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 يفرهنگ و سنن عهد ساسان ياياح بازتاب
  ديجمش تخت تچر كاخ در يلميد ةعضدالدول ةبيكت دو در

  *مصطفي نديم

  چكيده
از . جمشـيد، كـاخ تچـر اسـت     هاي مهم در مجموعة تـاريخي تخـت   يكي از مكان

اميران و حاكمان معروف،  هاي اين كاخ، تعدادي كتيبه است كه به پادشاهان،  ديدني
هـا، دو كتيبـة    از جملـة ايـن كتيبـه   . دارد از پيش از اسـالم تـا دورة قاجاريـه تعلّـق    

هاي خود به بيان واقعة حملة  عضدالدوله در يكي از كتيبه. عضدالدولة ديلمي است
پردازد و كتيبـة دوم از   ان به اصفهان و لشكركشي به اصفهان براي دفع او ميماك ابن

در . دهـد  شدن كتيبة ساساني توسط دو دانشمند ايراني به فرمان او خبر مـي  خوانده
توان از اين دو كتيبه استنباط  اين مقاله، ضمن بررسي واقعة تاريخي، به نكاتي كه مي

جمشيد از خـود   كه چرا عضدالدوله در تخت پاسخ به اين پرسش. پردازيم كرد، مي
هاي مهم عضدالدوله يعني  اي به يادگار گذاشته است، ما را به يكي از سياست كتيبه

همچنـين، از ايـن   . سـازد  احياي برخي از آداب و سنن ايران باستان، رهنمـون مـي  
 توان به استفاده از خط و زبـان پهلـوي در آن دوره و همچنـين تسـامح     ها مي كتيبه

  . برد ويژه عضدالدوله پي بويه به مذهبي آل
  .جمشيد، شاهپور دوم، فناخسرو، عضدالدوله، كاخ تچر ماكان، تخت ابن :ها كليدواژه

  
  مقدمه و طرح مسئله. 1

تچـر را  . كاخ تچر است) جمشيد تخت(هاي مهم در مجموعة تاريخي پارسه  يكي از بخش
قطـع   اگرچـه بـه  ). 38: 1348سـامي،  (انـد   كردهبه زبان فارسي باستان، خانة زمستان ترجمه 
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است، از آنجا كه جهـت ايـن    شده توان ادعا كرد كه از اين كاخ براي زمستان استفاده مي نمي
تواند تأييدي باشـد بـر اسـتفاده از ايـن كـاخ در       كاخ به سوي جنوب است، اين ويژگي مي

مصـطفوي،  (گوينـد   يينه نيـز مـي  جز خانة زمستاني يا زمستان، به اين كاخ تاالر آ به. زمستان
هاي ديوارهاي اين كـاخ را چنـان صـيقل     دهد كه سنگ مي شواهد موجود نشان). 29: 1375
از نخستين محقّقاني كه از كاخ تچر به عنوان تاالر . بود بودند كه به صورت آيينه درآمده داده

، بـا عنـوان   جمشـيد  او در توصـيف تخـت  . الدولة شيرازي است است، فرصت آيينه نام برده
گويد كه آنجا عمـارتي   وي مي. جمشيد، به توصيف كاخ تچر پرداخته است خانة تخت آيينه

گوينـد از بـس ايـن عمـارت،      مـي   »خانـه  آيينه«الناس آنجا را  است تمام از سنگ سياه؛ عوام
هايش صاف و براق است، تا كسي نبيند باور ندارد كـه چقـدر آن احجـار، روشـن و      سنگ

  ). 284: 1377فرصت شيرازي، (درخشان است 
از آنجا كه اين بنا به دليل ارتفاع از معـدود بناهـايي بـود كـه در طـول ايـام زيـر خـاك         

است، افراد سرشناس و معروفـي بـه رسـم يادگـار و يـادبود بـر ديوارهـاي ايـن كـاخ           نبوده
كتيبـه   20بـه  هـا، نزديـك    از بين تعداد زياد اين كتيبه. اند هايي از خود به جاي گذارده نوشته

هاي خط ميخي كه در همـان زمـان نقـر     ها، غير از كتيبه تاريخ اين كتيبه. اهميت بسياري دارد
است، از دورة ساسانيان با كتيبة شاهپور دوم آغازشده، تا پايـان عصـر ناصـري در دورة     شده

كستة ها شامل پهلوي ساساني و خطوط اسالمي كوفي، ش خط اين كتيبه. يابد مي قاجاريه ادامه
هاي فارسي، تعدادي خطوط غيرايراني شـامل انگليسـي و    غير از كتيبه. نستعليق و ثلث است

دارد و به همين دليل نـام   فرانسوي نيز وجوددارد كه برخي از آنها به مستشرقان معروف تعلق
  ).43: 1348سامي، (هاست  ها يا موزة كتيبه اند، كاخ كتيبه ديگري كه بر اين كاخ گذارده

. هاي دورة اسالمي در اين كاخ، دو كتيبة عضدالدولة ديلمي اسـت  ترين كتيبه روفاز مع
كنندة عالقـة عضـدالدوله در احيـاي فرهنـگ دورة ساسـاني       بررسي و تحليل اين كتيبه بيان

نگارنده در اين مقاله بر آن است تا با استفاده از اين دو كتيبـه و بررسـي آن، اهـداف    . است
 .احياي فرهنگ دورة ساساني مورد تجزيه و تحليل قراردهد سياسي عضدالدوله را در

  
  منابع يبررس و نقد و يمعرف 1.1

، در فارسـنامه سنگ خـود   بار ميرزا حسن حسيني فسايي در اثر گران در ايران براي نخستين
). 1536: 1378حسيني فسايي، (جمشيد، متن كتيبة عضدالدوله را آورده است  توضيح تخت

اي ندارد و به جاي آن، متني را كه تلفيـق   به متن جداگانة دو كتيبه اشاره ميرزا حسن فسايي
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پس از وي، از تحقيقات جديد، مرحـوم سـامي كـه    . است دو كتيبة عضدالدوله است، آورده
تنها به  پارسهجمشيد بود، در كتاب خود با عنوان  براي چندين سال مسئول حفاري در تخت

  ).44: 1348سامي، (است  كرده ها بسنده آوردن متن كتيبه
شناس، در اثر با ارزش خود متن هر  پژوه و باستان پس از سامي، مرحوم مصطفوي، فارس

  ).338: 1375مصطفوي، (است كه در قرائت متن چند واژه تفاوت دارد  دو كتيبه را آورده
همان متن ميرزاحسن را نقل كـرده، توضـيحاتي    تاريخ شيراز،نظر در كتاب  دكتر خوب

  )117: 1380نظر،  خوب(تاريخي را بر آن افزوده است 
اي تحـت عنـوان    از آخرين تحقيقات، مقالة جناب آقاي محمـدعلي مخلصـي در مقالـه   

شـمارة  اثـر  است كه در مجلة » جمشيد بررسي و پژوهش در دو كتيبة عضدالدوله در تخت«
محقّق نخست موقعيـت كـاخ تچـر را در مجموعـة پارسـه      . است هرسيد  چاپ به  37و  36

