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جستاری تاریخی در آیینهای سلطانی دولت بویهیان
تاریخ دریافت39/21/12 :
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محسن الویری

**

**†

احمد فالحزاده

در سده چهارم هجری ،آل بویه ایرانی تبار موفق شدند گستره وسیعی از
سرزمینهای عباسی را به اطاعت خود در آورند .ریشه ایرانی این سلسله ،به
همراه روح حاکم بر جغرافیای ایران آن روزگار که بخشی از جریان شعوبی
گری را در ضمن بازگشت به عصر سلطانی ایرانیان نمایندگی می کرد ،دست
مایه ای شد تا فضای حکمرانی حتی در عراق ،نمایی ایرانی به خود ببیند .گواه
این امر ،رسومی دولتی بود که بازنمایی از آیینهای کهن شاه و دربار در ایران
باستان و نمایشی از پیوندهای بویهیان با گذشته شاهی ایران بود .این مقاله،
تکاپویی بر شناسایی مراسم آیین های دولتی دیلیمیان و در حقیقت ،چشم
اندازی بر پیوست این امارت به سلسلههای ایران باستان است .مراسم سلطانی
ضمن پیوستگی آشکار با سیستم حکومتی ،اوضاع زمانه بویهیان را به شیوه
* عضو هیئت علمی و رئیس گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم

.
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وصفی بررسی میکند .مقاله حاضر بر آن است ،تمامی مراسم دولتی بویهیان را
ضمن ارائه در قالب گردآمدهای آیینی در کنار جایگاه اندیشه شاهی در سلسلهای
با اندیشه ترکیبی ایرانی ـ شیعی به پیشخوان اندیشه پژوهشگران آل بویه
بسپارد.

واژههای کلیدی :آل بویه ،آیین های شاهانه ،قرن چهارم هجری ،جشن تاجگذارری،
رسم آستان بوسی.
مقدمه

پژوهشهای تاریخی در حوزه مطالعه دولتها ،تأمالتی فررتر رز کاوشهای یکسویه؛
یعنی تحقیقات صرف سیاسی می طلبد .بررسیهای رجتماعی در درنذش تذاریخ ،بذه طذور
تقریبی کنکاشی نه چندرن ،دیرپای به شمار می روند .رین پژوهشهذا تذورن آن رر دررنذد،
بخشی عمده رز بازنمایی یک زمانه تاریخی رر بر دوش بکشند .سوگمندرنه باید گفت کذه
بیشتر عبرتهای تاریخی ،رمروزه رز پنجره بینشهای سیاسی تاریخ ،چشم رندرز خود رر بذه
رخ میکشند ،رما رین ،نمایشی رز یک کاستی بزرگ در حوزه مطالعات تاریخ بهویژه تذاریخ
رجتماعی رست .در ورقع ،دسته بندی خرده سازههذای بنذای فهذم رجتمذاعی یذک دوره در
تاریخ ،بیش رز هر چیز به فهم مطالعات تاریخ فرهنگی یاری می رسذاند .رمذری کذه چنذد
صباحی رست ،می کوشد خود رر در تحقیقات تاریخی صاحب سهم بدرند.
مررسم دینی ،ملی یا قومی در هر عهدی ،رنعکاسی رز خورستهای مردمان یک روزگار،
همچنین بیانی بر نیاز رجتماعی حاکمان رست و رلبتذه ،کوششذی رز سذوی فرمذانرور بذرری
فروکش کردن غلیان خورست های رجتماعی در قالذب آیذینهذای همذه پنذند رسذت .در
حقیقت ،سوی دیگر رین رفتار رز سوی دولتها ،جهت دهی به رین نیازهذای سررسذری در
ررستای میل فرمانرور رست .در الیه های پنهان رین مررسم ،به خوبی قدرتنمایی فرمانرور
دیده می شود ،چیزی که در خود ،وحشت مخالفان رر در پی درشذت .پرسذش فذرر رو ریذن
رست که چه آیینهایی در ساختار رندیشه شاهان ریررنی – شیعی آل بویه ،قابل پیگیذری
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رست؟ و رینکه ،آل بویه چه مررسمی رر در دربار خود برپا میکردند؟
پیشینه مطالعاتیِ آنچه رز نظر می گارد ،به طور تقریبی در حد چند مررسم در دو کتاب
جناب آقای فقیهی ،به نامهای «آل بویه» و «شاهنشاهی عضدرلدوله» بذه صذورت گذارر
موجود رست.
بررسی مفهومی آیینهای شاهانه

منظور رز مررسم سلطانی ،آیین هایی پیوند درر و مرتبط به شخص شاه یا دولت و درگاه
رست .چنانکه محور رساسی در رین مررسم ،خود شاه و یا دولت رو رست .درحقیقت مررسذم
سلطانی ،برگرفته رز نوعی خورست شاه ،شیوه حکومت حاکم بر زمانه ری کذه رکنذون ریذن
سلنله در آن به قدرت رسیده ،و نمایشی رز وضعیت فرهنگی و فکذری حذاکم بذر جامعذه
رست .آنچه پیشرو دررید ،رهیافتی بر آیینهای سلطانی رین سلنله رست که شاید کامل-
ترین گردآمده رز آیینهای سلطانی آل بویه تاکنون رست.
آیینهای سلطانی آل بویه
 .1مراسم تاجگذاری پادشاه

باشکوه ترین رسم دولتی بویهیان همین رسم بود؛ چرر که آغاز قدرت یابی رسمی شاه،
تاجگارری رست .در رین مررسم ،خلیفه در حکمی ،فرمذانروریی رمیذر رر بذر همگذان رعذالم
میکرد و خلعت رمارت به رو می بخشید .رین گونه ،منلمانان سنی نیز ،رمیری شیعی رر به
فرمانفرمایی می پایرفتند .تاریخ ،نخنتین مررسم تاجگارری آل بویه رر به زمذان ترذرف
بغدرد به وسیله رحمد باز میگردرند .پایتخت عباسیان در چهاردهم جمادی ثانی 1سذال999
هجری قمری به زیر فرمان رو درآمد تذا خلیفذه منذتکفی ،خلعذتهذای سذلطانی ،ماننذد
گردنبند زرین ،دستبند طال2،و درفشی به رسم فرمانروریان 3به رو ببخشد.
بدین ترتیب رو ملقب به معزرلدوله شد و به مقام رمیررالمرریی رسذید 4.آنگذاه در برربذر
خلیفه ،رز رمیر برری خلیفه بیعت ستاندند و رو رر به پایبندی بر بیعذتش بذا خلیفذه سذوگند
دردند 5.ر ین رورل پس رز معزرلدوله در میان رمیررن بویهی ،بذاب شذد .بذا ریذن تفذاوت کذه
عضدرلدوله در تاجگارری سنگ تمام گارشت .رو پدر سالطین ننذل سذوم آلبویذه بذود و
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رسوماتش پس رز رو در میان شاهان بویهی که همه رز دودمان رو بودند ،ردرمه یافت.
رو پس رز هماهنگیهای قبلی با خلیفه و رعالم زمان تذاجگذارری در شذهر ،سذورره رز
قرر خارج شد ،در حالی کذه رشذررف ،بزرگذان ،قاضذیان ،رمیرزردگذان و رهذل قرذر ،رو رر
همررهی میکردند .به رین مناسبت در شهر ،طبل ،شیپور و نقاره مینورختند 6.خیمههذایی
در ساحل دجله نرب کردند و خانههای دو سوی دجله رر به نیکی زینت نمودند .رمیذر بذه
همین حال تا کنار دجله رفت ،آنجا رز رسب پیاده شد ،بر قایق شذاهی نشنذت و رهنذپار
سرری خلیفه گردید 7.ربن جوزی ،زمان رین رویدرد رر در تاریخ یکشنبه ،نهذم جمذادی رول
سال 993هجری قمری ،ثبت کرده رست.

8

خلیفه در سدلی ،جایی در قرر که مخروص دیدرر بود بر تختی رز ربریشم طال بافذت،
نشنته بود و پیررمون رو در حدود صد خادم رز خادمذان مخرذوص ،آررسذته بذه زیبذاترین
وضعی با قباهای رنگین و شمشیرهای زینت شده ،گرزها و تبرزینها رینتاده بودند .در دو
سوی تخت به ترتیب بزرگان تا کنذانی کذه رز ریشذان فروتذر بودنذد بذه حنذب مررتذب
شخریتی ،بادبزن به دست رینتاده بودند .در برربر خلیفه ،مرحف عثمذان قذررر درشذت و
عبای ردعایی پیامبر
پیامبر

بر دوشش بود ،چوبدستی پیامبر

در دسذتش و شمشذیر

رر آویخته بود.

