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درآمد:
دوران مه آلود و پر حادثه و ناآرامي كه گاهي از آن 
(زرين كوب، 1378)،  كرده اند  ياد  قرن سكوت»  «دو  به 
كنيم،  جدا  را  علوي  و  نبوي  سالهاي حكومت  چنانچه 
بوده  فاجعه آميز  بس  عملي  ديدگاه سياست  از  برسرهم 
است. افزون بر آنكه فتنة بزرگ يعني تقسيم امت اسالمي 
در همين دوران پديد آمد (طالبي، 164:1383)، خاندان 
مورد  آنان  دوستداران  از  بسياري  و  امامت  و  نبوت 
بويژه  عادي،  مردمان  به  رسد  چه  تا  گرفتند  قرار  آزار 
موالي و شيعيان و بر سرهم غيرعربها (ن.فراي، 1385). 
و  انديشه ورزي  عالم  بر  باوري»  «جبر  و  جباريت  اين 
مستقيم  اثر  شيعي  انديشه هاي  بر  بويژه  نظريه پردازي 
تخم  سختي ها  همة  با  شيعي  بزرگان  هرچند  گذاشت. 

اموي  حكومتهاي  شوره زار  در  را  حكمت  و  معرفت 
شيعه  سياسي  نظريات  تدوين  ولي  پاشيدند،  عباسي  و 
حميد  استاد  تعبير  به  افتاد.  تأخير  به  سده  سه  كمابيش 

عنايت:
تحوالت  در  سو  يك  از  بايد  را  تأخير  اين  «سبب 
از سوي ديگر در وقايع  سياسي كلي جامعه اسالمي و 
خاصي دانست كه بر اجتماع شيعيان اثر گذاشته است. 
آمدن  كار  روي  و  علي(ع)  حضرت  شهادت  زمان  از 
دائمًا  شيعيان  هجري  چهارم  سده  ميانه هاي  تا  امويان 
كارگزاران  و  خلفا  كشتار  و  آزار  و  تعقيب  معرض  در 
آزادي  خويش  عقايد  تبليغ  اظهار  براي  و  بودند  ايشان 
پيامبر اسالم(ص) را  نداشتند. امويان دشمني با خاندان 
اساس سياست عمومي خويش قرار داده بودند و چون 

دكتر علي اكبر اميني

رستاخيز فرهنگي آل بويه و هويت سازي ناتمام 
نقش صاحب بن عباد

چكيده:
از اوايل سدة چهارم هجري در خاور و باختر ايران حكومتهايي برپا شد كه از ديدگاه فرهنگي و سياسي 
در خط گسستن از معيارها و موازين حاكم بر بغداد بود. هرچند حكومت واقع در خاور ايران يعني «ساماني» 
دست به گونه اي هويت سازي زد كه در آن هم به زبان عربي پرداخته مي شد و هم به زبان فارسي، كه تكيه و 
تأكيد بر زبان فارسي بود، ولي حكومت آل بويه كه در باختر و مركز ايران پديد آمد، در شيوه هويت سازي راه 
ديگري مي پيمود. اين حكومت، همانند سامانيان، فرهنگ سازي و دانش پروري را در دستور كار قرار داده بود و از 
انديشه هاي ايرانشهري و سازوكارهاي سياسي ايران پيش از اسالم غافل نبود و سِر آن داشت كه آيين شهرياري 
در شرق باستان را زنده كند ولي طرفه آنكه در اين راه ـ شايد به عّلت هم مرزي و همسايگي با دولت عباسي ـ 
نه از زبان فارسي، كه از زبان عربي سود مي جست و كارگزار و استراتژيست اصلي اين سياست كه روزگار سه 
سلطان را در كارنامه تجربه خود داشت، صاحب بن عباد نويسنده و اديب برجسته آن زمان بود كه هم صاحب 
قلم بود و هم مرد شمشير، هم سياستمدار بود و هم سپهساالر و در خلوت و جلوت، در سوگ و سور و در 
لشكركشي و سپاهيگري حضور فعال داشت. در سايه حكومت دولتمرداني با فرهنگ و اديب و توانمند چون 
او بود كه انديشه سياسي شيعي بال و پر گرفت. شيعيان، آن بخش از داراالسالم را كه مي شد در آن به تشيع 
عمل كرد، دارااليمان مي گفتند. دارااليمان سرزمين آل بويه را در برمي گرفت كه در آن بر استقالل سياسي اصرار 
مي ورزيدند و براي رسيدن به اين هدف بايد هويت تازه اي براي خود تعريف مي كردند. ولي هويتي كه آل بويه 
درنظر داشتند، بيشتر با عنصر مذهبي و كمتر با عوامل ملي درآميخته بود و از همين رو مي توان گفت كه هويت 

مورد نظر آنان هويتي ناتمام يا متناقض نما بوده است.
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انحصار  در  را  اسالمي  حكومت  دستگاه  حال  عين  در 
قوم عرب در آورده بودند، در حق موالي يعني مسلمانان 
ايراني نيز انواع تعصبات و تضييقات را روا مي داشتند. 
خاصه  موالي،  و  شيعيان  ميان  الفتي  ناگزير  امر  اين  
ايرانيان پديد مي آورد كه به نوبه خود امويان را در نظام 
خويش گستاختر مي كرد. عباسيان هم كه دولت خويش 
از چندي  پس  بودند،  شيعيان  و  موالي  ياري  مديون  را 
بر روي ايشان شمشير كشيدند و همان سياست زور و 
خشونت را در برابرشان پيش گرفتند. با روي كار آمدن 
آل بويه در ايران (در حدود 320 هجري) كه از ديرباز با 
شيعيان روابط دوستانه به هم رسانده و سپس به مذهب 
ايشان گرويده بودند، اندك اندك اوضاع به سود شيعيان 

دگرگون شد. (عنايت، 138:1377)
در دوران حكومت بوييان و سامانيان بود كه زمينه 
فراهم  معتزلي  و  شيعي  انديشمندان  براي  نظريه پردازي 
اوتادي است كه  از همان  شد و صاحب بن عباد يكي 
هم در ايجاد و گسترش اين فضا مؤثر بوده و هم خود 
فرهنگ  و  دانش  و مشوق  فضيلت  قلم و صاحب  اهل 
بوده و دل در گرو عشق ميراث ايرانشهري داشته است. 
را  ديلمي  بويژه عضدالدوله  آل بويه  اگر دوران  بي گمان 
در  زيادي  اندازة  تا  عنوان  اين  ناميده اند،  طاليي  دوران 
پرتو كارداني و لياقت وزيران و مشاوران داهي و كافي 

به دست آمده است. (مهدي زاده،1387)
صاحب بن عباد، مرد قلم و شمشير و مديحه

صاحب اسماعيل بن عباد بن عباس به گمان قوي در 
استخر فارس پا به جهان گذاشته (326ق) و در طالقان و 
اصفهان بزرگ شده است. پدرش عبادبن عباس معروف 
به شيخ االمين كه از كاتبان قديم در دستگاه آل بويه بود، 
نخستين استاد وي به شمار مي رود. سپس صاحب در نزد 
ابوالفضل بن العميد تربيت يافت و همانند او در بالغت و 
انشا و شعر و حكمت از سرآمدان عصر محسوب مي شد 
لشكري  كارهاي  به  ديواني  امور  از  غير  او  مثل  هم  و 
نيز اشتغال مي ورزيد و سفرهاي جنگي او نيز خالي از 
پيروزي و كاميابي نبود. گفتني است كه اسماعيل، لقب 
«صاحب» را به سبب همنشيني با مؤيدالدوله يا ابوالفضل 