همچنـين، نويسـنده وقـايع    . اسـت  كرده، سپس به معرفي كتيبة عضدالدوله پرداختـه   بررسي 
بويه توسـط   تاريخي و حوادث مشروحه در كتيبه را نيز آورده، به اعطاي القاب به شاهان آل

  .اي دارد خلفاي عباسي اشاره
ترين ويژگي  مهم. ه مربوط به تاريخ وقايع و حوادث اين كتيبه استبحث اصلي اين مقال

  .هاي پيشين تفاوت دارد اين تحقيق تفاوت در قرائت چند واژه است كه با قرائت
از محققان غيرايراني، از نخستين افراد سياح معروف قرن هجدهم، نيبور است كه هر دو 

اسـت،   هرچند نيبور تالش بسـياري كـرده   ).238: 1354نيبور، (است  كتيبه را استنساخ كرده
است  شده شناسي در زمان وي و فعاليت ذوقي و كمتر علمي وي موجب نبود امكانات باستان
  .آورد دست ها نتوان اطالعات مفيدي به تا از اين استنساخ

 شود بار سيلوستر دوساسي موفق به قرائت كتيبة نخست مي ، براي نخستين1790در سال 
)De Sacy, 138(، ترين محقّقـان غيرايرانـي    اما، از سرشناس. قرائت وي ناقص است اگرچه

كه به قرائت كتيبه پرداخته و در شناسايي و معرفـي آنهـا نقـش بيشـتري داشـتند، ارنسـت       
ها در مجموعة پارسه مشـغول تحقيقـات    اين دو نفر سال. هرتسفلد و اريش اشميت هستند

د؛ با اين تفاوت كه هرتسـفلد كتيبـة نخسـت را كامـل     شناسي بودن ويژه باستان تاريخي و به
، اما اشميت در كتاب خود تنها به آوردن تصوير كتيبه بسـنده  )Herzfeld, 1973: 125( آورده

  ).Schmidt, 1953: 219( كرده است
. اند، خانم شيال بلر اسـت  از آخرين محقّقان غيرايراني كه به قرائت اين دو كتيبه پرداخته

هـاي يـادبود از نخسـتين دورة اسـالمي در ايـران و       كتيبهب خود تحت عنوان ايشان در كتا
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، بـه بررسـي   »جمشـيد  متون يادبودي عضدالدوله در تخـت « در بخشي با عنوان ماوراءالنهر،
  .)Blair, 1992: 32-36( است شناسي دو كتيبة عضدالدوله پرداخته تاريخي و زبان

دورة : سـه دورة تـاريخي متفـاوت اسـت    منابع اصلي در نگارش اين مقاله مربوط بـه  
در مورد دورة هخامنشيان، اين مقالـه تنهـا بـه    . بويه هخامنشيان، دورة ساسانيان و دورة آل

در مـورد  . پـردازد  جمشـيد مـي   هاي مهم مجموعة پارسه يا تخت بررسي كاخ تچر، از كاخ
ــاب  تخــت ــري و معمــاري آن، كت ــاريخي، هن ــار ت ــ جمشــيد و آث ي هــا و مقــاالت فراوان
ها، تحقيقات شادروانان سامي و شاهپور شهبازي در  است كه در اين ميان نوشته شده نوشته

بين محققان ايراني و كتاب اشميت در بين محققان غيرايراني ارزش و اعتبار بيشـتري دارد  
  است؛ كه در مقاله از تحقيقات ايشان بيشتر استفاده شده

بررســي : اســت ســي قرارگرفتــهدر مــورد دورة ساســانيان چنــد موضــوع مــورد برر
هاي ساساني، بررسي برخي مفاهيم ايدئولوژي از جمله فـره و بررسـي    هاي سكه نوشته

در . برخي موضوعات سياسي و اجتماعي از جمله لقب عادل بـراي خسـرو انوشـيروان   
هـا   نگارنده در مورد بررسي سكه. ارتباط با اين موضوعات نيز منابع بسياري وجود دارد

. اسـت  شناسـان دورة ساسـاني يعنـي لوكـونين بهـره بـرده       ي از بزرگترين سكهاز اثر يك
شناس و مورخ با ارائة نظريات جديد نيز  عنوان سكه همچنين، تحقيقات تورج دريايي به

در مـورد بررسـي ادبيـات دورة ساسـاني،     . اسـت  مورد استفادة نگارندة مقاله قرارگرفتـه 
در مـورد موضـوعات دينـي نيـز     . ر اسـت شك كتاب دكتر تفضلي از بهتـرين آثـا   بدون
هاي زنر اعتبار بسياري دارد و سرانجام با گذشت نزديك به يك سده از تحقيقات  نوشته
در . كتاب ايشان در مورد تاريخ ساسانيان هنوز اعتبـار فراوانـي دارد   سن، ستنيكرآرتور 

نخستين اسالمي نيز هاي مورخان مسلمان قرون  اين ميان، از منابع دستة نخست و نوشته
  است؛ استفاده شده

بررسـي برخـي   : اسـت  بويه چند موضـوع مـورد بررسـي قرارگرفتـه     در مورد دورة آل
رفتارهاي سياسي عضدالدوله از جمله احياي فرهنگ و سنن عهد ساسـاني، روابـط او بـا    

 در بررسـي . خليفه، بررسي كتيبة عضدالدوله و تحليل محتواي اين كتيبه به لحاظ تـاريخي 
 االمــم تجــارببويــه از جملــه  ايــن موضــوعات از منــابع دســته اول مربــوط بــه دورة آل

  .است ترين منابع دسته دوم استفاده شده مسكويه و مهم ابن
دادن اهميـت   از آنجا كه موضوع اصلي اين مقاله، بررسي دو كتيبة عضدالدوله و نشـان 

هاسـت، منـابع    ايـن كتيبـه   توجه به احياي فرهنگ دورة ساساني نزد عضدالدوله بر اساس
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شده تنها در راستاي اين موضـوع اسـت؛ در نتيجـه از بيـان و      مورد استفاده و مطالب ارائه
 .است است، خودداري شده كارگيري منابع بيشتر كه ضرورتي نداشته به

  
 قيتحق روش 2.1

. اسـت هاي تـاريخي   اي و روش تحقيق در پژوهش شيوة تحقيق در اين مقاله شيوة كتابخانه
نگارنده نخست متن كتيبـه را آورده، سـپس موضـوع تـاريخي آن مـورد توجـه و تحليـل        

جمشـيد چنـين    است؛ سپس، با طرح يك پرسش كه چـرا عضـدالدوله در تخـت    قرارگرفته
آن با كتيبـة شـاهپور    ةمقايساست و نقد و بررسي كتيبه و  اي از خود به يادگار گذاشته كتيبه

  .است داده ها، نظرهاي خود را ارائه و تحليل يافتهسكانشاه ساساني، با تجزيه 
  

  عضدالدوله در كاخ تچر ةبيكت دو. 2
بـا  . هاي مهم تاريخي در كـاخ تچـر، دو كتيبـة عضـدالدوله، پادشـاه ديلمـي اسـت        از كتيبه
هايي كه در طول زمان بر كتيبه وارد شده، چند واژه از آن ناخواناست و ايـن مسـئله    خرابي
نظـر پـس از مقايسـه و     آقاي خوب. ئت كامل متن با اختالف همراه باشدشده تا قرا موجب