آنگاه در آغاز دیلمیان و ترکان وررد شدند بیآنکه در دست رحدی رز ریشذان ،چیذزی
آهنین باشد .دیلمیان در دست چپ و ترکان در جانب ررست رینتادند .رشذررف ،قاضذیان و
مرتبه درررن رز دو سوی به تناسب مررتبشان در برربر ستونها در صحن رینتاده بودنذد .در
رین هنگام ،پرده درررن برری عضدرلدوله رذن گرفتند .عضدرلدوله حرکت کرد ،درخل صحن
شد و خلیفه فرمان درد ،پرده رر بردررند تا چشمش به عضدرلدوله رفتد .آنگذاه عضذدرلدوله،
دست و پای خلیفه رر بوسید 9و بر صندلی کنار خلیفه بوسه زد و نشنت.

10

پس رز گفت و شنودی میان طائع و رمیر ،عضدرلدوله برخاست .رو رر به رورقی بردنذد و
چهار تن رز جامه درررن بر وی خلعت پوشانیدند .همچنین گردن بند و دست بندی طال بذه
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وی خلعت کردند 11و تاجی مزین به جورهررت 12بر سرش نهادند .وزن گردنبند و خلعتهای
عضدرلدوله بالغ بر 1122مثقال طال بود .تاج در سمت جلو و رطررف جورهر کاری شده بود
و سنگهای یاقوت سرخ بهکار رفته شده در آن ،بیش رز حدی بود که به شذمارش آینذد.
عضدرلدوله برگشت و خورست زمین رر ببوسد رما رز سنگینی خلعتها و زینتها نتورننت13و
بر صندلی نشنت.
رین بار ،نوبت رسم نثار بود که بر روی فرش مخروصی که در مقذابلش بذود ،آنقذدر
سکه طال ریختند تا مانند خرمن باال آمد 14.سپس دو درفش  ،یکی به معنای فرمانروریی
بر باختر و دیگری بر خاور به رو عطا شد .هم چنین ،عالوه بر درفش نقره ری15یا سفید که
ویژه رمرر بود ،درفش زربفت ویژه ولیعهدرن رر به عضدرلدوله هدیه کردند 16.سپس ،خلیفه
دستور درد ،عهد فرمانروریذی رر بخورننذد .آنگذاه عضذدرلدوله بذه کنذار طذائع رفذت و رو
رشته های آویخته شده رز موی عضدرلدوله رر گرفت و در جایی که برری آن آماده شده بود
بر تاج بنت .سپس طائع ،شمشیری رر که نیام سیاه و زیورهای سیمین درشت برگرفذت و
به کمر رو بنت و شمشیر دیگری به وی هدیه درد.

17

پس رز تمام شدن مررسم ،رو به پیش رز قرر به سمت در سدلی که به باغهذا گشذوده
میشد ،خارج شد 18.رینجا ،رو رر سورر بر رسبی با زین زرین کردند و رسب دیگری با همین
شمایل به وی هدیه کردند تا سورره رز قرر خارج شود .سپاهیانش در برربر و پشت سذرش
حرکت میکردند تا رینکه رز باب رلخاصه خارج شدند ،رما آنجا همه لشذکریان بذه پذیش
آمدند و حرکت کردند19تا عضدرلدوله به کنار دجله رسید ،بر کشذتی نشنذت و بذه سذرری
خویش بازگشت .فردری آن روز ،رو تاج بر سر نهاد و بر تخذت نشنذت تذا دیگذررن بذه رو
شادباش بگویند.

20

رفتار عضدرلدوله در رین مررسم ،رسم شد و برری شاهان بعدی آل بویه تکررر گردید.

21

پس رز پایان مررسم وقتی رمیر رز سرری خلیفه خارج میشد 22لشذکریان و مردمذان ،همذه
چشم به رره بیرون رفتن سلطان در برربر درب قرر ،منتظر میماندند تا وقتی که رمیذر بذه
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تخت رمارت مینشنت ،حاضررن به رو سالم شاهی بدهند23.گفتنی رست در عرر آلبویذه،
رسم بود ،هر زمان که رز بین چند شاهزرده یکی مانند رمیر دیگررن برگزیده میشد به رسم
قدیم دیلیمان ،دیگر برردررن ،گل و ریحان به دست ،به دور رو حلقه میزدند و به رو سبزه و
گل هدیه میدردند 24و شاعررن در تهنیت شاه ،شعر میسرودند.

25

 .2رسم آستان بوسی

آستان بوسی ،آیینی بود که به هنگام دیدرر شخص کهتذر بذا مهتذری رز حاکمذان ،یذا
درباریان بزرگ و یا مالقات طبقات رجتماعی فرودست با رمیررن و یا وزیررن دیده می شد.
در دیدرر خلیفه با شاه ،چه شاه به رستقبال خلیفه میرفت ،یذا ریذنکذه خلیفذه بذه پیشذورز
میآمد ،بازهم رین رمیر بود که باید زمین رر به رسذم ردب مذیبوسذید26 .در رنجذام مررسذم
آستان بوسی ،همه طبقات مشترک بود نذد ،بذه جذز بعضذی رز طبقذات رجتمذاعی شذامل،
ولیعهدرن رز بچههای خلفا ،بنیهاشم ،قاضیان ،فقیهان ،زرهدرن و قاریان قرآن که رینذان
دست خلیفه رر الزم نبود ببوسند بلکه به سالم کردن بننده میکردند 27.معاف بودن ریذن
طبقات ،نوعی رحتررم بود که ننبت به آنان رعمال میشد.
رفررد طبقه دیگری بودند که رز روی تحقیر ،رجازه چنین کاری رر ندرشذتند .ریذن طبقذه
عبارت بودند رز رفررد سپاه و مردم عورم؛ زیرر لیاقت درشتن چنین رفتخذاری در آنذان دیذده
نمی شد 28.رلبته آنگاه که رمیر ،آستان خلیفه رر میبوسید ،سپاهیان به صورت دسته جمعی
می تورننتند آستان خلیفه رر ببوسند29.پیشتر رسم رین بود که وزیررن و رمیررن ،چذون بذه
حضور خلیفه میرسیدند ،خلیفه دست خود رر که در درخذل آسذتین بذود دررز مذیکذرد تذا
ببوسند .رین رمر رفتخاری بود که خلیفه به ریشان مذیدرد .دسذت خلیفذه رز ریذن جهذت در
آستین بود که مبادر ،دهان یا لب کنانی که دست رو رر میبوسند با دسذت رو تمذاپ پیذدر
کند .رین رسم به تدریج رز میان رفت و به جای دست بوسیدن ،به خذاک رفتذادن و زمذین
بوسیدن معمول گردید.

30

با آنکه علما رز زمین بوسی در برربر رمیررن معاف بودند ،گاهی ریذن گذروه بذه آسذتان
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بوسی رمر میشدند 31.در آستان بوسیها ،تعدرد و مرتبههای زمین بوسی مالک نبود .گاهی
رمیررن ،دو 32و زمانی چندین بار در برربر خلیفه ،زمین رر میبوسیدند 33.طبقات رجتماعی که
آستان شاهی رر میبوسیدند ،عبارت بودند رز :فرماندهان لشکر ،بزرگان ،رمیررن و رطرفیذان
شاه 34.به طور معمول در رین آستان بوسیها ،حوریجی نهفته بود که رز سوی آستان بوپ،
ربررز میشد .ناگفته نماند ،هنگام خدرحافظی رز رمیر نیز ،باید زمذین ردب رر مذیبوسذیدند و
خدرحافظی میکردند.

