوله او را خواست و او را پيش پای پيز انداخت که اینگونه ممی

عالوه  باشد و نيز درز بیداداست که یادمور رفتار خسرو پرویز ساسانی با امير لتمی حيره نةمان می

بر ساخت  بناها و شهرها و کارهای عام المنفةه پز بیداد را نيز به علت عدم استحکام و کم عرضی و 

ای محکم تةمير کرد که یادمور ساخت  پز هشلوغی عابران و خصوصا سواران با استفاده از یای 

(. اگرشه تةدادی  999: 9935؛ کرمر، 99/ 2، ج9912تيسفون توس  شاپوردوم ساسانی است )متز، 

-از ایدامات او با پادشاهان ساسانی شاید مشابهت داشته است ولی او در بسياری از ایداماتش از سنت

واند تی گرایش او به دوران ایران باستان میندهدههای ایرانی پيروی کرده است که ای  خود نشان

 باشد . 

های خود پا را فراتر نهاد و خليفه را از داشت  وزیر محروم کرد. ی جاه طلآیعضدالدوله در دنآاله

بویه رونقی نداشت پس وزارت شون خالفت در عهد مل "گوید: هندوشاه نتجوانی در ای  باره می
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.  وزرای خليفه به بيان احواالت امرای مل بویه و وزرای منان "نآاشد را نيز به طری  اولی رون  

ه.ق از  932شه در سال کرد شنانپرداختند، به طوری که عضدالدوله پيوسته خليفه را تحقير میمی

ود شهمدان یاصدی به سوی خليفه در بیداد فرستاد که او را مگاه کند که شاهی که وارد بیداد می

کند و از ای  حيث خليفه باید مفتتر دیم است و راه خسروان بزر  را دنآال میاز نسز شاهان ی

تواند خالفت عآاسی را (. عضدالدوله که احساه کرده بود نمی 292: 9953باشد )نتجوانی، 

براندازد به فکر افتاد به فکرافتاد که خالفت را از خاندان عآاسی به خاندان خود منتقز نماید برای 

درت مةنوی خلفا دست یابد در ای  راستا بود که دخترش را به ازدواج طاین بال درمورد اینکه بر ی

پادشاه را بر عهده گيرد و مورد یآول تمام  –ه. ق ( تا فرزند مشترک من دو نقش خليفه  911) 

ند: کمسلمانان شيةه و سنی گردد، به طوری که اب  مسکویه هدد عضدالدوله را ای  گونه بيان می

دارای پسری شود که وليةهد باشد و خالفت به مل بویه برسد و پادشاهی و و خالفت در دولت  "

ضدالدوله ی عهای مدبرانه و سياست مدارانهی عآاسی که به تمام خواستهخليفه "دیلمی یکی شود.

نگریست وصلت با دختر او را نوعی تشریفات و التفات بيش از حد ی تشریفات درباری میبه دیده

به خاندان بویه تلقی کرد و دختر او را هيچ گاه زن رسمی خود ندانست و از نيز فرزندی متولد نشد 

 ( .  414/ 1، ج9931)اب  مسکویه،

 

 راهکارهای حاکمان آل بویه برای مشروعیت بخشی به حکومت خود   -5
 عناوین شاهی و شاهنشاهی در زمان آل بویه   .5-1

کومتشان در جنوب ایران استفاده کردند و در زمان بویهيان لق  شاهنشاه را در اوایز ح

حکومتشان بر اراضی مرکزی یلمرو اسالمی به استفاده از ای  عنوان ادامه دادند . اميران بویهی نه به 

شان که یلمرو شاهان ایران باستان را بازستانند ، بلکه برای نعنوان یک خواسته غير وایةی، مآنی بر ای 

دستگاه خالفت و تفوق بر اشرافيت دیلمی که خودشان به عنوان پسران  دادن استقالل خود از

ها را به عنوان فرماندهان سپاه در خواستند منها نآودند ، برای همي  میماهيگيری دون پایه از من

ناميدند. اعضای خاندان بویه القاب امپراتوری را با خدمت خود بگيرند، خودشان را شاهنشاه می
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بردند. اگرشه عمادالدوله و رک  الدوله استفاده از من را به موسسان دیلمی کار می اهداد خاصی به

که بر عراق غلآه کرد و یلمرو بویهيان را خودشان منحصر ساخته بودند ، اما عضدالدوله بةد از ای 

