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چكیده
پژوهش پیش رو به تحلیل نسبت دو الیۀ فرهنگ عمذومی و بنیذادی در جامعذۀ تحذت
اکمیت آل بویه در سه شاخۀ فارس ،جبال و عراق عر بر اساس نظریذۀ سذهوجهذی
فرهنگ میپردازد .در این پذژوهش ،الیذه هذای فرهنذگ عمذومی و بنیذادی آل بویذه
بهصورت یک سیستم ،یعنی سیستم فرهنگ در نظر گرفته شده و تحلیل گردیده است.
به منظور انتیا چارچو نظری برای تحلیل موضوع ،از یک روط تحقیق الگویی که
به تبیین چیستی و چرایی این دو الیه مذی پذردازد اسذتفاده شذده و بذا ترسذیم جذدولی
سهبعدی ،به شناسایی و تعیین مصادیق خانههای جذدول پرداختذه شذده اسذت .مییذت
روط انتیا شده ،بهکارگیری مبانی تازۀ معرفتشناختی است که در ایذن پذژوهش بذا
استفاده از آن ،فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان و نوع ارتباط و چگذونگی تعامذل آن دو،
نسبت به یکدیگر تحلیل شدهاند.
دستاورد پژوهش گویای آن است که دو الیۀ فرهنگ بنیادی و عمومی بوییذان ،نسذبت
به یکدیگر خصلت زیربنایی ذ روبنایی دارند و در تعاملی به شدت تنگاتنگ با یکدیگرند.
به دیگر سین ،فرهنگ بنیادی این دوره که کم زیر بنا را دارد ،خطذوط اصذلی نظذام

اعتقادی ذ ارزشی ایشان را ترسیم کرده و شکل عملیاتی و اجرایی شدۀ آن در فرهنذگ
عمومی که در کم روبناست انعکاس یافته است .به بیان دیگر ،اگر به دقت و بذر پایذۀ
شواهد به تحقیق در فرهنگ بنیادی و عمومی سدههای چهارم و پنجم در عراق عر و
غر ایران پرداخته شود ،به روشنی شاهد التقافی و تلفیقی بودن الیۀ فرهنگ بنیذادی
(اسالمی ذ زرتشتی) و انعکاس آن در الیۀ عمومی به شکل تأثیرگااری شذدید فرهنذگ
ایران عصر ساسانی خواهیم بود .در این راستا ،افالعات موجود با تکیه بر اسناد و منذابع
کتابیانهای و مبتنی بر رویکرد تحلیلی ذ توصیفی گردآوری شده است.
واژگان کلیدی :آل بویه ،فرهنگ عمومی ،فرهنگ بنیادی ،نظریه سهوجهذی فرهنذگ،
ساسانیان.

مقدمه

بویهیان ( ) 448 - 322از مهمترین سلسلههای ایرانی بودند کهه نخسهت در فهالت
ایران و سرس در عرا در کنار سامانیان خراسان و ماوراءالنهر در حد فالهل فتوحهات
ایران بود ،روی کار آمدند( .)Minorsky,109حکومت آنان نقطه عطف سیاسی در روابط
ایران و بغداد به شمار میرفت .آنان نخستین حکومت ایرانی بودند که توانستند به آمال
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بسیاری از ایرانیان از جمله یعقوب لیث لفاری و مردآویج زیاری دست یابند (ترکمنی
آذر .)1 ،عصر آل بویه بیگمان اوج دورانی بهود کهه آداممتهز 2آن را رنسهانس اسهالمی
مینامد و از بسیاری جهات دور عظمت فرهنگ اسهالمی در قهرون اولیهۀ هجهری بهه
شمار میرود (کرمر.)34 ،
با اینکه حکومت آلبویه در تاریخ ایران جایگاهی درخور توجه دارد ،تا کنون به آن
به دید حکومتی محلی نگریسته شده است؛ در حالی که مدت حکومت و قلمرو وسیع
آن ه از غرب خراسان تا شمال بینالنهرین و عمان ه فراتر از یک حکومت محلی بهوده
است .افزون بر این ،تحقیقات همهسویه نیز دربار آن لورت نیافته و به گفتۀ باسورث
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لدر اسالم و فتوحات ترکان در سد پنجم که به تعبیر مینورسکی 1میهان پهرد تهاریخ

3

در مقالۀ تشکیالت نظامی آل بویه ،تالشهای مینورسکی نتوانسته نظر خاورشناسهان را

7۶

1. Minorsky
2. Adam Mez
3. Bosworth
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به طور جدی بهه آنهان و دیلمیهان جلهب کنهد .باسهورث علهت آن را در تأثیرپهذیری

خاورشناسان از نگاه وقایعنامههایی دانسته که نگرششان به بوییهان ،در بهتهرین حالهت
خههالی از شههور و شههو و در بههدترین حالههت ،آشههکارا محکههوم کننههده بههوده اسههت
) .(Bosworth,18/143از دیدگاه دانهو 1نیز مورخان عرب به سبب ایرانی و شیعه بودن آل
بویه به آنان بیتوجه اند و محققان ایرانی نیز بیشتر به سامانیان و لفویان مهیپردازنهد و
غربیان نیز دوست دارند با پرداختن به دور اول عباسیان و سلجوقیان یا فاطمیهان ایهن
حکومت را فراموش کنند .او علت این عالقه را در به فراموشی سرردن بیان نمیکند ،اما
میافزاید کهه اخیهراً دربهار بوییهان پهژوهشههایی درخهور توجهه انجهام شهده اسهت
) .(Donohue, ch. xiiv-xivگمان میرود افزون بر ایهن ،علهت بهیتهوجهی پژوهشهگران
اسالمی و ایرانی کمبود منابع و دشواری استنتاج مطالب از آنها ،ناآگاهی از پژوهشهای
خاورشناسان و نیز کوچک انگاشهتن بهیدلیهل ایهن حکومهت باشهد .بنهابراین ،داشهتن
ضروری است.
نکتۀ دیگر آن که از منابع اختصالی دربار آل بویه در مقایسه با دیگهر حکهومتگران
مانند غزنویان و سلجوقیان بیبهرهایم و تنها بخشی کوچک از کتاب التاجی در دستر

علی بن نانا و تاریخ ثاب

بن سمنان ،پزشک معرو

زمان معزالدوله و رئیس بیمارسهتان

بغداد که رویدادها را از  294تا  3۶3به تفصیل نوشته بود مفقود شده ،یا مانند فمردوس
المرشدیه مورد توجه محققان قرار نگرفته است .همچنین منابع تهاریخی ،چشهمانهدازی
روشن از حیات فرهنگی و اجتماعی ارائه نمهیدهنهد و مطالبشهان بیشهتر حهول امهور
سیاسی و نظامی در شهرهای بغداد و قاهره است.
به طور کلی چون بیشتر این پژوهشها به گفتۀ هاخ مایر 2عمدتاً بر اسا

تاریخهای

روایی نگاشته شدهاند ،فاقد جامعیهتانهد (ههاخ مهایر .)229 ،افهزون بهر ایهن ،نگهرش

تحلیل نسبت فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان ...