عميد به دست آورده است. (زرين كوب، 1367)
ثعالبي، ابن االنياري و سيوطي او را از امامان بزرگ، 
و  دانسته اند  عرب  لغت  در  اعتماد  قابل  و  برجسته 
مجلسي در مقدمه بحاراالنوار او را كوه لغت و عروض 

و عربي داني بزرگ شمرده است.
عبدالواسع جبلي (555) مي گويد:

صاحب راي از حشم زيبد ترا وقت هنر
حـاتم طـي از خدم زيبد ترا وقت سخا
نوشته اند.  كتاب   38 تا   18 از  را  صاحب  تأليفات 
معروفترين  و  دارد  نام  واالبتدا  الوقف  كتابش  نخستين 
است.  آمده  فراهم  مجلد  ده  در  كه  است  المحيط  آنها 
حديث،  لغت،  از  است  عبارت  نوشته ها  اين  موضوع 
اصول، كالم، رجال، تاريخ، عروض و مباحث شعري. او 
در ري كتابخانه بزرگي داشته كه براي حمل كتابهايش 
400 شتر الزم بوده و فهرست كتابخانه اش ده مجلد بوده 

است. (زرين كوب: 1367)
گشاده  دستي  انعام  و  بخشيدن صله  در  كه  آنجا  از 
داشته، بيشتر فاضالن و اديبان، دور او حلقه زده بودند. 
ثعالبي دست كم از بيست و سه شاعر نام برده است كه 
اشعار  قالب  در  و  مي يافته اند  حضور  وزير  مجلس  در 
عربي وي را مدح مي گفته اند (ن. فراي،1380) و ديگران 
بوده اند،  او  مديحه سراي  كه  زبان  عربي  شاعر  از 500 

ياد كرده اند.
صاحب نيز مانند استادش ابوالفضل عميد از كساني 
كه يا حاضر به مدح او نبودند و يا مديحه هايشان چندان 
با اغراق و مداهنه همراه نبود، مي رنجيد! چنانكه ابن نباته 
(يا ديگري) چون شعرش مقبول ابن العميد واقع نشد از 
صله محروم ماند و كارش به مطالبه و سئوال و جواب 
با وزير كشيد. ابوحيان توحيدي چون از چرب زباني و 
چاپلوسي بهره بسيار نداشت، از لطف و نواخت هر دو 
وزير محروم ماند اما با تأليف كتاب مثالب الوزيرين تا 
حدي خود را از خواري و جفايي كه از آنها ديد تشفي 

داد. (زرين كوب: 1367)

● با روي كار آمدن آل بويه در ايران (در حدود 
روابط  شيعيان  با  ديرباز  از  كه  هجري)   320
ايشان  به مذهب  به هم رسانده و سپس  دوستانه 
گرويده بودند، اندك اندك اوضاع به سود شيعيان 

دگرگون شد. 
در دوران حكومت بوييان و سامانيان بود كه زمينه 
معتزلي  و  شيعي  انديشمندان  براي  نظريه پردازي 
فراهم شد و صاحب بن عباد يكي از همان اوتادي 
است كه هم در ايجاد و گسترش اين فضا مؤثر 
و  فضيلت  صاحب  و  قلم  اهل  خود  هم  و  بوده 
مشوق دانش و فرهنگ بوده و دل در گرو عشق 

ميراث ايرانشهري داشته است.
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در حق  معروف عرب چون  شاعر  المتنبي  ابوطيب 
صاحب بن عباد مديحه سرايي نكرده بود، مورد بغض و 
نفرت او واقع شد و كينه اش را به دل گرفت. «اين كينه 
در رساله اي كه صاحب تحت عنوان الكشف عن مساوي 
آن  از  گذشته  و  گشت  ظاهر  نمود،  تأليف  شعرالمتنبي 
عده اي از اصحاب صاحب را واداشت كه براي رضاي 
خاطر او به تأليف كتابها و رساله هايي در نقد و رد شعر 

متنبي بپردازند» (زرين كوب، 156:1361)
بدين سان، او همانند بسياري از اهل سياست و قدرت 
اين نقطه ضعف را داشته كه ستايش را خوش مي داشته، 
و  مخور  دشمن  «فريب  سعدي:  گفته  به  آنكه  از  غافل 
غرور مداح مخر كه اين دام زرق نهاده است و آن دامن 
طمع گشاده. احمق را ستايش خوش آيد چون الشه كه 

در كعبش دمي فربه نمايد». (فروغي، 213:1366)
حكومت  تثبيت  براي  عباد  بن  صاحب  تالش 

بوييان
وفادارترين  و  برادر  عضدالدوله،  مرگ  از  پس 
ياورش مويدالدوله براي مدتي كوتاه بر تخت نشست. 
براي  جانشين  تعيين  كه  بود  دريافته  گرچه  مويدالدوله 
با  ولي  است،  دشوار  كاري  پهناورش  متصرفات  اداره 
پيشنهاد وزير نامدارش صاحب بن عباد كه از سال 356 

به جاي ابوالفتح بن العميد بر منصب صدارت تكيه زده 
بحران  مويدالدوله،  درگذشت  از  پس  ننهاد.  وقعي  بود، 
ولي  مي كرد،  تهديد  را  بوييان  دولت  بقاي  جانشيني 
درايت و كارداني صاحب، آن خطر را از ميان برداشت. 
صاحب بن عباد بر آن شد تا كاري كند كه تا آن زمان 
سابقه نداشت. با توجه به اين حقيقت كه دولت آل بويه 
ساالري  اشراف  اينكه  نيز  و  بود  نظامي  دولتي  هنوز 
به گردآوري  بنيادي در آن دولت داشت،  نقشي  نظامي 
پيشنهاد كرد  اين سپاه  به پشتيباني  آنگاه  پرداخت.  سپاه 
ري  به  بود،  شده  تبعيد  نيشابور  به  كه  را  فخرالدوله 
فراخوانند و به جاي برادر نشانند و سپاه پيشنهاد وزير 
گرگان  به  بي درنگ  فخرالدوله  آن،  از  پس  پذيرفت.  را 
شتافت كه گردآوري سپاه در آنجا انجام گرفته بود و در 
همانجا وي را به امارت برداشتند. بدين سان، صاحب بن 
عباد كارايي خود را به اثبات رساند. (ن.فراي،250:1385) 
دعوت صاحب از فخرالدوله براي جانشيني مويدالدوله، 
دفع  موجب  را  او  امارت  هم  كه  بود  آن رو  از  بسا  چه 
از او را  تحريكها در قلمرو جبال مي ديد و هم دعوت 
مايه استمرار وزارت خود مي يافت. اينكه در همان اوايل 
امارت فخرالدوله سكة طاليي به وزن هزار مثقال به نام 
«فخرالدوله و ملك االمه» براي پادشاه جديد ضرب كرد، 
فرمانرواي  دوستي  تملق  و  پرستي  زر  به  را  وي  توجه 
تازه نشان مي دهد. كار ديگري كه صاحب كرد و البته در 
انجام دادن آن به تحكيم جايگاه خويش نيز نظر داشت، 
كامه  علي  سپهساالري  گيري  فرو  براي  زمينه سازي 
خواهرزاده و سردار معتمد ركن الدوله بود.... صاحب با 
جلب موافقت فخرالدوله، اين سردار ديلمي را به دست 
با توقيف و مصادره همة  يارانش مسموم كرد و سپس 
اموال و اقطاعات او، هم خزانه خالي مخدوم را پر كرد 
و هم خود را از رقابت و مخالفت يك سپهساالر مقتدر 
و متنفذ كه پسر عمه مخدوم وي بود، ايمني داد. صاحب 
با اين گونه كارها، پيوسته گزارشهايي از ثروت اشخاص 
در  مردمان  دربارة  سخن چيني  بازار  و  مي كرد  دريافت 
دستگاه او بسيار گرم شده بود. (زرين كوب، 457:1367) 
صاحب بن عباد چون از ارزش خود بعنوان دولتمرد آگاه 
بود، به فخرالدوله پيشنهاد كرد وي را از وزارت معذور 
دارد. وي به خوبي مي دانست كه فخرالدوله با ادامه يافتن 
كارش بر پاية سياست عضدالدوله موافقت خواهد كرد! 
ايران  پابرجاي سياست شاهانة  صاحب همواره طرفدار 