الدوله و اشـميت ايـن مـتن را     هاي يادشده از سوي ميرزا حسن فسايي، فرصت بررسي متن
  :اند ارائه داده

 مـاه  ثلـث  و اربعين و/ اربع سنه خسروبنالحسن فنا/ عضدالدوله الجليل/ االمير حضره اهللا بسم
/ قرامـا  من احضر و/ ... اسره و جيش كسره و ماكان ابن/ اصبهان فتح من مظفراً/ منصرفه في
  الكازروني المويد سعيد مار و الكردي الكاتب السري بن علي قراه و/ الكتابه من آالثار هذه في

  :ترجمة متن چنين است
پـس از   344الحسـن در سـال    به نام خدا حضرت اميرجليـل، عضـدالدوله فنـا خسـروبن    

پيروزمندانه از فتح اصفهان و شكست قشون پسر ماكان و اسارت خود او كسي را مراجعت 
السري الكاتب الكردي و مار سـعيد   بن هاي اين آثار را بخواند و علي احضار فرمود تا نوشته

  ).117: 1380نظر،  خوب(مويد الكازروني آن را خواندند 

كـه نخسـتين بـار ميرزاحسـن     كه گفته شد، اين متن تلفيقي از دو متن اصلي است  چنان
اند؛ اما، متن  است و برخي نيز آن را با تغييراتي اندك در آثار خود آورده فسايي آن را خوانده

  :كامل دو كتيبه از اين قرار است
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  :اول ةبيكت
  نياربع و/ اربع سنه الحسن فناخسروبن/ عضدالدوله ليالجل/ رياالم حضره اهللا بسم

  /شيج كسره و ماكان ابن اسره و/ اصبهان فتح من مظفرا/ منصرفه يف ثلثمائه
  .الكتابه من االثار هذه يف/ ما قراء من احضر و خراسان

  :كتيبة دوم
  له يقر و ثلثمائه و نياربع و اربع صفر يف/ اهللا دهيا عضدالدوله ابوشجاع رياالم حضره

  .يكازرون الموبد مارسفند و يالكرخ/ الكاتب يالسر بن يعل قراه الكتابه من االثار هذه/ يف ما
هـا و   هرچند موضـوع بحـث مـا خـوانش واژه    . اين دو خوانش از آقاي مخلصي است

  .كنيم اختصار اختالفات را گوشزد مي هاي صحيح نيست، به اختالفات و يافتن واژه
ها در مورد سه واژة الكرخي، مارسـفند و   اختالف اصلي بين محقّقان و خوانندگان كتيبه

نظر اين  شيرازي و اشميت و در آخر خوب ميرزاحسن و به دنبال وي فرصت . الموبد است
اند؛ آقاي مصطفوي الكرخي، مارسعند و الموبد  خوانده دها را الكردي، مار سعيد و المؤي واژه

انـد كـه الكرجـي را فقـط ايشـان       ها را الكرجي، مارسفند و الموبد خوانـده  و خانم بلر واژه
دانـد و تنهـا در مـورد واژة     تر مي خوانش آقاي مخلصي را صحيح نگارنده. است  كرده قرائت

تر زبـان دورة پهلـوي و قـرون     مارسفند نظر ديگري دارد، زيرا معموالً در خط و از آن مهم
بردند و در اينجا به گماني سـعيد   كارمي نخستين اسالمي، سفند را بيشتر به صورت اسفند به

باشد، اما گفتة آقاي مخلصـي نيـز در مـورد مقايسـة     تر  صحيح) به احتمال كمتر(و يا سعند 
در كلمات اربع و اربعين و سفند در كتيبه و اخـتالف فـاحش آنهـا نيـز     » ف«و » ع«حروف 

. هـا كـامالً شـبيه هـم باشـد      تأمل است، هرچند نبايد توقع داشت كه حروف در كتيبـه   قابل
ح كتيبـه نيسـت، نگارنـده    هرحال، از آنجا كه در اين مقاله موضوع اصـلي، قرائـت صـحي    به

  .داند همچنان خوانش آقاي مخلصي را ارجح مي
پس از وي، . ترين كتيبة يادبود در اين كاخ، از آنِ شاهپور دوم، پادشاه ساساني است كهن

  .ها در دورة اسالمي، از آنِ عضدالدولة ديلمي است ترين كتيبه يكي از كهن
  

دو كتيبة عضدالدوله ديلمي  بازتاب احياي فرهنگ و سنن عهد ساساني در. 3
  جمشيد در كاخ تچر تخت

اي را از خود به  جمشيد چنين كتيبه با طرح يك پرسش كه چرا عضدالدولة ديلمي در تخت
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يادگار گذاشت، در اين مقاله، ضمن پاسخ به اين پرسـش بـا نقـد و بررسـي كتيبـه، نتـايج       
  .شود آمده بازگو مي دست به

بهترين منبع ما در مورد تـاريخ  . ين كتيبه بررسي شودنخست الزم است واقعة تاريخي ا
ق، بـه  344مسكويه در بيان حوادث سـال   ابن. مسكويه است هاي ابن وقايع اين كتيبه، نوشته
الدولـه از   كند كه در اين سال امير ساماني لشكري به ري فرستاد و ركن اين ماجرا اشاره مي

راسـان، پسـر ماكـان از راه بيابـان بـه      در همين زمان از سـوي خ . معزالدوله كمك خواست
الدولـه بـا خـانواده و     اصفهان حمله كرد كه در نتيجة هجوم وي، ابومنصور بويه پسر ركـن 

در ايـن زمـان،   . النجـان فراركردنـد   الدوله و ديگر يارانش با وضع بدي به خان خانوادة ركن
هنگـامي كـه   . شـيد عميد در ارجان بود و با شنيدن اين خبر به سـوي اصـفهان لشـكر ك    ابن
ماكـان درآيـد، امـا     عميد به اصفهان رسيد، چيزي نمانده بود كه ابومنصور به اسارت ابن ابن
ماكـان بـود، امـا در هنگامـة      در آغاز، پيروزي با ابن. ماكان وارد نبرد شد عميد با سپاه ابن ابن

كان را شكست و ما عميد بر آنان تاخت و سپاه ابن آوري غنايم از سوي سپاه ماكان، ابن جمع
  ).204 /6: 1376مسكويه، (فراري داد و پسر ماكان اسير شد 

هـاي ديگـر كـه عمومـاً از      شود، نـه در ايـن مـتن و نـه در نوشـته      كه مالحظه مي چنان
آيـا نوشـتة عضـدالدوله    . اسـت  نيامده ميان مسكويه اخذ شده است، نامي از عضدالدوله به ابن

  ه است و چرا؟دروغ است يا به عضدالدوله توجه نشد
بـودن را منتفـي    متن نوشتة عضدالدوله و قراين زماني و حدوث واقعـه، احتمـال دروغ  

دانيم كه حادثـه   اند، مي ها اغراق كرده اگرچه برخي شاهان و اميران در نوشتن كتيبه. سازد مي
ماكـان بـه اصـفهان     است، اما پيش از رسيدن عضدالدوله به اصفهان، غائلة حملة ابن داده رخ