است .بسیاری از منابع یا مانند کتاب مختصر در اخبار آل بویه اثر ابومحمهد حسهن بهن
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نگرش های نو در تحقیق و گردآوری منابع اولیه از روایی و آثار باقیه و بهازخوانی آنهها

پژوهشهای یادشده به حکومت آل بویه در حد حکومتی محلی و نه دارای راهبردهایی

1. Donohue
2. hachmeier
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مشخص ،باعث شده است دیدگاه این تحقیقات به آل بویه منفی باشد و به نقهش آنهان

در توسعۀ ایران مرکزی و غربی توجهی نکنند.
با توجه به مطالهب یادشهده ،مهیتهوان گفهت گرچهه قلمهرو فرهنهگ بوییهان از آن
قلمروهایی است که برخی از قلمها را برانگیخته که آن را در حوز توجهه خهود قهرار
دهند؛ اما هنوز از بسیاری لحاظ درخور مالحظهای عمیهق و ارزیهابی دقیهق اسهت .در
حقیقت نوآوری نوشتار پهیش رو ،در مقایسهه بها تحقیقهات لهورت گرفتهه در حهوز
ساختار فرهنگی بوییان ،در پرداخت و تحلیل مصداقی ه تفصهیلی بهه دو الیهۀ فرهنهگ
عمومی و بنیادی آنان و تحلیل نسبت آن دو مقوله با بهکارگیری یک چارچوب نظهری
بدیع با نام نظریۀ سهوجهی فرهنگ ه که توسط سعید زاهد ارائه شده ه است.
پرسشهای اللی فراروی این مقاله عبارتند از .1 :فرهنگ عمومی در دور آل بویهه
در گرایش ،بینش و کنش چگونه بود؟  .2فرهنگ بنیادی در دور آل بویهه در گهرایش،
کنش عمومی و بنیادی در دور آل بویه ،چه نسبتی وجود داشت؟
نظریۀ سهوجهی فرهنگ
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

روششناسی تحت تأثیر معرفتشناسی و هستیشناسی و از همه مهمتر منطقهی کهه
برمیگزینیم ،شکل میگیرد .برای شناخت ترکیبی از هر موضوا در ابعاد حسی ،عقلی و
قلبی ،باید مجموعهای بنگریم و به این ترتیب منطق سیستمی ،مناسبترین منطقی است
که میتوان برگزید (زاهد ،مبانی روش تفکر .)40 ،وقتی در شناخت خود با موضوعات
مرکب روبه رو هستیم الزم است منطقی انتخاب کنیم که وجود مرکب را دربهر گیهرد و
منطق سیستمی این خالیت را دارد .موضهوا پهژوهش در ایهن مقالهه ،تحلیهل نسهبت
فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان است .از اینرو الزم است دربار هستیشناسی فرهنگ
نیز به اختصار بحث کنیم.
تا کنون تعاریف متعددی دربار فرهنگ ارائه شده است .برخی ماننهد ادوارد تهایلور

1

اخال  ،حقو  ،آداب و رسوم و دیگر تواناییها یا عاداتی که به وسیلۀ انسان ،به عنهوان
1 Edward Taylor
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(1832-1917م) ،فرهنگ را کل پیچیدهای مهیداننهد کهه شهناختهها ،باورهها ،هنرهها،
78
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بینش و کنش چگونه بود؟  .3بین گرایش عمومی و بنیادی ،بینش عمهومی و بنیهادی و

عضو جامعه کسب میشود را دربر میگیرد (کوش .)27 ،بنا به تعریهف رالهف لینتهون

1

فرهنگ ،ترکیبی از رفتار مکتسب است که به وسیلۀ اعضای جامعهای معیّن از نسلی بهه
نسل دیگر منتقل میشود و میان افراد ،مشترا است (وثوقی و نیکخلق .)118 ،به نظهر
ادوارد ساپیر 2فرهنگ عبارت است از مجموعهای همبسته از کردارها و باورها که از راه
جامعه به ارث رسیده و بافت زندگی ما را میسازد (آشوری.)51 ،
برخی نیز فرهنگ را به سهه سهطح یها نهوا تقسهیم مهیکننهد .1 :فرهنهگ عمهومی،
 .2فرهنگ تخصصی .3 ،فرهنگ بنیادی (زاهد ،در باب توسعه فرهنگی .)۶3 ،مراد آنهان
از فرهنگ عمومی ،مجموعۀ نیازهای فرهنگی است که عموم جامعه با آن روبهرو و بهه
آن مبتالیند (همو) .زاهد این مفهوم را در مقابل فرهنگ تخصصی قرار میدهد و تولیهد
کننده و مصر

کننهد آن را عمهوم مهردم مهیدانهد .از نگهاه وی ،مجموعهه اطالعهات

پاسخگویی به مشکالت ،معضالت و ناهنجاریههای پیچیهدهتهر جامعهه را امکهانپهذیر
میسازد .از دیدگاه وی ،فرهنهگ تخصصهی عبهارت اسهت از آن دسهته پهذیرشههای
اجتماعی است که تولیدکنندگان و مصر

کنندگان آن ،افراد محدودی از جامعه هستند

زاهد« ،فرهنگ بنیادی ،مجموعه اموری است که امکهان تحهول و بالنهدگی در فرهنهگ
تخصصی جامعه را فراهم مینماید».
اگر فرهنگ را مجموعه ادراکات به توافق جمع رسیده تعریف کنیم و ادراکهات ههر
انسان را مشتمل بر ادراکات قلبی ،عقلی و حسی بدانیم ،میتوانیم بگهوییم :در فرهنهگ
هر جامعه ،ادراکات قلبی و همچنین ادراکات عقلی و حسهی بهه توافهق جمهع رسهیده
خواهیم داشت .اگر برای این سه دسته ،وجود واقعی در نظر داشته باشیم ،ادراکات بهه
توافق جمع رسید قلبی ،خود دارای بعد حسی ،عقلی و قلبی ،برای نشان دادن ،تفهیم و

تحلیل نسبت فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان ...