یکپارشه کرد من را در مسکوکات رسمی استفاده کرد. پس از مر  عضدالدوله شند ت  از اعقاب 

(. بةد از سقوق 23: 9919غل  بدون کمتری  استحقاق مدعی من عنوان بودند )رحمتی، وی ا

ی گاهی اسم شاهنشاه و عنوان شاهنشاهیزدگردسوم رسم شاهنشاهی ساسانی در ایران برافتاد ولی گاه

 تجدید شد. از پادشاهان ایران که بةد از یزدگرد لق  شاهنشاه را بر عناوی  خود افزود نو  ب  منصور

وله است ها عضدالداند که یکی از منسامانی بود. شند ت  از سالطي  مل بویه ملق  به شاهنشاه بوده

که رسما دارای ای  لق  بوده و راهرا لق  مزبور را طائن خليفه ی عآاسی به او داده است و به او 

خودم شه متصوص به شتص ميتواهم زمام امور رعيت را در شرق و غرب زمي  جز من "گفت: 

(.  239: 9932ها را از هر جهت به تو تفویض کنم )سيوطی، است به دست تو سپارم و تدبير کار من

عضدالدوله بر موصز و دیار ربيةه و ميافاریي  و ممد و و دیاربکر و دیارمضر مستولی شد. ابو تیل  

راق و ، بیداد و عحمدانی در برابر او تاب مقاومت نياورد و نزد الةزیزبال خليفه فاطمی گریتت

کرمان و فاره و عمان و خوزستان و حران نيز ماين او شد. به امر خليفه طائن عآاسی در بیداد خاآه 

ی جمةه را به نام او خواندند و در اویات نمازهای پنج گانه بر درگاهش نوبت فرو کوفتند، او را 

 ( . 239، 9932همان، پادشاه اسالم خواندند و در منابراو را شاهنشاه بزر  خواندند )

ی سال شهارصد و یازده ملق  به از دیگر شاهان مل بویه شرد الدوله است که در ذیحجه

شاهنشاه شد و نام سلاان الدوله را از خاآه انداخت و با همي  عنوان او را در خاآه و منآر نام بردند 

  است اه را اختيار کرد و عجي. دیگر جالل الدوله است که به تقليد از پادشاهان ساسانی لق  شاهنش

م اند، ویتی پس از تسل  بر بیداد او را با ای  ناکه پيش از او عضدالدوله ای  لق  را داشتهکه با من

ی شاهنشاه اختالد افتاد و جمةی گفتند ای  عنوان متتص ی وجه تسميهخواندند بي  مردم درباره

ا جشود ، کار اختالد به من ی  اسم ناميدهذات ذوالجالل خداوند است و جائز نيست بشری به ا

های به عمز ممد و فقها نيز اختالد کردند که جمةی به کشيده شد که از علما و فقها  ویت استفاده

جواز و بةضی به عدم جواز فتوی دادند ، به دنآال اختالد مزبور رسائلی علما  در نقض و جواب 

ةه و کردند که ای  مساله مورد بحث جمةی از فقها  شي یکدیگر نوشتند و طرفي  با احادیثی استناد
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ند اند ولی بيشتر علما  عقيده داشتسنی یرار گرفت و در کت  خود ماالآی در ای  خصوص مورده

ت ی فرزند به پدر برای تکریم اسی مالئکه به مدم و سجدهکه تسميه موجود جائز و از یآيز سجده

 (. 49/  9، ج 9939)ابراهيم حس ، 

ه.ق غزنویان ری را از او گرفتند و 422بویه است که در سال جدالدوله از دیگر پادشاهان ملم

پادشاهی مل بویه را از ميان بردند، ای  پادشاه را هم شيخ عآدالجليز یزوینی رازی شاهنشاه خوانده 

ر اه مال  ذکجا که وزرا  و اصحاب یلم شيةی را بر شمرده شاهنشو اگر شه اسم او را نآرده و در من

کرده است ولی شون تصری  نموده که ابوالةال  حسول وزیر او بوده و ای  ابوالةال  وزرات 

تا : یباشد )سمةيی، بمجدالدوله را داشته است شکی نيست که مقصود او از شاهنشاه مجدالدوله می

نرر عالی و  خواندند و در ای  کار(. بيشتر سالطي  مل بویه راهرا خود را شاهنشاه می 9292

د که ضم  کردنمتصوصی هم داشتند. خلفا  پادشاهان مشرق را که ایرانی بودند ملق  به القابی می