پيش از اسالم بود.
با وجود كاستي گرفتن قدرت آل بويه پس از مرگ 

پس  بويه  آل  قدرت  گرفتن  كاستي  وجود  با   ●
فرهنگي  دستاوردهاي  عضدالدوله،  مرگ  از 
شاهزادگان  و  داشت  ادامه  همچنان  دودمان  اين 
ذوق  پرورش  به  گرايش  و  فرصت  هنوز  بويهي 
ادبي و علمي خود داشتند. در آن دوران بود كه 
شريف  چون  مايه اي  پر  و  دانشمند  شخصيتهاي 
ابن سينا و  و  ديلمي  مهيار  رضي و سيد رضي و 
و... پديد  بابويه  ابن  ابوالفرج اصفهاني، كليني و 

آمدند.
● آل بويه در اوج اقتدار كوشيدند با كمك كساني 
كه به شناخت تاريخ و انساب مشهور بودند، نسب 
بويه  تبار  از  ايشان  برسانند.  به ساسانيان  خود را 
مي شد  گفته  كه  بودند  ديلمي  نام  خسرو  فنا  بن 
شير  به  موسوم  قبيله اي  به  ديلم  طوايف  ميان  در 
زيل آوند (شير دل وند) منسوب بوده اند. درستي 
اين انتساب كه تبار آنان را به بهرام گور پادشاه 
ساساني مي رساند، مانند آنچه در مورد زياريان و 
حتي سامانيان گفته شده است، محل ترديد است.
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عضدالدوله، دستاوردهاي فرهنگي اين دودمان همچنان 
ادامه داشت و شاهزادگان بويهي هنوز فرصت و گرايش 
به پرورش ذوق ادبي و علمي خود داشتند. در آن دوران 
بود كه شخصيتهاي دانشمند و پر مايه اي چون شريف 
رضي و سيد رضي و مهيار ديلمي و ابن سينا و ابوالفرج 

اصفهاني، كليني و ابن بابويه... پديد آمدند.
چون  كساني  فرهنگي  سياستهاي  مديون  اينها  همة 
ابوالفضل عميد و صاحب بن عباد بود. با وجود وفاداري 
پس  عباد،  بن  صاحب  صادقانه  خدمات  و  مخلصانه 
و  كرد  مصادره  را  اموالش  فخرالدوله  او  درگذشت  از 
بدين سان حق ناشناسي خود را نسبت به وزير با تدبير 
خويش نشان داد. فخرالدوله پيش از مرگ صاحب نيز 
يك چند نسبت به او بد گمان شده بود و اين بدگماني 
به  را  فخرالدوله  صاحب،  كه  مي شد  زماني  به  مربوط 
بود  شده  مقرر  بود.  كرده  تشويق  عراق  به  لشكركشي 
كه فخرالدوله از راه خوزستان و صاحب بن عباد و بدر 
بن حسنويه كرد هم از راه كرمانشاه راهي بغداد شوند. 
ولي از آن رو كه امير ديلمي نسبت به وزير خود بدگمان 
شده بود و مي ترسيد كه او با پسر عضدالدوله دست يكي 
كرده باشد، وزير را با خود به اهواز برد و در راه هم به 
لشكريان صاحب سخت گرفت. در اهواز كارون طغيان 
كرد و در سدها رخنه پيدا شد. فخرالدوله كه مي پنداشت 
اين پيشامد بر اثر خدعة بهاءالدوله بوده است، اهواز را 
او  بدگماني  تدريج  به  اما  برگشت.  ري  به  و  كرد  رها 

نسبت به صاحب از ميان رفت. (اقبال، 1380)
به  نزديك  و  بستري  عباد  بن  صاحب  كه  هنگامي 
مرگ بود، فخرالدوله به ديدار او رفت و وزير با تدبير 
در آن حال به وي گفت: «هرچه در وسع و طاقت من 
ديباچه جواني و  تو كشيدم و  كار دولت  بود در رواج 
و  كردم  سپري  دولت  اين  كار  در  را  زندگاني  عنفوان 
بسيار خون جگر خوردم تا نام تو به اين سيرت رسيد. 
اكنون بنده مي رود و اگر امير بر همان طريقه رود بركات 
آن به روزگار همايون برگردد و مرا در آن نفعي نباشد 
ولي بدين خامل الذكر راضيم تا هم امير نيكونام باشد و 
هم رعيت در آسايش باشند. اما اگر خالف اين صورت 
بندد، بر اهل جهان چون آفتاب روشن شود كه آن همه 
را  كار دولت  اين چنين  و  بوده  بنده  پرداخته  و  ساخته 
زيان دارد و در ملك جهان خلل ظاهر شود. نبايد امير به 
قول صاحب غرض مفتن كار كند و عنان اختيار ازصوب 
صواب بگرداند.» ولي فخرالدوله كه مانند بسياري ديگر 
از اميران سخت نادان و كوته بين بود و عمري را به لهو 

و لعب و شرابخواري و  هرزگي گذرانده بود، نه تنها اين 
سفارشها را ناديده گرفت، كه روز پس از مرگ صاحب 
از خويشاوندان  و  كنند  را مصادره  او  اموال  داد  دستور 
آل  دستگاه  در  معتزله  بگيرند.  درهم  ميليون  يك  او 
شاگردان  از  عباد  بن  صاحب  چون  داشتند،  نفوذ  بويه 
ابوهاشم جبايي معتزلي بود و به آرا و باورهاي معتزله 
گفته   (161:1337 (گوهرين،  مي گذاشت.  احترام  بسيار 
مي شود كه خود او نيز بر همان مذهب بوده است. البته 
معتزله، گاهي همدليها  ميان شيعه و  بيفزاييم كه  را  اين 
چشم  به  يكسانيهايي  موارد  پاره اي  در  و  سازگاريها  و 
بزرگان  از  تن  دو  سوم  قرن  دوم  نيمه  «در  مي خورد: 
شيعه بغداد و از خاندان صاحب جاه و نام آور نوبختي 
بار  نخستين  ـ  موسي  بن  حسن  و  اسماعيل  ابوسهل  ـ 
آميختگي واقعي عقايد شيعه و اصل هاي معتزله را بنيان 
مي نهند. پس از آنها شيخ مفيد اصول كالم معتزلي را جز 
بزرگان  از  در يك مورد مي پذيرد و سيد مرتضي يكي 
بصره  معتزلي  مكتب  كالمي  عقايد  به  نيز  بغداد  شيعه 
مي پيوندد.... بدين ترتيب تشيع امامي در سير تحول خود 
چنان با الهيات معتزلي آميخته شد كه به قول مادلونگ، 
مورخان اسالمي در قرون وسطي و دوران جديد وسوسه 
مي شدند تا پيدايش آن دو را به يكديگر وابسته بدانند». 