که سطح تحصیالت و سواد باالتری دارند (همو ،فرهنگ به مثابه رسانه .)۶4 ،از دیدگاه
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تخصصی بر روی هم ،فرهنهگ تخصصهی جامعهه را تشهکیل مهیدههد و در مجمهوا،

باور خویش است .ادراکات عقلی به توافق جمع رسیده نیز برای نشان دادن و ملمهو

1 Ralph linton
2 Edward Sappier
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کردن خود ،به حیثیتی حسی ،برای فهم خود به بعد عقلی و برای به باور درآمدن خهود

به وجهی قلبی نیاز دارد .ادراکات به توافق جمع رسید حسی نیز همین طور؛ از اینرو
میتوان گفت دارای سه الیۀ فرهنگی از جنسهای قلبی ،عقلی و حسی خواهیم بود که
هر یک سه بعد قلبی ،عقلی و حسی دارند .الیۀ قلبی که دریافتههای قلبهی بهه توافهق
جمع رسیده را دربر میگیرد ،باورهای جمعی است که ارزشها و اخال جامعه را رقم
میزند .ارزشها و اخال هر جامعه ،بنیادهای فرهنگها را تشکیل میدهد .ازاینرو آن
را الیۀ بنیادی فرهنگ میخوانیم .الیۀ عقلی که عمدتاً توسط متخصصان و اندیشهمندان
جامعه دریافت و جمع بندی میشود ،دربر گیرند علم و معرفت آن جامعه اسهت و آن
را فرهنگ تخصصی مینامیم .الیۀ حسی که آشکار میگردد و در رفتارهای عموم تجلی
مییابد ،آداب و رسوم و همۀ رفتارهای جمعی است که فرهنگ عمومی نامیده میشود.
هر یک از این الیهها دارای سه بعد قلبی ،عقلی و حسی هستند که به این ابعاد نیهز بهه
جدول  :1ماتریس یا الگوی پایۀ فرهنگ

سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

ابعاد الیههای فرهنگ

گرایش

بینش

کنش

بنیادی
تخصصی

گرایش بنیادی
گرایش تخصصی

عمومی

گرایش عمومی
(ارزشهای اجتماعی)

بینش بنیادی
بینش تخصصی
بینش عمومی
(هنجارهای
اجتماعی)

کنش بنیادی
کنش تخصصی
کنش عمومی
(سبک زندگی)

منطق سیستمی ،معرفتشناسی سهوجهی و موضوا فرهنگ دارای سه الیه و سه بعد،
اتخاذ روش استفاده از الگو را پیش روی ما قرار میدهد .از آنجا که که سیستم فرهنگ
دارای سه الیۀ بنیادی ،تخصصی و عمومی است و هر یهک از ایهن الیهههها ،سهه بعهد
گرایش ،بینش و کنش دارند ،برای تحقیق دربار فرهنگ ،یک جدول یا الگوی سهه در

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-07

ترتیب گرایش ،بینش و کنش میگوییم (همو.)۶5 ،

سه به دست میآید .از حالل ضرب سه الیه در سه بعد فرهنگ ،نُهه عامهل نظهری در
جایگاه و مرتبۀ سیستمی خود به دست میآید که الگوی مها بهرای مطالعهۀ فرهنهگ بهه
شمار می رود .برای مطالعۀ هر فرهنگ بر اسا

این الگو ،شناسایی مصادیق نظری ههر
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در ادامه برخی از شاخصترین مؤلفههای فرهنگ عمهومی و بنیهادی جامعهۀ تحهت
حاکمیت آلبویه با مراجعه به متون اللی گزینش ،تبیین و تحلیل شده است.
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یک از این نُه عامل در آن فرهنگ الزم است.

فرهنگ عمومی
 .1ارزشهای اجتماعی
نسب ،نَشَب و اُبُوَّه

در متون قرن چهارم ،تواناییهای افراد ،غالباً بر اسا

حسب و نسب آنهها تولهیف

میشد .نسب ،امری موروثی و نتیجۀ تأثیر دودمان فرد بر وضع و حال او بهود .حسهب
افتخاری بود که از راه کردار به دست میآمد .گاهی ارزش فرد بر اسا

مقولهۀ سهومی

به نام نشب یا ثروت نیز برآورد میشد .این الطالحات از نظر مردمان سدههای چهارم
و پنجم متراد

نبودند؛ اما تعریف یک مؤلهف آن دوره از حسهب ،اغلهب بها تعریهف

مؤلفی دیگر از نسب همروشانی داشت و بر عکهس .ایهن همروشهانی ،دلیهل پهوچی یها
بیاهمیتی چنین الطالحاتی نبود ،بلکه بازتاب سردرگمی جامعهای به شمار مهیرفهت
تولیف ارزش شخصی خویش برای اقرانشان داشتند .تقریباً در آن عصر همه پذیرفتهه
بودند که وراثت تا حدی بر استعداد و توانایی انسان مؤثر اسهت و بیشهتر افهراد ،تهأثیر
بسیار زیاد آن را باور داشند .تصور میشد گروههایی از مردم که تباری مشترا دارنهد،
و تغییرناپذیر تلقی نمیشد؛ چنانکه جاحظ میگفت:
نه هر یونانیای فیلسو

است و نه هر چینیای لنعتگر .اما این استعدادها در

آنها شایعتر و کاملتر از آن است که در مردم دیگر دیده میشود.

ابنقتیبه نیز توضیح میدهد که خداوند آدم

(جاحظ)73 ،

را از مشتی خهاا آفریهد کهه از همهۀ

بخشهای جهان فراهم آمده بود .از ایهنرو انهواا گونهاگون طینهت آدمهی را در خهود
داشت .تأثیر این وراثت ممکن است در نسلی دیده نشود؛ چنانکه ابنقتیبه گفته است:
شاید کسی از نظر منش یا شمایل و همم یا از همۀ این لحهاظهها بهر خهال

تحلیل نسبت فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان ...

به سبب تأثیر وراثت ،از استعدادهایی ویژه برخوردارند؛ اما با این حال ،تأثیر آن مستقیم
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که افراد در آن ،راههای گوناگونی بهرای بهرآورد ظرفیهت یکهدیگر و مههمتهر از همهه

پدرش باشد؛ زیرا لفات خود را از نیاکانش بهه ارث بهرده اسهت کهه او را از

از این گفته برنمیآید که وراثت را باید نادیده گرفت؛ بر عکس ،بیشهتر نویسهندگان
معتقد بودند وراثت را باید از منظری گسترده بررسی کرد تا بتوان لهفاتی را تشهخیص
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لفات پدر و مادرش دور میکنند.