35

 .3مراسم پیشواز

رسم پیشورز ،آیین ورود خلیفه ،رمیر بویهی ،نمایندگان و وربنتگان شاه به پایتخت ،یذا
شهرهای دیگر قلمروی آلبویه بود .در رین مررسم ،با آذینبندی شذهر و زینذت بازررهذا و
رعالم خبر ورود برری شرکت گنترده مردم ،میزبان به همرره بزرگان ،درباریان و سپاهیان
به رستقبال میرفت .کیفیت برگزرری رین مررسم در هر سطح و طبقهری متفاوت بود.
در بعضی رز سطوح ،مررسم پیشورز بر روی دجله رنجام میشذد .عذالوه بذر سذپاهیان،
گروه های مردمی در رین مررسم به طور گنترده شرکت میکردند؛ زیرر مشاهده خلیفه و یا
رمیر به هنگام ورود به شهر و تزیین آن در رین روز ،کنجکاوی مردم رر بذر مذی رنگیخذت.
عدهری رز مردم در مررسم رستقبال رز خلیفه و یا رمیر بویهی برری دیدرر به ورودی شهر یذا
کنار دجله میآمدند 36.مررسم پیشورز در روزگار آلبویه در چهار سطح برگزرر میگردید.
 .1-3مراسم پیشواز سلطان دیلمی از خلیفه

در دوره آل بویه ،به دلیل دوری فاصله قررهای خلیفه و شاه رز یکذدیگر ،گذاهی کذه
خلیفه قرد دیدرر شاه میکرد ،یا رینکه خلیفه بیرون رز شهر بود و میخورسذت وررد شذهر
شود ،رمیر بویهی با لقب شاه به همرره سپاهیان به پیشورز رو مذیرفتنذد و پذس رز عذر
خوش آمد گویی ،بر قایق خلیفه سورر میشدند و بر روی دجله به گذردش مذیپردرختنذد.
لشکریان دور تا دور دجله به صف میرینتادند و رین صحنه رر تماشا مذیکردنذد .در ریذن
هنگام بر همه رشررف ،بازرریان ،علما و مردم الزم بود در مررسم شرکت کنند .تنها کنانی
حضور به هم نمی رسانیدند که مریض بودند و تورن شرکت ندرشتند.

37
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نخنتین گوره تاریخی در رین باره به سال 999هجری قمری باز می گردد .زمذانیکذه
طائع رز بغدرد خارج شده بود و عضدرلدوله ،ربی محمد بن معروف رر به سذوی رو فرسذتاد و
خورست خلیفه به شهر باز گردد .سپس لشکرى به پیشورز فرستاد و خود در روز پنجشذنبه،
هشتم رجب به رستقبال خلیفه رفت و با وى دیدرر کرد 38.خلیفه سورر بر قذایق ،وررد بغذدرد
شد و بر تخت نشنت .آنگاه عضد رلدوله که قبای سیاه بر تن درشت و شمشیر و کمربنذد
بنته بود ،سورر بر قایق خود شد به پیشورز رو رفت تا در قطیعه رم جعفر با خلیفه دیدرر کرد.
هنگامی که عضدرلدوله به کنار کشتی خلیفه رسید ،رز قایق خویش پیذاده شذد ،بذر قذایق
خلیفه سورر شد و به سوی وی رفت .آنگاه ،تخت خلیفه و سپس دستش رر بوسید .در رین
هنگام برری عضدرلدوله در مقابل تخت خلیفه ،صندلی نهادند و رو نشنت 39.سپس هر دو
با قایق40بر روى دجله به گردش پردرختند .در همین زمان ،سپاهیان در کررنه دجله حرکت
میکردند تا خلیفه به قرر آمد و بر تختش نشنت 41 .ریذن مررسذم دربذاره دیگذر شذاهان
بویهی نیز ،نقل شده رست.

42

 .2-3مراسم پیشواز خلیفه از امیر بویهی یا نماینده وی

رین مررسم نخنتین بار در عرر عضدرلوله رسم شد و رزآن پس ،رین مررسم تا سذقو
سلنله بویهی ردرمه پیدر کرد .نخنتین گزررش در رین باره به دیدرر خلیفه و عضدرلدوله بر
می گردد 43.وقتی در جمادی ثانی سال 992هجری قمری ،عضذدرلدوله بذه سذوی بغذدرد
بازگشت و به حورلی بغدرد رسید ،خلیفه ،طائع دستور درد ،شهر رر آذیذن بنذتند و بذا تمذام
رعیان و رکابر به رستقبال رو بیرون رفتند و با رحتذررم و رکذررم تمذام ،رو رر بذه بغذدرد فذرود
آوردند 44.در رین مررسم ،خلیفه به رمیر بویهی ،خلعتهای گررنبهذایی ماننذد گذردنبنذد و
دستبند طال بخشید.

45

رسم بود در مررسم رستقبال ،شاعررن شعر میسرودند و به مردم شهر ،آمدن سلطان رر
تبریک میگفتند .رلبته ،رندکی ترپ در میان مردم سبب می شد شاعری چون ربن حاجب
در شعری ،ورود پادشاه رر به شهر به مردم تبریک گوید و رز رو درخورست مهربانی با مردم
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رر کند 46.یکی رز شاعررن پیشورز سرر ،سالمی بود که در مررسم رستقبال طائع رز عضدرلدوله
به رسم پیشورز سرریان ،چکامه ری رنشا کرد 47.در گزررش دیگری ،حکایتی رز برگزرری رین
مررسم در سال 929هجری قمری به چشم می آید .در رین مررسم ،خلیفه رلقادر برری رمیر
بویهی ،پیک فرستاد که میخورهد به رستقبالش بیاید .بنابررین به همرره قاضیان ،فقیهذان،
رمیررن ،وزرر و بزرگان برری مررسم پیشورز ،سورر بر کشتی به رستقبال رفت.

48

 .3-3مراسم پیشواز امیران بویهی از امرای دولت

مررسم رستقبال دولتمردرن رز یکدیگر ،ویژه رمیررنی بود که به جهت عیادت ،دعوت و
یا نمایش رطاعت به سوی رمیر دیگری میرفتند که رز ریشان مقامی ورالتر درشت .به طور
معمول ،سلطان میزبان ،رمیررالمرر یا شاهنشاه بود .در مررسذم رسذتقبال ،عذالوه بذر رمیذر،
بزرگان و لشکریان باید شرکت میکردند؛ چرر که شرکت لشکریان نمذایش شذوکت رمیذر
بود .می تورن گفت که نخنتین مررسم پیشذورز رز ریذن نذوب ،بذه رسذتقبال عمادرلدولذه رز
ربوعینی یحیی پنر ربررهیم مالکی ،کاتب منتکفی خلیفه عباسی برمی گردد .وی در سال
911هجری قمری به سوی عمادرلدوله حرکت کرد و علی برری رستقبال رز رو ،بنا بر رسذم
آلبویه در مررسم پیشورز ،همرره با بزرگان و لشکریان به ورودی شیررز رفت.

49

دومین مررسم رستقبال ،مربو به سال  999هجری قمری و درباره معزرلدوله رست .رو
در شعبان رین سال ،پس رز تررف برره به رهورز رفت تا برردرش عمادرلدولذه رر مالقذات
کند .هنگامی رو در ررجان با برردرش دیدرر کرد 50در نزد برردر ،زمین رر بوسید 51و بنیار به
رو رحتررم کرد ،تا آنجا که با رینکه عماد رلدوله رز وی خورست بنشیند ،رو مدت زیذادی در
مقابل برردرش سرپا رینتاد.

52

همچنین در پیشورز رمیری رز رمیر دیگر ،رسم بود که رمیر پیشورز شونده و همررهذانش
پایرریی میشدند و هدریا و پیشکشهایی به همرره خلعت به ریشان تقدیم میگردیذد 53.در
رین مررسم ،شاعررن به رسم مررسم پیشورز ،شعر می سذرودند 54.عذالوه بذر آن در مررسذم
رستقبال رز شاه ،وزرر و درباریان در برربر شاه ،پیاده گام برمی درشتند .رین کار ،نهایت رحتررم
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به سلطان بود و در صورتی که رین رسم مررعات نمیگردید ،خشم پادشاه بررنگیخته مذی-
شد و عورقب خطرناکی در رنتظار فرد خطاکار بود.

55

 .4-3مراسم پیشواز پادشاه از دولتمردان آلبویه ،امیران و نمایندگان غیر بویهی

در رین مررسم پیشورز ،پادشاه برری رستقبال رز کاردرررن بویهی و رمرری حکومذتهذای
دیگر و یا منتنبان به ریشان ،به ورودی شهر میرفت .همان گونه که در سال 932هجری
قمری ،وقتی صاحب بن عبذاد رز جانذب مؤ یذد رلدولذه بذه سذوی عضذدرلدوله رورنذه شذد،
عضدرلدوله برری رستقبال رز رو به ورودی شهر رفت و حتی نوشته رنذد بذه بیذرون رز شذهر
رفت 56.آنگاه صاحب رر بنیار گررمی درشت و به بزرگان خود دستور درد به صاحب ،رحتررم
بگاررند.

