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 چکیده

توجهی بوده که در طول تاریخ ایران موردتوجه  هویت ایرانی از جمله مباحث بسیار مهم و قابل

بستگی عاطفی و تعهد  مورخان و نویسندگان برجسته بوده است. هویت ایرانی به معنای دل

ش نسبت به میراث فرهنگی، میراث سیاسی و تبار مشترک ایرانی است. در پژوهش حاضر، تال

های ابوعلی مسکویه در  بر این است که هویت ایرانی بر اساس تعریف مذکور در آراء و اندیشه

نگاری خود اتخاذ  ای که او در تاریخ نگاری او مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. شیوه تاریخ

ن با نگاری ایرانی تأثیر بسزایی برجای گذاشته است؛ بنابرای های تاریخ کند در روند تکوین افق می

توان مفاهیمی درباره ایران، تفکر ایرانی، الگوی مناسب  می مسکویهوجوی آثار  بررسی و جست

گویی به  نظام سیاسی و... را شناسایی نمود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ

 کدام است؟ مسکویهنگاری  های هویت ایرانی در اندیشه تاریخ باشد که انگاره این سؤال می
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 مسألهطرح 

نگاری، مستلزم بررسی و غور در منابع و متون تاریخی  بررسی مفهوم هویت ایرانی در تاریخ

برد.  توان به گفتمان هویتی آن دوره پی باشد. چراکه با بررسی این منابع می هر دوره می

ابوعلی مسکویه ازجمله مورخینی است که درصدد بازتاب ایران و هویت ایرانی است. به نظر 

جای  با بازنمایی هویت ایرانی سعی دارد تا از نهاد سلطنت ایرانشهری به مسکویهرسد  می

بخشید و هم سرزمین  بویه اعتبار می خالفت بهره ببرد. چراکه با این کار هم به حکومت آل

رساند. هدف اصلی در این مقاله، بررسی نمودهای برجسته  را به وحدت سیاسی میایران 

هایی استوار است  است. محور اصلی این مقاله بر پایه مسکویهنگاری  هویت ایرانی در تاریخ

 : آمده است دست های زیر به که از پاسخ به پرسش

 دارد؟ مسکویهنگاری  . ایران باستان چه جایگاهی در تاریخ2

 به هویت ایرانی چه بوده است؟ مسکویهعوامل اصلی توجه  .9

با توجه به اینکه تاریخ خود را برخالف  مسکویهفرض اصلی پژوهش بر این است که 

مورخان دیگر با پادشاهان باستانی ایران آغاز کرده است، تاریخ ایران باستان جایگاه خاصی 

 نگاری او داشته است. در تاریخ

هش آن است که تأثیرات دوره نوزایی فرهنگی در قرن چهارم در مفروض دیگر این پژو

 در پرداختن به هویت ایرانی تأثیرگذار بوده است. مسکویهنگاری  اندیشه تاریخ

 پیشینه تحقیق

های زیادی در شرح احوال و آثار و  در باب پیشینه پژوهش باید ذکر شود تاکنون کتاب

نزعة »آرکون نویسنده الجزایری در کتاب  شده است. محمد نوشته مسکویهکارهای علمی 
اطالعاتی درباره وضعیت فکری قرن « جیل مسکویه و التوحیدی؛ االنسنة فی فکر العربی

ای به زبان انگلیسی تحت عنوان  الدین مقاله کند. دکتر نادیا جمال چهارم هجری ارائه می

فیلسوف فکری و عنوان یک  به مسکویهدارد. وی از « وپرورش نظریه اخالقی آموزش»

نگاری عرب در دوران کالسیک  کند. طریف خالدی در کتاب اندیشه تاریخ درخشان یاد می

« ترجمه کتاب تجارب االمم»دارد. ابوالقاسم امامی در  مسکویهنگاری  ای کوتاه به تاریخ اشاره

دهد. محسن  دراختیار اهل تحقیق قرار می مسکویهاطالعات ارزشمندی از زندگی و آثار 

به چاپ رسانده است. در این « مسکویهاندیشه سیاسی »هاجر نیا کتابی تحت عنوان م

شده است. مهاجر نیا اوضاع سیاسی ـ  تفصیل بیان به مسکویههای سیاسی  کتاب، دیدگاه

و ساختار اندیشه و  مسکویهفرهنگی قرن چهارم و پنجم، مباحث سعادت شناسی از نظر 
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ای تحت عنوان  ماید. آقای مقصود علی صادقی در مقالهن بنیادهای فلسفی وی را بررسی می

صورت مختصر و در حد یک صفحه به  به« مسکویهنگاری و اندیشه سیاسی  روش تاریخ»

نکاتی درباره »اهلل فاتحی نژاد در مقاله  اشاره دارند. عنایت مسکویهنگاری  اندیشه تاریخ

 مسکویهو منابع مورداستفاده در باب نام کتاب « و کتاب تجارب االمم مسکویهابوعلی 

توان به آن اشاره کرد مقاله بررسی  کند. از مقاالت دیگری که می اطالعاتی را ارائه می

)نوشته عیسی  090-892نگاری ابوعلی مسکویه رازی  های فرهنگی تأثیرگذار بر تاریخ مؤلفه

« تأکید بر منابعاالمم با  در تجارب مسکویهنگاری  بررسی تاریخ»باشد.  عبدی و دیگران می

طور  ای است که توسط حسن مجربی و ابوالفضل رضوی نوشته شده است. همان عنوان مقاله

اند تا به شناسایی منابع اطالعات  آید نویسندگان بر آن بوده که از عنوان آن بر می

االمم بپردازند. مصطفی پیر مرادیان و حمید صادقی در مقاله  در تجارب مسکویهنگاری  تاریخ

های  ها و بینش نگرشی بر همسانی و افتراق در روش: های فهم تاریخی از غزنه تا ری افق»

به مقایسه اشتراکات و تمایزات روشی و « رازی مسکویهابوریحان بیرونی و  ینگارانه تاریخ

وگریخته و  رغم اطالعات پراکنده و جسته اند؛ اما به و ابوریحان پرداخته مسکویهنگرشی 

نگاری  ای نویسندگان مذکور، تحقیق مستقلی که هویت ایرانی در تاریخ فحهگاهی یکی دوص

طور کامل مورد کنکاش قرار داده باشد وجود ندارد. مقاله حاضر دقیقاً در  را به مسکویه

 جهت رفع خأل و نقص مزبور به چنین کاری دست زده است.

 چارچوب نظری

با جامعه از سوی دیگر است. تاریخ  تاریخ حاصل تعامل انسان و طبیعت از یکسو و انسان

باشد. تاریخ به معنای هستی  شناختی می دارای دو ساحت هستی شناختی و معرفت

شناختی  شناختی فرایندی مستقل از ذهن است که وجود دارد؛ اما تاریخ به مفهوم معرفت

ریخی دهیم که به آن معرفت تا هنگامی است که ابژه را موضوع تأمل و معرفت خود قرار می

های تاریخی نزدیک شود ولی  کند به واقعیت گویند؛ بنابراین مورخ تالش می یا علم تاریخ می

کند.  رسد چرا که هر مورخی از خأل و مختصات صفر تاریخ را نگاه نمی گاه به آن نمی هیچ

 مورخ انسانی تاریخی است.

رود. چرا که  می عنوان یکی از عناصر سازنده هویت به شمار تاریخ و گذشته تاریخی به

باشد. هویت  گیری روح جمعی و دیرینه بودن هویت ملی می های شکل نشانگر آغازینِ دوران

ظهور کرد، از آن زمان به بعد،  1990عنوان یک موضوع اصلی مطالعات فرهنگی در دهه  به

ترین مسائل هویتی مانند هویت و  های زیادی در مورد مفهوم هویت شده است. مهم بحث
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، همسان بودن و محرومیت، ساختار اجتماعی هویت، خودمختاری و.... بود. هویت تفاوت

رود. چرا که از طریق اجماع فرهنگی است که طبقه حاکم  جزئی از فرهنگ به شمار می

های متعددی که در یک  رساند. از بین هویت کنترل فکری و اخالقی جامعه را به انجام می

 (Chailey, 2005: 15ی خاص دارد. )کند هویت ملی برجستگ شخص عمل می

های عظیمی شد.  با فروپاشی سلسله ساسانیان، هویت ایرانی دچار تحوالت و دگرگونی

بدین معنی که با تسلط اعراب بر ایران، ایرانیان دچار بحران هویتی شدند. ایرانشهر با قلمرو 

ی هم تأثیر گذاشت به نگار ( این امر در تاریخAshraf, 1993: 17ریزد. ) ایران نیز فرومی

دادند. این  هایی انجام می رفت از این بحران تالش همین دلیل مورخان باید برای برون

بندی نمود. ابتدا مورخان ایرانی که به زبان  مورخان و نویسندگان را باید در سه گروه تقسیم

و ابوعلی های خود را تألیف نمودند که برخی از آنان همانند حمزه اصفهانی  عربی تاریخ

مسکویه به دنبال هویت ایران باستانی خود بودند اما عده از آنان نیز تفکر عربی اسالمی را 

باشد. گروه سومی  پذیرفتند و به دنبال هویت اسالمی بودند که نماینده بارز آنان طبری می

 بستگی نشان دادند. هم بودند که به دیدگاه تلفیقی هویت ایرانی اسالمی دل

 روش تحقیق

ای ادبیات،  رشته های میان تحلیلی و با استفاده از دانش -در این پژوهش با روش توصیفی

 مسکویههای  شناسی و تاریخ به توصیف و تبیین هویت ایرانی بر اساس آراء و اندیشه جامعه

 شده است. پرداخته

 های تحقیق یافته

ترین نقش را در  ی مهمتاریخ و گذشته تاریخ مسکویهدهد که از نظر  نتایج تحقیق نشان می

سازی هویت  با برجسته مسکویهاحیا و بازسازی هویت ایرانی در دوران اسالمی داشته است. 