(ابنقتیبه)358- 3۶0 ،

داد که ممکن است در یک یا چند نسل آشکار نشوند و آنگاه دوباره ظاهر گردند.
اگر کسی می توانست توانایی فردی را تها حهدی از طریهق نسهب وی بهرآورد کنهد،
میتوانست آن را تا حدی از طریق حسب او ،افتخاری که از راه کردار به دست میآمد
نیز به دست آورد؛ اما حسب ه چنانکه برخی محققان تصور کردهاند ه لهرفاً دسهتاورد
شخصی دارند حسب نبود .بر اسا

اغلب تعاریف ،بیشتر کردارهایی کهه پدیدآورنهد

حسب فرد تلقی میشدند ،نه به دست دارند حسب ،بلکه به دست نیاکهان او لهورت
گرفته بودند .جاحظ به لراحت میگوید:
کردارهای عالی پدران و کنشههای پیشهین نیاکهان همهان حسهب پسهرانانهد.
(جاحظ)12 ،

سنت دیگری نیز وجود داشت که بر موفقیت شخصی فرد ،فارغ از حسهب و نسهب
میگوید که به سبب الل و نسب ناچیزش ریشخند مهیشهود« :نسهب مهن بها خهودم
آغاز میشود؛ نسب تو با تو ختم مهیشهود» .تنهوخی از پهدرش عقیهدهای مشهابه نقهل
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

میکند که گفت:
فقر نسب اگر مرد خود فاضل باشد مایۀ شرمساری نیست و بهویژه عالمهان را
نباید به این سبب سرزنش کرد .به گمان من ،آنکه ناچیز بوده و در جههان بهه
جایی رسیده است ،یا بینوا بوده و توانگر شده است ،افضل است از کسهی کهه
در ناز و نعمت و جالل زاده شده است؛ چون آنکه چنین زاده شده ،از تهالش
دیگری بهرهمند میشود و خود هیچ ندارد که بتوان او را ستود ،ولی آن کهه بها
کوشش و زحمت خود به این چیزها دست یافته،

فاضلتر است( .تنوخی)111 /1 ،

در حقیقت اگرچه دو الطالح «حسب» و «نسب» ،غالباً در مباحهث نظهری بهه کهار
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موروثی او تأکید میکرد .تنوخی ه قاضی بویی ه از حاضرجوابی معرو

عربهی سهخن

میآمدند ،در تولیف تناسب افراد با شغل یا مقام اجتماعیشان ،عموماً به الطالح اُبُوَّه
یا پدرانگی برمی خوریم .به گفتۀ تنوخی ،بیاعتباری مقام قضاوت در وزارت ابنفهرات
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(همو .)115 ،ابنجوزی آورده است که محمد بن یحیی الصولی ه ادیب و شهطرنجبهاز
معرو

ه از اُبُوّتی عالی برخوردار بود؛ زیرا نیای او لول بود و خاندان وی پادشهاهان
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آغاز شد؛ زیرا وی مردانی را که نهه دانهش داشهتند و نهه ابهوه ،بهه قضهاوت گماشهت

جرجان بودند .از اینرو فرزندان لهول کاشهانی سهرآمد شهدند و بهه مقامهات دولتهی
رسیدند (ابنجوزی.)359 /۶ ،
نمود برخی از این اندیشهها را میتوان در استخدام کارمندانی کهه در دسهتگاه اداری
به کار گرفته میشدند دید .شهرت مداوم خاندانهای دبیری که در هر نسهل گهاهی بهه
تهمت و غضب دچار میشدند تا حد بسیاری نتیجۀ اعتقاد گسترده بهه ابهوّت بهود .در
انتخاب وزیر ،خلیفه خود را به انتخاب پسران وزیران (اوالد الوزراء) محدود نمیکهرد؛
اما این قاعده که احتمال وزارت وزیرزادگان بیشتر است ،چنان رواج داشت که در دور
بوییان ،پسران وزرا را هر چه بیشتر برای وزارت بر دیگران ترجیح میدادند و در اوایل
قرن چهارم ،خاندان هایی وجود داشهتند کهه نسهل در نسهل بهه وزارت رسهیده بودنهد.
وزیرزادگان در این دوره گروه اجتماعی مشخصی بودند و مجموعاً به همین نام خوانده
میشدند .از نظر آماری ،تنها اقلیتی از آنها به وزارت میرسیدند ،اما دارای استعدادی به
گیرد .هنگامی که حکومهت از حلقهۀ نامزدههایی کهه مشهمول ابهوّت بودنهد پها فراتهر
میگذاشت ،نامزد بیگانه باید برای اثبات شایسهتگی خهود کوششهی فهراوان بهه خهرج
خود دارد (ابناثیر.)387 /9 ،
برای مثال در سال  442فرمانروای فاطمی مصر ،مردی را به وزارت گماشت کهه بهه
تعبیر ابناثیر« ،شایستگی وزارت نداشت و سزاوار زمینداری و کشاورزی بود» (همهو).
به نظر میرسد وی در درازمدت نتوانسته بود معالرانش را قانع کنهد شایسهتگی مقهام
خود را دارد و از او به عنوان مردی یاد میکردند که به زور از جایگاه مناسب خهود در
زندگی فراتر رفته بود.
 .2هنجارهای اجتماعی

تحلیل نسبت فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان ...

میداد .او باید نشان میداد که با وجود ابوّت متفاوتش ،باالترین معیارها را بهرای مقهام
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شمار میآمدند که حکومت میتوانست از آن برای مسئولیتهای بهزرگ اجرایهی بههره

لباس

سدههای نخستین اسالمی بسیار مورد توجه بود .بوییان بهه رواج کامهل سهبک پوشهش
ایران باستان کمک کردند .پیروی آنان از سبک پوشش دربار ساسانی بهه حهدی شهدید
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سبک پوشش ایرانی به عنوان یکی از آشکارترین نشانههای نفوذ فرهنگ ایرانهی ،در

بود که بخش اساسی تقلید عمومی آنان از رسهوم پادشهاهان قهدیمی ایهران را تشهکیل
میداد .این لبا

درباری متشکل از قبا با آستین ،اغلب از ابریشم زربافت بود؛ چنانکهه

تا زمان یزدگرد سوم نیز یکی از تشخصات حاکم به شمار میآمد (بیهقی.)289 ،
سر شخصیتهای برجسته بویی ،اغلب با نیمتاج زینت مییافت (ابهناثیهر.)212 /2 ،
کاله سیاه و دراز ایرانی (قَلَنسُوَه) در میان مردم ،گسترشهی وسهیع داشهت (الهطخری،
 .)138در عصر ساسانیان این کاله حتی نزد شخصیتهای برجسته نیز بسهیار بها ارزش
بود (ابناثیر .)148 /2 ،تود مردم در عصر بوییان به طور کلهی کالههی از پوسهت بهرّه
اغلب به رنگ مشکی بر سر داشتند .افزون بهر آن ،دسهتار نیهز رواج داشهت (مقدسهی
بشاری )41۶ ،که اغلب با حفاظی برای گردن همراه بود و در خراسان ،قومس ،هرات و
سیستان رواج داشت (همو ،)328 ،در حالی که در خوزسهتان و مهاوراءالنهر آن را تنهها
نجبا (همو ) 41۶ ،و در مرو فقط علما و فقها با پیچیدن دستاری بلند به کهار مهیبردنهد
پیراهنی پشمین (دُرّاعهه) (الهطخری )138 ،و چنهانچهه ممکهن بهود ،ردایهی پشهمین
میپوشیدند (مقدسی بشاری .)41۶ ،به عنهوان لبها