بسا عضـدالدوله اصـالً بـه اصـفهان      عميد به پايان رسيده است؛ بدين معنا كه چه توسط ابن
حال، از نظر ما،  هر به. است عميد از ميان راه بازگشته نرسيده، پس از شنيدن خبر پيروزي ابن

كـردن مشـاهده    گفتن و حتي اغراق است و دليل خاصي بر دروغ عضدالدوله به اصفهان رفته
  كند؟ مسكويه از او ياد نمي شد، چرا ابن كه گفته اما چنانشود،  نمي

سـالگي بـه    47ق در 372اثير، عضدالدوله در روز هشـتم مـاه شـوال سـال      به گفتة ابن
بـا درنظرگـرفتن تـاريخ حملـة     ). 139 /15: 1351اثيـر،   ابـن (بيماري صرع درگذشته است 

در ايـن زمـان يعنـي سـال     . است هساله بود 20ماكان به اصفهان، عضدالدوله در آن زمان  ابن
اي پـدر   الدوله، اميراالمـراي بويـه   گذشت و ركن سال از مرگ عمادالدوله مي 6ق، تنها 344

عضدالدوله، در اوج قدرت خود بـود و عضـدالدوله فرمـانبردار پـدر، امـا بنـا بـه وصـيت         
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لـه در اواخـر   واقعيت آنكه علـي عمادالدو . عمادالدوله پادشاه آيندة بويه بايد فناخسرو باشد
ديـد و از   ق، وي مرگ خـود را نزديـك مـي   338در سال . عمر به بيماري سختي مبتال شد

ترسـيد،   آنجا كه فرزند پسري نداشت و از بزرگان در غصب تاج و تخت خاندان خود مـي 
را بـه فـارس   ) عضدالدولة بعدي(الدوله برادرش خواست تا پسر بزرگش فناخسرو  از ركن

ساله  14الدوله، فناخسرو را كه در آن زمان  ركن. ي زمامداري تربيت كندبفرستد تا او را برا
عمادالدوله به استقبال او رفـت و او را در خانـة   . بود، با جمعي از معتمدان به شيراز فرستاد

خود بر تختي نشاند و دستورداد تا مردم به سالم او بيايند و آنگاه سلطنت را بـه فناخسـرو   
در نتيجه، عضدالدوله در عين جواني آيندة ). 211: 1315؛ پرويز، 149: 1365فقيهي، (سپرد 

ديد؛ ضمن آنكه بررسي زندگي شخصي عضدالدوله و توجه وي  سياسي خود را روشن مي
دارد كه عضدالدوله در آن زمان به كسب علم توجـه بيشـتري    مي به كسب علم، بر ما معلوم

مسـكويه از شـاهزادة جـوان     ه ابـن است تا كسب قدرت سياسي و مسلم آن اسـت كـ   داشته
است و ضـمناً در واقعـة    نياورده ميان  الدوله اميراالمرا و قدرتمند، نامي به بويه با وجود ركن آل

  .ماكان در اصفهان، عضدالدوله نقش چنداني نداشته است غائلة ابن
اي از خـود بـه    جمشـيد كتيبـه   به پرسش اصلي بازگرديم كه چرا عضدالدوله در تخت

هـاي   ار گذاشت؟ توجـه بـه ايـن پرسـش و بررسـي آن مـا را بـه يكـي از سياسـت         يادگ
سـازد و آن احيـاي فرهنـگ و سـنن ايـران       عضدالدوله در امر حاكميت خود رهنمون مي

در اينجا بد نيست به كتيبة شاپور سكانشاه، پسر هرمـزد  . ويژه دورة ساساني است باستان به
جمشـيد و در همـين كـاخ تچـر نظـري       در تختدوم و برادر شاپور دوم پادشاه ساساني، 

  .اين دومين كتيبة پهلوي در كاخ تچر است. بيندازيم
كه با تعدادي از بزرگان عازم سيستان بود، در اين   گويد هنگامي اش مي شاپور در كتيبه

جمشيد است فرود آمـد؛ خـوراك خـورد و آيـين دينـي       كه همان تخت) صدستون(مكان 
  ).95: 1376؛ تفضلي، 69: 1375شهبازي، شاهپور (آورد  جاي به

ايـن  . شباهت بـه نوشـتة شـاپور ساسـاني سكانشـاه نيسـت       متن نوشتة عضدالدوله بي
گويد كه عضدالدوله از همان جواني بر آن بوده اسـت تـا آداب و رسـوم     شباهت به ما مي

 اگرچـه پـيش از عضـدالدوله انديشـة    . دربار شاهان ساساني را در حكومت خود احيا كند
ــت   ــوي برخــي حكوم ــي از س ــديم ايران ــلطنت ق ــدن س ــي   بازگردان ــتقل ايران ــاي مس ه

كه سامانيان ادعاي اصل و نسب ساساني داشتند و مـرداويج زيـاري    شود، چنان مي مشاهده
ــازه ــد خــود را شاهنشــاه ت ــة ساســاني مــي تول ــر، (دانســت  يافت ، پــس از )83 :1375كرم
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تـر   هـاي گسـترده   ها و سياسـت  ر و با برنامهرسيدن عضدالدوله، وي با اقتدار بيشت قدرت به
  .درصدد اجراي اين هدف بود

بويـه را بـه    سازند و نسـب آل  اي فراهم نامه پيش از همه، عضدالدوله دستور داد تا نسب
ابواسحاق صابي، دبير معروف عضدالدوله، در كتاب . فرمانرواي ساساني، بهرام گور برسانند

از جملـه افـرادي اسـت كـه      االعيـان  وفيـات خلكان در  ننامه را جعل كرد و اب نسب التاجي
نامه با هدف مشخص نـام پـنج    در اين نسب). 51: 1994خلكان،  ابن(نامه را پذيرفت  نسب

دانيم كه شير در ايران باستان نماد قدرت  همراه است و مي  »شير«نفر از اجداد عضدالدوله با 
  ).76: 1370جابز، (ويژه قدرت خورشيد بوده است  و سلطنت و به

ــه ــ ب ــ ةگفت ــبو نســب ،يمرعش ــد هي ــه نيب ــه اســت وج ــبو ك ــن هي ــرو  ب ــن فناخس  ب
 گـور  بهـرام  بـن  ليـ ز رهيشـ   بن جرد  سيس بن  ستانيس بن رانشاهيش بن ليز رهيش بن يكوه بن تمام 

ابوريحان بيروني، با استفاده از كتاب صابي، اجـداد بويـه را چنـين    ). 170: 1363مرعشي، (
بويه پسر فناخسرو پسر شان پسـر  : نامة مرعشي بسيار شبيه است كند كه به نسب معرفي مي

كوهي پسر شير زيل كوچك پسر شيركده شير زيل بزرگ پسر شيراني شاه پسر شيرفنه پسر 
ه پسر شوزيل پسر سسناذر پسر بهرام گور؛ و البته، ابوريحان بيروني خر شاه پسر سس سسنان

  ).61: 1363بيروني، (داند  نامه را جعلي مي درستي اين نسب از جمله افرادي است كه به
اي  در سـكه . هـاي متعلـق بـه عضـدالدوله اسـت      هـا و مـدال   شاهد ديگر، وجود سـكه 