جای خالفت بهره ببرد. چرا که با این کار  ایرانی بر آن است تا از نهاد سلطنت ایرانشهری به

 رساند. سی میبخشید و هم سرزمین ایران را به وحدت سیا بویه اعتبار می هم به حکومت آل
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 مسکویهمروری کوتاه بر زندگی و آثار 

در اطراف ری متولد شد. از دوران رشد ابوعلی  092ابوعلی مسکویه رازی در حدود سال 

اطالع چندانی در دسترس نیست. وی روش پدر و مادرش را در تربیت خود نکوهیده است. 

داشته و او خود در آغاز جوانی  یم گویا پدرش او را به خواندن و روایت اشعار جاهلی عرب وا

 ,Miskawayhگذرانی مشغول بوده و سپس به تهذیب نفس پرداخته است. ) به خوش

( ابوعلی حدود دو دهه نخستین عمر خود را در ری گذراند سپس به دربار 49 :1881

سال مصاحب و ندیم ابومحمد حسن مهلبی، وزیر امیر  29بویه در بغداد پیوست و حدود  آل

سال از عمر خود را نیز در  9( آنگاه مدت Sajestani, 1974: 347لدوله دیلمی گردید. )معزا

 :Thalabi Neyshaburi, 1886) .خدمت ابن عمید در دربار رکن الدوله در ری سپری نمود

( در این مدت سمت کتابداری و نگاهداری اسناد و مدارک را برعهده داشت. پس از قتل 15

مکاری با دستگاه صاحب بن عباد را نپذیرفت؛ و مستقیماً به خدمت ابوالفتح ابن عمید، ه

بویه درآمد. پس از مرگ عضدالدوله به خدمت پسرش، صمصام الدوله  یکی از فرمانروایان آل

 (Sajestani, 1974: 347رسید. )

الزمان همدانی نیز  وی از معاصران ابوعلی سینا بود و با ابوحیان توحیدی و بدیع

را از اعیان زمان  مسکویه( ابوسلیمان سجستانی، Tawhidi, 1996: 18. )مکاتبه داشت

صفدی در الوافی بالوفیات  (Sajestani, 1974: 347دانسته و او را بسی ارج نهاده است. )

های  نسبت به علوم پیشینیان آگاه بود و تعداد زیادی از کتاب مسکویهدارد که  اظهار می

( ثعالبی هم در تتمه یتیمه Safdie, 1999: 109/8ت. )فلسفی و تاریخی تصنیف نموده اس

 :Thalabi, 1886کند که ابوعلی در قله فضل، ادب، بالغت و شعر قرار دارد. ) تصریح می

ندارد و با آنکه  مسکویه( توحیدی هم با آنکه اعتقاد چندانی به مدارج علمی و فکری 96/2

( اما Tawhidi, 2004: 83) .کند اش را تحقیر می آزمندی او و اشتغاالت کیمیاگرانه

های او را در باب مسائل ادبی و فلسفی در کتاب  ترین گزارش موجود از آراء و اندیشه کامل

ترین آثار  ( از مهمFakhri, 1993: 204دهد. ) عمده دیگرش الهوامل و الشوامل به دست می

ماهیه العدل، أنس الفرید یا الفوز االکبر، در اخالق، فی : توان به موارد زیر اشاره کرد وی می

 :Kafti, 1968ها و امثال است. ) ای از اشعار و اخبار و حکمت انس الخواطر که مجموعه

( جاویدان خرد یا الحکمة الخالدۀ، تجارب االمم که در تاریخ عمومی است از خالفت 217

و اخالقی ترین تصنیف فلسفی  و تهذیب االخالق و تطهیر االعراق که مهم 002آدم تا سال 

ای  که نام او را در مشرق زمین شناسانده، همین کتاب آخری است و آن مجموعه مسکویه
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 ,Miskawayhاست از آراء اخالقی افالطون و ارسطو و جالینوس؛ و احکام شریعت اسالمی. )

1978: 1) 

نگاری اسالمی دانست. چرا که وی از شیوه  را باید نقطه عطفی در تاریخ مسکویهظهور 

نگاری خود قرار  نیان خود رویگردان شد و خردگرایی و استدالل را مبنای کار تاریخپیشی

به توصیف وقایع تاریخی و تالش او برای تبیین حقایق  مسکویهداد. در واقع بسنده نکردن 

( داشتن بینش انتقادی Ibid, 135است. ) مسکویهنگاری  های تاریخ ترین ویژگی از مهم

تناوب در  های تاریخی و انتقاد نسبت به رویکرد مورخین پیشین به نسبت به تاریخ و گزارش

عنوان گوهر مشترک انسانی بهره  از عقل و خرد به مسکویهباشد.  مشهود می مسکویهآثار 

نگاری او نیز مؤثر بود.  آموزی در تاریخ برد و این نگاه خردگرایی مبتنی بر تجربه و عبرت می

دانست.  دانست شایسته ذکر و یاد نمی چون تکرارپذیر میها را  مثال او افسانه عنوان به

(Miskawayh, 2010: 53 )بویه بود انتقادهای زیادی نسبت به  با آنکه در دربار آل مسکویه

 ,Miskawayhهای معزالدوله، عزالدوله و حتی عضدالدوله دیلمی داشت. ) برخی از سیاست

ها و حوادث  رابطه علی میان پدیدهازجمله مورخینی است که به  مسکویه( 313-6 :1997

با تاریخ معاصر خود؛ یعنی تجارب االمم  مسکویه»: نویسد باره می توجه دارد. رابینسون دراین

گرایی داشت و تا حد زیادی  کالمی را پی ریخت که دین کمی به سنت-ای فلسفی برنامه

ای خودشان داوری گرایان آن را طرد کرده بودند و همو بر مدیون عقالنیتی بود که سنت

 ,Rabinsonنوشت. ) شخص می درباره صداقت منابع خبری خود قائل بود و اغلب هم به اول

2013: 187) 

 مسکویهنویسی  بویه و تأثیر آن بر تاریخ وضعیت اجتماعی و فرهنگی عصر آل

هجری قمری از لحاظ  دوم قرن چهارم و قرن پنجم یوضعیت اجتماعی و فرهنگی نیمه

ها در  هایی داشت که این ویژگی ماعی، فرهنگی و علمی خصوصیات و ویژگیسیاسی، اجت

نگاری این عصر نیز بازتاب یافته است. چرا که در این دوره، از طرفی شاهد  تاریخ

باشیم و از طرف دیگر این دوره رشد و پیشرفت عقلی،  های سیاسی و اجتماعی می کشمکش

ع مجالس متعدد و مناظراتی که در این دوره حکمت، کالم و سیاست نیز وجود دارد. درواق

( Arkoun, 2011شد نیز نقش بسزایی در رهایی عقل انتقادی داشته است. ) برگزار می

های نظری و  درواقع در این دوران ارتباطات علمی جهان اسالم گسترش یافته و نگرش

اه این تحول است. فکری آن دچار تغییر و تحول فراوانی شده بود که آثار علمی این دوره گو

(Ghodari Ghaddari, 2012: 3) 
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قرن چهارم و پنجم هجری قمری اوج شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی است، 

شود. بعد  گفته می« رنسانس اسالمی»و « عصر زرین فرهنگ ایران»ای که این دوره  گونه به

فرصتی برای  از گذشت چند قرن از اسالم آوردن ایرانیان در دولت سامانیان و آل بویه

های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را  ایرانیان مسلمان فراهم شد تا بتوانند مؤلفه

ثبت کنند. در این فضای فرهنگی مجالی برای دانشمندان ایرانی پدید آمد که در این بستر 

 گام مؤثری در پیشبرد علم و فرهنگ بردارند.

های  های خردگرای سده ور شدن جریانبا استوار شدن شالوده اندیشه فلسفی و تنا

ترین  مثابه عمده ازپیش مفهوم خرد را به چهارم و پنجم اندیشه تاریخی نیز توانست بیش

نویسی طرح کند. ابوالحسن مسعودی بافاصله گرفتن از  ترین مقوله تاریخ ضابطه و بنیادی

همت خویش نویسی کالمی دینی توضیح مبتنی بر خرد حوادث تاریخی را وجهه  تاریخ

قرارداد و کوشید تا حوادث تاریخی را در درون اندیشه تاریخی به سامانی تبیین کند. 

نویسی و تبیین حوادث تاریخی طرح  عنوان یگانه ضابطه تاریخ ابوعلی مسکویه خرد را به

های چهارم  ( در برخی از آثار مورخان بزرگ ایرانی در سدهTabataba’i, 2001: 279کرد. )

نگاری هستیم.  گرا در تاریخ هایی از گفتمان عقل ده پنجم هجری شاهد بروز نشانهو اوایل س

اندازهای جدیدی برای  گیر و گسترده نگردید، اما چشم اینکه همه وجود های جدید با روش

، مسکویههای سیاسی و فرهنگی حاکم بر دوره  نویسی ایجاد کرد؛ بنابراین، جریان تاریخ

 ثیرگذاشت.نگاری او نیز تا درتاریخ

در فلسفه نیز مدیون جامعه عصر خویش بود. از زمان مأمون که نهضت  مسکویهنبوغ 

سینا و دیگران ظهور کردند.  ترجمه رونق گرفته بود و در پی آن افرادی همچون فارابی، ابن

نیز به نحوی متجلی  مسکویههای اجتماعی مذکور در اندیشه و آثار  فضای فکری و زمینه

، مسکویه( در چنین ساختاری بود که مورخین و متفکرانی همچون Arkoun, 1970شد. )

نویسی اسالمی ایجاد کردند.  بیرونی و امثالهم ظهور کردند که نخستین تحوالت را در تاریخ

نگاری ایرانی تأثیر بسزایی برجای گذاشته است.  های تاریخ این شیوه در روند تکوین افق

(Khalidi, 1996: 175) 

 مسکویهنگاری  هویت ایرانی در تاریخ های مؤلفه

باشد.  ای فردی و اجتماعی حاصل دیالکتیک خود و دیگری می عنوان پدیده هویت به

کنند. بسیاری از  ای فرهنگی قلمداد می نظران این عرصه، هویت را پدیده بسیاری از صاحب

لوکمان و برگر هایی دارند.  های آن تفاوت اندیشمندان این حوزه در تعریف هویت و مؤلفه
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دانند که در طول مدت اجتماعی شدن  های فرد می ها و گرایش هویت را شامل همه نقش

( گیدنز هویت را آگاهی شخص، Lukman & Burger, 1996: 236نهادینه شده است. )

 .گیرد صورت تدریجی شکل می های اجتماعی به داند که در کنش گروه و جامعه به خود می

(Giddens, 2008: 81) 

نگاری، مستلزم بررسی و غور در منابع و متون  بررسی مفهوم هویت ایرانی در تاریخ

توان به گفتمان هویتی آن دوره  باشد. چرا که با بررسی این منابع می تاریخی هر دوره می

 پی برد.