زیهر نیهز نهوعی تونیهک (غِاللهه)

سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

استفاده میشد .نجبا کفشهایی که گاه مزین به سنگهای قیمتی بود بهه پها مهیکردنهد
(همو .)440 ،سوگوار بودن نیز با پوشیدن لبا

سیاه یا توسط حمل پرچمی سیاه ابهراز

میشد (الروذراوری.)2۶0 ،
بیتردید برای مردم عادی لبا های مختلف محلی وجود داشته است؛ اما ایهنگونهه
لبا  ،تنها در نواحی دوردست ،مانند دیلهم و گهیالن مهدتههایی مدیهد دوام داشهت
(ابناثیر .)7 / 8 ،بر اسا

گزارش منابع ،سبک پوشش در بین النهرین که تحت سیطر

ایران بود ،با وضعیت پوشاا مردم خوزستان (الطخری ،)91 ،فار

(همو ،)289 ،ری
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(همو .)327 ،زنان مانند عصر ساسانیان ،گوشواره را دوست داشتند .مردم عادی اغلهب

(همو )208 ،و حتی بست ،تفاوتی چندان نداشت (همو.)245 ،
 .3کنش جمعی
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بازی مطلوب محافل بزرگان که وزیران و مقامات عالیرتبه اغلب بدان میپرداختنهد
و کم و بیش اینجا و آنجا از آن یاد شده است ،بیش از همه چوگان بود (ابناسفندیار،
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بازیها

 .)211کُشتی بهویژه نزد قبایل به عنوان ورزش ملی حفظ شد و سرس با روی کار آمدن
آل بویه اهمیتی عمومی یافت ،چنانکه توسط آنان تها بغهداد نیهز گسهترش پیهدا کهرد.
آوردهاند معزالدوله در بغداد هو

تماشای کشتی کرد .حلقهای در میدان ترتیب دادند،

تیرکی افراشتند و پارچههای حریر و ابریشم بر آن آویختند و کیسههههای پهول زیهر آن
گذاشتند .بر دیوار میدان طبل و نای و بر در آن دهل میزدند ،آنگهاه بهه مهردم اجهازه
ورود داده شد و هر کس زودتر رسیده بود ،پارچهها و پولها را لهاحب شهد .سهرس
جوانان بغداد آمدند در هر گوشه ای بهه کشهتی مشهغول شهدند و برنهدگان در حضهور
معزالدوله با یکدیگر کشتی میگرفتند و آنکه بر همه چیره میشد ،حقهو و مسهتمری
میگرفت .به گفتۀ ابنجوزی ،در آن مسابقه چهبسیار چشمها و پاها که آسیب و لدمۀ
فراوان میدید! (ابنجوزی.)573 ،
به طور کلی بازی ،زمانی میتوانست از مهارت جسمانی فالله گیرد که به سرگرمی
(ابناثیر)174 / 8 ،؛ چنانکه گاه شطرنج ،بازی بومی و قدیمی ایران نیز با چنین مفهومی
ارزیابی میشد و البته با وجود این ،مورد توجه عامهه بهود .آوردهانهد محمهود غزنهوی،
شطرنجبازی میکرده و اوقات خود را به بطالت گذرانده است (همو.)128 /9 ،
فرهنگ بنیادی
الف) سوگند

از دیدگاه مردم قلمرو بوییان ،سوگند مبنایی کمتر آشکار ،اما عمیقهاً مههم در روابهط
فشرده ای داشت که میان انسان و خدا برقرار بود .در قرآن کهریم ،مجموعههای کامهل از
پیمانها میان انسان و آفرینندهاش که با پیمان ازلی آدم آغاز میشد ،به منزلۀ الگوی کهن
و ضامن نهایی هرگونه تعهد جدی میان یک انسان با انسان دیگر بود .قرآن مستقیماً بهه

تحلیل نسبت فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان ...

مجدالدوله بویهی از ری را که طبق قرارداد نزد وی به گرو بود سرزنش میکهرد کهه او
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مطلق تبدیل میشد و در این لورت به منزلۀ نشانهای از انحطهاط ارزیهابی مهیگردیهد

مسائل مذهبی دربار ریشۀ مسئولیت انسان در برابهر خداونهد مهیپهردازد و ایهن نکتهه
خداوند بود که در ازل بسته شده بود؛ به یک معنا آدمی تنها به سبب ایهن پیمهان دارای
مسئولیت اخالقی کامل به شمار میآمد .خداوند همۀ انسانها را در ازل گرد آورد:
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اهمیت فراوانی داشت که در قرآن ،دلیل مسئولیت انسان ،پیمانی استوار میهان انسهان و

و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزنهدان آدم ،ذریّهۀ آنهان را برگرفهت و
ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتنهد« :چهرا،
گواهى دادیم» تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این [امر] غافل بودیم .یا بگویید
پدران ما پیش از این مشرا بودهاند و ما فرزندانى پس از ایشان بودیم .آیا مها
را به خاطر آنچه باطلاندیشان انجام دادهاند هالا مىکنى؟

بر اسا

(اعرا )173 - 172 ،

این آیات ،انسان برای غفلت ،هیچ عذر و بهانههای نهدارد .ایهن بهانهه نیهز

پذیرفته نیست که کسی زاد پدر و مادری باشد که از خدا رویگردان شهدهانهد و آنهان
مسئول بیاعتنایی فرزندانشان به خدا باشند .به تعبیری همۀ انسهانههای آینهده در ایهن
پیمان ازلی حاضر و فرد فرد آنان شاهد بودهاند و از اینرو با خدا وارد توافقی شدهانهد
که آنها را در مقابل معبود یکتا ،مسئول و مکلف میکند.
این استدالل ،نیرو و مشروعیت خود را وامدار احترامی بهود کهه سهنت اسهالمی در
مهمترین جنبۀ همۀ مباحث مربوط به وظایف و تکهالیفی بهود کهه بهدون اجبهار اجهرا
میشد .سوگند بیتردید جزء نسبتاً کوچکی از آن نوا تکلیف و وفهاداریای بهه شهمار
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

میرفت که جامعه را متحد نگه میداشت؛ اما چون سوگند بیان رسمی تعهد بود ،بعضی
پیشفرضهایی را که در دیگر شکلهای تعهد اجتماعی نهفته بود برمال میکرد و چون
سوگند از پذیرش عام برخوردار بود ،دیگر شکلهای تعهد اجتمهاعی نیهز تها حهدی از
الگوی بیعت پیروی میکردند .بوییان تنها بر اسا