(مسكوب، 101:1371)
نزديك  پيوندي  دوم سده هجري  نيمه  از  برسرهم، 

ميان شيعه و معتزله پيدا شد. (براون، 370:1375)
آل بويه در اوج اقتدار كوشيدند با كمك كساني كه 

برادر  از سه  ● در سال 334 هجري احمد يكي 
بويي وارد بغداد شد و از آن هنگام به مدت 110 
قيمومت  اقتدار و تحت  زير  سال خلفاي عباسي 
اميران بويي كه بيشتر عنوان اميراالمرايي داشتند، 
آن  سياسي  انديشه  بر  تحوالت  اين  گرفتند.  قرار 
انديشه  اثر گذاشت و مستقيم در پرورش  دوران 
سياسي كساني چون خواجه نظام الملك، ابوالحسن 

ماوردي و امام محمد غزالي مؤثر افتاد.
● همزمان با رنسانس و تجديد حيات فرهنگي در 
شرق ايران و ماوراءالنهر زير فرمان سامانيان، در 
باختر ايران نيز زير نفوذ بوييان رنسانس و تجديد 
حيات سياسي درحال رخ نمودن بود؛ چيزي كه 
به گفته والديمير مينورسكي، به راستي مي توان از 

آن بعنوان «ميان پرده ايراني» نام برد.
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به شناخت تاريخ و انساب مشهور بودند، نسب خود را 
به ساسانيان برسانند. ايشان از تبار بويه بن فنا خسرو نام 
به  ديلم  طوايف  ميان  در  مي شد  گفته  كه  بودند  ديلمي 
قبيله اي موسوم به شير زيل آوند (شير دل وند) منسوب 
بوده اند. درستي اين انتساب كه تبار آنان را به بهرام گور 
پادشاه ساساني مي رساند، مانند آنچه در مورد زياريان و 
حتي سامانيان گفته شده است، محل ترديد است. بوييان 
پيش از رو كردن به خدمات لشكري، گويا در ناحيه گيل 
در محلي از ساحل دريا كه بعدها به كيا گليش خوانده شد، 
زندگي ساده اي آميخته با فقر و فاقه و درخور ماهيگيران 
پسرانش كه هيزم شكني و  با  بويه  «ابو شجاع  داشته اند. 
ماهيگيري در نواحي ساحلي گيالن نمي توانست آنها را 
در سالهاي جوش و خروش گيل  دارد، ظاهراً  خرسند 
و  خراسان  بين  مرداويچ  و  اسفار  و  ماكان  كه  ديلم  و 
كرده  آغاز  تالش  قدرت  جستجوي  در  ري  و  جرجان 
(زرين كوب،  شد.»  وارد  لشكري  خدمات  به  بودند، 
علي  ابوالحسن  يعني  ابوشجاع  بزرگ  پسر   (418:1367
هنگامي  احمد،  و  حسن  كوچكترش  برادران  همراه 
اصفهان  در  مرداويچ  با  كه  فارس  حاكم  ياقوت  با  كه 
فارس درآويخت،  بيضاي  منطقه  بود، در  همپيمان شده 
ميان  بود و در  برابر سپاه علي  ده  ياقوت  اينكه سپاه  با 

لشكريانش شماري از افواج مخصوص خليفه بودند از 
بر  بويه  پسران  نام  هنگام  آن  از  بوييان شكست خورد. 
سر زبانها افتاد. در سال 334 هجري احمد يكي از سه 
برادران بويه وارد بغداد شد و از آن هنگام به مدت 110 
سال خلفاي عباسي زير اقتدار و تحت قيمومت اميران 
بويي كه بيشتر عنوان اميراالمرايي داشتند، قرار گرفتند. 
اين تحوالت بر انديشه سياسي آن دوران اثر گذاشت و 
مستقيم در پرورش انديشه سياسي كساني چون خواجه 
نظام الملك، ابوالحسن ماوردي و امام محمد غزالي مؤثر 
افتاد. (لمبتون، 1359) ناگفته نماند كه اين دگرگونيهاي 
علمي و فكري، نمي توانست جدا از انديشه كساني چون 
از  گروهي  درحالي كه  ديگر،  سخن  به  باشد.  مقفع  ابن 
و  خليفه  ميان  تازه اي  روابط  مي كوشيدند  انديشه ورزان 
مقام  دو  هر  وجود  كه  گونه اي  به  كنند،  برقرار  سلطان 
تشريع و توجيه شود، همزمان كوششي فرهنگي نيز براي 
نهادها و  تثبيت  پايه هاي قدرت عباسي و  سست كردن 
رنسانس  با  همزمان  بود.  شده  آغاز  ايراني  قدرت  بنياد 
ماوراءالنهر  و  ايران  شرق  در  فرهنگي  حيات  تجديد  و 
زير فرمان سامانيان، در باختر ايران نيز زير نفوذ بوييان 
رنسانس و تجديد حيات سياسي درحال رخ نمودن بود؛ 
چيزي كه به گفته والديمير مينورسكي، به راستي مي توان 
از آن بعنوان «ميان پرده ايراني» نام برد. بدين سان، همزمان 
و  زياريان  ماوراءالنهر،  و  خراسان  در  سامانيان  نفوذ  با 
ديرين  سنّتهاي  مي كوشيدند  ايران  باختر  در  نيز  بوييان 
فضاي  در  بيشتر  آنان  رويكرد  ولي  كنند،  زنده  را  ايران 
پارسي و  سياسي آشكار مي شد. سامانيان، ادب و زبان 
فرهنگي  رنسانس  راهبر  و  بركشيدند  را  ايراني  فرهنگ 
ايران بودند، ولي بوييان بر نوزايي انديشه سياسي ايران 
اصرار مي ورزيدند. تبار ايراني اميران بويي در پا گرفتن 

آگاهي سياسي آنان مؤثر بود. (گلجان، 61:1383)
اين  به  ايراني  بزرگ  خاندانهاي  كه  گفت  مي توان 
نكته پي برده  بودند كه سكه عربيت عباسي از رونق افتاده 
رياكار  و  فروش  دين  و  بي تقوا  و  عياش  فرمانروايان  و 
در  ندارند.  جايگاهي  و  پايگاه  ايرانيان  ميان  در  عباسي 
خويش  تبار  به  پهلوانان  كه  مي بينيم  فردوسي  شاهنامه 
مي نازند. اين نازش به خاندان و تبار، بويژه در داستان 
از هر جاي ديگر  بيشتر  ـ  اسفنديار  داستانها ـ رستم و 
ديده مي شود. (اسالمي ندوشن، 1356) اين سنت خود 
بوييان هم مي كشاند،  به دوران زياريان، صفاريان، و  را 
گرچه اين بار كمي رنگ و بوي نژادي به خود مي گيرد، 
طرح  عربي  نژاد  برابر  در  ايراني  دوده  و  تبار  زيرا 