های گوناگون به تصویر آمده  هویت ایرانی، مانند هر پدیده دیگر اجتماعی، به روایت

ها  منشأ پیدایش ملت»میان، سه روایت عمده در پاسخ به این سؤال که است. در این 

شده است که به ترتیب زمانی روایت  تدوین« گردد؟ چیست و به چه دورانی بازمی

است. روایت نخست که « نگر تاریخی»و روایت « مُدرن مُدرن و پُست»، روایت «پرستانه ملت»

انگارد که  ند، ملت را پدیدار طبیعی تاریخ بشر میخوان نیز می« ناسیونالیزم رومانتیک»آن را 

رسد. در تقابل با این دیدگاه که از مقوله ناسیونالیزم  ازتاریخ می منشأ آن به دوران پیش

از نیمه قرن بیستم تدوین شد و رواج گرفت. « مُدرن مُدرن و پُست»افراطی است، روایت 

های ملی در عصر جدید  وپرداخته دولت هداند که ساخت این دیدگاه ملت را پدیداری نوین می

رود و افزون بر آن یک گسست تاریخی میان هویت  تر نمی پیش 29است و عمر آن از قرن 

های پیش از آن وجود دارد. روایت سوم یا دیدگاه  ملی که ویژه دنیای نوین است و هویت

مدرن  و پست تاریخی نگر در این که هویت ملی زاده دنیای جدید است با دیدگاه مدرن

ویژه ایران را با هویت  کامالً هماهنگ است اما گستت بنیادین هویت ملی همه ملل به

رو باید  ( ازاینAshraf, 2008: 111پذیرد. ) گذشته آنان به استناد شواهد بسیار تاریخی نمی

میان هویت تاریخی و فرهنگی ایرانی و هویت ملی ایرانی تفاوت قائل شد. چرا که هویت 

 22صورت گوناگون تا قرن  خی و فرهنگی ایرانی از دوران ساسانی تدوین شده است و بهتاری

 یافته است. شده است و در دو قرن اخیر به هویت ملی ایرانی تحول دفعات بازسازی به

ای که داللت بر مفهوم ملیت  های میانه ایران شاید واژه های تاریخی سده در نوشته

نگاری مورخان وجود دارد که ناشی از آگاهی  فاهیمی در تاریخداشته باشد دیده نشود اما م

بررسی است و هم از لحاظ  به هویت بخشی ایرانی است. این هویت هم از نظر تاریخی قابل

 توان آن را با واژه ایرانیت توصیف کرد. جغرافیایی که می

نی در های زیادی را برای هویت ایرا بسیاری از نویسندگان داخلی و خارجی مؤلفه

دهند. داریوش آشوری هویت باستانی را عنصر اصلی  نگاری موردتوجه قرار می تاریخ
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( بسیاری هم نقش فرهنگ را Ashouri, 2008: 245داند. ) دهنده هویت ایرانی می تشکیل

ای زبان فارسی  ( عدهSattari, 2001: 94دانند. ) در تکوین هویت ایرانی برجسته می

(Miskawayh, 2008: 2; Ashraf, 2004: 153را مهم )  ترین عنصر احیای هویت ایرانی

دانند البته باید  ای هم آگاهی تاریخی را مؤلفه اصلی تداوم هویت ایرانی می دانند و عده می

توجه داشت که هویت ملی و ایرانی امری طبیعی نیست بلکه چارچوبی اعتباری است که از 

ها، زبان، تاریخ، مذهب و...  کنند. درواقع سنت یواسطه روایت تدوام پیدا م طریق تاریخ و به

فرهنگ است »دانند.  ای فرهنگ را عنصر احیای هویت ایرانی می بخشند. عده بدان معنا می

( Islami Nodoushan, 2007: 52) «.روند آیند و می فشارد تا بماند حوادث می که پای می

ی ایران باستان دارد و بیشتر بحث مبسوطی درباره تاریخ اساطیر مسکویهبه همین دلیل 

ها،  نامه ها، خدای نامه باستان از قـبیل فـرس یمانده از دوره اسناد و مدارک آن، آثار باقی

به زبان عربی نوشته شده اما  مسکویههای  ها و غیره بوده است. اگرچه اغلب کتاب نامه تاج

های  اثر حاوی اندیشه محتوایشان در جهت طرح و تثبیت هویت ایرانی است و سرتاسر این

باشد. او تاریخ خود را برخالف مورخان پیشین که با تاریخ خلقت  وطن پرستانه ایرانی می

 کردند با پادشاهی ایرانیان پیشدادی آغاز کرد. آدم آغاز می

. 2: توان منابع و عناصر سازنده هویت ایرانی را در چارچوب ذیل قرار داد در کل می

. میراث 0. سرزمین )ایران زمین، ایرانشهر و...(9بان ملی و دین(میراث فرهنگی )آیین، ز

 (Ahmadi, 2009: 308. تاریخ. )8سیاسی )عدالت(

 . میراث فرهنگی8

های فراوانی را باید موردبررسی قرار دهیم. از جمله این  در مؤلفه میراث فرهنگی شاخص

و نمادهای ملی، دین و زبان ها  های باستانی و ملی، نژاد و قومیت، اسطوره ها، ارزش شاخص

حضور  مسکویهنگاری  ملی، باورهای کهن و خردگرایی و فرهنگ ایرانی اشاره نمود. در تاریخ

قهرمانانی همچون رستم هم  مسکویهشود. در تاریخ  قهرمانان ایرانی پررنگ نشان داده می

د با تورانیان کند و در هنگام برخور نمود یافته است. او رستم را با عنوان دلیر یاد می

رستم دلیر با سپاهی گران از دلیران و گردان به پیشواز آن دو رفت...؛ و میان »: نویسد می

 (Miskawayh, 2000: 74«).ها رفت که پیروزی با رستم بوده است ایشان با رستم جنگ

به ذکر نمادهای ملی و سرگذشت  مسکویههای کتاب  همچنین برخی از قسمت

از  مسکویهه، تنسر، سیاوش، افریدون و.... اختصاص داده شده است. هایی نظیرکاو قهرمان

در اسپهان مردی کاوه نام، از میان مردم »: مبارزه مردانه کاوه سخن به میان آورده است
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بپاخاست. بیوراسب از وی دو پسر کشته بود. چون از این داغ بسی بیتاب شد، چوبی 

بند  هنگر بود و آنچه بر چوب کرد پیشبرداشت و پوستی بر آن بیاویخت. گویند وی آ

داشت. پس آن را پرچم  چرمین آهنگران بوده است که با آن، خود را از آسیب آتش نگاه می

کرد و مردم را به پیکار با بیوراسب خواند و چون مردم از دست او به ستوه آمده و ستمها 

( او Ibid, 55«)د شد.کشیده بودند، بسیار کسان پذیرفتند تا کارش باال گرفت و نیرومن

دانستند و آن را بزرگ  کند که ایرانیان، درفش کاویانی را باشگون می همچنین ذکر می

ترین پرچم خود کردند و آن را درفش  شمردند تا آنجا که شاهان ایرانی آن را بزرگ می

 خواندند. کاویان می

ش بهارستان های تیسپون به نام فر از فرشی که در تاالر باریکی از کاخ مسکویه

توان بهایی تعیین کرد.  آورد. او معتقد بود برای آن فرش نمی گسترده بود سخن به میان می

دیدی که از نگارهای گوناگون  ها می در نقش آن، راه»: نویسد او در توصیف این فرش می

به کاربرده بودند و دیری که در میانه  پدید شده بود و جویباری از گوهرها که در بافت آن به

 :Miskawayh, 2010«)های آن کشتزاری بود سرسبز و پرگیاه... خورد، بر کناره چشم می

 ,Ibidکند. ) تکه کردن این فرش در زمان عمر انتقاد می همچنین از تکه مسکویه( 361

362) 

عنوان الگویی  هایی همچون انوشیروان و اردشیر، به شخصیت مسکویهنگاری  در تاریخ

با آوردن اندرز  مسکویهباشند.  رهنگی ایران باستان به دوره اسالمی میبرای انتقال میراث ف

نامه انوشیروان درصدد بازخوانی خاطره تاریخی شاهان باستانی  اردشیر بابکان و زندگی

نگاری به دنبال  تحت تأثیر رویکرد ایران گرایی در تاریخ مسکویهرسد  باشد. به نظر می می

 ایرانیان از اعراب بکاهد.آن بود تا حدودی از بار شکست 

های  تصویری روشن از ارزش یاالمم ارائه در تجارب مسکویهواقع هدف  در

های فرمانروایی  های ایرانی و روش بویه و احیای آیین ایران عصر آل یشده جامعه فراموش

عضد الدوله و ابن عمید صحبت  یجهت بیشتر درباره پادشاهان ایران باستان بود. وی ازآن

 ,Miskawayh) «.های کهن در زنده کردن آداب و روش»کند که معتقد است آنان  می

در ستایش ابن عمید  مسکویهمند هستند. ثعالبی شعری از  ( ایرانیان عالقه323 :1997

 : به وی دارد مسکویهآورده است که گواه از توجه خاص 

 ال یعجبنک حسن القرص تنزله فضیلة الشمس لیست فی منازلها
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 :Thalebi, 1972) .دت الشمس فی أبراجها مائة ما زاد ذلک شیئا فی فضائلهالو زی

96) 

بیند.  در شمایل عضدالدوله، انوشیروان و در ابن عمید، بزرگمهر حکیم را می مسکویه

بقیه، وزیر عزالدوله، اوضاع مملکت  های ابن کفایتی وقتی در اثر قحطی و طاعون و بی

هم گسیخت و نیز در بغداد سنّیان و شیعیان به جان هم  نابسامان شد و نظم و قانون از

افتادند، فقط عضدالدوله بود که توانست با دست زدن به اقداماتی اوضاع را سامان دهد. 