ها انقياد و اطاعتشان نسآت به خلفا و همنني  حس  تدبيرشان در امور سلانت و فرمانروایی من

، لدوله، نرام الملکگنجانيده شود مانند شرد الدوله، عضدالدوله، رک  الدوله، مةزالدوله، نصيرا

بها الدوله و ... توجه به ای  نکته با وجود تسل  تامی که اغل  منان بر بیداد مرکز خالفت و حواشی 

خليفه و حتی شتص خليفه پيدا کرده بودند سآ  شده بود که اینان نيز متقابال لقآی برای خود اختيار 

و  بلکه برتری منان را بر تمام پادشاهان کردند که نه تنها در من تسل  بر همه گنجانيده شده بود،

(. 9292 شناساندند )همان:رسانيد و کليه را ماين و منقاد ایشان میسالطي  و فرمانروایان ویت نيز می

شند ت  از پادشاهان مل بویه لق  شاهنشاه داشتند که یصدشان احيای اسم و رسم شاهنشاهی ساسانی 

ضوع ای  است که مل بویه نس  خود را به بهرام گور پادشاه بوده و بزرگتری  دليز بر صحت ای  مو

-دانستند و میرسانيدند و با ارهار من خود را وارث شاهنشاهان ساسانی میمةرود ساسانی می

 خواستند اسم و رسم شاهنشاهی گرشته را از نو زنده کنند . 
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 کسب مشروعیت از طریق نسب سازی در زمان آل بویه  .5-2

  ای مثز اب  جوزی نسندان بویه در منابن ماال  متتلفی ذکر شده است. عدهدر مورد نس  خا

ای مانند  )اب  کثير،  (، و عده 942/ 3، ج9951رساند )اب  جوزی، ها را به شاپور ب  اردشير میمن

(،  919: 9919ای، (، )شآانکاره421: 9911(، )مستوفی،   995:  9993( ، )خواند مير، 939: 9111

رسانند . مورخان هم رای هستند که ابوشجاع   خاندان را به بهرام گور پادشاه ساسانی مینس  ای

زای  بوده است. اولي  فرد ا "شيردل موند  "های ایوام دیلم، موسوم به بویه متةل  به یکی از خاندان

س  بویيان وها تاند که جةز ای  نس  نامهخاندان ابوشجاع بویه فنا خسرو است. برخی بر ای  عقيده

ها در صدد بودند بر ایوامی که بيرون از من سرزمي  بودند فرمان برانند. نس  به ای  خاطر بود که من

ها مشکوک است ، به طوری که برخی مةتقدند که ای  خاندان ی خاندان بویه مانند بيشتر خانداننامه

لز اند و کس  اعتآار از عای نداشتهاند و پيش از رسيدن به یدرت اعتآار و سابقهاز مردم عامه بوده

توس  نس  نامه شناسان بوده است، به طوری که اميران بویه یی نس  خود را به  جةز نس  نامه

 ای که پيش از دوران فرمانرواییها را از ننگ گمنامی و زندگی فرومایهنرساندند تا مبهرام گور می

(.  52 – 59: 9911؛ پرویز،  949: 9994؛ خضری،  195/ 9،ج9911اند، برهانند )اب  خلدون، داشته

 های ایرانی در برابر نرام اداری و سياسیی ایرانی اصيز بود که با مرمان و هددمل بویه یک سلسله

که کشور را از هر لحاظ از یيد سرپرستی عرب و خلفای عآاسی خارج عرب یيام کرد و برای ای 

تقویت کردند و نس  خود را نيز به بهرام گور  ماعی ایران راهای اجتسازند، تمامی نهادها و پدیده

ای هی مل بویه مانند بسياری از مدعيان استقالل و فرمانروایی ایران خود را از نوادهرساندند. دیالمه

ی ساسانی کامز برای خاندان بویه ساخته شد ه. ق یک نس  نامه 911دانستند. در سال ساسانيان می

رسيد، ولی در درستی من هيچ سندی نيست و ای  امه اجداد بویيان به ساسانيان میکه در ای  نس  ن

یران ی مردم و در تمامی نواحی اتوانسته در ذه  عامهتنها به ای  دليز بود که پيوند با ساسانيان می

 – 929: 9939؛ جةفریان، 99: 9939؛ مورگان، 913:  9942نوعی شرد و افتتار باشد )هورپاه، 