است  از لقب امير عادل استفاده كرده ق، عضدالدوله350شده در شيراز مربوط به سال  ضرب
هاي  در سكه. اين لقب دقيقاً يادآور باور عدالت انوشيروان ساساني است). 85: 1375كرمر، (
است، اما در زمان عضـدالدوله   نشده مانده متعلق به خسرو انوشيروان از واژة عادل ياد جاي به

دليل اين شهرت، استفاده از اين لقب . است شده مي از انوشيروان به عنوان پادشاهي عادل ياد
  .است در منابع مختلف تا پيش از عضدالدوله بوده

الكارنـامج  است، از كتابي به نام  هايي كه از پهلوي به عربي ترجمه شده نديم از كتاب ابن
). 364: 1352نـديم،   ابـن (مقفع بـوده اسـت    كند كه مترجم آن ابن مي ياد في سيره انوشروان
 ةكارنامـ مسكويه تنها فردي اسـت كـه ترجمـة     بويه، ابن خ معروف عهد آلجالب آنكه مور

در بخش يازدهم از اين كتاب، ). 223: 1376تفضلي، (را در اثر خود آورده است  انوشروان
  ).226 :همان(شود  مي از حق و عدالت در زمان انوشيروان و اجراي آن توسط اين پادشاه ياد

يعقـوبي،  (و اسالم نيز، مورخان معروفي چون يعقوبي هاي تاريخ عمومي ايران  در كتاب
  .اند از عدل و دادگري خسرو انوشيروان يادكرده) 203: 1356
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خود ) 400 -  397: 1367سن،  كريستن(وجود روايات متعدد در مورد عدالت انوشيروان 
. اسـت  موجب ورود اين لقب براي خسرو انوشيروان در ادبيات شفاهي و در بين مردم شده

است، اين لقب و  نيامده دست اي از انوشيروان با لقب عادل به ابراين، بايد گفت اگرچه سكهبن
  .است استفاده از آن براي انوشيروان پس از اسالم تا زمان عضدالدوله رايج بوده

نكتة آخر آنكه خسرو انوشيروان از جمله پادشاهان پيش از اسالم اسـت كـه قـوانين را    
ماتيكان هزار متن . است شده مي از قانون به عنوان داد نيز ياد). 46: 1383دريايي، (مدون كرد 

بودن  به گماني لقب دادگري و سپس عادل. هاي قانوني عهد ساساني است از كتاب دادستان
  .است؛ يعني، از تدوين قانون توسط وي آمده وجود براي انوشيروان از اينجا به

يراز ضـرب شـده، در دو طـرف، تصـوير     ق در شـ 359در مدال يادبودي كه در سـال  
بر . شود، در حالي كه تاجي به شكل تاج پادشاهان ساساني بر سر دارد مي عضدالدوله ديده

؛ در »فـرّ شاهنشـاه فـزون بـاد    «: شود روي مدال و در دو طرف سر شاه اين عنوان ديده مي
). 85 :انهمـ (شـود   مشـاهده مـي  » شاه پناه خسرو عمرش دراز باد«پشت مدال نيز عبارت 

هاي فرّ و شاهنشاه كه هـر دو متعلـق بـه دورة ايـران باسـتان اسـت، خـود         استفاده از واژه
  .دهندة اين توجه است نشان

در توضيح بيشتر بايد گفت كه در دورة ساساني از اصطالح فر يا فره و شاهنشاه، كه 
ياري هـا اسـتفادة بسـ    اسـت، در سـكه   از اصطالحات مهم و با بار معنايي خاصـي بـوده  

هاي معـروف   كه از همان نخستين پادشاه ساساني، اردشير اول، در سكه است؛ چنان شده
بـغ  «: متن اين سكه چنين است. است هاي تاجگذاري از اين اصطالح استفاده شده به سكه

 :1384 لوكـونين، (» مزداپرست، خدايگان اردشير، شاهنشاه ايران، كه چهـر از ايـزدان دارد  
در واقع، به لحاظ ايدئولوژي، نخستين شاهان ساساني ضمن آنكه خود را از نژاد و ). 269

هـا و   دانسـتند، از القـاب مهـم هخامنشـي ماننـد شاهنشـاه بـر روي سـكه         تبار ايزدان مـي 
  .كردند ها استفاده مي نوشته سنگ

هـاي   كهبر روي سـ » فره افزود«نخستين بار، خسرو دوم پادشاه ساساني از لقب و شعار 
دانيم، مفهوم فره در تفكرات ايران باستان  كه مي چنان). 51: 1383دريايي، (خود استفاده كرد 

است و داشتن آن شرط الزم فرمانروايي بـر   ويژه تفكرات زردشتي اهميت خاصي داشته و به
  ).223 -  219: 1375زنر،  ←(است  رفته مي شمار ايران به

احياي سنن ايران باستان در نزد عضـدالدوله، هنگـامي    ترين اعمال نمادين براي اما، مهم
خواهد به حضور خليفه برسد و مراسم اخذ تاج و لوا و لقب توسط خليفـه را   است كه مي
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شده، ضمن احترام  تعيين پيش ريزي دقيق و از در اين مراسم، عضدالدوله با برنامه. آورد جاي به
سازد كه تا آن زمان براي هيچ  ي مجبور مينمايشي نسبت به خليفه، وي را به اجراي مراسم

  .است امير و پادشاهي به اجرا درنيامده
نخست، عضدالدوله از خليفه الطائع خواست تا بر در خانـة او روزي سـه نوبـت طبـل     

: 1346صابي، (گرفت  مي زدن تنها در كنار خليفه صورت بزنند، در حالي كه تا اين زمان طبل
كـاربردن نـام    عضدالدوله خليفه را مجبور بـه اجـراي آن كـرد، بـه    ؛ دومين رسمي كه )116

از قرن چهارم قمري به . هاي نماز جمعه و اعياد در كنار نام خليفه بود عضدالدوله در خطبه
. دادند االمرا مي بويه عنوان امير هاي كوچك مانند آل بعد، خلفاي عباسي به فرمانروايان دولت

رائق واگذارده، به وي خلعت داد و به نـام او   لكت را به ابنق، الراضي امور مم334در سال 
. پرچم بست و دستور داد روي منبر به اسم رائق خطبـه بخواننـد و او را اميراالمـرا بگوينـد    

  ).117: 1369زيدان، (ق اين لقب را داشتند 449بويه تا سال  پادشاهان آل
در روزهاي جمعـه يـا اعيـاد در     هايي كه  تا پيش از ورود عضدالدوله به بغداد، در خطبه

فقط امكـان داشـت كـه نـام     . شد شد، جز نام خليفه نام فرد ديگري برده نمي بغداد ايراد مي
اميراني كه در خدمت خليفه بودنـد و تنهـا در شـهرهاي تحـت واليـت ايشـان در خطبـه        

مقابل  در واقع، در مورد عضدالدوله بايد گفت كه خليفه در). 234: 1365فقيهي، (ذكرگردد 
زماني كه عضدالدوله از خليفه خواست تـا نـام او را در خطبـه    . شده قرارگرفت عمل انجام