(Miskawayh, 1997: 391 این وضعیت عضدالدوله را به سمت یکی از وظایف شاهان در )

هایی را به  قانون»هنمون کرد و گذشته که وضع قانون و اجرای آن در سراسر کشور بود، ر

به همین دلیل است  (Ibid. 481) «نفع مردم بنهاد و کارگزاران را به دادگری وادار ساخت.

های کشورداری پادشاهان ]ساسانی[  حکومت آل بویه را به تمسک به شیوه مسکویهکه 

 خواند. فرامی

توجه است  قابل ویهمسکهایی که در مؤلفه میراث فرهنگی از نظر  یکی دیگر از شاخص

بر این باوربود که دین پایه کشور است و شهریاری ستون  مسکویهباشد.  دین و زبان ملی می

در بحث دین توجه خاصی به پیوند دین و ملیت  مسکویه( Miskawayh, 2010: 129آن. )

باره  دراین مسکویهکند.  دارد. در ذکر سرگذشت فریدون، از قدرت معنوی او یاد می

اند.  کی افریدون گفته»نام گرفت. به او « کی»فریدون نخستین کس است که »: سدنوی می

ای است به آرش پاک داشتن که وی مینوی است و با جهان مینوی در پیوند  این واژه

 .(Ibid«)است.

همچنین در کتاب جاویدان خرد از زبان هوشنگ در باب اهمیت دین  مسکویه

ها و گوشه  و برگش همچون حصار قلعه است بارکن دین ما قلعه است و شاخ»: نویسد می

 (Miskawayh, 1999: 9).  «هاش....

نوعی سازگاری میان  مسکویهدهد کـه  نگاهی دقیق به مـحتوای کتاب نشان می

کند و با ذکر تاریخ ایران باستان آن را در کنار شرح  هویت ایرانی و دین اسالم برقرار می

دهد. به همین خاطر است که در کنار  وتحلیل قرار می یهتحوالت تاریخ اسالم، مورد تجز

ای نیز به تاریخ ایران باستان از دوران  های عمده های مربوط به تاریخ اسالم، بخش فصل

 ای )آفرینش کیومرث( به بعد اختصاص داده است. اسطوره

ند ک نویسد اما از کلمات فارسی استفاده می کتاب را به زبان عربی می مسکویهاگرچه 

گهبذ )صراف(، دشنه )...پس من شیر نگین را دیدم که : اند. مثل که به زبان عربی راه یافته

های دیگری  همچنین از واژه مسکویهیک دشنه برهنه زیرپوشش خود گرفته است(. 
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، بزرج فرمذار )واالترین مقام (زور(، مشرز )شیرازه کرده همچون الشتلم )گرفتن چیزی به

در دوران خالفت عباسیان « وزیراعظم»نیان بود که آنجا معادل رسمی در دربار ساسا

، دبیرفذ )دبیربد یا منشی الممالک( و... استفاده فراوانی برده (اند(، ایرانمارغر )آمارگیر دانسته

 است.

، در توجه به فرهنگ فارسی است. مسکویهدیگری از ایران گرایی فرهنگی در  یجلوه

جای فرهنگ پارسی به فرهنگ تازی  کند که به بهرام اشاره می او در ذکر فرزندان یزدگرد به

بر این باور است که پیش از جنگیدن با  مسکویه( Ibid, 156انس و خوی گرفته است. )

هرگونه بازداشتن  مسکویهمردمان دیگر ابتدا باید فرهنگ نادرست را اصالح کرد. از نظر 

یا به پندار که »: گیرد ز دو راه انجام نمیدشمن و هرگونه پایداری و پاسداری از مرز، جز ا

دستی نباشد، یا به  -نه پنداری که در نخستین مرد کشور است -شهریار را بر پندار مردم

 .(Ibid, 120« ).فرهنگ نیک و راهبری درست

جای کتاب تجارب االمم ستایش دادگری و انصاف در حق رعایا است. او  جای

کند. او  و شاخص دادگری و عدالت به دوره اسالمی معرفی میعنوان نماینده  انوشیروان را به

کند که  اشاره می مسکویهکند که باید مواظب رعیت باشند.  به پادشاهان توصیه می

انوشیروان کار کشور را با کوشایی و کاردانی و دوراندیشی به دست گرفت. درست اندیش و 

ن را بر آن واداشت و توده و ویژگان اش نیک نگریست و خویشت در اندرزنامه»پراندیش بود. 

های مردمان دیگر پژوهش کرد و آنچه نکو دید برگزید. در  را بر پایه آن بفرهیخت. در شیوه

 .(Ibid, 163«. )های نیک پیشینیان بیندیشید و از آن پیروی کرد شیوه

باشد. مکتب مبتنی بر  خردگرایی می مسکویههای هویت ایرانی در نزد  یکی از مؤلفه

خرد و تجربه از اواخر قرن چهارم و طی قرون پنجم و ششم هجری قمری در فضای 

های تجارب پادشاهان ایران  کند تا نمونه تالش می مسکویهفرهنگی خاصی پدید آمد. 

تواند برای  باستان را بر پایه عقل و خرد ایرانی بنا کند. او معتقد است که این تجارب می

رو  ها به شمار آید. مورخان اسالمی همگی به تاریخ ازآنب ای گران حکام اسالمی تجربه

سیاست را با مفاهیمی چون حزم، تدبیر،  مسکویهاند که تاریخ درس و اندرز است.  نگریسته

حزم که »: گوید داند. در جاویدان خرد در باب تدبیر سنجش گرایانه می دوراندیشی قرین می

 «غنیمت دانستن فرصت است...عبارت از تدبیر درست و دوراندیشی صواب است 

(Miskawayh, 2008: 23). 
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 زمین )سرزمین و جغرافیا( . ایران6

زمین، استنباط عمومی و پایبندی به اصول و باورها پیرامون فرهنگ و  منظور از مفهوم ایران

باستان و گاه  یواقعیت، مانند دوره یجغرافیای ایران در طول تاریخ است که گاه در عرصه

اسالمی، حضور و نمود یافته  یمفاهیم و ادراکات ایرانیان در بخش اعظم دوره یهدر عرص

 است.

دوستی است که  هویت ملی و ایرانی حس وطن مسألهیکی از دالیل توجه مورخان به 

مورخی »: باره معتقد است اند. روزنتال دراین در تاریخ خود از حس تعلق به زادبوم یاد کرده

« .تواند برای منطقه خود تاریخ ننویسد گاه نمی نگارد هیچ اریخ میکه برای یک سرزمین ت

(Rosenthal, 1985: 173یکی از مؤلفه )  قرار گرفتن  مسکویههای هویت ایرانی موردتوجه

عنوان یکی از عناصر عینی هویت ایرانی است.  جغرافیای سیاسی و سرزمین ایران به

ان ملک و... به یک سرزمین با مرزهای اصطالحاتی چون ایران شهر و ایران ویج و ایر

مشخص اشاره دارد. سرزمین ایران همیشه در کانون هویت ایرانی بوده و نام ایران از متون 

در کتاب خویش در پی  مسکویهباستانی تا به امروز مطرح بوده است. به همین دلیل 

های هویت ایرانی  عنوان یکی از مؤلفه زمین به بازگویی و بازیابی نام و جغرافیای ایران

  شمرد. باشد، به همین دلیل بسیاری از مناطق ایران را برمی می

زمین، جغرافیا و مرزهای ایران از  در تجارب االمم درصدد بازیابی مفهوم ایران مسکویه

اندیشه حراست از آن و افسانه تقسیم  مسکویهآید.  بویه برمی دوران پیشدادیان تا دوره آل

کشد. این خاطره از یکسو بر  سلم و تور فرزندان فریدون را به میان میجهان میان ایرج و 

 مسألههویت جاودانه ایران و از سوی دیگر بر تفکیک جهان ایرانی و ایرانی تأکید دارد. این 

اگر چه بر هویت جاودانه ایران تأکید دارد اما از سویی دیگر هم شکاف بین دوجهان به 

بندی جهان از سوی فریدون،  ( با تقسیمDehghani, 2011: 120های قومی انجامید. ) مقابله

جهان و دل زمین قرار داشت به ایرج و شرق و غرب آن به تور و سلم  یایران که در میانه

 مسکویه( Aghajari, 2009: 18داده شد و از آن زمان هویت سرزمینی ایران شکل گرفت. )

سلم، تور و ایرج که پس از خود، از ناسازگاری  :فریدون را سه پسر بود»: نویسد باره می دراین

و سرکشیشان در برابر یکدیگر بیمناک بود و پنداشت چنانچه کشور را هم در زندگی 

خویش میان ایشان به سه بهر کند، کار کشور بر سامان و خوشی بر جای ماند. پس روم و 

یرج داد و خود صاحب باختر را به سلم و توران و چین را به تور و عراق و هند را به ا

وتخت بود. تور و سلم بر ایرج بشوریدند و او را کشتند و زمین را میان خود به دو نیم  تاج