57

پیش رز رو در سال 991هجری قمری ،وقتی عمید رلجیوش رز ورسط بذه سذمت بغذدرد
حرکت کرد ،ربورلفوررپ به پیشورزش رفت و رو در نجمی فرود آمد .در حالی که بازررهذا رر
برریش زینت کرده بودند و لباپهای تازه ،فرشهای نیکو ،ظذروف و زر و زیذور بذرری رو
تدررک دیده بودند .عمید روز سه شنبه ،هفدهم ذی رلحجه به بغدرد وررد شد .بذه مناسذبت
ورود رو ،کنیزرن و غالمان در بازررها رینتادند و آتشدرنهایی در دستشان بود که بذا بخذور
عطر ،فضا و منیر حرکت رو رر عطر آگین میکردند .عالوه بر آن ،در حین حرکت عمید در
محالت شهر ،مردم به پایش درهم نثار میکردند .پس رز رنجذام ریذن مررسذم ،عمیذد بذه
دارالمملکة رفت 58.مرسوم بود که خلیفه در مررسم پیشورز رز وزیر بویهی که به بغدرد مذی
آمد ،حاضر می شد .چنانکه در رستقبال بهاء رلدوله رز وزیذر ربومنرذور مردوسذت ،موفذق
عباسی با سپاهیان و رهل قرر خود به رستقبال آمد.

59

 .4مراسم بدرقه

یکی دیگر رز آیین های دولتی آل بویه ،مررسم بدرقه بود .در رین مررسم ،رمیر بویهی و
بزرگان دولت شرکت میکردند و با نهایت رحتررم شخص مربوطه رر بدرقه مینمودند .رسم
بود ،هدریایی به رسم پیشکش به بدرقه شونده ،تقدیم میشد .قررین نشان میدهد ،مررسم
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بدرقه در دو زمان خاص رنجام میگردید .یکی وقتی که فرمانده ری به شهر وررد میشد و
بیم آن میرفت که شهر رر رشغال کند .در رین صذورت در هنگذام خذروج رز شذهر ،وی رر
بدرقه میکردند؛ هدریایی به رو تقدیم مینمودند و سپاهیان شاه در رین مررسم حضور مذی
یافتند 60.نوب دیگر مررسم بدرقه ،مربو به زمانی بود کذه پادشذاه ،لشذکری رر بذه جنذگ
میفرستاد و لشکریان رر با بخشش هدریا در درورزه شهر بدرقه میکرد.

61

 .5جشنهای کَرد فناخسرو

عضدرلدوله ،خود مؤسس رین جشنها بود .رین مررسم در روز سروش رز ماه فروردین و
هرمز در ماه آبان ،به نام جشن کرد فناخنرو بر پا میشد 62.بیرونی در رین باره مینویند:
عضدالدوله در شیراز ،دو روز را جشن میگرفت که بهه رهر ی هی از دو دو
روز «جشن کرد فناخسرو» می گفتند که ی هی از دو روزرها «روز سهرو » از
فروردین ماه بود که دو ،روز راندو دبرای به دست دمده از چهار فرسخی شهر
به داخل شهر بود .و دیگری «روز ررمز» از دباو ماه بود که روز دغهاز بنها ایهن
شهر بود ،در رر یک از این دو زماو ،بازاری به مدت یک رفته برپها مهیشهد و
رمهگاو به خوشگذرانی میپرداختند.

63

ربن بلخی نیز رین جشن رر گزررش کرده رست.

64

 .6جشن تولد شاهنشاه

جشن تولد شاه ،رز دیرباز در میان ریررنیان ثبت شده بود ،رما در میذان آل بویذه سذابقه
ثبت شده برپایی جشن تولد شاهان بویهی به مانند برخی دیگر رز مررسم آلبویه به عضذد
رلدوله بر می گردد .وی روز تولد خود رر رز روی تاریخ شمنی ،هر سال جشن میگرفت .به
طور تقریبی یک ساعت به لحظه تولدش ،غار میخورد و با بوی خوش عطر ،خود رر بخور
میدرد .آنگاه در لحظه تحویل سال تولدش ،وررد مجلس باشکوهی میشذد کذه بذه ریذن
منظور ترتیب درده شده بود.
در رین مجلس ،ظرف ها همه رز طال و نقره بود و در آن ،رنورب میوه و سبزی به چشذم
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می خورد .خورنندگان ،نورزندگان و ندیمان هر یک در جای خود قذررر مذیگرفتنذد .سذپس
منجم ویژه ،پیش میآمد و زمین رر میبوسید و لحظه تحویل سذال و گذاه تولذد رر بذه رو
تبریک میگفت .به جز چند نفر مانند ،تنوخی ،ربی علی فنایی ،ربورلحنین صذوفی سذتاره
شناپ و ربورلقاسم عبدرلعزیز بن یوسف صذاحب دیذورن رسذائل کذه در برربذر عضذدرلدوله
مینشنتند ،کنی حق نشنتن ندرشت.
در رین مجلس برری شاه ،زمانی که نشاطی پیدر میکرد ،شررب کشذمش مذیآوردنذد.
قبل رز نوشیدن ،باید حاضررن ،هدریای خود رر به رو تقدیم میکردند .بدین سذان ،رؤسذای
دولتی ،کاتبان بزرگ ،کارگزرررن ،رشررف شهر و دیگر سرشناسان برری عر

تبریذک بذه

خدمت میرسیدند و هدریای خود رر تقدیم میکردنذد .سذپس آورز خذورنهذا و نورزنذدگان،
کارشان رر آغاز میکردند .شاعررن با رشعاری که در رین باره سروده بودند ،شاه رر مدح می
کردند .رلبته مردم هم برری عر

تبریک به رین مجلس میآمدند.

رسم بود بزرگان در برربر شاه ،زمین رر میبوسیدند و به عنورن هدیه تولد به رو ،دینار و
درهم میبخشیدند و پس رز آن ،در گوشه ری رز مجلس ،سرپا میرینتادند .در رین مررسم،
برخی رز منئوالن برری نمایش قدرت ،سکههای غیر متعذارفی پیشذکش مذیکردنذد کذه
مثقالشان بیش رز حد معمول بود 65.بعدها ،شاهان بعدی آلبویه؛ یعنی فرزندرن عضدرلدوله،
مانند پدرشان برری خود ،جشن تولد میگرفتند.

66

 .7مراسم طبل نوازی و نقاره زنی هنگام نماز

یکی رز آیین های دوررن آل بویه ،نورختن طبل و نقاره بر در سرری خلیفه و رمیررن بذه
هنگام نماز بود .به نظر میرسد نقاره در کنار طبل نورخته میشد 67.رین کار گاشته رز جنبه
دینی ،نوعی نمایش رستقالل و مشروعیت شاه به حناب میآمد؛ چرر که رو بذا ریذن کذار،
عالوه بر تنلط بر رمور دنیوی ،خود رر متکفل رمور دینی مردم نشان میدرد .هنگذامی کذه
معزرلدوله به حکومت رسید سخت مشتاق بود که بر در سذرری رو در مدینةةرلنذالم طبذل
بزنند.
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در رین مدت ،رو در سرری مونس در مجاورت درررلخالفه ،ساکن بود .رو برری رین کذار
رز مطیع ،خلیفه عباسی دستوری خورست ولی خلیفه رجابت نکرد .بنابررین ،معزرلدوله ناچذار
شد قرری بنازد .قرری که بر درورزه شماسذیه بنذا شذد و بذا وجذود درخورسذت دوبذاره
معزرلدوله ،همان پرسش و پاسخ تکررر گردید .باالخره با رصررر فررورن ،مطیع دستور درد به
شر رینکه در کوفتن طبل بر دری که به سوی صحرر گشذوده مذیشذود تجذاوز نشذود،
میتورند در آنجا طبل بزند.
به همین منظور ،چند خیمه برری تبلک درررن برپا شد و در روقذات سذهگانذه نمذاز در
بامدرد ،نیمروز و شام مینورختند .رین کذار در دوره عزرلدولذه نیذز ،جریذان درشذت و روش
فرزندرن و جانشینانش شد 68.دوررن سلطان رلدوله ،رسم طبل نورزی رز سه نوبذت بذه پذنج
نوبت ررتقا پیدر کرد 69.گفتنی رست در زمانهایی که پادشاه عزردرر بود ،طبل زدن بذرری رو
متوقف میشد 70.همچنین ،هنگامی که شهر به آشوب کشیده میشد ،دیگذر کنذی بذرری
سلطان ،طبل نمینورخت.