الملـه را دعـا    در قسمتي از خطبه آمده است كه عضدالدوله و تـاج . بياورند، خليفه پذيرفت
  ).113 -  112: 1346صابي، (كنيد 

ار نـام خليفـه، كسـب    كاربردن نام عضدالدوله در خطبـه در كنـ   ترين نتيجه و اثر به مهم
بويـه اعتبـاري جـز     واقع آنكه خلفا در دوران آل. مشروعيت براي وي در نزد مسلمانان بود

خواستند، توان آن را داشتند كه آنها را  همان مشروعيت را نداشتند و اميران بويه هروقت مي
روعيت خلع و يا ديگري را نصب كنند، اما به داليل مصالح سياسي و مذهبي و نياز بـه مشـ  

  .كردند مي آنان، خليفه و دستگاه خالفت را حفظ
داد، امـا عضـدالدوله ايـن     تا اين زمان، فرمان حاكمان و قضات را تنها خليفه انجام مـي 

  .گرفت منصب مهم را نيز شخصاً برعهده
هاي عضدالدوله از خليفه لقب جديد بود؛ لقبي كه تا آن زمان مرسـوم   از ديگر خواسته

كـرد،   بويـه لقبـي اعطـا مـي     م معمول، خليفه به اميران و از جمله اميـران آل بنا به رس. نبود
ق، 376در سـال  . كه لقب عضدالدوله نيز از القاب اعطايي توسط خليفه المطيـع بـود   چنان
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المله را نيز به عضـدالدوله عطـا كـرد     تشريفاتي ويژه و در فرماني لقب تاج خليفه در ضمن
؛ متـز،  231: 1365فقيهـي،  (تا اين زمان هيچ اميري دو لقـب نداشـت    ).109 -  108: همان(

المله و استفاده از واژة تاج دقيقاً يادآور نماد شـاهي در   ، جدا از اينكه لقب تاج)163: 1362
براي يادآوري بايد گفت كه تاج در دورة ساساني نقش بسيار مهمي در . دورة ساساني است

. زيرا هر پادشاه ساساني تاج مخصـوص خـود را داشـت    شناسايي شاهان اين سلسله دارد،
نقش . است آمده دست به هدورهاي مربوط به اين  بيشترين نقش تاج از دورة ساساني، از سكه

شناس معروف روسي، كتـاب   ها چنان مهم است كه لوكونين، مورخ و سكه تاج بر اين سكه
  ).1384 لوكونين،(است  ها نوشته هخود را در مورد تاريخ ساسانيان با استفادة بسيار از سك

در ). 230: 1365فقيهـي،  (در واقع، عضدالدوله خليفه را به اعطاي اين لقب مجبور كرد 
بـه پايگـاه سياسـي فناخسـرو در امـر مملكتـداري و دولـت        » عضـدالدوله «محتواي لقـب  

ريـزي   رنامـه بريم، اما واژة ملت به معناي دين يا پيروان دين و تركيب آن با تـاج، بـا ب   مي پي
دهندة نوعي برتري سياسي و  المله نشان به لحاظ محتوايي، لقب تاج. است شده دقيق انتخاب

دهندة يك عنوان است،  صورت ظاهر تنها نشان. مذهبي جايگاه شاه بر جايگاه خالفت است
  .دهندة نوعي برتري عام و فراگير است اما در باطن نشان

مات نمادين عضدالدوله در مراسم مالقات با خليفه، ترين اقدا سرانجام، از آخرين و مهم
دهـد كـه اگرچـه     مـي  شواهد موجود نشـان ). 232 :همان(برسرنهادن تاج در نزد خليفه بود 

بسته هـر   وپا فشار بود، دست ها و مراسم از سوي عضدالدوله تحت خليفه در اجراي سياست
آداب ايراني آگاهي داشته، بـه اهـداف   اي از  در واقع، خليفه تا اندازه. پذيرفت اقدامي را نمي

برد  به همين دليل بود كه از منظور عضدالدوله در ازدواج با دختر او پي. عضدالدوله آشنا بود
بستر نشد و نگذاشت عضدالدوله به هدفش كـه   و تا زمان مرگ عضدالدوله با دختر وي هم

يابـد، امـا در    بـود، دسـت  تولد فرزند و جانشيني از خون خالفت عباسي و سلطنت ايرانـي  
  .اجراي مراسم تاجگذاري با تمام هوشياري خليفه، عضدالدوله او را فريب داد

ماجرا چنين بود كه خليفه هرگز حاضرنشد تاج را بـه دسـت خـود بـر سـر عضـدالدوله       
هاي خود را كه به جواهر آراسته بود، آزاد  عضدالدوله براي فريب خليفه، يكي از زلف. بگذارد

پس از اخذ لقب و لوا و تاج، فقط از خليفه خواست كه آن زلف را با دست خـود   گذاشت و
باشـد،   دهد اطالع داشته مي خليفه بدون اينكه از مفهوم كاري كه انجام. از زير تاج بيرون بياورد

خبـر از آنكـه ايـن     با دست خود زلف جواهرنشان عضدالدوله را از زير تاج بيرون آورد؛ بي
  ).239: 1363فراي، (است  جزو آيين تاجگذاري در دربار ساسانيان بوده قسمت از تشريفات
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بخشـي غيـر از    ترين منبع دورة ساسـاني در مـورد مراسـم تاجگـذاري و يـا تـاج       مهم
. هـاي مخصـوص تاجگـذاري، نقـش برجسـتة اردشـير اول در نقـش رسـتم اسـت          سكه

اسـت و چنـد تصـوير    خوشبختانه، اين اثر با وجود گذشت روزگاران آسيب كمتري ديده 
در بـين محققـان جديـد    ). 52: 1384لوكـونين،  (اسـت   آمده دست واضح و روشن از آن به

هـا و بررسـي تـاج     كس همچون لوكونين به بررسي اين تصاوير، مقايسة آنها با سـكه  هيچ
تـاج  ). 372، 69: همـان (اسـت   ها نپرداختـه  برجسته ها و نقش شاهان ساساني بر اساس سكه

اي است كه در پشت آن نواري مرواريدگونه از تاج تا وسـط   اين تصوير به گونهاردشير در 
به قطع يقين، عضدالدوله نقش تاجگـذاري اردشـير را در نقـش رسـتم     . دارد كمر شاه ادامه

گونه كه كتيبة پهلوي را برايش خواندنـد   اند، همان ديده است و براي او نقش را تفسير كرده
زلف آراسته به جواهر عضدالدوله همان نوار مرواريد پـيچ  . است و بر اقدام خود آگاه بوده

  .تاج اردشير اول است
براي عضـدالدوله در مقابـل اتبـاع و نزديكـانش ايـن عمـل از لحـاظ تأييـد و كسـب          
مشروعيت اهميت بسياري داشت، جدا از اينكه اجراي مراسـم تاجگـذاري بـه ماننـد دورة     

در واقـع،  . كرد الملوك گذشته داشت، تصديق مي ابساساني، تصوري را كه او از احياي آد
موبدان در مراسمي تشريفاتي تاج را بر سر شاه   به مانند دورة ساسانيان، خليفه همچون موبد