 .(Miskawayh, 2010: 61« )کردند.
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بندی و مخالفت سلم و تور و کشتن ایرج به دست تور، آغاز دشمنی  این تـقسیم

مـرزهای شرقی ایران و  مسألهران، های ایران و تـو تورانیان بـا ایران اسـت. با آغاز جنگ

 مسکویه( Fazlinejad, 2012: 37شود. ) حدود جـغرافیایی سـرزمین ایرانیان مطرح می

های هویتی ایرانی دوره باستان را زنده کرده است. وی با ذکر اینکه گودرز از  ای از انگاره پاره

نیان را در مقابل تورانیان مرزهای خراسان به توران رفت و جنگ را با پیران آغاز کرد ایرا

 .(Ibid, 75قرار داده است. )

ازپیش در  ، مفهوم سرزمین ایران فرهمند بیشمسکویهبا تدوین تاریخ کیانیان توسط 

درجاهایی از کتاب تجارب االمم از کلماتی مانند  مسکویهنگاری او نمود پیدا کرد.  تاریخ

عنوان یک مؤلفه  گواه سرزمین و قلمرو بهبرد که خود  ایرانشهر، کشور پارس و ایران نام می

مملکه »کند که لهراسب شاهان پیرامون  عنوان نمونه ذکر می رود. به هویت ملی به شمار می

گونه توصیف  مردم ایرانشهر را این مسکویه( Ibid, 71را سخت سرکوب کرد. )« الفرس

ه فزون بر این، از برش و شهر مردانی بینم با رایی استوار و رویی خوش ک در ایران»: کند می

هایی همچون ایرانی، پارسیان،  با ذکر واژه مسکویه( Ibid, 94«).دالوری نیز برخوردارند

چون »دهد  فرس و.... عنصر ایرانی را در مقابل رومیان، ترکان و اعراب )تازیان( قرار می

در واقع با ( Ibid, 67«).منوچهر بمرد، افراسیاب بر کشور پارس چیره شد و کینها بتوخت

ظهور افراسیاب و تجاوز به خاک ایران در پادشاهی منوچهر، دشمنی میان ایران و تـوران 

 شـدت بخشیده شد.

کند که آنان به خاک ایران چشم  او بین ایران و توران مرزی را مشخص و اشاره می

نویسد که میان او و توران  در معرفی پادشاهی کی کوات می مسکویهطمع داشتند. 

های بسیار انجام گرفت و در مرز ایران و توران ماندگار شد و توران را از دست یافتن  جنگ

کوات که او را نـخستین شـاه دودمان  ( از پادشاهی کیIbid, 43به مرزهای ایران بازداشت. )

شود. همه رویدادهای این دوره بر  کیانی خوانده، روح قومی ایرانیان به روح ملی تبدیل می

زسازی مـیان ایران و تـوران و سایر داشمنان استوار است. در واقع کاربرد عبارت محور تمای

ای از درک این مفاهیم در چارچوب روایات و پیشینه  نشانه مسکویهایران و توران در کتاب 

 دهد. اساطیری مناسبات ایران و توران را نشان می

علت حمله آنان به ایران را داند. وی  ترین دشمنان ایران را تازیان می نزدیک مسکویه

کند که تازیان  اشاره می مسکویهکند. در جایی دیگر  فقیر و تنگدست بودن آنان ذکر می

در هنگام بیان اندرز  مسکویه( Ibid, 134قصد داشتند تا سرسبزی ایران را از بین ببرند. )

خوراسان، گاه کند که گاه در دورترین جای  اردشیر از زبان وی چهارسوی ایران را ذکر می
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در آن سوی خوربران، گاه در سوی نیمروز و گاه در سوی اباختر همواره آماج شمشیرها و 

 .(Ibid, 182اند باج نهاده است. ) ها بوده است و بر توران که دشمنان ایران بوده نیزه

 یعنوان مصادیق بارز هویت ایرانی که یادآور گستره ها به ها و مکان همه این نام

 شود. باشد شناخته می زمین می یی ایرانجغرافیا

 . تاریخ و گذشته مشترک تاریخی9

هویت ملی ایرانی است. تاریخ ایران نقش  یترین عناصر سازنده تاریخ ایران یکی از عمده

دیگر هویت آنان  عبارت مهمی برای شناخت ایرانیان از خود و شناساندن خود به دیگران و به

 رود. به شمار می

نگاری مورخان دوران اسالمی  خصوص دولت ساسانی در تاریخ ران باستان، بهجایگاه ای

های  سرشار از اندیشه مسکویهاز اهمیت خاصی برخوردار است. تاریخ  مسکویهویژه  به

نگاری خود را با حضرت آدم  برخالف مورخان پیشین که تاریخ مسکویهپرستانه است.  وطن

من با یاد »... پیشدادی که ایرانی بودند آغاز کرد.  کردند تاریخش را با پادشاهان آغاز می

آغازم که از روزگار پس از طوفان به ما رسیده است. چه  هایی می خدا و سپاس او، به گزارش

اند  های پیش از آن دل اندک توانیم بست. از روزگار پیش از طوفان، آنچه آورده به گزارش

ایم و در آغاز این نامه به  را آهنگ کرده نیز، تهی از آن چیزهایی است که یاد کردن آن

 .(Ibid, 45« ).ایم گردن گرفته

با ذکر پادشاهان باستانی ایران، نشان از اهمیت و جایگاه  مسکویهنگاری  این آغاز تاریخ

 مسکویهدارد. چرا که در نظر  مسکویهبخش اساطیری و تاریخی ایران باستان در اندیشه 

الگویی برای دستیابی به تجربه و خرد ایرانی باشد که توجه به  تواند تاریخ ایران باستان می

ها و به  ها و داستان شود از تکرار مجدد آن جلوگیری کند. به همین خاطر قصه آن باعث می

 مسکویهنگاری او جایی ندارد.  مطالب غیرمفید و غیر آموزنده در تاریخ مسکویهگفته خود 

پایه و آمیخته با  هایی است بی غرق در قصههای درست تاریخ  معتقد است که گزارش

رو او همه آن  هایی که سودشان جز خواب آوردن یا سرگرمی نیست. ازاین ها و متل افسانه

کشد و آنچه را که  کشد و آنچه ارزشمند است را از آن بیرون می ها را به بوته نقد می گزارش

 آورد. تهی از ارزش تاریخی است در اثر خود نمی

درصدد بوده است که هویت ایرانی را احیاء نماید و در این راه سعی و تالش  مسکویه

وافری انجام داده است. اینکه از سنت مورخان پیش از خود رویگردانی کرده است و تاریخ 

روشنی گواه این مطلب است.  خود را با نام پادشاهان کهن ایرانی آغاز کرده است خود به
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کند. او  شده شاهان قدیم ایران آغاز می ترین تاریخ ثبت یروایت خود را با قدیم مسکویه

ها و اندرزهای متعددی را از فرهنگ ایرانی فراهم آورده است تا گذشته پرافتخار و  حکمت

. 2: کند فرهنگ غنی ایران را به تصویر بکشد. وی تاریخ ایران را ذیل چند سلسله ذکر می

سرگذشت شاهان و پیامبران دیگر  وی نیان.. ساسا8. اشکانیان 0. کیانیان 9پیشدادیان 

آورد. حتی در پرداختن به حمالت  ها را در ذیل رویدادهای پادشاهان ایرانی می سرزمین

هایی  در نگارش تاریخ روزگار کی کاوس، افسانه مسکویهاعراب به ایران توجه ویژه دارد. 

شهر گنگ دژ را با بارویی از  ایرانی را مبنی بر این که دیوان به فرمان وی بودند یا این که

 ,Ibidها سودی ندارد. ) گوید بازگفتن آن کند و می زر و سیم و آهن ساخته است، رد می

دهد که این حکومت  با توصیف وضعیت ملوک الطوایفی عصر اشکانیان نشان میاو  (67

ف را علت ناتوانی شاهان طوای مسکویهملوک الطوایفی پند و سودی برای ذکر نداشته است. 

زمین را در میان شاهان  چون بر ایران دست یافت و ایران»داند که  شخص اسکندر می

تنهایی ناتوان بودند و دشمنان به هریک نزدیک شدند و هر یک  طوایف بهر کرد، هر یک به

کرد و گهگاه چون آذرخش بر یکدیگر  را هندکی در پیرامون بود که دیگری آهنگ آن می

 .(Ibid, 102« )تند.گش تاختند و بازمی می

شاهان »داند.  نتیجه این وضع ملوک الطوایفی را ناتوانی اداره امور کشور می مسکویه

« نگریستند ایران شاهان طوایف بودند و ناتوان شده بودند و دیگران در آنان به چشم آز می

نظم و  داند، عدالتی که بر کشور رفت از این بحران را عدالت دوره ساسانی می او راه برون

 آرامش حکفرما کرده بود.