71

 .8مراسم اعطای لقب ،خلعت و پیشکش

یکی دیگر رز آیینها ،بخشش خلعت و لقب بود .در رینجا ریذن توجذه الزم رسذت کذه
خلعت بخشی در دو سطح برگزرر میشد .یکی بخشش خلعتهای هفتگانه ویذژه سذلطان
بود .رین رسم ،بخشی رز آیینهای مررسم تاجگارری محنوب میشد که پیشتر درباره آن
سخن رفت .گونه دیگر خلعت بخشی ،مربو به بخشش خلعت به رمیر و درباریان بود که
با دریافت لقب همرره میشد .در رین مررسم به دریافت کننده خلعت ،لقبی به عالوه رلقاب
دیگرش رعطا میشد .خلعتهذا دو گونذه بودنذد؛ یکذی خلعذت والیذت و دیگذری خلعذت
منادمه 72.خلعتی که در مررسم خلعت پوشی ،هدیه میشد به گنتردگی خلعتهای مررسم
تاجگارری نبود 73.رز شعر سالمی برمیآید که مردم در مقابل خلعت رهدریی ،رسم نثار رر به
جا میآوردند و به پایش درهم و دینار میریختند 74.همچنین رسم بود ،پیشذکشهذایی در
پی خلعت و لقب برری خلیفه یا رمیر میفرستادند .ررزش رین پیشکشها گاهی بنیار زیذاد
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75

 .9مجالس همنشینی با علما ،شعرا و فرهیختهگان

شب نشینی های ردیبان و درنشذمندرن در زمینذه شذعر و ردب و در مباحذم علمذی در
روزگار بویهیان فررورن بود .رین مجالس در منزل رمیر یا وزیر برگزرر میشد .رسذم بذود در
رین مجالس به مباحثات علمی ،یا تفریح و سرگرمی مذیپردرختنذد .بذه عنذورن نمونذه ،رز
وزیررن برگزرر کننده ،می تورن ربن عمید ،صاحب بن عبذاد و ربذن سذعدرن وزیذر صمرذام
رلدوله 76رر نام برد.
ربورلفتح بن عمید ،وزیر سرشناپ بویهی نیز ،زمانی که در بغدرد بود ،به طور تقریبی هر
روز هفته با شماری رز فرزرنگان علم و ردب مالقات می کرد 77.در میان رمیررن ،رکن رلدوله
مجالس مناظرهری تشکیل میدرد که حتی شیخ صدوق در آن شرکت میکرد و به مناظره
میپردرخت 78.معزرلدوله نیز در سرریش ،مجالس مناظره تشکیل میدرد و رمامیه و زیدیه در
آن شرکت میجنتند 79.مجالس عزرلدوله هم پررونق بود .همانگونه که در مجلس وی در
رمضان سال  992هجری ،ربوحامد مرورودی ،ربوبکر ررزی ،علی بن عینی ،ربن نبهان ،ربن
کعب رنراری ،ربهری ،ربن طررره ،ربوجیش شیخ رلشیعه ،ربن معروف ،ربن ربی شذیبان ،ربذن
قریعه و مردم زیادی شرکت درشتند.

80

عضدرلدوله پا رر رز رین فررتر گارشته بود و در قررش ،مکان مخروصذی بذرری هذم-
نشینی با حکیمان و فرهیختگذانی ماننذد فقیهذان ،مفنذررن ،متکلمذان ،محذدثان ،ننذب
شناسان ،چکامه سرریان ،عالمان لغت شناپ ،ردیبان ،پزشذکان ،سذتاره شناسذان ،ریاضذی
درنان و مهندسان ساخته بود .رو با شرکت در مجالس رنس ریشان ،به هر کذدرم رز شذرکت
کنندگان عطایایی هدیه میکرد.

81

 .11مراسم شرفیابی بزرگان به حضور پادشاه

دهمین مررسمی که در عرر دیلیمان به آن توجه میشد ،رسم شرف یابی به محضذر
شاه بود .شاه به هنگام شرفیابی بزرگان ،با هیبت خاصی مذینشنذت .رو عمامذ بنذیار
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زیبایی بر سر مینهاد .رز شعر ربورلحنن سالمی برمیآید که رطررف عمامه سلطان با میلذه
دوزی و گلدوزی آررسته میشد 82.جالب آنکه برخی رز پادشاهان برری نمذایش شذوکت،
تعدردى شیر ،فیل و پلنگ نزد خود نگاه مىدرشتند و بر در خانه ریشان ،بوقهذایى بذزرگ
مانند بوق آماده باش ،طبل و سنج مىنورختند و پرچم و علم باالى سرشان مىرفررشتند.

83

رسم بود وزیررن ،جانشینان آنان ،صاحبان دیورنها ،سردرررن سپاه و خورص چذون بذه
جلو در عمومی درررلخالفه یا قرر سلطنتی یا مجلس یکی رز رعیان مذیرسذیدند رز رسذب
پیاده میشدند و دربانان ،رسب رر به رسطبل میبردنذد .آنگذاه در هنگذام بازگشذت ،آن رر
برریش آماده می کردند 84.در مررسم شرفیابی به محضر رمیر ،همه باید مؤدبانه و بیسذرو
صدر مینشنتند و کنی مجاز نبود در برربر رو سر برهنه بنشیند .رگر فذردی چنذین کذاری
میکرد ،مجازرت میشد85.همچنین رسم بود که هر گاه پادشاه بذه رطررفیذان مجلذس کذه
بیشتر آنها رز وزیررن ،ردیبان ،دبیررن و رمرر بودند ،نظر میرفکند ،آنان باید بیحرکت مذی-
رینتادند تا موقعی که شاه ،چشمش رر رز آنها برگردرند.

86

 .11مراسم بار عام

بار عام ،مررسم دیدرر عمومی با شاه بود که به طور معمذول یذک روز در هفتذه رنجذام
میشد .در رین روز ،پادشاه به نزدیکان خویش و مردم رجازه میدرد به حضورش شرفیاب
شوند .رو با گشاده رویی و مهربانی همرره با هیبت و وقار ،درخورسذتهذای آنهذا رر پاسذخ
میگفت .مردم رز صبحگاهان تا نیمروز ،حاجت خود رر مطرح میکردند و سذپس پررکنذده
میشدند .رما دیورنساالررن و کاتبان تا غروب در خدمت رو بودند و به ثبت و ضذبط رمذور
میپردرختند 87.در مررسم بار عام ،الزم بود وزیر شرکت کنذد و در غیذر ریذنصذورت بایذد
نمایندهری به جای خود میفرستاد 88 .در رینجا شاعررن ،پادشاه رر با شعرهای خویش مدح
میکردند.

89

 .12آیین یوم موکب

یوم موکب رسمی بود که پادشاه هر هفته در یک روز با بزرگان و درباریذان بذه دیذدرر
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خلیفه برود .چنانکه معزرلدوله هر هفته ،پنج شنبهها به خدمت خلیفه میرفت 90.منذکویه
و ربن جوزی ،یوم موکب رر همان روز بار عام درننتهرند 91،رما ربن عمررنی ،شرفیذابیِ بذه
درگاه خلیفه رر رز مررسم روز موکب معرفی میکند و آن رر غیر رز روز بار عام می درند.

92

 .13مراسم جلوس پادشاه

مررسم جلوپ ،پس رز مررسم تاجگارری و رسمی برری بیعت با شاه بود .رلبتذه ،گذاهی
مررسم جلوپ به منظور دیگری برگزرر می شد .در گزررشهای رسیده رز عرر آل بویه می
خورنیم که صمرام رلدوله در سال 931هجری قمری پذس رز رنتخذاب شذدن بذه رمیذری،
جلوپ عامی کرد و عهد سلطانی رر در برربرش خورندند و همه به وی شذادباش گفتنذد.

93

نمونه دیگر ،رز مررسم جلوپ شاه ،هنگام ورود دشمنان رسیر شذده بذه حضذور وی بذود.

94

گفتنی رست که در مررسم جلوپ و بارعام ،چکامه سرریان در مدح شاه و توصیف و بزرگ
درشت جشن ،رشعاری می سرودند 95.رلبته ،هر وقت شهر به آشوب کشیده می شد ،سلطان
رز جلوپ خوددرری میکرد.

96

 .14رسوم تشییع جنازه

در میان دیلمیان رسم بود با پای برهنه به رستقبال پیکر مرده میرفتند و آش تعزیذت
میپختند 97.همچنین در میان خاک و خون ،غلطان و آب حنرت رز دیده ریزرن ،دست بر
سینه کوبان و نمدهای سیاه بر گردن ،خاشذاک بذر سذر و تذن مذیریختنذد 98.آنگذاه بذا
جامههای چاک ،هفت روز بذا پذای برهنذه روی خذاک و خاشذاک مذینشنذتند 99.قذرآن
میخورندند و ورعظان به منبر میرفتند و مردم گوش میدردند 100.همچنذین رسذم بذود در
تشییع جنازه ،رفرردی نوحه گری میکردند101و برخی با صدری بلند ،فضایل صاحب جنازه رر
میشمردند 102.رلبته به هنگام تشییع جنازه شاه ،همه بزرگذان ،وزرر و فرمانذدهان تذرک و
دیلم شرکت میکردند 103و بر جنازه سلطان ،وزیر یا نقیب نماز می خورند.