و  خراسان  در  سامانيان  نفوذ  با  همزمان   ●
ايران  باختر  نيز در  بوييان  ماوراءالنهر، زياريان و 
كنند،  زنده  را  ايران  ديرين  سنّتهاي  مي كوشيدند 
ولي رويكرد آنان بيشتر در فضاي سياسي آشكار 
فرهنگ  و  پارسي  زبان  و  ادب  سامانيان،  مي شد. 
فرهنگي  رنسانس  راهبر  و  بركشيدند  را  ايراني 
ايران بودند، ولي بوييان بر نوزايي انديشه سياسي 
ايران اصرار مي ورزيدند. تبار ايراني اميران بويي 

در پا گرفتن آگاهي سياسي آنان مؤثر بود.
به  پهلوانان  در شاهنامه فردوسي مي بينيم كه   ●  
تبار خويش مي نازند. اين نازش به خاندان و تبار، 
ـ  اسفنديار  و  رستم  ـ  داستانها  داستان  در  بويژه 
اين سنت  از هر جاي ديگر ديده مي شود.  بيشتر 
خود را به دوران زياريان، صفاريان، و بوييان هم 
مي كشاند، گرچه اين بار كمي رنگ و بوي نژادي 
به خود مي گيرد، زيرا تبار و دوده ايراني در برابر 
نژاد عربي طرح مي شود. همين دگرگوني در سپهر 

انديشه ورزي نيز رخ مي دهد.
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مي شود. همين دگرگوني در سپهر انديشه ورزي نيز رخ 
مي دهد. مينورسكي رواج پندارهاي شكوفندة عرفاني و 
در  تعادل  ايجاد  براي  سنگي  پاره  مثابه  به  را  صوفيانه 
فرهنگ رايج پيش و پس از اسالم ايران مي داند. بعدها 
در  ايمان  با  و  مسلمان  ايرانيان  پندارهاي حماسي  نفوذ 
امامان  و  ديني  چهره هاي  سود  به  حماسي  آثار  آفريدن 
عين حال  در  ويژگي  اين  شد.  واقع  مؤثر  سخت  شيعه 
از احساس ميهن پرستانه شيعيان حكايت مي كرد. ديري 
سرافراز  بودن  ايراني  به  را  خود  كه  فرمانرواياني  نپاييد 
مي دانستند، از اين گرايش ايرانيان بيشترين بهره را بردند. 

(يان ريپكا، 1370)
بر  غزنوي  تركان  سامانيان،  شمع  مردن  فرو  با 
سرزمينهاي خاوري ايران چيره شدند ولي در سرزمينهاي 
باختري با نيرو گرفتن خاندان ايراني بوييان در كرانه هاي 
ايستادگي  كانون  پي درپي  كه سده هاي  مازندران  درياي 
كردن  زنده  براي  كوشش  بود،  شده  تازيان  برابر  در 
فرهنگ و تمدن ايران زمين ادامه يافت. برخي از شاهان 
ساماني افزون بر گرايش به انديشه هاي عقالني زير لواي 
اسماعيلي  و  باطني  انديشه هاي  به  نيز  چشمي  فلسفه، 
داشتند و در آن زمان، پيوندي ناگسستني ميان خردگرايي 
دنبال سنت زيدي  به  بويه اي  بود. شاهان  باطني گري  و 
كه  داشتند  توجه  فلسفي  تشيع  گونه اي  به  دربارشان 
فرمانروايي آنان را قرينة فرمانروايي سامانيان مي ساخت. 

(مهدي زاده، 1381)
شاهنشاهي  كهن  سنت  عضدالدوله)  (بويژه  بوييان 
ساساني را زنده و فرمانروايي خود را به سلطنتي واقعي 
بازگرداندن شاهنشاهي كهن  انديشه  البته  كردند.  تبديل 
ايران ابتكار آنان نبود بلكه سامانيان كه خود را از نوادگان 
ساسانيان مي دانستند، خواهان بازگشت شكوه و بزرگي 

شاهنشاهي ساسانيان بودند.
دانش  به  بوييان  دانش دوستي و گرايش  از  گذشته 
از عوامل مهم توسعه و شكوفايي سياسي  و هنر، يكي 
ـ فرهنگي در دوران آنان، مانند سامانيان، آسان گيري و 
رواداري فرمانروايان بود و آنچه آنان را به اين راه كشاند، 
و  تعصب  هم  بود،  ساسانيان  سختگيريهاي  تجربه  هم 
خشك انديشي فرمانروايان اموي و عباسي، هم ايستايي 
و تنگ نظري سايه افكن بر پاره اي از جنبشهاي سياسي، 

اجتماعي و عقيدتي! به گفته استاد زرين كوب:
مثل  نشان مي دهد كه در نهضت ها هم  «همه چيز 
امپراطوري ها هيچ چيز بيش از خشونت و بي تسامحي، 
فايق  آرمان  و  نمي انجامد  بي ساماني  و  ناخرسندي  به 

تبديل  حقير  و  مسكين  فريب  و  وهم  به  را  متعالي  و 
نمي كند. در اين باره داستان موبد كرتير كه ماني و مانويه 
را با ساير بدكيشان با خشونت بيرحمانه اي تعقيب كرد 
و داستان خسرو اول و هيربدان وي كه در دفع مزدك و 
نفي تعليم او از هيچ خشونتي خودداري نكردند، درس 

عبرت آموزي است». (زرين كوب، 1367)
جوئل  ل. كرمر در كتاب احياي فرهنگي در عهد آل 
بويه مي نويسد اگر تسامح و تساهل روشن انديشان طبقه 
حاكم نبود، امكان نداشت كه عصر رنسانس اسالمي در 

دوران آل بويه رخ دهد. (گلجان، 62:1383)
يكي از دانشمندان آن دوران ابوالحسن عامري است. 
دربارة او گفته اند كه «در فلسفه سياسي ابوالحسن بويژه 
پهلوي  از  شده  ترجمه  ايراني  نوشته هاي  تأثير  تحت 

توسط ابن مقفع بود». (كربن، 231:1373)
مانند صاحب بن عباد و  نكته در مورد كساني  اين 
شاگردان  كه  عميد  ابوالفضل  و  رازي  مسكويه  ابوعلي 
او درس  در محضر  از جمله خود عضدالدوله  بسياري 

آموخته اند نيز راست مي آيد. (بيات، 116:1383)
افزون بر آنچه ابن مقفع از زبان سانسكريت و پهلوي 

● مينورسكي رواج پندارهاي شكوفندة عرفاني و 
صوفيانه را به مثابه پاره سنگي براي ايجاد تعادل 
در فرهنگ رايج پيش و پس از اسالم ايران مي داند. 
بعدها نفوذ پندارهاي حماسي ايرانيان مسلمان و با 
ايمان در آفريدن آثار حماسي به سود چهره هاي 
اين  شد.  واقع  مؤثر  سخت  شيعه  امامان  و  ديني 
ميهن پرستانه  احساس  از  عين حال  در  ويژگي 
شيعيان حكايت مي كرد. ديري نپاييد فرمانرواياني 
كه خود را به ايراني بودن سرافراز مي دانستند، از 