نظیری را در کتاب خود  های بی به ایران باستان باعث شده تا متن مسکویهتوجه 

بیاورد که در آثار مورخانی دیگری همچون طبری، مسعودی و ابن خلدون نیست. مثل 

نویسی انوشیروان و سخنرانی او که سرشار از  کارنامه اردشیر بابکان یا خودزیست نامه

نامه اردشیر که با عنوان عهد اردشیر به چاپ رسیده  العات صریح و ارزشمند است. وصیتاط

ترین متنی  های بارز کتاب تجارب االمم است. چرا که پس از اوستا کهن است، از ویژگی

 :Minavi, 1975مانده است. ) صورت کتاب مدون از روزگار پیش از اسالم برجای است که به

زمان با  ارب االمم نیز متنی است بازمانده از نیمه دوم قرن چهارم و هم( عمالً، تاریخ تج19

ترجمه بلعمی از تاریخ طبری. ترجمه بلعمی گذشته از چندوچونی که در سنجش آن با 

های مهم نثر پارسی است که همواره  آید، خود یکی از سرچشمه متن طبری به میان می

نثر ترجمه نیز با توجه به همین نکته انتخاب بخش نویسندگان و مترجمان بوده است.  الهام

های فارسی امروز تعدیل شده است. از سویی، ازآنجاکه بخش عمده  و با توجه به ویژگی
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مجلد نخست تجارب االمم ویژه تاریخ ایران پیش ازاسالم است، گزارش تاریخ آن روزگار، 

ه اندرز اردشیر، یا خود گراید. برای نمونه، در ترجم تر می خود، به زبانی پارسی خودبه

خود  اند، قلم خودبه های بازمانده پیش از اسالم زندگینامه )اتوبیوگرافی( انوشیروان که از متن

آسانی تسلیم واژگان تازی  اند و به هایی است که از بن پارسی در پی واژگان و عبارت

تازی کمتر در آن تر است و واژگان  رو، نثر ترجمه این بخش، اندکی پارسی شود. ازاین نمی

تر  رنگ سو، این ویژگی در زبان ترجمه کم یافته است. ولی از آغاز تاریخ اسالم به این راه

ویژه واژگان مشترک فرهنگی، به حق در آن  شود و واژگان تازی پارسی شده نثر دری، به می

 (Mahdavirad, 1370: 69یابد. ) راه می

هایی که خود درباره  که آن را از روی نامهبخشی از زندگینامه و کشورداری انوشیروان 

زندگی و کشورداری خویش نوشته است، همان است که ابن ندیم با نام کتاب التاج فی 

سیرۀ انوشیروان یا الکارنامج فی سیرۀ أنوشروان از آن یاد کرده و ابن مقفع آن را از پهلوی 

 (Ibn Nadim, 1987: 305به تازی در آورده است. )

های باستانی ایران الگویی موفق در امر پادشاهی قلمداد  حکومت مسکویهدر دیدگاه 

وفتق امور نقش  کنند که در رتق ها را تأسیس می عنوان نمونه بسیاری از دیوان شوند. به می

های دبیران،  کند که گشتاسپ نخستین کسی است که دیوان رو اشاره می اساسی دارد. ازاین

ها  ها دراز نویسند و انگیزه سترش داد و دبیران را دستور داد تا نامهها را گ ویژه، دیوان نامه به

ها. آنچه  دیوان باژ و دیوان هزینه: های آن را بازگو نمایند. گشتاسب دو دیوان داشت و علت

شد. در  ها نوشته می شد در دیوان هزینه درآمد بود در دیوان باژ و آنچه به هزینه مربوط می

 (Ibid, 48ها کسی به نام دبیربد قرار داشت. ) رأس امور دیوان نامه

 . میراث فکری و سیاسی4

 الف. اندیشه شاهی ایران باستان

با حملة اعراب و سقوط شاهنشاهی ساسانی، تداوم نظام سیاسی مختل گردید. تنها دو سده 

ز هایی برای احیای برخی ا مستقل ایرانی، تالش های مستقل یا نیمه بعد و با استقرار حکومت

 (Inostransev, 1972: 11های نظام حاکمیتی ایران صورت گرفت. ) مؤلفه

از اواخر قرن دوم و آغاز قرن سوم هجری، خالفت عبّاسی دچار ضعف سیاسی شد و 

در ارائة یک نظریة منسجم مبتنی بر اندیشة اسالمی در جهت تحقق حاکمیت خلیفه بر 

ولت عبّاسی شاهد ظهور تقسیمات جدید های اسالمی ناکام ماند. بر این اساس، د سرزمین

های متعدد در شرق و غرب اسالمی بود. در این میان، دیلم و  در قلمرو خود و بروز دولت
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سواحل جنوبی دریای مازندران به سبب موقعیت خاص جغرافیایی آن، تقریباً به مدت دو 

خلیفه را گردن قرن پس از ورود اسالم، از حکومت مرکزی به دور ماند و دیلمیان اطاعت 

های  های اسالمی، زمینه های باستانی و آموزه ننهادند. دیلمیان تالش کردند با تلفیق اندیشه

بویه،  بازیابی نهاد شاهی را با همان معنا و مفهوم فراهم کنند. این پیوند و ارتباط از سوی آل

به  مسکویهایی که ه آگاهانه و در ابعاد وسیع به کار گرفته شد. به همین خاطر یکی از جنبه

« شاهنشاه»تاریخ ایران توجه دارد تداوم اندیشه ایرانشهری است. مطابق اندیشه ایرانشهری 

های اجتماعی قرار  در ساختار اجتماعی و مدنی جامعه ایرانی در رأس تمام نهادها و گروه

امل دارد و در نظر ایرانیان نماینده خدا بر روی زمین است. در تحلیل سیاسی پادشاه ع

های سرشت شاهی است. خدا  های جهان تابعی از دگرگونی کننده است و دگرگونی تعیین

پرتویی از روشنایی خود در نهاد او قرار داده و ترازوی داد را به دستش سپرده است تا 

زندگی اجتماعی مردم را بر پایه داد و راستی راه برد و نگذارد ستمکاران و زورگویان بر 

 د و بر ایشان چیره شوند.مردم سربلند کنن

ای با اقوامی با  شاهنشاهی ایرانیان، به معنای شیوه فرمانروایی بر سرزمین گسترده

تدریج، با حفظ تنوع و کثرت خود، ملت واحدی را  ورسوم گوناگون بود که به ها و آداب زبان

اقوام ایرانی در آن ممکن شد، « ملی»هایی که وحدت  تشکیل دادند. در سرزمین

کرد که وظیفه آن ضمن ایجاد وحدت پایدار همه  عمل می« نهادی»عنوان  به« اهنشاهیش»

ها نیز بود. پادشاه در  حال تأمین مصالح همه اقوام با حفظ خودگردانی آن اقوام، درعین

آمد. از  به شمار می« ملت»اندیشه ایرانشهری، رمزی از وحدت در تنوع همه اقوام 

تعادل ناپایدار آن « دادگرانه»بود و هم او با فرمانروایی « عدالت»های بنیادین پادشاه  ویژگی

ای بس  کرد. نهاد شاهی در اندیشه ایرانیان سابقه تبدیل می« ملت»اقوام را به پایداری 

 : گوید باره می طوالنی دارد. فردوسی دراین

 چنین گفت کایین تخت و کاله کیومرث آورد و او بود شاه

 (Ferdowsi, 1994: 15) .اب جهان گشت با فر و آیین و تابچو آمد به برج حمل آفت

پادشاهی در فرهنگ ایرانیان مبنایی ایزدی دارد و قدرت شاهی مبتنی بر اراده و 

شود. عالوه بر این پادشاهی از امتیازات تبار، سالمت جسمانی و  مشیت آسمانی شناخته می

کرد نهاد شاهی جهانداری و ترین کار های الزم باید برخوردار باشند. مهم صالحیت

عنوان محور این نظام  گشایی است. در اندیشه سیاسی ایرانشهری، نهاد شهریاری به جهان

 ,Allahyariشود. ) اندیشه رکن یکپارچگی و تداوم سیاسی و تاریخی ایران شناخته می

2009: 43) 
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ند، کشور را کند که یزدان فرهم در کتاب خود از زبان اردشیر بابکان بیان می مسکویه

جوییم.  گوییم و رستگاری و راستی و باور استوار از او می به ما بخشوده است. او را سپاس می

سرشت شاهان جز سرشت مردم است »: گوید اردشیر بابکان در پیامی به جانشینان خود می

که شاهان را به سربلندی و شادی و آسودگی و توانایی، فزون برسرکشی و گستاخی و 

گزند  اند و هر چند روزگارشان بیش پاید و پادشاهیشان بی گذرانی، سرشته و خوش تبهکاری

 (Miskawayh, 2010: 115« ).ماند، این چهار خوی در ایشان فزونی گیرد

 ب.فره ایزدی

شود از اصل به کلمه خور یعنی خورشید  صورت فر، خوره و خورنه نیز خوانده می فره که به

درخشید.  وری است که گرداگرد سر شاهان ساسانی میاست. نمود عینی فره هاله ن

(Mojtaba’i, 1974: 81( .فره نیرویی کیهانی و ایزدی بود )Bahar, 1997: 44)  شاه آرمانی

است. در اندیشه سیاسی ایرانشهری شاه « فره ایزدی»اندیشه سیاسی ایرانشهری دارای 

مجری آن )شریعت( وازاین  دارای فره ایزدی عین شریعت )صاحب آیین و روش( است و نه

ها ندارد. فره ایزدی در اندیشه ایرانشهری نوعی تلقی  نامه حیث نسبتی با خلیفه در شریعت

 .است از راستی و عدالت

هایی که در راه  در تجارب االمم از زبان انوشیروان در بیان مشکالت و سختی مسکویه

ها را بر خود  ها و آسیب بیابانسرما و گرما و هراس دریا»: نویسد مملکت داشته است می

هموار ساختم تا کار کشور را هم به فر ایزدی برای شما راست آوردم. دشمنان را نابود کردم 

( وی همچنین سرکوبی دشمنان و Miskawayh, 2010: 190)«. ها بخوابانیدم و سرپیچی

کشور به فرّ  که مردم سراسر آنگاه»: داند امنیت موجود در کشور را نتیجه فره ایزدی می

ایزدی، از دشمنان بیاسودند و از آنان جز دو هزار تن از دیلمان نماندند که گشودن 

ها در آن سامان دشوار بود، برای کشورمان سودمندتر از آن  از ناهمواری کوه« دژهاشان 

گزاران گمارده بودیمشان،  ندیدم که به پژوهش در کار آن استواران که به دادخواهی باج

 (Ibid, 175« ).یمبپرداز



 

 

 

 

 
 

 