ی اسالمی به همان صورت که در ایران باستان مةمول بود بایی . احترام برای شاهان ایران دوره(924

ماند ، به طوری که صفاریان، سامانيان، مل زیار، مل بویه همگی نس  خود را به شاهان و پهلوانان 

استان ران بیدیم رساندند و به همي  علت مورد احترام ایرانيان عصر خود بودند. در خصوص احيای ای
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ه . ق توس  رک   959در ميان مل بویه ، نتستي  مدرک ما ، نشان یادبود سيمينی است که در سال 

الدوله در ری و احتماال برای جش  فت  طآرستان ، ضرب شد. بر ای  نشان تصویر امير االمرا به 

ني  است و ش ی روی من به پهلویصورت پادشاه نقش گردیده است که تاجی بر سر دارد ، نوشته

ی ا. مل بویه ناگزیر بودند برای اثآات ای  مدعا تآار نامه "شکوه شاهنشاه افزون باد  "شود: خوانده می

لدوله ارساند ، ولی مشتص نيست در ایام پادشاهی رک جةز کنند که نس  منان را به ساسانيان می

 در نسز دوم مل بویه بارها تکرارهای ایرانی در ای  زمينه کوشش شده است یا نه، ولی گزینش نام

 ( .  24: 9993شود )رویگر، می

بویه تنها  هایی ابوشجاع داشتند و از نامی مل بویه عالوه بر نام ایرانی بویه، کنيهشاهان سه گانه

ه ی خود بود کدهد که بویه اولي  فرد از افراد خانوادهفناخسرو در منابن ممده است. ای  نشان می

ها به اسامی علی )عمادالدوله(، حس   )رک  الدوله(، احمد یآول کرد، وی با ناميدن مناسالم را 

کرد، اما رک  الدوله با نهادن نام فناخسرو )عضدالدوله( )مةزالدوله(  شنان کرد که هر نو مسلمانی می

است  زبر پسر بزرگش و خسرو فيروز بر دیگر پسرش، به سنت ایرانی بازگشت. فناخسرو نام بویه ني

 رسد نيز تکرار شده است و احتماال ای ی جةلی مل بویه که به بهرام گور می و ای  نام در تآار نامه

الدوله اولي  امير مل بویه (. هر شند رک  291: 9919مورد عضدالدوله است )فرای، تآار نامه کال در

 ای جةز کرد تا نس هاست که مدعی سلانت شد اما به احتمال زیاد پسرش عضدالدوله نس  نام

لدوله به ی عضدامل بویه را به فرمانروای ساسانی، بهرام گور برساند، ای  ایدام پس از ورود فاتحانه

بیداد و همزمان با تکميز کتاب التاجی توس  صابی صورت گرفت. عضدالدوله سةی داشت تا 

تشد. ميان مردم مشروعيت بآ ی حکومت خود را با پيوند زدن به شاهنشاهی ایران باستان درپشتوانه

د، بلکه شهای ایرانی، شرق الزم برای تصاح  حکومت محسوب نمیالآته مشروعيت در در سلسله

سيد، رباید با نشان دادن توانایی و با پيروزی بر مدعيان تاج و تتت به اثآات میوایةيتی بود که می

ه و نس  پادشاهی ، ستت به عامز غلآ ها گرشته از اتکا بر دی به همي  دليز مشروعيت ای  دولت

 44: 9931؛ شجاعی زند،  39: 9934؛ رهنما،  94 – 99:  9935و تداوم سلسله بستگی داشت )کرمر، 

– 45  . ) 
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 ضرورت احیای شاهنشاهی ایران باستان در زمان آل بویه . 5-3

ت. ده اسهای متتلفی بوسرزمي  ایران در گرر تاریخ شاهد به یدرت رسيدن ایوام و حکومت

نوع غال  الگوی ملکداری در یرون و اعصار گرشته،  پادشاهی بود  که در عهد ایران باستان تکوی  

ی اسالمی نيز تداوم یافت. در الگوی حکومت پادشاهی، شاه ماورا  طآقات مردم یافته بود و در دوره

ید. شاه به فضيلت الهی، ی وی را در زمي  اعمال نمایرار داشت و خدا او را برگزیده بود تا اراده

ساخت و در نتيجه ای  منزلت وجودی ممتاز و یگانه بود، وی هيآت خدای ایرانيان را منةکس می