اين گرايش ايرانيان بيشترين بهره را بردند.
بر  تركان غزنوي  فرو مردن شمع سامانيان،  با   ●
در  ولي  شدند  چيره  ايران  خاوري  سرزمينهاي 
با نيرو گرفتن خاندان ايراني  سرزمينهاي باختري 
بوييان در كرانه هاي درياي مازندران كه سده هاي 
پي درپي كانون ايستادگي در برابر تازيان شده بود، 
ايران  تمدن  و  فرهنگ  كردن  زنده  براي  كوشش 
سنت  دنبال  به  بويه اي  شاهان  يافت.  ادامه  زمين 
توجه  فلسفي  تشيع  گونه اي  به  دربارشان  زيدي 
فرمانروايي  قرينة  را  آنان  فرمانروايي  كه  داشتند 

سامانيان مي ساخت.
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و  انديشه  از  پلي  بدينسان  و  برگردانده  ميانه  فارسي  به 
زده،  اسالم  از  و پس  پيش  ايران  ميان  فرهنگ  و  تمدن 
خود نيز صاحب آثاري است كه دربرگيرندة همين پيام 
است و حلقه پيوند گذشتگان و آيندگان و ابزار اصلي 
انتقال تاريخ حماسي و نهادهاي ايرانشهري به مسلمانان 

به شمار مي آيد.
كتاب «رساله في الصحابه» او برنامه اي روشن داشت: 
باستان  ايران  در  گرفته  موروثي شكل  «اعمال حكومت 
روشمندترين  از  يكي  كتاب  اين  خليفه!».  مورد  در 
ليبرال  نوشته هاي سياسي اوايل اسالم بود. او ديدگاهي 
دربارة حقيقت دين اتخاذ كرد، تورع و جزم انديشي را 
مردود دانست. كساني را كه دستور مي دهند به چيزي كه 
نمي شناسيد ايمان داشته باشيد، محكوم و بردباري ديني 

را تبليغ كرد. (بلك، 34:1386)
در  ساساني  روزگار  بر  سايه افكن  سياسي  ديدگاه 
زمينة رابطه پادشاهي و دين، از راه كارنامه اردشير بابكان 
انتقال يافت. عبارت مشهور «ملك و دين همزادند، دين 
اين كتاب  شالودة ملك است و ملك پاسدار دين»، در 
استفاده  مورد  بعدها  كه  بود  مطلب  همين  و  بود  آمده 
كه  چيزي  «نيكوترين  گرفت:  قرار  نظام الملك  خواجه 
پادشاه را بايد، دين درست است، زيرا پادشاهي و دين 
پديد  اضطرابي  مملكت  در  هرگاه  برادرند  دو  همچون 

آيد در دين نيز خلل آيد. بد دينان و  مفسدان پديد آيند 
و هرگاه كار دين با خلل باشد، مملكت شوريده بود و 

مفسدان قوت گيرند». (لمبتون، 23:1359)
به همين سان و از همين راه بود كه بخشي از انديشة 
چون  كساني  و  شد  عرفاني  شاخه  وارد  ايرانشهري 

سهروردي از آن سود جستند. (سجادي، 1363)
صريحًا  كه  است  كسي  نخستين  ظاهراً  «سهروردي 
ايران  عرفاني  تفكر  سنت  بنياني  و  عميق  ارتباط  متذكر 
بخصوص عرفان خراساني با حكمت خسرواني در ايران 
پيش از اسالم شده است... به اشاره از چهار عارف ايراني 
ابوالحسن  و  آملي  قصاب  ابوالعباس  حالج،  (بايزيد، 
خرقاني) ياد مي كند كه در دوران ايران اسالمي از ادامه 
ايران پيش  ميراث داران حكومت خسرواني  دهندگان و 
اين  بي گمان   (59:1389 (آجوداني،  بوده اند.»  اسالم  از 
چارچوب  در  بيشتر  بوييان  را  سياست  و  دين  توأماني 
زيرا   (1379 (رضي،  مي جستند  اسالم  از  پيش  انديشه 
پايگاه آنان را در برابر مدعيان حكومت اسالمي عباسي 
تقويت مي كرد: انوشيروان مي گويد كه به «صورت يزدان» 
جاويدان  «انساني  را  خود  پرويز  و خسرو  شده  آفريده 
آدميان»  ميان  در  توانا  بسيار  و خدايي  خدايان  ميان  در 

مي نمايد. (مسكوب، 18:1369)
فرهنگي،  و  فكري  زمينه هاي  پيش  اين  به  توجه  با 
اوضاع از هر جهت براي بوييان مساعد بود تا مشروعيتي 
تازه و در عين حال ريشه دار و كهن براي فرمانروايي خود 
با وجود  ديلمي  كه عضدالدوله  بود  و چنين  كنند  بنياد 
انزجار رعاياي سني خود، عنوان شاه شاهان يا شاهنشاه 

براي خود برگزيد. (بلك، 83:1386)
امري خصوصي و اجتماعي  بوييان، دين  در دوران 
بود و آنان با تأمين نظم سياسي بي «باز كردن پنجره اي 
به درون ارواح انسانها» جوشش نيروي فكري را آسان 
كردند. همه تالشهاي ممكن براي افزايش قدرت دولت 
مي گرفت....  انجام  عقيدتي  ابزارهاي  از  بهره گيري  با 
(بلك،  دادند....  پادشاهي  به  رازگونه اي  حالت  بوييان 

(80:1383
بوييان و هويت سازي متناقض

اصلي  ابزارهاي  از  يكي  كه  مي دانيم  نيك 
مشروعيت بخشي و برقراري ثبات سياسي، هويت سازي 
است. بحران هويت ماية بحران مشروعيت مي شود و از 
عوامل زوال سياسي است. از اين روي نظامهاي سياسي 
توجه ويژه به بحران سياسي دارند و بر عوامل هويت ساز 
تكيه و تأكيد مي كنند. هويت سياسي برآمده از چند چيز 

كهن  سنت  عضدالدوله)  (بويژه  بوييان   ●
خود  فرمانروايي  و  زنده  را  ساساني  شاهنشاهي 
انديشه  البته  كردند.  تبديل  واقعي  سلطنتي  به  را 
بازگرداندن شاهنشاهي كهن ايران ابتكار آنان نبود 
ساسانيان  نوادگان  از  را  خود  كه  سامانيان  بلكه 
بزرگي  و  شكوه  بازگشت  خواهان  مي دانستند، 

شاهنشاهي ساسانيان بودند.
بوييان  گرايش  و  دوستي  دانش  از  گذشته   ●
و  توسعه  مهم  عوامل  از  يكي  هنر،  و  دانش  به 
آنان،  دوران  در  فرهنگي  ـ  سياسي  شكوفايي 
مانند سامانيان، آسان گيري و رواداري فرمانروايان 
بود و آنچه آنان را به اين راه كشاند، هم تجربه 
و  تعصب  هم  بود،  ساسانيان  سختگيريهاي 
هم  عباسي،  و  اموي  فرمانروايان  خشك انديشي 
از  پاره اي  بر  سايه افكن  تنگ نظري  و  ايستايي 