 8935، تابستان 58، شماره 62سال  ،()علمي فصلنامه علوم اجتماعي 84
 

 ج.پیوستگی دین و سیاست

ساسانیان خود را نگهبان دین و دین را پشتیبان خود قرار دادند. در آن عصر پیوستگی دین 

دانستند که نمونه بارز آن  ای بود که یکی را بدون دیگری ناپایدار می اندازه و پادشاهی به

پادشاهی و دین دو برادر »ویسد که ن اندرز اردشیر بابکان است. اردشیر در این پندها می

همزادند که پایداری هر یک جز به آن دیگری نباشد؛ زیرا دین شالوده پادشاهی است و 

تاکنون پادشاهی پاسدار دین بوده است. پادشاهی را از شالوده و دین را از پاسدار گریزی 

( یا Ibid, 116« ).گردد نباشد زیرا آنچه را نه پاسدار است تباه شود و آنچه را نه پایه ویران

چه دین پایه کشور است و شهریاری ستون آن و دارنده پایه از »...: نویسد در جایی دیگر می

 (Ibid, 117« ).دارنده ستون در چیره شدن بر همه کاخ تواناتر است

بنیاد حکومت ایرانشهری ساسانیان مشروعیت خود را در بنیادهای دینی تعریف 

: گوید هایی که به هرم قدرت نزدیک بود موبدان بودند. اردشیر می هکردند. یکی از طبق می

تواند بر  شاه ستون مملکت و دین بنیاد آن است. کسی که بنیاد را در اختیار دارد بهتر می

 مسکویهترین گزند مربوط به زبان دین است.  دهد بیمناک مردم چیره شود. اردشیر ادامه می

دهد که مبادا فروپایگان در خواندن و پژوهیدن و  ردم میاز زبان اردشیر هشدارهایی به م

داند که به نیروی شهریاری  دریافتن دین از شما پیش بیفتند. او علت این امر را در این می

( از نظر اردشیر شاه نباید بپذیرد که مغان و هیربدان، به Ibid, 117) .خویش پشتگرم شدند

باشند و برای دین بیش از او خشمگین شوند. او  تر بسته کار دین از وی سزاوارتر، یا دل

 (Ibid, 119داند. ) همچنین سرپیچی کردن مغان از فرمان شاهان را کاستی شاهان می

 د.نظام اخالق سیاسی بر پایه اندرزنامه نویسی

 مسکویهآمیز از شاهان ساسانی توسط  های سیاسی در قالب پندهای حکمت ارائه اندرزنامه

در جاویدان خرد با تکیه بر سنت  مسکویهشهری است.  ایی حکمت ایرانخود گواهی بازنم

کند. این اندرزها  ایرانی اندرزنامه نویسی، اندرزهایی از قول پادشاهان ایران باستان نقل می

یکی از منابع مهم  مسکویهجاویدان خرد ابوعلی  یرساله در جهت حفظ ملک و دین است.

دف ابو علی مسکویه از نقل سخنان فرزانگان شرح جزئیات های ایرانشهری است. ه اندرزنامه

( و به این Miskawayh, 1999: 43بود. )« حکمای هر امت ی موعظه»آداب بر مبنای 

اسالمی به  یای دوره های اندرزنامه اعتبار جاویدان خرد را باید از شمار نخستین مجموعه

 شمار آورد.
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برای نیل به سعادت عقلی است که از  هدف از تدوین جاویدان خرد اصالح نفس فرد

ق بوده است. ابوعلی مسکویه در  0و  8های  اسالمی در سده یهای اومانیسم دوره ویژگی

رساله، به این مطلب اشاره کرده است که هدف او تدبیر نفس و اصالح اخالق بوده  یمقدمه

رست ساختن راست کردن و درست شناختن خود و... نفس خود... و راست کردن و د»و 

کرده  را داشته باشند، غایتی بوده که دنبال می« نفوس کسانی... که صالحیت راست شدن

نگاری خود اختصارگویی و بیان پندها و اندرزها  در تاریخ مسکویهرسالت  (Ibid, 7است. )

های شاهان ایرانی  صورت مفصل به اندرزها و سخنرانی بینیم که او به بوده است اما می

های  است. از ویژگی مسکویهاده است و این نشانگر اهمیت ایران باستان در نظر اختصاص د

های دیگر در اندرزنامه خود  ها و تمدن پیدا کردن حلقه وصل فرهنگ مسکویهنگاری  تاریخ

پیماید که با  ای را می ها راه یگانه غرض آن است که دانسته شود که عقول همه ملت»است. 

شود و هیچ امری آن عقول را در  زمان، دستخوش دگرگونی نمی گوناگونی کشورها و گذشت

تواند منحرف کند، بدین سان، عنوان  ها نمی های مختلف از مسیر آن ها و زمانه نسل دوره

 .(Ibid, 376« ).خوبی برازنده آن است کتاب یعنی جاویدان خرد به

ها به  و انتساب آن در کتاب جاویدان خرد با بیان عبارات اخالقی در قالب پند مسکویه

های بزرگ و تکرار پندهای مشابه، در پی بیدار کردن وجدان اخالقی و تنظیم  شخصیت

در تجارب االمم، همانند دیگر منابع تاریخی، ابداع و  مسکویهرفتارهای اجتماعی است. 

در جاویدان خرد  مسکویهآموزش بسیاری از امور و صنایع را به هوشنگ نسبت داده است. 

ذکر نصایح هوشنگ، از پندهای حکما و پادشاهان ایران مانند آذرباد، بزرگمهر، قباد،  پس از

تصریح کرده، به سبب فارسی  مسکویهانوشیروان، بهمن، هرمز و جمشید یاد کرده است. 

 های ایرانیان را مقدّم داشته است. بودن متن اصلی جاویدان خرد، حکمت ()پهلوی

ها و  کارگیری آن در نفس انسان، خلق ست که با بهاخالق صناعتی ا مسکویهاز نظر 

( Miskawayh, 1978: 30ملکاتی حاصل شود که تنها افعال جمیل از آن صادر شود. )

آورد. او خصوصیات شهریار و  در کتاب تجارب االمم اندرزهایی از اردشیر بابکان می مسکویه

شهریار بر مردم آن است که از حق »شمرد. از نظر وی  حقوق متقابل مردم و شهریار را برمی

او فرمان برند و با او یک رنگ باشند و با دشمنانش بجنگند. حق مردم بر شهریار آنکه 

ای و سودایی جز او نباشد. حق مردم بر  روزیشان به هنگام دهد. چه، مردم را پشتوانه

رشان نکند. شهریار آن است که در کارشان نیک بنگرد، با ایشان مهر ورزد، بیش از توان با

شان به آسیبی آسمانی یا زیانی زمینی کاستی پذیرد، به همان اندازه  اگر گرفتار شوند و بهره

شان کند تا بر آباد کردن توانا  از باج بکاهد؛ و اگر به پیشامدی، خواسته از دست دهند، یاری
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 ,Ibid« ).ندشوند، آنگاه چندان که بر آنان سنگین نشود، در یک یا دو سال از ایشان بازستا

41) 

شود و تقریباً در هیچ منبعی ذکر  یکی از اندرزهایی که در کتاب تجاب االمم دیده می

ای مردم، هوش و »: در بخشی از این اندرز آمده است: نشده است سخنرانی انوشیروان است

گوش خویش به من بسپرید و اندرز من بنیوشید.... بدانید، شهریاریتان از دو جای آسیب 

که شهریاران را بزرگ  یکی چیرگی دشمن و دیگری تباهی فرهنگتان. تا هنگامی: بیند

ای دیگر بر کنار ماند.  دارید، مرزهاتان از گزند بیگانگان و آیینتان از چیرگی آیینه می

بزرگداشت شهریاران و پاس شکوهشان داشتن در این نیست که با ایشان سخن نگویند یا 

ست داشتنشان نیز به دوست داشتن آنچه ایشان دوست کس به ایشان نزدیک نشود. دو

دارند نیست. بزرگداشت شهریاران در بزرگداشت آیین و خردشان و پاس شکوهشان در  می

 (Miskawayh, 2010: 119) «.پاس داشتن از پایگاهی است که در نزد یزدان دارند

 داشتن عدالت ز.

دهد. اهمیت عدالت در نظر  یل مییک جامعه را عدالت تشک اساس و پایه مسکویهاز نظر 

برای  مسألهکرد. نخستین  ای است که او عدالت را خیر محض قلمداد می اندازه به مسکویه

یک پادشاه دادگری است. یکی دیگر از ارکان اندیشه ایرانشهری عدالت است. در ایران 

های زیادی در  انای به این امر شده است و داست باستان در اندیشه ایرانشهری نیز توجه ویژه

( Nizam Al-Mulk, 1985: 49متون مختلف از عدالت توسط پادشاهان ایران شده است. )

های نیک هرمز آن بود که وی به نیکی و داد روی آورد و بر مهترانی که به ناتوانان  از شیوه»

ن که برای گذرانید بار هنگامی گفتند، سخت گرفت. دردادگری بدان پایه بود که یک زور می

و کس : رفت و گذرش بر کشتزارها افتاد فرمود تا بانگ برداشتند که تابستان به ماه می

بگمارد تا سپاهیان را بپاید و هر کس را که از سواران، کشتزارها را بپایید، درون کشت 

 (Ibid, 187) «.نروید تا به کسی زیان نزنید

خی شیوه ایرانی اداره سیاسی در واقع دادگری، آمیخته با مفهوم برابری که انگیزه تاری

دهنده هویت ایرانی شمرده  جامعه است، در مقام یک آرمان ملی تاریخی از عوامل شکل

جای کتاب تجارب االمم ستایش دادگری و انصاف در حق رعایا  شود. همچنین جای می

 عنوان نماینده و شاخص دادگری و عدالت به دوره اسالمی است. او با معرفی انوشیروان به

کند که باید مواظب رعیت باشند. منوچهر یکی از شاهان  است. او به پادشاهان توصیه می

( او Ibid.60« ).در میان مردم اگر داد بگسترید به آبادانی روی آرند»: گوید باستانی می
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همچنین معتقد است اگر پادشاهان به دنبال داد و عدل باشند مردم به آبادانی روی 