(. در ای  مقام شاه به دليز داشت  حمایت  فره  59: 9999مقامی فوق طآيةی داشت )کندی ادی، 

ست که یدرت من نه بر اساه گيرد، موجودی الهی ای سلانت را اهورامزدا میکه حلقهایزدی و ای 

 یحمایت مردم، بلکه دارای منشا  الهی بود. پادشاهی در نرر ایرانيان شه پيش از اسالم و شه در دوره

نابرای  گرفت، بی یزدانی و عنایت ازلی بود که به شتص یا خاندانی تةل  میاسالمی یک عايه

 کرده است. اگرجه الگویرا دریافت میخاندان یا فرد خاصی بنا بر خواست اهورایی ای  ماموریت 

ی ملکداری ایرانی در مغاز ورود اسالم به ایران مورد تصدی  اعراب واین نشد، اما الزامات اداره

ای هحکومت ایشان را ملزم به وام گرفت  از الگوی ملکداری ایرانی نمود. با سر بر موردن سالله

ها، ها و اندرزنامهی مثاری شون خدای نامهرجمهایرانی، الگوی حکومت پادشاهی احيا  شد و با ت

ای  اعتقاد تداوم یافت. با تسل  ترکان نرریه ایران شهری و شاه مرمانی به سلانت مالقه تآدیز شد 

ده ی خال  او را برگزی( . بنابرای  پادشاه یا شاهنشاه کسی خواهد بود که اراده941: 9994)طآاطآایی، 

دارد و ای  محآت الهی یا تةل  اراده خداوندی است که به وی ارزانی میی محآتی دانسته و شایسته

ند که اهای متتلفی خواندهها و عنوانرا بر کسی برای نيز به مقام سلانت از روزگاران یدیم به نام

(. از منجا که بویيان از سرزمينی برخاستند که 942 – 949: 9941هاست )صفا، یکی از من "فر  "

های عليه مسلمانان شکز ه دست اعراب و اسالم افتاد و بزرگان دیلمی همواره شورشخيلی دیر ب

ه در ی ایرانيان کتری  اندیشهدادند. ای  سرزمي  حافظ مداب و سن  ملی ایرانيان بود، از جمله مهم

 ی شاه مرمانی ایرانی بود. دیلميان بةد از تشکيز حکومت در سایر نقاقدیلم محفوظ ماند، اندیشه

ایران، کوشيدند ای  اصز را از نرریه به وایةيت تآدیز کنند و سةی در احيای شاهنشاهی با شکوه 

توان مردمویج را نام برد. بةد از زیاریان نوبت به بویيان رسيد، ایرانيان داشتند، از جمله ای  افراد می
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آلورشد. ک  الدوله متبه طوری که تفکرات ایران گرایانه برای اولي  بار در ای  سلسله در شتص ر

فتاد. ای  های باستانی ایرانی اوی اولي  کسی است که به فکر احيای سلانت فرهمندی شون سلسله

ه.ق در ری ضرب شده،  959ای که در سال ی شاهنشاهی ایرانی را بر مدالی نقرهی اعادهاندیشه

دارد به تصویر کشيده شده شون شاهان ایرانی تاج بر سر منقوش است و در من رک  الدوله که هم

ایران  ی. بویيان در صدد بودند اندیشه"فر شاهنشاه فزون باد  "و به خ  پهلوی نوشته شده است 

ای هشهری را تحق  بتشند . اميران ای  سلسله خود را شاهنشاه و ملک لق  دادند و در تمام شيوه

ری یران یدیم ترتي  دادند، به طوحکمرانی تابن مداب و سن  ایرانی شدند و دربارهایی به سآک ا

  99: 9935که مقام وزارت را که یکی از ارکان اصلی ای  اندیشه بو د را دوباره احيا  کردند )کرمر، 

 ( .  12 – 19: 9991؛ میازاده و مومنی ، 

 

  گیرینتیجه

هور ممدند. رمداب و میي  از مهمتری  عناصر فرهنگی در شکز دادن به هویت ملی به حساب می

های مسلمان تحول بزرگی در مداب و سن  ایرانيان ایجاد کرد، اسالم و فت  ایران توس  عرب دی 

ای هها و دیدگاههای از ارزشزیرا گرویدن از دی  زرتشتی به دی  اسالم به مةنای پریرش جنآه

رخی بها در شند سده تسل  بر ایران مانن از رواج اسالمی بود، از طرفی تةصآات یومی و نژادی عرب

ی ایرانيان شد. اميران مل بویه در دوران فرمانروایی خود بر بتش وسيةی از ایران از مداب گرشته

خی گيری از مداب و سن  یومی و ملی برتوانستند با اتکا  به یدرت نرامی و سياسی خود و با بهره

 از مداب و سن  ملی ایرانی را بار دیگر احيا  کنند. 