آیهای از قرآن کریم ،چنین اهمیتهی

را برای عهد و پیمان قائل نبودند .این اهمیت از آن حیث بود که نظام سوگند با جامعۀ
ایران از عهد باستان کامالً تناسب داشت و افزون بهر آن ،قهرآن و سهیر پیهامبر سهوابق
بسیاری به دست میداد که در آن ،عهد و پیمان دقیقاً اهمیت اساسی داشت.
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نخستین سده های خود برای سوگند و عهد و پیمان قائل شد .در زمان آل بویه ،سوگند

گاه سوگند خوردن به پیامبر یا به قرآن کهریم معتبهر شهناخته مهیشهد؛ امها تنهها بهه
این دلیل که سوگند به حامل وحی الهی یا تجسم عینی آن به معنهای تأییهد خداونهدی

8۶

شکل عرضه میداشت .خداوند شاهدی فعال نه منفعل برای پیمهانی معتبهر بهود؛ زیهرا
در لورت سوگند یاد کردن به خهدا و سهرس بهی وفهایی بهه آن پیمهان ،نفهرین او بهه
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خدا و پیمان ازلی انسان برای فرمانبرداری از قانونی اخالقی بود که قرآن به کاملتهرین

جان خریده میشد .این استدالل را بیشهتر مسهلمانان چهه در زمهان آل بویهه و چهه در
قرنهای پیش یا پس از آن پذیرفته بودند .استفاد گسترده از سوگند در این دوره بهرای
ایجاد یا تحکیم تعهدات نشان میدهد مردم این استدالل را با تمام وجود قبول داشهتند
(مسکویه رازی.)74 /2 ،
نظام س وگند چنان رواج عام داشت و چنان برای بسیاری از اشکال عمل سیاسی الزم
بود که هیچ رهبری نمیتوانست مدتی دراز آن را نادیهده بگیهرد .بهاءالدولهه (م) 403
ه فرمانروای بویی ه به پیمانشکنی در موارد متعدد معرو

بود و مردی فارغ از اخال

و تا حدی عملگرا به شمار میرفت؛ اما در برابر توقعات کلی جامعه سر فرود مهیآورد
و نشان میداد به عهد و پیمان خود نسبت به دیگران بها جهدیت تمهام عمهل مهیکنهد.
ابوعلی بن اسماعیل ،وزیر بهاءالدوله که مغضوب او واقهع شهده بهود ،در سهال  392از
بازگردد .بدینرو کسی را فرستاد و از بهاءالدوله خواست با تأیید یکی از رؤسای علوی
به نام ابواحمد موسوی ،اماننامهای به او بدهد .بهاءالدوله گرچه میخواسهت کهه امهان
نامه جامع نباشد ،اما موافقت کرد؛ ولی فرستاد مزبور با سوگند (یمین) مکتوب بلنهدی
بلند شروا به خواندن آن کرد و در میانه بازایستاد که سؤالی بررسد .فرستاده زمین را در
برابر پادشاه بوسید و از او خواسهت سهوگندنامه را بهاز بهدون وقفهه از آغهاز بخوانهد.
بهاءالدوله خشمگین شد ،اما سند را بدون وقفهه از نهو خوانهد و در پایهان آن نوشهت:
«بدین سوگند قسم یاد میکنم و بهه گهردن مهیگیهرم کهه شهروط آن را رعایهت کهنم»
(الصابی.)431 ،
این داستان نشان میدهد مردم این دوره ،سوگند فرمانروایی نسبتاً بهیاخهال چهون
بهاءالدوله را نیز جدی میگرفتند .فرستاد ابوعلی میدانست شاه فریبکار است ،اما بهاز

تحلیل نسبت فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان ...

بازگشت و بهاءالدوله بیدرنگ متوجه شد سوگندنامه جامع و فراگیر است .او با لدای
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زندان گریخت و پس از اینکه مدتی متواری بود ،خواست به او امان دهند که به شیراز

هم خطر خشم او را به جان خرید که مطمئن شود سوگند استوار است؛ چون بیوقفهه
بهاءالدوله ممکن است از تر

شرمساری آینهده در برابهر ایهن رهبهر محتهرم خانهدان

علوی ،از خیانت خودداری کند .اهمیت فو العاد سوگندها در حضهور چنهین مهردان
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بر زبان آمده بود .او اطمینان داشت ابواحمهد موسهوی ،سهوگند را جهدی مهیگیهرد و

محترمی بود که با وجود پادشاهانی فرومایه ماننهد بهاءالدولهه ،باعهث مهیشهد سهوگند
همچنان شکلی مهم از عمل سیاسی باشد.
هنگامی که محمد بن عمر ه یکی از علویان توانگر و بسیار اهل سیاسهت ه در سهال
 388از مارش در جنوب عرا که از غضب بهاءالدوله به آنجا گریخته بهود بازگشهت،
اماننامه ای به خط خود بهاءالدوله گرفت و از مهذب الدوله حاکم مهارش خواسهت در
پایان امان نامه بنویسد « :حسن نیت به شریف [محمد بن عمر] برابر است با حسن نیت
به من و خیانت به او نیز چنین است .اگر بهاءالدولهه از پیمهانههایی کهه گرفتهه شهده
رویگردان شود ،هیچ حقی به گردن من یا بیعت من ندارد» .حتی کسهانی کهه از خهدا
نمیترسیدند نیز برای تر

از اینگونه گواهیها دلیل کافی داشتند (الروذراوری.)308 ،

ب) نذر

که مردم این دوره بر اسا

آن تعهدات جدید را نسبت بهه یکهدیگر بهه طهور رسهمی

میپذیرفتند و از نگاه شرا ،رسمیترین تعهدی بود که هر فرد خود بر عهده میگرفهت
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

و به شکل موروثی یا از راهی دیگر که آن فرد به اختیار خود برنگزیده بود به او منتقهل
نمیشد .نذر نیز کارکردی مشابه داشت و از سبک سوگند پیروی میکرد .تنهها تفهاوت
آن با سوگند ه که قَسَمی بین دو انسان بود و خدا را شاهد میگرفتند ه یکسویه قَسَهم
انسان در برابر خداوند بود .دربار اهمیت سوگند برای عمل سیاسی در عصهر آلبویهه،
شواهدی فراوان وجود دارد ،اما برای نذر شواهد کمتری در دسهت اسهت؛ چهون نهذر
امری خصولیتر به شمار میرفت.
شواهد نشان میدهند گویا نذر شیوهای بسیار رایج برای اظهار تعههد و شهاید حتهی
مهمتر از سوگند رسمی بوده است .نذر خصولی که در آن التزام به عملی خهاص بهر
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نذر ماهیتاً خویشاوند نزدیک سوگند بود .سوگند تقریباً تنها شیوهای به شمار میرفت