کار  کنید از آباد کردن روی بگردانند و بیشتر زمین را بی ایشان ستماگر بر »آورند و  می

 ,Ibid« ).گذارند و این ازباج بکاهد و روزیتان کاستی گیرد. پس با مردم به داد رفتار کنید

41) 

 و طبری مسکویههای هویتی  نگرشی بر همسانی و افتراق در انگاره

معیار اساس نویس را بر  نویس و فارسی ربیعاعم از نگاری ایرانی  تاریختوان  بطور کلی می

شود. جریان  تقسیم مییا جریان تاریخ نگاری  تقدم و فضیلت بر هویت ایرانی به چند دسته

های شعوبی به هویت  گرایی است که تحت تأثیر اندیشه نویسی ایرانی نخست جریان تاریخ

گیرد. چرا  ن جریان قرار میطور که اشاره شد در ای پردازد. ابوعلی مسکویه همان ایرانی می

های  بحث مسکویهدهد.  نگاری خود مورد توجه قرار می که او تاریخ ایران را در کانون تاریخ

زیادی را به تاریخ ایران باستان اختصاص داده است. همچنین بیشتر اسناد مورداستفاده او 

است که استاد او طبری نامه، ایران نامک و ... بوده است. این در حالی  نیز فرس نامه، خدای

نویسانی است که تحت تأثیر گفتمان امت اسالمی تاریخ ایران را ذیل  جزء جریان تاریخ

تاریخ عرب نوشته است؛ اما از توصیف ابعاد هویتی ایرانی نیز غافل نشده است. طبری را 

به  ترین نماینده این جریان دانست چرا که بخش مهمی از کتاب او عنوان شاخص توان به می

قرار  مسکویهیافته است که بعدها موردتوجه مورخان زیادی از جمله  ایران باستان اختصاص

 مسکویهکنند که  ای انتقاد می ای که عده گونه ( بهHassanzadeh, 2010: 5گرفته است. )

برداری از طبری  کتاب خود را بر مبنای تاریخ طبری نوشته است و حتی او متهم به کپی

تاریخ طبری بوده است  مسکویهواب باید گفت درست است که یکی از منابع کنند. در ج می

باشد؟ یا اینکه  طلبی می دهد. علت این امر چیست؟ آیا جاه اما وی راه طبری را ادامه نمی

توان گفت نگاه  باعث انجام چنین کاری شده است؟. مسلماً می مسکویهنگاه فلسفی 

و علت گرا باشد و فقط حوادثی را بیان کند که  فیلسوفانه او باعث شده است که سندگرا

تنها مورخی نیست که از این سرچشمه  مسکویهعلت منطقی داشته باشد. از سوی دیگر 

مند  جوشان سیراب شده است بلکه مورخان دیگری نیز از این منبع غنی و عظیم بهره

از این گنجینه عظیم بهره مثال ابن اثیر در نگارش کتاب الکامل فی التاریخ  عنوان اند. به شده

( Ibn Athir, 1987: 6اذعان دارد. ) مسألهبرده است. چنانکه خود در مقدمه کتاب به این 

کند  اش ذکر می با طبری در این است که طبری همچنان که خود در مقدمه مسکویهتفاوت 

باشد  که وامدار او می مسکویهبر آن نیست که روایات را در ترازوی سنجش خویش نهد اما 
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این رویداد را در قالبی مشخص و برگزیده ریخته است و بر پایه بینش و نگرش خود به آن 

شکل و جهت داده است. بیشتر تاریخ طبری شامل روایات گوناگونی است که وی از راویان 

آوری نموده است و آن را به شکل روایت خبر در کتاب خود درج نموده است.  مختلف جمع

داری کامل  کند و با امانت گونه دخل و تصرفی ذکر می را بدون هیچ طبری این روایات

ضمن اینکه به حفظ  مسألهآورد. این  روایات زیادی را در باب هر حادثه و رخداد تاریخی می

ها و مطالب غیرواقعی  منابع اسالمی کمک شایانی کرده است اما موجب شده است تا افسانه

 زیادی را نیز ذکر کند.

های تاریخی و ارائه همگی  اش گردآوری داده خالف طبری که هدف عمدهبر مسکویه

آن به ترتیبی شایسته بود، بر آن شد تا تاریخش همچون ساختی آدام وار تصنیف گردد و از 

پیوندد، عنصر آفریننده  که کل تصنیف را به هم می های بنیادین، چنان این رهگذر، اندیشه

خورد که جای آن در  اثر عنصری شخصی به چشم میدر سراسر اثر شود، در صفحات این 

های تاریخی این مرحله خالی است. تجارب االمم، آشکارا، کاری است برآمده از  سایر تصنیف

رو،  کند. ازاین ذهنی استداللی که در پرتو برداشتی واال از هدف و وظیفه مورخ عمل می

اند. برتری بزرگی  زی نوشتهنسبت به مورخان پیشین و معاصران خویش که به تا مسکویه

های تاریخی و ارائه آن در یک  دهد. وی بدان خشنود نیست که به گردآوری مایه نشان می

ای  سامان گاه شناختی بسنده کند. چه، وی بر این باور است که رویدادهای گذشته، با شبکه

که وی  از شوؤن و مصالح بشری به هم پیوند داشته است و در حقیقت تاریخ نیز، چنان

بیند، همین است و در گزارش راستین آن، خردمند چیزی خواهد یافت که کانی از  می

 (Kaitani, 1997دانش ارجمند است. )

عدم توازن بین فترت تاریخی ایران  مسکویههای میان کار طبری و  یکی از تفاوت

کند و  ز میباشد. طبری تاریخ خود را از حضرت آدم آغا باستان و ایران بعد از اسالم می

رسد. او درصدد است هرگونه که شده فاصله و خأل که به  بین به تاریخ پیامبران می دراین

تاریخ خود را از  مسکویهکه  علت عدم منابع و اطالعات به وجود آمده را پر نماید درحالی

ی داند. از سوی کند چرا که قبل از آن را آغشته به افسانه و خرافات می طوفان نوح آغاز می

کند اما همیشه این  دیگر طبری طول عمر بسیاری از نوادگان حضرت آدم را مطرح می

ها با پیشینیان خود از نظر زمانی چه  ها را برای مشخص کردن اینکه هر یک از آن شخصیت

 کند. ای دارند تحلیل نمی همپوشانی زمانی دارند و از سال خلقت چه فاصله

ه اسالمی و خدمت به حدیث و تفسیر نگاشته طبری تاریخ خود را بر مبنای اندیش

است. هدف طبری از نگارش تاریخ عرضه تاریخ جهان از آغاز آفرینش تا زمان وی بوده 
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است. از دیدگاه طبری سیر وقایع و رویدادهای تاریخ جهان از مبدأ معینی آغازشده و به 

 مسألهنار این ( طبری در کTabari, 1990وقایع زمان حیات او منتهی گردیده است. )

اهتمام خود مبنی بر نشان دادن هویت ایرانی را نیز نشان داده است. البته او این امر را در 

عنوان بخشی  دهد. در واقع در تاریخ طبری عنصر ایرانی به پیوند با هویت اسالمی نشان می

درصدد  مسکویهکه  شود. درحالی از جامعه اسالمی و هویت جهانی انسان مسلمان قلمداد می

برخالف طبری که جامعه ایرانی را  مسکویهاست تا تجارب ملی ایرانیان را به تصویر بکشد. 

بهای ایران  دانست بران است که تاریخ غنی و گران عنوان عضوی از جامعه اسالمی می به

توانند از این  تواند برای حکام اسالمی مفید و ارزشمند باشد و امرای اسالمی می باستان می

 یات ایرانیان نهایت استفاده را ببرند.تجرب

 گیری بحث و نتیجه

پرستی و نگاه به  نویسد اما سرتاسر آثار او وطن تاریخ خود را به عربی می مسکویهاگرچه 

که عمل انسان را موردتوجه قرار  تاریخ هنگامی مسکویهزند. از نظر  هویت ایرانی موج می

 یشد. از همین رو است که وی به فکر استفادهتواند نقش مؤثری در هویت داشته با دهد می

عملی از تجربیات کهن تاریخی ایرانیان بود و تمام اندیشه و تالش او این بـود کـه تجارب 

زمین بود  های هویت ایرانی و مفهوم ایران ملی ایرانیان را نشان دهد. او درصدد بازیابی مؤلفه

در پرداختن به هویت  مسکویهرفته بود. که پس از سقوط ساسانیان رنگ فراموشی به خود گ

توان به سرزمین،  ها می های زیادی را مدنظر دارد. ازجمله این مؤلفه ایرانی عناصر و مؤلفه

 مسکویهمیراث فرهنگی، تاریخ و تجارب گدشته و... اشاره نمود. ایران و مفهوم ایرانی در آثار 

ا هم با تاریخ پادشاهان باستانی ایران ای که تاریخ خود ر گونه ای یافت. به بازتاب گسترده

ترین نقش را در احیا و بازسازی  تاریخ و گذشته تاریخی مهم مسکویهکند. در نظر  شروع می

و رویگردانی او از  مسکویههویت ایرانی در دوران اسالمی داشته است. توجه به عناصر هویت 

یحان بیرونی و ابن فندق های پیشینیان باعث تأثیرگذاری بر مورخانی همچون ابور سنت

 شده است.
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 یتشکر و سپاسگزار

خته و بسی شایسته است از استاد فرهی« من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»به مصداق 

اهلل محمدی که با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل را فرزانه جناب آقای دکتر ذکر

ای کارساز و سازنده بارور ه سرای علم و دانش را با راهنمایی روشنی بخشیدند و گلشن

 .ساختند تقدیر و تشکر نمایم. )و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه(
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