ن  باستانی ها و سهنگ ملی از عواملی بود که باعث شد مل بویه به ارزشدلآستگی ایرانيان به فر

ایران توجه نشان دهند، منان عالوه بر احيای بسياری از تشریفات درباری ایران باستان به ویژه موارد 

های باستانی شون نوروز و مهرگان و بسياری از تفریحات مرسوم دوران ساسانی، به برگزاری جش 

داختند. مل بویه به دنآال تلفي  مداب ایرانی و اسالمی )از نوع شيةی( برممد. در ای  راستا من دوره پر

عضدلدوله تصميم گرفت دخترش را به ازدواج خليفه درمورد. از دیگر کارهای مل بویه برای 
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مشروعيت دادن به حکومت خود ای  بود که نس  خود را به شاهان ساسانی برسانند. زیرا در تاریخ 

ها و عاملی برای مشروعيت حکومت ی اسالمی داشت  نس  سالحی برای مقابله با عربران دورهای

ایرانيان  یبود، برای همي  مل بویه نس  خود را به بهرام گور شاه ساسانی رسانيدند. از طرفی عالیه

 زویبه داشت  عنوان شاهنشاه به حدی بود که هيچ ویت اسم من را فراموش نکردند و همواره مر

تجدید و احيای شاهنشاهی ساسانی را داشتند و اگرشه موف  نشدند که رسم شاهنشاهی ایران باستان 

را زنده کنند ولی اسم من را زنده نگه داشتند. برای همي  منها لق  شاهنشاه را برای خود انتتاب 

  با وجود ای کردند و با ای  کار در صدد زنده کردن اسم و رسم شاهنشاهی ایران باستان بودند.

های ایران باستان و بتصوص دوران ی مداب درباری مل بویه بر اساه سنتاگرشه یسمت عمده

محض  یساسانی بود، اما حيات فرهنگی ایران در عهد مل بویه نه تقليدی صرد بود و نه ادامه دهنده

د. اهميت اسالمی بوهای ها و دیدگاههای ایران باستان، بلکه ترکيآی از ميراث گرشته و ارزشسنت

کار اميران بویه در من بود که ای  مداب و رسوم را برای اولي  بار در مناط  غربی ایران و بیداد به 

 سابقه بود .  عنوان مرکز دستگاه خالفت گسترش دادند، کاری که تا من زمان بی
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ی مریم مير احمدی، ه، ترجمتاریخ ایران در یرون نتستي  اسالمی(، 9911اشپولر، برتولد ) -
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 ترجمه و نشر کتاب. 

، کتاب ماه تاریخ و جیرافيا ،  "ایران و مل بویه "( 9991میا زاده و مومنی، جةفر و محس  ) -

 .959ی شماره

) تاریخ ایران از  4ایران در عصر مل بویه در تاریخ ایران کمآریج ج (، 9911سه، هریآرت )بو -
 ترجمه حس  انوشه، تهران : امير کآير .اسالم تا سالجقه( ، 

 ، تهران: علمی. تاریخ دیالمه و غزنویان(، 9911پرویز، عآاه ) -

های محلی مل زیار ن، )حکومتی تاریخ ایرادیلميان در گستره(، 9994ترکمنی مذر، پروی  ) -
 ، تهران : سمت. و مل بویه(

، تاریخ ایران اسالمی از طلوع طاهریان تا غروب خوارزمشاهيان(، 9939جةفریان، رسول ) -

 ی مةاصر.ی فرهنگی دانش و اندیشهتهران: موسسه

ت ، مشهد ی علی ب  عآدالسالم کا، ترجمهاشکال الةالم، (9919) جيهانی، ابوالقاسم ب  احمد -

 .9919: نشر مستان یده رضوی، 

ران: تهی میول، تاریخ پوشاک ایرانيان از ابتدای اسالم تا حمله(، 9931شيت ساز، محمد رضا ) -

 ای صدا و سيما. سمت و مرکز تحقيقات و ماالةات و سنجش برنامه

ران: سازمان ، تهتاریخ خالفت عآاسی از مغاز تا پایان مل بویه(، 9994خضری، احمد رضا ) -

 ماالةه و تدوی  کت  علوم انسانی )سمت(.