104

 .15مراسم سوگواری شاهنشاه

در رینجا منظور ،عزردرری رمیررن به هنگام درگاشت پادشاه و رفررد خاندرنش رست .بذا
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رعالم خبر درگاشت شاه ،جانشین رو و دیگررنی که به شاه عالقه مند بودند ،لباپ سیاه به
تن میکردند .سیاه پوشی نمادی برری شناختن ررردتمندرن سلطان تازه گاشته بود105.رسم
بود به هنگام مرگ شاه ،هفت روز به عزر می نشنذتند106.زنذان در کوچذه و بذازرر بذه رره
میرفتادند و در حالی که بر سر و صورت میزدند و ناله زنان و شیون کنذان بذه عذزردرری
میپردرختند 107.حتی برخی ،خاک به هور میریختند ،ورویال میگفتند و درب خانه رر سذیاه
میکردند 108 .در سوگورری شاه ،خلیفه در مررسمی باشکوه به دیدرر شاه جدید می رفذت و
به رو تنلیت میگفت 109.به طور معمول ،خلیفه عبارتی شبیه به رین رر برری تعزیت به شاه
می گفت:
خدا روح درگذشته را شاد کند ،و تو را جانشهین رمیشهگی او اهرار درهد ،و
پس از او تسلیت گویی را برای تو ارار درد نه بخاطر تو[رمیشه زنهده باشهی و
تسلیت دیگراو را بشنوی ،نهه ایهنکهه بمیهری و مرگهت را تسهلیت بگوینهد و
جانشینی را بر تو ارار داد و از تو به کسی نرسد [پاینده و جاوید باشی

110

رلبته برری خلیفه فرقی نمیکرد که سلطان عزردرر چه کنی رست111.همچون بنذیاری
رز مررسمها در رینجا نیز ،شاعررن در مررسم درگاشت نزدیکان شاه ،در قالب شعر ،مریبت
وررده رر به وی تنلیت میگفتند 112.در پایان نیز ،وقتی شاه عذزردرر بذود ،طبذل نذورزی در
روقات نماز درسرری رو تعطیل میگردید.

113

 .16مراسم مهمانیهای ویژه

مهمانی ویژه در ورقع پایرریی وزیر یا درباریان بزرگ رز پادشاه بود .چنانکه ربورلفضذل
عباپ بن حنین شیررزى که در سفر معزرلدوله به بغدرد ،همرره وی به بغدرد آمذد و نایذب
مهلبى شد ،جشنى به یادماندنی به رفتخار معزرلدوله برپا کرد .به طوری کذه در آن جشذن،
مخنمها و خورنندگان مىنورختند و پای کوبی می کردند و رلبته به گونه ری نبودند کذه در
معر

دید همه باشند .وی ررهها رر رز باالى پل بغدرد تا کاخ درر رلخالفه بذا طنذابهذاى

درشت بنته و آنها رر پر رز گُل کرده بود .هزینذه ریذن جشذن ،دو میلیذون درهذم بذرآورد
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گردید.

114

 .17مراسم بیعت پادشاه با خلیفه

زمانی که خلیفه ری رز دنیا می رفت ،ولیعهد جانشین وی می شذد .در ریذن مررسذم،
بزرگان و قاضیان در مجلس بیعت شرکت میکردند تا شاهد بیعت سلطان با خلیفه باشند.
رولین گزررش ،مربو به سال  999هجری قمری رست ،زمانی کذه معزرلدولذه بذا همذین
روش ،با منتکفی خلیفه بیعت کرد 115.در مررسم بیعت ،ترکان ،مولدرن (شاعررن نذوپردرز،،
نقیب علویان ،وزیر و قاضی رلقضات شرکت میکردند 116.گفتنی رست ،هرگاه رمیر در بغدرد
نبود نمایندهری رر برری بیعت با خلیفه میفرستاد 117.رلبته در مورردی خلیفه ،خود نمایندهری
برری رخا بیعت شاه به سوی وی گنیل میکرد.

118

 .18مراسم انتخاب وزیر

رنتخاب وزیر رز سوی شاه بویهی ،نشانه قدرت دستگاه و میزرن مدیریت رو بود .در رین
مررسم به وزیر ،خلعت وزررت میبخشیدند و رو رر به لقب مناسذبی ،ملقذب مذیگردرنیدنذد.
عالوه بر خلعتهای سهگانه ویژه وزیر ،به رسم وزرر به وی ،رقطاعی که درآمد سالیانهرش،
پنجاه هزرر دینار بود میبخشیدند 119.همچنین برری وزیذر ،قبذای ویذژه وزیذر ،شمشذیر و
کمربند ررسال می شد و پس رز آن وزیر رر با جمعی رز سردرررن همررهی مذیکردنذد و تذا
درررلخالفه بدرقه مینمودند.

120

در مررسم رنتخاب وزیر ،رسم بود بزرگان و رمرر شرکت میکردند .سذپس ،وزیذر رر بذر
رسبی با زین زرین سورر میکردند و به رسم وزرر ،رقطاعی ررزشمند به رو هدیه میشد.

121

همچنین رسم بود به وی لقب جدیدی عطا میگردید122.پس رز رنتخاب وزیر ،هنگامی که
رو رز مجلس رنتخابیه ،خارج می شد تا به منزلش برود ،لشکریان رو رر همررهی میکردند
و رز سوی شاه برری وزیر ،غار میبردند.

123

124

 .19مراسم نقیب گزینی

نقیب ،سرپرست سادرت و رربط حکومت و ریشان به حناب می آمد .پادشاه ،حکم رو رر
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در مجلنی که بزرگان دولتی شرکت درشتند به وی عطا میکرد .آنگاه به رو خلعت نقابت
میبخشیدند .پس رز پایان مررسم ،رو باید در مررسم ویژهری به مردم معرفی میشد .به رین
منظور ،نقیب تازه برگزیده ،خلعتها رر بر تن میکرد و سورر بر رسب در حالی که بزرگان و
رشررف بغدرد و حاجبان پادشاه ،رو رر همررهی میکردند ،نخنت به منجد بررثا و پس رز آن
به منزلش میرفت .در ریذن مررسذم ،مذردم شذرکت مذیکردنذد و بذا نقیذب جدیذد آشذنا
میشدند.

125

خلعت نقیب ،لباپ های سیاهی بود که به وی تقدیم میشد 126.به طور معمول ،مذردم
در درررلملک گرد میآمدند تا حکم نقابت رر بشذنوند .رسذم بذود در حضذور شذاه ،رشذررف،
قاضیان ،فقیهان و بزرگذان ،حکذم نقابذت رر مذیخورندنذد و بذه نقیذب خلعذت 127و لقذب
میبخشیدند.
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 .21مراسم انتخاب قاضی القضات

قاضی رلقضات یا سرپرست قاضیان شهر ،سمتی بود که با رنتخاب پادشاه بذویهی و یذا
خلیفه عباسی صورت میگرفت .در رین آیذین ،پذس رز رنتخذاب و خلعذت پوشذی ،قاضذی
رلقضات ،در حالی که خلعتها رر بر تن درشت و در برربرش تبلک نورزرن ،شیپور چیان 129و
کرک نورزرن 130می نورختند و در موکبش ،غالمان ترک و سپاهیان حضور درشتند ،رز قرر
پادشاه خارج میشد و به سوی محل قضاوت حرکت میکرد .آنچه در سال  912هجذری
قمری ،روی درد ،نخنتین روریت تاریخی رز رین مررسم رست.
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 .21مراسم بیعت لشکریان با پادشاه

مررسم بیعت لشکریان به زمانی باز مذیگردیذد کذه پذس رز برگزیذده شذدن پادشذاه،
لشکریان برری مررسم بیعت در مقابل قرر رجتماب میکردند .رسم بود شاه در مررسم بیعت
به لشکریان ،رمورل و عطایایی هدیه نماید و در غیر رینصورت ،لشکریان بیعت نمیکردند.
حتی به هر دلیلی ،رگر به آنها هدیهری پردرخت نمی شد ،دست به آشوب میزدند.
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نتیجه