کسی جز نذر کننده تأثیری مهم نداشت ،جزئی اساسی از حیات معنوی مردم این عصر
به شمار میرفت .با توجه به تلقی جدی مردم از نذرهایی که تنها خدا شاهد آنها بود و
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عمومی را که نقض آنها موجب ننگ نیز میشد تا چه حد جدی تلقی میکردند .از این
نوا نذر خصولی ،نمونههای فراوانی در دست است .یکهی از آنهها در حکهایتی دیهده
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در لورت نقض آنها ،مجازاتی جز احسا

گناه نداشت ،میتوان پی برد افراد ،نذرهای

میشود که خصیبی وزیر معزول بازمیگوید و چون او در این حکایت ،تصویر بهدی از
خود ترسیم میکند ،حقیقت داشتن آن محتمل است.
هنگامی که ابنمقله در سال  322به وزارت رسید ،خصیبی و سلیمان بن حسن را به
عمان تبعید کرد .وقتی خصیبی در راه ،با خطر توفان و غر شدن مواجه شد ،از گناهان
خود توبه کرد و با خدا عهد بست جز ابنمقله ،به هیچیک از کسانی را که بها او بهدی
کردهاند زیان نرساند و گفت« :اگر بر ابنمقله دست یابم ،به سبب امشب و آنچه در آن
بر من گذشت از او انتقام می گیرم و با او به غایهت بهدرفتاری خهواهم کهرد» .سهلیمان
پرسید :در چنین حالی که رو در روی مرگیم ،به این شیوه سخن مهیگهویی؟ خصهیبی
گفت :نمیخواستم پروردگار خود را بفریبم .خصیبی نجات یافت و بر اسها

نهذرش

وقتی دوباره به قدرت رسید ،ظاهراً از دشمنانش انتقامی نگرفهت ،امها از بهدرفتاری بها
نذرها تنها نشانگر عزم راسخ نذرکننده یا نیت او بهرای تضهمین سهالمت اشهخاص
نبودند ،بلکه کارکرد سیاسی مهمتری نیز داشتند .برای فهم این کهارکرد بایهد نشهان داد
نیت در اخال اسالمی آن روزگار اهمیتی بسیار داشته است .سهوگند ،امهان و نهذر در
یکی از پلهایی بود که وفاداریهای سوگندمحور را به دیگر وفاداریهها در جامعهۀ آل
بویه پیوند میزد .هنگامی که وزیر رکن الدوله ،ابوالفضل بن عمید گفت :رکهن الدولهه،
غازیان خراسان را در سال  355به سبب حسن نیت خود و دعای رعیهت در حهق او و
عنایت الهی در باب مردم شکست داده است ،هم از حسن نیتهی سهخن مهیگفهت کهه
بهویژه در نذر و سوگند شاه آشکار میشد و هم از نیت خیری که در بسیاری از اعمال
به هم مرتبط و حاکی از دل نگرانی او برای رعایایش نهفته بود .این حسهن نیهت علهت
حمایت خدا از حکومت او به شمار میرفت .او عقیده داشت اگهر نتیجهۀ حسهن نیهت

تحلیل نسبت فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان ...

ارتباط با رفتار آینده نسبت به دیگران غالباً شامل اعالم حسن نیت نیز میشهد و نیهت،
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ابنمقله دری نورزید و او را با شادمانی به جلّاد تحویل داد (همدانی.)8۶ ،

شاه ،پشتیبانی خدا و حقشناسی رعایا باشد ،ایهن حسهن نیهت ،رعایهای او را ترغیهب
در برخی جنبهها ،هم فرمانروا و هم سلسله اش معتقد بودند مقام و موقعیت خهود را
با پیمانی ویژه شبیه نذر که با خدا بستهاند حفظ میکنند .البته از آنجا که رعایها طهر
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میکند برای شاه به درگاه خدا دعا کنند (مسکویه رازی.)228 /2 ،

این پیمان قرار نداشتند ،با قرارداد اجتماعی همسنگ نبود .با این حال آنان در آن ذینفع
بودند و به سود سلسله ای بود که مردم را به پذیرش این باور ترغیب میکرد که پیمهان
همچنان پابرجاست و هنوز به سود رعیت عمل میکند.
نمونۀ بارز این نوا پیمان در حکایتی آمده که خود ابنعمید بهازگو کهرده اسهت کهه
موفقیت نامنتظر رکنالدوله را هنگامی که در سال  340با فشار سنگین سراه سهامانی در
نزدیکی الفهان مواجه بود شرح دهد (نک :ابنخلکان.)119 /2 ،
اغلب کارهای عمومی نتیجۀ وفای به نذر وانمود میشد و باید مؤید این نکته میبود
که رابطۀ قراردادی و بنیادین فرمانروا و خدا به خواست خداوند ،همچنان برقرار اسهت
که رعایای چنهین فرمهانروایی از آن برخهوردار شهوند .پهس از تصهر

عهرا توسهط

معزالدولۀ بویی ،وزیر ،علی بن عیسی با اینکه پیر بود ،نزد او آمد که ادای احترام کنهد.
عنایت اوست ،تعمیر این شکا ها در نهرهای مرکز عرا اسهت کهه ریشهۀ ویرانهی و
انهدام سوادند .معزالدوله گفت :در حضور کسانی که اینجایند برای خدا نذر کردم کهه
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

هیچ چیز را بر این کار مقدم ندانم ،حتی اگر همۀ دارایی خود را در این راه خرج کهنم
(ابنجوزی.)240/۶ ،
نسبت فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان

با در نظر گرفتن دو الیۀ فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان به لورت سیستم فرهنهگ
و بررسی آن ،نتیجه میگیریم این دو الیه با یکهدیگر در تعامهل تنگاتنهگانهد و نسهبت
به هم خصلت زیربنایی ه روبنایی دارند .به عبهارتی فرهنهگ بنیهادی کهه حکهم زیربنها
را دارد ،خطوط اللی نظام اعتقادی ه ارزشی تلفیقی را ترسیم کرده و شهکل عملیهاتی
شده و اجرایی شد آن را فرهنگ عمومی ه رو بنا ه در خهود انعکها
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علی به پادشاه جوان گفت« :یکی از موضواهای مهم که شایستۀ توجه امیهر و مسهتلزم

مهیدههد .مهثالً

این باور که سرنوشت یهک یهک اعمهال بشهر و نیهز سرنوشهت تمهام زنهدگی انسهانی
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بنیادی ،در ایران از مدتهایی مدید پیش از اسالم معهرو

بهوده اسهت (اندلسهی)50 ،

و حتی از اواخر عصر ساسانیان نیز از منابع عربی نقل شده که یزدگرد سوم با منجمهان
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را میتوان از اوضاا و احوال ستارگان بهدسهت آورد ،بهه عنهوان مصهداقی از فرهنهگ