 . 9993، تهران: یقنوه، تاریخ فرهنگ ساسانی(، 9993دریایی، تورج ) -

مردمویج و اندیشه احيای شاهنشاهی "(، 9919رحمتی، محس ؛ شاهرخی، عال الدی  ) -
 ی اول، بهار.های تاریتی اصفهان، سال شهارم، شماره،  پژوهش"ساسانی
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، شيراز : استهآان ایدامات سياسی، مرهآی، و فرهنگی عضدالدوله(، 9991ویگر، محمد )ر -

 فاره.

ی ی نهم ، شماره، رشد مموزش تاریخ ، دوره"بررسی نس  مل بویه"(، 9993رویگر، محمد ) -

 ، تابستان . 4

فرهنگ ی ، مجلههای عمده در حکمرانی فرمانروایان بویهبينش(، 9934رهنما، محمد هاشم ) -

 یی کز فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فاره ، شيراز . سال دوم . شمارهی ادارهفاره ، فصز نامه

 .  9934شش .  

 ی، شماره" ی عناوی  شاهنشاهی و شاهی در ایرانستنی درباره"تا(، سميةی، کيوان )بی -

 دوازدهم ، سال سوم ، بی جا.

، تحقي  محمد محيی الدی  تاریخ التلفا(، 9932کر )سيوطی، جالل الدی  عآدالرحم  ب  ابی ب -

 عآدالحميد، یم: شریف رضی.

ی ، مجلهی مشروعيتهای اسالمی در ایران و مسالهسلسله(، 9931شجاعی زند، علی رضا ) -

 .  9931ی نهم و دهم . ایتصادی ، تهران . سال شهارم . شماره –اطالعات سياسی 

، ترجمه محمد رضا شفيةی رسوم دارالتالفه(، 9914) صابی، ابوالحس  هالل ب  محس  -

 کدکنی، تصحي  ميتائيز عواد، تهران: بنياد فرهنگ ایران.

 ، تهران: دانشگاه تهران. میي  شاهنشاهی(، 9941صفا، ذبي  ال ) -

، تهران : نگاه مةاصر 9، ج ی انحااق ایرانای بر نرریهدیآاشه(، 9994طآاطآایی، محمد جواد ) -

. 

ی ، ترجمه4ج تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه )تاریخ ایران کمآریج(،(، 9919فرای، ر . ن ) -

 حس  انوشه ، تهران : امير کآير.

شاهنشاهی عضدالدوله )شگونگی فرمانروایی عضدالدوله دیلمی (، 9943فقيهی، علی اصیر ) -

 .  9943اسماعيليان،  تهران : موسسه ماآوعاتی ،و بررسی اوضاع ایران در زمان مل بویه(

ی محمد سةيد حنایی ، ترجمه(، احيای فرهنگی در عهد مل بویه9935) کرمر، ل. جوئز -

 کاشانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی . 
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ای، تهران : ی فریدون بدره، ترجمهمیي  شهریاری در شرق(، 9999کندی ادی، سموئيز ) -

 انتشارات علمی و فرهنگی.

ی علی رضا ، ترجمهتمدن اسالمی در یرن شهارم هجری )رنسانس اسالمی(، (9912متز، مدام ) -

 ، تهران : امير کآير. 2ذکاوتی یراگزلو ، ج 

، ترجمه علی احس  التقاسيم فی المةرفه االیاليم، (9919عآدال محمد ب  احمد )مقدسی، ابو -

 ، تهران: شرکت مولفان و مترجمان ایران.2نقی منزوی، ج 

ی محمد سپهری ، تهران : ، ترجمهتمدن اسالمی در عصر عآاسی(، 9999د کارم )مکی، محم -

 سمت.

 9939عآاه متآر، تهران : طر  نو،  ی، ترجمهایران در یرون وساا (،9939) مورگان، دیوید -

 . 

، تهران : کتاب فروشی خيام روضه الصفا(، 9991ميرخواند، محمد ب  سيد برهان الدی  ) -

 )پيروز(.

 ،ی مسائز اجتماعی تاریخ ایران و اروپامتتصری درباره(، 9942رپاه، محمود بنی هاشم )هو -

 تهران: بي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