  .گذاشت و موبد تنها احترامي صوري داشت مي
در هنـر  . بويـه از هنـر ايـران باسـتان اقتبـاس كردنـد       از لحاظ هنري نيـز شـاهان آل  

ترين اين  از مهم. دهندة اين تأثيرات است ها نشان مانده در پارچه جا هاي به حبافي، طر پارچه
بويه اسـت   هاي دورة آل ها استفاده از نقوش جانوران اساطيري ايران باستان بر پارچه طرح

  ).264: 1369وزيري، (
با تمام اين توجهات، نبايد از اين نكته غافل بود كه عضدالدوله خواستار احياي فرهنگ 

وي در واقـع بـه وجـود    . ودنبـ ايران باستان در جهت نابودي حاكميت و فرهنگ اسـالمي  
هـا در جهـت كسـب     ـ اسالمي باور داشت و انجام اين اعمـال و سياسـت   حكومتي ايراني

قدرت سياسيِ بيشتر بود، امـا نـه بـه بهـاي نـابودي خالفـت اسـالمي و ايجـاد حكـومتي          
گويـد، عبـارات    ف كه از فرّ شاهنشاهي سخن مـي كه در همان مدال معرو غيراسالمي؛ چنان

هـاي عضـدالدوله در    در واقع، سياست. شود نيز مشاهده مي» اهللا محمد رسول«و » االاهللا الاله«
  .احياي فرهنگ ايران باستان را بايد با گذشتگاني چون مرداويج كامالً متفاوت دانست

نگارنده بر اين باور است كه در اصل، عضـدالدوله بـه اقتبـاس از پادشـاه ساسـاني      
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قر اين كتيبـه  شاپور سكانشاه، به صورت نمادين و با هدف توجه به شاهنشاهي، فرمان ن
  .را صادر ساخته است

در متن كتيبه . يافت توان به برخي نكات فرعي نيز دست در بررسي كتيبة عضدالدوله مي
هـاي آثـار را بخواننـد و دو نفـر      ه عضدالدوله كساني را احضار كرد تا نوشـته آمده است ك

شـباهت مـتن عضـدالدوله بـا شـاپور      . خطوط موجود را براي شاهزادة جوان قرائت كردند
انـد، امـا ايـن     دارد كه اين دو دانشمند خطـوط را خوانـده   سكانشاه ساساني بر ما معلوم مي

 باسـتان  فـرس اسـت؟ مطمئنـاً ايـن خطـوط، خطـوط      ها در آثار چه بـوده   خطوط و نوشته
براي توضيح بيشتر بايد گفـت كـه در دورة ساسـانيان، از تـاريخ دورة     . است نبوده) ميخي(

هخامنشيان اطالعات بسيار اندكي موجودبود و در همان دورة هخامنشيان نيز خـط فارسـي   
هاي آخـرين   ه در كتيبهك باستان از دورة خشايارشا به بعد با ركود و ضعف همراه شد؛ چنان

؛ 36 :1356؛ ابوالقاسـمي،  Kent, 1953: 9f(شود  شاهان هخامنشي اشتباه بسياري مشاهده مي
 .)253: 1341سامي، 

از سوي ديگر، دبيران فرامين شاهان هخامنشي را بر روي پوست و يـا بـر روي الـواح    
ئل، خط فارسي باسـتان  نوشتند؛ در نتيجة اين مسا گلي به خط و زبان آرامي و يا ايالمي مي

آمد آن پس از اسالم نيز كسي از ايـن خـط و    فراموش شد و بالطبع در دورة ساسانيان و پي
اما، در مورد خط پهلوي موضـوع تفـاوت   . دستور زبان و شيوة خواندن آن اطالعي نداشت

دارد كه تا زمان عضدالدوله و حتي مدتي پـس از آن،   شواهد موجود بر ما معلوم مي. داشت
از بهترين اسناد در اين باره، وجود مقبره متعلق به يكي . است شده از خط پهلوي استفاده مي

دور تا دور . از شاهزادگان خاندان باوندي در فيروزكوه است كه به برج الجيم معروف است
اين برج متعلق به اوايل قرن پـنجم يعنـي حـدود    . است يافته  اين برج با خط پهلوي نگارش

  ).332: 1366ناتل خانلري، (س از عضدالدوله است سال پ  چهل
هاي مهم دين زردشـتي بـوده    دانيم كه فارس هنوز يكي از پايگاه بويه مي در دورة آل

اسـت   رفتـه  مـي  شـمار  ترين مراكـز ايـن ديـن در فـارس بـه      است و شهر كازرون از مهم
  ).1339 عثمان، بنمحمود(

توان دريافـت كـه خـط و زبـان      عضدالدوله ميدر نتيجه، بايد گفت كه از بررسي كتيبة 
  .است گرفته پهلوي تا زمان اين پادشاه، هرچند كم، مورد استفاده قرارمي

نـام دانشـمند دوم مـار    . نكتة ديگر اينكه نام يكي از اين دانشمندان درخور توجه اسـت 
ايد گفت در مورد واژة مار ب. وجود دو واژة مار و كازروني اهميت بسياري دارد. سفند است
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است و از آن بيشتر بـه عنـوان پيشـوندي    » سرور من«كه اين واژه سرياني بوده و به معناي 
شود اين است كه با اين  پرسشي كه مطرح مي. است شده براي روحانيون مسيحي استفاده مي

. توان اين فرد را تنها يك مسيحي دانست و يا احتمال ديگري نيـز وجـود دارد   شناخت، مي
دانيم كه  وبد وجود نداشت، به احتمال بسيار وي را بايد مسيحي دانست، زيرا مياگر واژة م

پس از زردشتيان، بيشترين غيرمسلمان در كازرون در قرن چهارم هجـري مسـيحيان بودنـد    
اما، واژة موبد مختص زردشـتيان اسـت و در هـيچ متنـي از ايـن لقـب بـراي        ). 26 :همان(

دانيم كه مانويـان نيـز از واژة مـار اسـتفاده      گر اينكه، مينظر دي. است مسيحيان استفاده نشده
بويس پـس از بررسـي   . كردند و اتفاقاً اين واژه در نزد آنان نيز لقبي براي روحانيون بود مي

مارشادهرمز، مارآريان شا، ماردوشست اسپسگ و ماريشوع : برد متون مانوي به اين القاب پي
امـا، بـاز   . بودن وي نيز وجود دارد ، احتمال مانويپس ).Boyce, 1975: 38( اريامان مهستگ

شدن مـاني توسـط بهـرام و     دانيم كه كازرون از مراكز مانويان نبوده است و پس از كشته مي
تعقيب و آزار مانويان توسط حكومت ساساني، بيشتر آنان از مناطق مركزي و جنوبي ايـران  

؛ )225: 1367سـن،   كريسـتن (نـد  به سمت شرق مهاجرت كرده، اكثراً در سغد اقامت گزيد
رسد كه بـه احتمـال زيـاد     نظرمي بنابراين، به. بودن اين فرد ضعيف است پس، احتمال مانوي

كردند و به گماني از مانويان وام گرفتند  زردشتيان نيز همچون مانويان از لقب مار استفاده مي
مانويـان و اينكـه   و اين فرد زردشتي بـوده اسـت و بـا وجـود اخـتالف بـين زردشـتيان و        