آنچه گاشت ،پژوهشی در آیینهای شاهانهری بود که نشان میدرد تحقیقات رجتماعی
در کوتاه ترین چشم رندرز میتورند زمینه بردرشتهای فرهنگی رر فذررهم کنذد .سلنذلهری
مانند آل بویه که رز دو ویژگی ملیت ریررنی و مذاهب شذیعی بهذره مذی بذرد ،مذی تورنذد
ننخهری همنان برری روزگار ما رررئه نماید؛ زیرر دولت رسالمی رمروز ریررن ،رز هر دو جنبه
ملی و ماهبی برخوردرر رست و رین رویه مشترک هر دو حکومت رست.
رین مطالعه نشان درد ،پژوهشهایی که دولت بویهیان رر دولتی تک قطبی شذیعی یذا
ریررنی می بینند به رسناد فررورنی توجه نکردهرند .رز رین رو در حالی ،آیینهذای شذاهانه در
ررستای تالش رین خاندرن برری زنده سازی سنن شذاهانه ،قابذل پذیگیذری هنذتند کذه
همزمان تحقیقات ماهبیِ پیررمون رین دولت ،دلبنذتگی هذای آنهذا رر بذه تشذیع ثابذت
میکند.
رمید می رود آنچه چشم رندرزی بر همپوشانی رین رمیررن به سلنله های باستان ریررن
رست ،ما رر در شناخت آیین های پادشاهان ریررنذی بیشذتر یذاری نمایذد؛ زیذرر آدرب یذابی
دولتها ،ضمن آنکه به وررسی بخشی مهذم رز رندیشذه سیاسذی و سذازمان فکذر دولذت
میرنجامد ،بازتاب ساختار رجتماعی و بنتری بر شناخت مردمان یک دوره رسذت .بذه هذر
حال مررسم سلطانی ضمن پیوستگی آشکار با سینتم حکومتی ،روضاب زمانه بویهیان رر به
شیوه توصیف بررسی میکند.
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پینوشتها:
 .1محمد بن عبدالملک همدانی ،تکمله تاریخ طبري ،تحقيق محمد أبوالفضل ابةراهي  ،چةا دم،،
بيرمت :دار التراث1831 ،هة.ق ،1691/ج  ،11ص .858
 .2عبدالرحمن ابن الجوزى ،المنتظ  ،تحقيق محمد عبدالقادر عطا م مصطفى عبدالقادر عطا ،بيرمت:
دار الکتب العلمية 1112 ،ه.ق  ،ج  ،11ص .259
 .8همدانی ،پيشين.
 .1محمد بن على بن العمرانى ،اإلنباء فى تاریخ الخلفاء ،تحقيق قاس السامرائى ،القاهره ،دار اآلفاق
العربيه 1121 ،ه.ق  ،ص .119
 .5همدانی ،پيشين.
 .9أبو الفداء بن كثير الدمشقى ،البدایة م النهایة ،بيةرمت :دار الفکةر 1141 ،ه.ق  ،، 1639 /ج ،11
ص .849 -845
 .1ابو على مسکویه الرازى ،تجارب األم  ،تحقيق ابو القاس امامى ،چةا

دم ،،تهةرا ::سةرم،،

 ،1816ج  ،1ص 196؛ ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،11ص. 822 - 821
 .3ابن جوزي ،هما ،:ص .258
 .6شمس الدین محمد الذهبى ،تاریخ االسال ،م مفيات المشاهير م األعال ،،تحقيق عمر عبد السال،
تدمرى ،چا دم ،،بيرمت ،دار الکتاب العربى 1118 ،ه.ق  ،، 1668/ج  ،29ص .211
 .14ذهبی ،پيشين ،ج  ،29ص .211
 .11ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،11ص .258
 .12هما:؛ ابن العماد شهاب الدین ابةو الفةال ،،شةذرات الةذهب فةی اخبةار مةن ذهةب ،تحقيةق
األرناؤمط ،دمشق – بيرمت :دار ابن كثير 1149 ،ه.ق  ،،1639/ج  ،1ص . 859
 .18ابن كثير ،پيشين ،ج  ،11ص .265
 .11نویري ،نهایة األرب فی فنو :األدب ،قاهره :دار الکتب م الوثائق القومية 1128 ،ه.ق  ،ج ،29
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ص.219 – 215
 .15ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،11ص .258
 .19هالل بن محسن صابی ،رسو ،دارالخالفه ،تحقيق ميخائيل عةواد ،بيةرمت :دارالرائةد العربةی،
 ،،1639ص .61
 .11نویري ،پيشين ،ج  ،29ص219؛ ذهبی ،پيشين ،ج  ،29ص .211
 .13صابی ،پيشين ،ص . 35 -34
 .16نویري ،پيشين ،ج  ،29ص.219
 .24ابن جوزي ،پيشين  ،ج  ،11ص .258
 .21مسکویه ،پيشين ،ج  ،1ص 141م151؛ ابن جوزي ،هما ،:ص841-844؛ ذهبی ،پيشةين ،ج
 ،229ص115؛ ابن كثير ،پيشين ،ج  ،11ص .841
 .22ابن كثير ،هما ،:ج  ،11ص .849 -845
 .28عبد الرحمن بن خلدم ،:تاریخ ابن خلدم ،:تحقيةق خليةل شةحاد ،،چةا دم ،،بيةرمت :دار
الفکر 1143 ،ه.ق  ،، 1633/ج  ،1ص .534 -516
 .21مسکویه ،پيشين ،ج  ،9ص 114؛ ابن كثير ،پيشين ،ج  ،11ص . 235
 .25محمد محمدي مالیري ،تاریخ م فرهنگ ایرا :در دمرا :انتقةال از عصةر ساسةانی بةه عصةر
اسالمی (پيوستها) ،تهرا ::توسن  ،1816ص .142
 .29ابن العمرانی ،پيشين ،ص 132؛ ذهبی ،پیشین ،ج  ،23ص  254؛ ابن كثير ،پيشين ،ج  ،11ص
. 845
 .21صابی ،پيشين ،ص .81
 .23علی اصغر فقيهی ،آل بویه م امضاع زمانه ایشا :با نموداري از زندگی مرد ،آ:عصةر ،گةيال::
انتشارات صبا ،1851 ،ص  ،885- 888به نقل از رسو ،دارالخالفه ،صابی.

سال چهاردهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،2931شماره مسلسل 65