جنبشهاي سياسي، اجتماعي و عقيدتي!
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است كه «زبان» مهمترين آنهاست. حكومتهاي ايراني پس 
از اسالم هم از اين نكته به خوبي آگاه بودند. سامانيان 
استراتژي هويت سازي دقيقي در پيش گرفتند كه شالودة 
آن زبان فارسي بود. بوييان نيز براي برپا كردن حكومتي 
به  ولي  داشتند  هويت سازي  به  نياز  ايراني  و  مستقل 
گونه اي متفاوت با سامانيان عمل كردند. متفاوت بودن 
بر  را  آنان وزنه  اين دليل است كه  به  اين هويت سازي 
زبان عربي نهادند و از زبان فارسي غفلت كردند. در واقع 
بودند،  عربي  غير  و  مستقل  حكومتي  دنبال  به  كه  آنان 
كردن چنين  برپا  براي  كه  نگرفتند  نظر  در  را  نكته  اين 
نظامي، بهتر است كه به زبان فارسي تكيه كنند. مي توان 
گفت هر هويتي كه بر يك زبان ملي استوار نشده باشد، 
چند پاره، شكستني و گسستني است. دانشوران سياسي 
ديده اند.  مستقيم  پيوندي  هويت  و  زبان  ميان  همواره 

(اميني، 35:1382)
منتسكيو مي گفت: يك ملت شكست خورده تا زماني 
كه زبانش را از دست نداده، اميد باز خيزش هست. پيش 
دريافته  نيك  توس،  داناي  را حكيم  اين حقيقت  او،  از 

بود:
بسي رنج بردم در اين سال سي

عجـم زنـده كردم بدين پارسي
و به گفته انديشمندي ديگر: «زبان كليد درك انسان 
و كنترل زبان كنترل انسان است. از اين روي انسانها نه 
از همه  بيش  بلكه  براي سرزمين، غذا و مواد خام  تنها 

براي زبان كار مي كنند». (توماس.س.ساس، 11:1370)
سامانيان و حتي غزنويان اين نكته را خوب دريافته 
در  فارسي  زبان  بر  را  ايراني  مليت  تازة  بنياد  و  بودند 
چارچوب دين اسالم نهادند، ولي «آل بويه كه همزمان با 
حكومت سامانيان بر بخش اعظم فالت ايران با پيروي از 
مذهب شيعه حاكم بر اوضاع و مسلط بر دستگاه خالفت 
روح  احياي  در  بركتي  و  توفيق  چنين  از  بودند،  شده 
و  ري  و  گرگان  در  ايشان  دربار  ماندند.  محروم  مليت 
اصفهان و شيراز كانون تقويت و توسعه زبان و فرهنگ 
عربي شده بود و براي نمونه يك شاعر پارسي گوي بنام 
شهرت  نيست....  شناخته  گروه  اين  حمايت  سايه  در 
و  ديلمي  مهيار  و  عباد  بن  صاحب  و  وشمگير  قابوس 
مؤيد شيرازي و ابن فارس در ترويج و توسعه زبان عرب 
چيزي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت و جدا از كار 

سالطين ديالمه دانست.» (طباطبايي، 20:1367)
كساني  منش  و  روش  در  هميشه  براي  تناقض  اين 
با  سو  يك  از  كه  مي ماند  باقي  عباد  بن  صاحب  چون 

چنگ زدن به دامن انديشه هاي ايرانشهري و ساختارهاي 
مشروعيتي  بوييان  براي  مي كوشيدند  ايران  سياسي 
فراهم كنند و از سوي ديگر به زبان عربي مي نوشتند و 

عربي دانان را تشويق مي كردند!
دومين تناقض اين است كه آنان بخشي از مشروعيت 
آنكه  استوار مي داشتند حال  بنياد شيعه گري  بر  را  خود 
هم شيعيان و هم سنيان موافق با نظريه وحدت امامتند 
يا خليفه  رهبر  يا  امام  اين  اگر  و  (الئوست، 22:1360) 
همان كسي است كه در بغداد حكومت مي كند، در اين 
توجيه  بغداد چگونه  از  بيرون  صورت وجود حكومت 
درخور  نكته  دو  تناقض،  اين  به  پاسخ  در  مي شود؟ 

يادآوري است:
نخست آنكه، از اواخر دوران خلفاي راشدين، ديگر 
خالفت داراي ويژگي الزامي وحدت نيست. قرآن كريم 
مسأله  و  نكرده  تحميل  را  حكومت  از  شخصي  شكل 
(هاپ  است.  نكرده  حل  را  پيغمبر(ص)  جانشيني 
وود،1380) خداوند در هيچ زمان شمار اماماني (خلفايي) 

● ديدگاه سياسي سايه افكن بر روزگار ساساني در 
زمينة رابطه پادشاهي و دين، از راه كارنامه اردشير 
بابكان انتقال يافت. عبارت مشهور «ملك و دين 
همزادند، دين شالودة ملك است و ملك پاسدار 
دين»، در اين كتاب آمده بود و همين مطلب بود 
قرار  نظام الملك  خواجه  استفاده  مورد  بعدها  كه 
گرفت. به همين سان و از همين راه بود كه بخشي 
و  شد  عرفاني  شاخه  وارد  ايرانشهري  انديشة  از 

كساني چون سهروردي از آن سود جستند.
مشروعيت بخشي  اصلي  ابزارهاي  از  يكي   ●
است.  هويت سازي  سياسي،  ثبات  برقراري  و 
بحران هويت ماية بحران مشروعيت مي شود و از 
عوامل زوال سياسي است. هويت سياسي برآمده 
آنهاست.  مهمترين  «زبان»  كه  است  چيز  چند  از 
حكومتهاي ايراني پس از اسالم هم از اين نكته به 
خوبي آگاه بودند. سامانيان استراتژي هويت سازي 
دقيقي در پيش گرفتند كه شالودة آن زبان فارسي 
بود. بوييان نيز براي برپا كردن حكومتي مستقل و 
ايراني نياز به هويت سازي داشتند ولي به گونه اي 
متفاوت با سامانيان عمل كردند. متفاوت بودن اين 
هويت سازي به اين دليل است كه آنان وزنه را بر 
زبان عربي نهادند و از زبان فارسي غفلت كردند.
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را كه مسلمانان بايد از آنان اطاعت كنند، محدود نكرده، 
بلكه به اين نكته اكتفا كرده است كه «از خدا و پيغمبر 
و آناني كه واليت امر را دارند، اطاعت كنيد...». از سوي 
رهبري  معناي  (به  امامت  دربارة وحدت  ديگر، صحابه 

سياسي) اتفاق نظر نداشته اند.
آغاز،  از همان  زيدي  كم شيعيان  اينكه، دست  دوم 
و  خوارج  بودند.  پذيرفته  را  امام  چند  مقارن  وجود 
به  عباسي  هواخواهان  و  علي(ع)  خاندان  طرفداران 
تأسيس حكومتهاي صفاري و آل زيار و آل بويه و آل 
بود  خارجي  نخست  دسته  مشرب  كه  پرداختند  سامان 
تنها  و  بود  زيدي  سوم  و  دوم  خاندانهاي  مذهب  ولي 
را  خود  عباسيان  خالفت  حق  نفي  با  كه  بودند  زيديه 
از  ايشان سزاوارتر مي دانستند.  از  امامت و حكومت  به 
اين روي به نظر مي رسد، تناقض دوم حل شدني است و 