آنچـه مهـم   . بودن وي ضـعيف اسـت   دانستند، احتمال مانوي زردشتيان، مانويان را مرتد مي
. است برده است اينكه عضدالدوله تعصب خاصي نداشته و از دانشمندان غيرمسلمان بهره مي

البته، در مورد قرائت اين كتيبه، دليل استفادة عضدالدوله فقط تسامح مـذهبي نيسـت، بلكـه    
است و در آن زمان فقط زردشتيان بـا خـط و    برده وي از متخصصان زمان خود نيز بهره مي

  .زبان پهلوي آشنا بودند
ترين و بزرگترين مركز زردشتيان تا اواخر قرن چهارم هجـري   كه آمد، كازرون مهم چنان

هـا حـاكم كـازرون     هاي تاريخي متعلق به قـرن چهـارم، تـا مـدت     كتاب  به گفتة. است بوده
ــوده ــود   . اســت زردشــتي ب ــا خورشــيد مجوســي ب ــان ي ــن حــاكم خورشــيد مرزب ــام اي ن

اند و تنها پس  و زردشتيان در اين شهر قدرت بسياري داشته) 143: 1339عثمان،  محمودبن(
شـوند، امـا    هاي مكرر شيخ ابواسحاق كـازروني، بسـياري از آنهـا مسـلمان مـي      از درگيري

چهارهزار  و عثمان، بيست به گفتة محمودبن. كردند همچنان در اين شهر زردشتيان زندگي مي
زركوب، مورخ قـرن هشـتم،   ). 21 :همان(از گبر و يهود به دست ابواسحاق مسلمان شدند 
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گبران و لشكر  فيهمواره با طوا يوكند كه  نيز با بيان اين گفته، اين مطلب را نيز اضافه مي
 ؛ مظفريان،150: 1390زركوب، ( گفتند يم يغاز خياو را ش يمعن نياز ا ؛كرد مي جنگكفار 
عثمان از درگيري شيخ ابواسحاق با مسيحيان در كازرون نيز  همچنين، محمودبن). 24: 1353
كند، اما بنا به شواهد موجود در همين كتـاب، بايـد گفـت كـه تعـداد مسـيحيان در        ياد مي

، 26: 1339عثمان،  بن محمود(است  كازرون در اين زمان نسبت به زردشتيان بسيار كمتر بوده
سعد و به  بن علي بن عبدالكريم  بن  هاي ابوبكر محمد رسد كه نوشته مي نظر به). 118 -  116، 27

عثمان و مطالبي كه او خود اضافه كرده اسـت، در مـورد    دنبال وي مترجم كتاب، محمودبن
  .مريدشان شيخ ابواسحاق با اغراق همراه است

بويـه جالـب اسـت اينكـه پـس از       دالدوله و دورة آلآنچه در مورد مداراي مذهبي عض
بويه، شـيخ را بـه شـيراز     هاي شيخ ابواسحاق با غيرمسلمانان، فخرالملك، وزير آل درگيري

خواهـد   نبـرد بـا زردشـتيان از او توضـيح مـي     همه تر از  فراخوانده، دربارة اعمالش و مهم
  ).379، 118 -  116: همان(

بويـه و در رأس آنـان عضـدالدوله     سياسـت مـذهبي آل  اختصار بـه   جا بايد به در همين
هايي كردند، اما به عنوان نمونه،  شاهان بويه در جهت مداراي مذهبي تالش. ي داشت ا اشاره

رفتـار  . درگيري بين شيعيان و اهل سنت در شهر مهمي چون بغداد همچنان وجـود داشـت  
ق بـين شـيعيان و   363تا  361 هاي شد تا در بين سال آميز معزالدوله در بغداد موجب تعصب
، اما در زمـان عضـدالدوله بغـداد    )203: 1365فقيهي، (وجودآيد  ها درگيري شديدي به سني

شدت از وعـظ و خطابـة واعظـانِ هـر دو فرقـه عليـه        عضدالدوله به. آرامش بيشتري يافت
، كرمـر (را به فارس تبعيد كرد نفوذ  صاحبكرد و حتي برخي از علويان  يكديگر جلوگيري

هـاي شـيعي    و اين در حالي است كه عضدالدوله شيعي بوده و در اجراي آيـين ) 81: 1375
  .جديت خاصي داشت

عضدالدوله در دورة حكومتش به شايستگي و توانايي افراد، بيشتر از دين و مذهب آنها 
گونه تعصب  ترين مناصب هيچ كارگيري پيروان اديان ديگر حتي در مهم توجه داشت و در به

؛ فقيهـي،  68: 1362متز، (هارون مسيحي از وزيران وي بود  كه نصربن نداشت؛ چنان خاصي
دار و معتمد مالي عضدالدوله ابونصر خواشاده يكـي از زردشـتيان بـود     ؛ خزانه)488: 1365

  ).258 :همان(عباس پزشك مخصوص عضدالدوله نيز زردشتي بود  بن ؛ علي)جا همان(
اسـتفادة عضـدالدوله از يـك دانشـمند زردشـتي بـراي       با اين توضيحات بايد گفت كه 

 .هاي پهلوي امري عادي بوده است خواندن كتيبه
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  يريگ جهينت .4
گيري اين مقاله بايـد گفـت كـه از نقـد و بررسـي كتيبـة عضـدالدولة ديلمـي در          در نتيجه

  :برد توان به اين نكات پي جمشيد مي تخت
كتيبه است و آن لشكركشي عضـدالدوله  دستيابي به وقايع تاريخي كه مضمون اصلي . 1

عضدالدوله در بازگشت به شيراز . است ماكان به اين شهر بوده به اصفهان براي دفع حملة ابن
  . كند است، فرمان نقر اين كتيبه را صادر مي جمشيد داشته و در استراحتي كه در تخت

ويـژه در   ساسـاني بـه  توان به توجه عضدالدوله به احياي فرهنگ و تمدن  مي  از كتيبه. 2
عضدالدوله هنگامي دستور نقر اين كتيبه را داد كه . برد اجراي مراسم درباري شاهنشاهي پي

هـاي بزرگـي را در جهـت اجـراي ايـن سياسـت        ساله بود و اهـداف و برنامـه   20جواني 
جمشيد عملي نمادين به اقتباس از پادشاه ساساني در مكاني  نقر كتيبه در تخت. درنظرداشت

به اين نكتة مهم بايد توجه داشت كـه از همـان   . ريخي متعلق به شاهان ايران باستان استتا
. اسـت  بوده  ترين مظاهر فرهنگ ايران باستان مطرح جمشيد به عنوان يكي از مهم زمان، تخت

 .توان به شباهت كتيبة عضدالدوله با كتيبة شاهپور سكانشاه اشاره كرد در همين راستا، مي
ــورد اســتفاده   از لحــاظ . 3 ــوز م ــوي در دورة عضــدالدوله هن ــان پهل ــي، خــط و زب ادب

خواهد كه كتيبة پهلوي  است و عضدالدوله از دو تن از دانشمندان زمان خود مي گرفته قرارمي
  .هلوي تا اين زمان زنده بوده استتوان گفت كه زبان پ در واقع، مي. را براي وي بخوانند
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