دربار مشورت میکرد و از آنان دستورالعمل میگرفت .تعیین وقت جنهگ قادسهیه نیهز
بدین وسیله انجام گرفت (ابناثیر .)1۶7 /2 ،پذیرش اسالم از سوی اکثریت ایرانیان نیهز
در رواج و انتشار این اعتقاد هیچ تغییری نداد؛ چنانکه در عصهر آلبویهه نیهز مهردم در
تمام امور از ستاره شناسان کسب تکلیف میکردهاند (همو ،)5۶ /9 ،تنجهیم در سهطحی
وسیع رواج داشت و شهرت آن در دور یادشده از محبوبیت آن در دور رنسانس ایتالیا
کمتر نبود (.)shumaker, 124
در کنار این عقیده ،باور دیگری که از دورههای باستانی سرچشمه میگرفت در ایهن
دوران رایج بود؛ عقیده به اینکه انسان میتواند در عالم خواب ،وضع آینده و حهوادث
آن را بشناسد یا اینکه از راهِ دیدن مردان مقد

یا مردگانی که بُعهد مکهانی دارنهد در

خواب ،تحصیل دستوراتی بنماید ،در میان تمام طبقهات اجتمهاعی اهمیتهی واال داشهت
ابزارهایی توجیه کننده استفاده میکردند یا از تعبیرهای مبنی بر موفقیت یا شکسهت در
جنگ پیروی میکردند .مثالً عضدالدوله ه پادشاه بویی ه به درباریانش گفت که مادرش
وقتی او را در شکم داشت ،حضرت علی

را در خواب دید و از او خواست بهرایش

میکند ،او را به پسری بشهارت داد کهه آینهدهای درخشهانی داشهت و آینهد نوادگهان
عضدالدوله را نیز پیشبینی کرد (مسکویه رازی .)41۶ /2 ،گفتن چنین داستانی که شاید
هستهای از حقیقت داشت ،برای پادشاه بزرگ کار آسانی بود .در واقع ،سهه فرمهانروای
نخست بویی داستانی مشابه دربار خوابی که پدرشان بویه دیده بهود گفتههانهد .مسهلّم
است که همۀ این داستانها مؤید منشأ الهی داشتن موفقیتهای آل بویه دارنهد .در ایهن
ادوار ،ارتباط بین ستاره شناسی و تعبیر رؤیا و همچنین ایمان به غیبگویی سالخوردگان
نیز مشاهده میشود (ابناثیر.)84 /8 ،

تحلیل نسبت فرهنگ عمومی و بنیادی بوییان ...

به درگاه خدا دعا کند .ایشان با دقت و تفصیلی که لحت داستان را بها تردیهد مواجهه
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(مسعودی .)41۶ /1 ،برخی فرمانروایان بویی برای تأیید خاندان خود از رؤیاها همچون

ال فهال نیهک یها فهال بهد زدن بهه
افزون بر اینها فال نیز مورد توجه بوده است .مهث ً
یا فال زدن به افتادن کاله سردار سراه هنگام رفتن به جنگ و یا به اینکه مرکب فرمانروا
هنگههام ورود وی بههه شهههر مادیههان بههوده اسههت (همههو .)49 /5 ،حههوادث آسههمانی یهها
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حوادث و اتفاقات ،همچون تفاؤل یا تشاؤم به لغزش شمشیر بر گردن محکوم به اعدام

آتشسوزی را نیز دلیل بر نارضایتی خدا میگرفتند و میکوشیدند آن را به وسیلۀ نمهاز
یا تقسیم لدقات دفع و رفع کنند (همو).
نتیجهگیری

آداب و آیینها از مهمترین مؤلفههای فرهنگی در شکلدهی هویت ملی هر قهوم بهه
شمار میآیند که از عنالری گوناگون همچون دین ،سهنن پیشهین ،محهیط جغرافیهایی،
رسوخ فرهنگ ملل دیگر و  ...متأثر میشود.
اگر به دقت و بر پایۀ شواهد بهه تحقیهق در فرهنهگ بنیهادی و عمهومی سهدهههای
چهارم و پنجم در عرا عهرب و غهرب ایهران برهردازیم ،تأثیرگهذاری شهدید فرهنهگ
ایران عصر ساسانی در هر دو الیه به روشنی دیهده مهیشهود .گرچهه تعصهبات قهومی
و نژادی اعراب در مدت چند سده تسلط بر ایران ،مانع از رواج برخی از آداب گذشهتۀ
شاخصههای فرهنگ ملهی ایرانهی را کهه در نتیجهۀ تعصهبات نهژادی و قهومی فاتحهان
عرب فراموش شده بود ،بار دیگر احیا کنند .با این وجود ،باید گفهت هرچنهد قسهمت
سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،زمستان 1395

عمد فرهنگ عمومی ایشان به ایران باستان و سنتهای ساسانی متکی بود ،امها حیهات
فرهنگی ایران در عهد آلبویهه نهه تقلیدکننهد لهر

بهود و نهه ادامهه دهنهد محهض

سنتهای ایران باستان؛ بلکه ترکیبی از میراث گذشته و ارزشها و دیدگاههای اسهالمی
را در خود داشت.
نیاز به اثبات این حقیقت نیست که فرهنگ ایرانی در طول دوران پیش از اسهالم بهر
سراسر آسیای مقدم تأثیر داشته است .واقعیت این است که انسجام طبقۀ حاکم اعراب و
احسا

برتری آنان از پذیرش همهجانبۀ دین اسالم در قرون اولیه ،نفهوذ اندیشههههای

ایرانی را محدود میکرد؛ اما همۀ این موانع در عصر عباسهیان در مقابهل هجهوم بهدون
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ایرانیان شده بود ،اما بوییان توانستند با بهرهگیری از آداب و سنن قومی و ملهی ،برخهی

وقفۀ عقاید ،آداب و رسوم و سلیقۀ ایرانی از میان رفت و خلفهای عباسهی در پهذیرش
عنصر ایرانی از همه پیشی گرفتند.
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پایان رسید و این زمانی بود که سلجوقیان ،حکومت خود را تها آسهیای مقهدم توسهعه
دادند .بدین وسیله ایران بار دیگر و به گونهای غیر از اشکال گذشته بها منهاطق قلمهرو
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در پایان باید گفت عصر نفوذ ماهیت ایرانی در حدود اواسط قرن پنجم هجهری بهه

اسالمی تحت رهبری بغداد ،مناطقی کهه بعهدها از ابتهدای عصهر مغهوالن بهه لهورت
مملکتی متحد و یکرارچه درآمد ،اما تحت رهبهری بیگانهه دوبهاره تجزیهه شهد مهرتبط
گردید .از لحاظ فرهنگی ،این وظیفه به ایران واگهذار شهد کهه ماهیهت ترکهی فرهنهگ
اسالمی آسیای مقدم را حفظ کند .اینکه آن را نیز رها کرد نشان میدهد تهوان ایرانیهان
پس از پذیرش اسالم ،چگونه همچنان بدون وقفه باقی مانده بود.
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