221

 .26ابن كثير ،پيشين ،ج  ،11ص .841
 .84علی اصغر فقيهی ،پيشين.
 .81آدا ،متز ،تمد :اسالمی در قر :چهار ،هجري ،ترجمه عليرضا ذكامتی قراگزلو ،تهرا::
سپهر ،1891 ،ص .812-811
 .82ابن كثير ،پيشين ،ج  ،11ص .841
 .88ذهبی ،پيشين ،ج  ،29ص .11
 .81مسکویه ،پيشين ،ج  ،9ص .114
 .85هما ،:ج  ،1ص.161
 .89على بن الحسين المسعودي ،التنبيه م اإلشراف ،تصحيح عبد اهلل اسماعيل الصامى ،القةاهره :دار
الصامي ،بى تا ،ص .816
 .81ابن العمرانی ،پيشين ،ص . 118
 .83مسکویه ،پيشين ،ج  ،9ص .836
 .86همدانی ،پيشين ،ج  ،11ص . 183 -181
 .14طيار م زبزب نوعی قایق نهري بودهاند كه به مسامحه كشتی نيز گفته شدهانةد ::.: .مقدسةی،
احسن التقاسي  ،ترجمه علينقى منزمى ،تهةرا ::شةركت مؤلفةا :م مترجمةا :ایةرا،1891 ،:ج
،1ص. 11
 .11مسکویه ،پيشين ،ج  ،9ص .836
 .12ابن العمرانی ،اإلنباء ،ص .138
 .18ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،11ص .261
 .11احمد تتوي م آصف خا :قزمینی ،تاریخ الفی ،تصحيح غالمرضا طباطبایی مجد ،تهرا ::شركت
انتشارات علمی فرهنگی ،1832 ،ج  ،8ص .1689
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 .15ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،11ص .261
 .19همدانی ،پيشين ،ج  ،11ص .181
 .11ابومنصور ثعالبی ،یتيمه الدهر ،تحقيق مفيد ،محمد قمحيه ،بيةرمت :دارالکتةب العلميةه1148 ،
ه.ق  ،،1638 /ج  ،2ص .163 -6
 .13هما ،:ج  ،12ص19؛ یوسف ابن تغري بردي ،النجو ،الزاهر ،فى ملو :مصر م القاهره ،مصةر:
مزار ،الثقافة م االرشاد القومى ،دار الکب ،بی تةا ،ج  ،1ص 256؛ ابةن كثيةر ،پيشةين ،ج ،12
ص19؛ ذهبی ،پيشين ،ج  ،23ص 254؛ ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،15ص .153
 .16مسکویه ،پيشين ،ج  ،5ص.864
 .54ابن خلدم ،:پيشين ،ج  ،8ص.525
 .51ابن كثير ،پيشين ،ج  ،11ص .216
 .52ابن خلدم ،:پيشين ،ج  ،1ص.511
 .58هما ،:ج  ،9ص .146
 .51ثعالبی ،پيشين ،ج  ،2ص .163
 .55مسکویه ،پيشين ،ج  ،1ص .21
 .59هما ،:ج  ،1ص .13
 .51ابن كثير ،پيشين ،ج  ،11ص .261
 .53مسکویه ،پيشين ،ج  ،1ص.549-545
 .56هما ،:ص . 123
 .94همدانی ،پيشين ،ج  ،11ص 113؛ هما ،:ج  ،9ص .265
 .91مسکویه ،پيشين ،ج  ،9ص 814؛ یاقوت حموي ،معج االدباء ،بيرمت :دار الغرب اإلسةالمی،
 1111ه.ق ،ج  ،1ص .1648
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 .92علی اصغر فقيهی ،پيشين ،ص .565 -561
 .98ابوریحا :بيرمنی ،آثار الباقيه ،تهرا ::مركز نشر ميراث مکتوب 1122 ،ه.ق  ،ص .239
 .91ابن بلخی ،فارسنامه ،شيراز :بنياد فارس شناسی ،1811 ،ص .141 -149
 .95تنوخی ،نشوار المحاضر ،م أخبار المذاكر ،،بيرمت :بی جةا 1861 ،ه.ق  ،ج ،1ص 61 -33؛
یاقوت ،پيشين ،ج  ،5ص .2233 - 2239
 .99حسين بن محمد راغب اصفهانی ،حاضرات االدباء ،بيرمت :شةركت دار ارقة بةن ابةى ارقة ،
 1124ه.ق  ،ج  ،1ص 535؛ یاقوت ،پيشين ،ج  ،2ص  144؛ ابن اثير ،پيشين ،ج  ،6ص 56
.
 .91ابن اثير ،هما ،:ج  ،6ص 116؛ مسکویه ،پيشين، ،ج ،9ص 822-281؛ ج  ،9ص.191
 .93هالل بن محسن صابی ،پيشين ،ص .181
 .96ابن اثير  ،پيشين ،ج  ،6ص 845؛ ابن كثير ،پيشين ،ج  ،12ص 9؛ ذهبی ،پيشةين ،ج  ،26ص
. 884
 .14ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،15ص .818
 .11ابن اثير ،پيشين ،ج  ،6ص .116
 .12مسکویه ،پيشين ،ج  ،9ص .166
 .18هما ،:ج  ،5ص.864
 .11ثعالبی ،پيشين ،ج  ،2ص .113
 .15صابی ،پيشين ،ص . 63 - 69
 .19ابوحيا :توحيدي ،اإلمتاع م المؤانسة ،بيرمت :مکتبه عنصریه 1121 ،ه.ق  ،ص .29
 .11یاقوت ،پيشين ،ج  ،2ص . 646
 .13صدمق ،كمال الدین ،ق  :دار الکتب االسالميه1865 ،ه.ق ،ص  31به بعد.
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 .16حميد بن احمد محلی ،الحدائق الوردیة فی مناقب األئمة الزیدیة ،چا امل ،صنعاء :مکتبه بدر،
 1128ه.ق  ،ج ،2ص .149
 .34ابوحيا :توحيدي ،اخالق الوزیرین ،تاریخ مراجعه 1836/14/24
www.alwarrag.com :available at
 .31مسکویه ،پيشين ،ج  ،9ص .151
 .32ثعالبی ،پيشين ،ج  ،2ص .113
 .38ابن طقطقی ،الفخري  ،تحقيق عبدالقادر محمد مایو ،چا امل ،بيرمت :دارالقل العربةی1113 ،
ه.ق ،،1661/ص .26
 .31یاقوت ،پيشين ،ج  ،5ص 2264؛ تنوخی ،پيشين ،ج  ،1ص .61
 .35صابی ،پيشين ،ص .11
 .39یاقوت ،پيشين ،ج ،1ص .1381-1384
 .31مسکویه ،پيشين ،ج  ،1ص 55؛ ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،11ص .268
 .33مسکویه ،هما ،:ص .185
 .36هاش رضی ،جشن هاي آتش ،مهرگا ،:چله ...همراه با پژمهشی درباره جشنهةاي آتةش در
جها :م مراس برگزاري م آیين هاي سنتی ميا :زرتشةيا :ایةرا :م پارسةيا ،:تهةرا ::بهجةت،
 ،1838ص .198
 .64ابن العمرانی ،پيشين ،ص .119
 .61مسکویه ،پيشين ،ج  ،1ص 55؛ ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،11ص .268
 .62ابن العمرانی ،پيشين ،ص .119
 .68مسکویه ،پيشين ،ج  ،1ص129م .66
 .61هما،:ص.114 -186
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 .65هاش رضی ،پيشين ،ص .198
 .69ابن اثير ،پيشين ،ج  ،6ص .116
 .61سيد ظهير الدین مرعشی ،تاریخ گيال :م دیلمستا ،:تصحيح منوچهر ستوده ،تهرا ::اطالعات،
 ،1891ص .69-65
 .63هما ،:ص .228
 .66هما ،:ص252م .141
 .144هما ،:ص .126
 .141علی اصغر فقيهی ،پيشين ،ص  ، 311به نقةل از ابةن جةوزي ،ج  ،1ص  .83ایةن سةند در
المنتظ  ،ابن جوزي یافت نشد.
 .142هما ،:ص  ،312به نقل از طبقات الشافعيه ،ج  ،1ص .81
 .148همدانی ،پيشين ،ج  ،11ص .116
 .141ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،11ص .884
 .145ابن اثير ،پيشين ،ج  ،6ص .141
 .149ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،15ص .262
 .141ابن كثير ،پيشين ،ج  ،11ص .841
 .143علی اصغر فقيهی ،پيشين ،ص  ،311به نقل از :خزانة االدب ،ص . 846 – 843
 .146ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،11ص 883؛ ذهبی ،پيشين ،ج  ،29ص .115
 .114نویري ،پيشين ،ج  ،29ص 284؛ ابوالشرف الناصح جرفادقانی ،ترجمه تاریخ یمينی ،چةا
سو ،،تهرا ::انتشارات علمی م فرهنگی ،1811،ص . 845
 .111ابةةنجةةوزي ،پيشةةين ،ج  ،11ص219 – 215؛ ذهبةةی ،پيشةةين ،ج ،29ص11؛ ابةةنكثيةةر،
پيشين،ج،11ص.255
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 .112ثعالبی ،پيشين ،ج  ،1ص .111
 .118ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،15ص .818
 .111همدانی ،پيشين ،ج  ،11ص .124-121
 .115ذهبی ،پيشين ،ج  ،25ص 25؛ همدانی ،پيشين ،ج  ،11ص 858؛ ابن جوزي ،پيشين ،ج ،11
ص .12
 .119هما ،:ج  ،12ص .11
 .111ابن خلدم ،:پيشين ،ج  ،8ص .521
 .113هما ،:ص .551
 .116همدانی ،پيشين ،ج  ،11ص.814
 .124هما ،:ج  ،11ص.811
 .121مسکویه ،پيشين ،ج  ،9ص 234؛ هما ،:ص .111
 .122ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،15ص 119؛ ذهبی ،پيشين ،ج  ،23ص . 219
 .128هما ،:ج  ،5ص .126
 .121همدانی ،پيشين ،ج  ،11ص .251
 .125حميد بن احمد محلی ،پيشين ،ج  ،2ص .149
 .129ابن اثير ،پيشين ،ج  ،6ص136؛ ابن كثير ،پيشين ،ج  ،11ص. 885
 .121ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،15ص 111؛ ابن كثير ،هما ،:ج  ،12ص . 2
 .123همدانی ،پيشين ،ج  ،11ص .888
 .126ذهبی ،پيشين ،ج  ،25ص.281
 . 184ابوالقاس امامی محقق تجارب االم  ،در حاشيه كتاب ،آ :را «الکر »:ناميده اسةت .گویةا
كر :نوازي نوعی خاص از ابزار موسيقی بوده است كه همراه دنبک نواخته میشةد .درمیةش
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خا :شاید آخرین نوازنده به نا ،كر :در ایرا :باشد .با این همه ،منزمي ،مترج تجارب االم ،
كر :نوازي را هما :بوق زنی ترجمه كةرده اسةت ::.: .ابةوعلی مسةکویه الةرازي (،)،121
تجارب االم  ،تهرا ::توس ،1819 ،ج  ،9ص .283
 .181مسکویه ،پيشين ،ج  ،9ص .281 -284
 .182هما ،:ج  ،1ص 162 -161 ،131؛ ابن جوزي ،پيشين ،ج  ،11ص 883؛ ابن كثير ،پيشين،
ج  ،11ص .846