مشكلي ايجاد نمي كند.
برايند سخن

ايران در سدة چهارم هجري شاهد ظهور دوسلسله 
پادشاهي بزرگ در خاك خود بود: اين دو سلسله يكي 
فرمان  عراق  نيز  و  ايران  جنوب  در  كه  بودند  بوييان 
مي راندند و ديگر سامانيان در خاور ايران كه تختگاهشان 
بخارا بود. اين دو سلسله هر دو خاستگاه و زبان ايراني 

داشتند.
آنان  گشودند.  را  بغداد  م   946/334 در  بوييان 
مسلماناني شيعي مذهب بودند، اما براي خليفه وقت كه 
مذهب سني داشت مشكلي ايجاد نكردند، بلكه رفتاري 
در  نقشي  ديگر  خليفه  آنكه  با  و  داشتند  او  با  دوستانه 
داده مي شد.  فراوان  آزاديهاي  به وي  نداشت،  حكومت 
عرِب سني  ايراني در دل اسالمِ  اين گسترش حكومت 
مذهب، به دست دودماني شيعي، پديده اي بسيار جالب 

شاهد  مصر،  سرزمين  در  بغداد،  باختر  در  ولي  است. 
سربرآوردن سلسلة شيعي مذهب ديگري هستيم؛ فاطميان 
بوييان در سده چهارم هجري / دهم  مصر كه همچون 
با  سلسله اي  آنها  اندازه  به  رسيدند،  قدرت  به  ميالدي 
عظمت و قدرتمند بودند. بوييان، مانند فاطميان، سخت 
آغاز  در  هرچند  مي كردند؛  پشتيباني  هنر  و  دانش  از 
ديلمياني خشن و ناهنجار بودند. اين كه بوييان بر بغداد 
فرمان مي راندند و دلبستگي كلي به عراق داشتند كه در 
ادب  مشوق  بيشتر  را  آنان  بود،  رايج  عربي  زبان  آنجا 
عربي ساخته بود تا ادب پارسي تازه اي كه در آن روزها 
در بخشهاي خاوري ايران گسترش مي يافت. گرچه در 
دوران فرمانروايي بوييان شاعراني در باختر ايران بودند 
بر سر هم در  تازه مي سرودند، ولي  پارسي  به زبان  كه 
اگر  بود.  چيره  پارسي  ادب  بر  عرب  ادب  ايران  باختر 
چند تن از بوييان اهميت بسيار به ادب عربي مي دادند، 
سامانيان هم از ادب عربي پشتيباني مي كردند، هم از ادب 
پارسي. ولي اين حقيقت كه بوييان به عالم عرب زبان 
نزديكتر بوده اند و در عراق فرمان مي رانده اند، بدان معنا 
نيست كه ادب عربي متداول در پيرامون آنان «عربي» تر 
از ادب عربي مورد پشتيباني سامانيان بوده است. بايد به 
ياد داشت كه ادب عربي در سده چهارم هجري / دهم 
ميالدي كه ابزاري بي اندازه نرمش و تغييرپذير بود، برايند 
روندي دراز دامن و تكاملي بود كه ايرانيان، بويژه دبيران 
كرده  بازي  آن  در  برجسته  بسيار  نقشي  نويسندگان  و 
بيگانه  ايرانيان  براي  عربي  نوشته هاي  بنابراين،  بودند. 
پديد  در  نويسنده  و  مترجم  بعنوان  خود  ايرانيان  نبود: 
آوردن ادب عربي نقشي بسزا داشتند و معروف است كه 
«عربي»،  دانشمندان  و  نويسندگان  بزرگترين  از  بسياري 
ادب  عباسي،  طاليي خالفت  دوران  در  بوده اند.  ايراني 
مشترك  دارايي  بلكه  نبود  عربها  به  متعلق  ديگر  عربي 
همه ملتها در قلمرو خالفت بود كه در ميان آنها ايرانيان 
پيش  در  ثروتهايي  عربي  ادب  داشتند.  بلند  جايگاهي 
آنها نهاده بود كه از منابع گوناگون، يعني عربي، ايراني، 
نزديكي  به  اينها  و  بود  آمده  فراهم  سرياني  و  يوناني 
تازه  حيات   آن  به  و  بردند  پي  خود  مواريث  و  سنتها 
و  ملتّها  اين  كه  نيست  معنا  بدان  سخن  اين  بخشيدند. 
و هويتهاي جداگانه  درآميختند  به هم  قومي  گروههاي 
خود را از دست دادند. پيدايي جنبش شعوبيان و خيزش 
آنان در برابر تازيان و خلفاي عباسي، خود بهترين نشانه 
خواست هويت جداگانه و رستاخيز ملي ايرانيان است. 
آشكار  زبان  حوزه  در  را  خود  «ملي»  آگاهي  اين  ولي 

نشده  استوار  ملي  زبان  يك  بر  كه  هويتي  هر   ●
است.  گسستني  و  شكستني  پاره،  چند  باشد، 
هويت  و  زبان  ميان  همواره  سياسي  دانشوران 

پيوندي مستقيم ديده اند. 
خورده  شكست  ملت  يك  مي گفت:  منتسكيو 
باز  اميد  نداده،  دست  از  را  زبانش  كه  زماني  تا 
خيزش هست. پيش از او، اين حقيقت را حكيم 

داناي توس، نيك دريافته بود:
بسي رنج بردم در اين سال سي

عجـم زنـده كردم بدين پارسي
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نساخت؛ ناسيوناليسم زباني در آن روزها وجود نداشته 
و بهترين دليل اينكه، احتجاجات شعوبيه همگي به زبان 
عربي بوده است. كاربرد زبان عربي براي غيرتمندترين 
هواداران ايران هم عادي و طبيعي بوده و آنان در طرح 
اين  دشمنانشان،  و  مخالفان  همانند  خود،  انديشه هاي 

زبان را به كار مي برده اند.
با وجود آنچه از ريچارد. ن.فراي در چند سطر باال 
ايراني در  ملي و هويت  آگاهي  اينكه  بر  مبني  نقل شد 
گرو زبان پارسي نبوده است، به نظر مي رسد كه غفلت از 
نقش زبان پارسي، به سياست هويت سازي بوييان آسيب 
زده است. در واقع، كم توجهي به زبان ملي ايرانيان با 
برپا  بوييان يعني  استراتژي هويت سازي و هدف اصلي 
كردن يك دولت مستقل ملي آشكارا ناسازگار است زيرا 
نمي توان هويت را فارغ از زبان درنظر گرفت. از اين رو 
مي توان گفت آنچه را بوييان دنبال مي كرده اند، «هويت 
ناتمام» و «متناقض نما» بوده و دست آخر كمك چنداني 
اين  البته  است.  نمي كرده  ايران  سياسي  رستاخيز  به 
بوييان، زبان پارسي  بيفزاييم كه در دستگاه  نكته را هم 
نقش  عربي  زبان  با  در سنجش  ولي  بوده،  نرفته  ياد  از 
كه  پنداشت  نبايد  اين روي  از  است.  داشته  كمرنگتري 
رونق عربي در روزگار بوييان به معناي دشمني با زبان 

پارسي بوده است.
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