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  چکیده
تاریخ نگاری اسالمی به شکل رسمی از زمانی آغاز شد که فرهنگ و تمدنی ترکیبی با الهام از 

های اسالمی و  های دیگر، در سرزمین  ملل و تمدنهای دینی و با بهره گیری از تجربیات آموزه
ویژه تاریخ اسالم، از سویی با  هتألیف تاریخ عمومی جهان و ب. با رهبری خلفای عرب، ایجاد شد

گسترش نهضت شعوبیگری همراه بود و از سوی دیگر با تأثیر فراوان فرهنگ و تمدن ایران 
از این رو مورخان مسلمانی . ی مسلمانانپیش از اسالم در همه شؤون زندگی سیاسی و اجتماع

که نسب ایرانی داشتند و زبان عربی را به عنوان زبان نوشتاری خود برگزیده بودند و نیز 
مورخان غیرایرانی که مجذوب فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسالم شده بودند، در تاریخ 

 در آثار خود به بیان نگاری خویش به شدت تحت تأثیر ایران دوره باستان قرار گرفتند و
گوناگون تاریخ و های  پرداختن به جنبه. ها و امتیازات پادشاهان باستانی ایران پرداختند برتری

فرهنگ ایران باستان و بیان شکوه و عظمت آن دوران و گاه حسرت خوردن بر تاریخ باستانی 
این .  استو قابل توجهایران، در آثاری که این مورخان بر جای نهاده اند، گاه بسیار پر رنگ 

اند،   عرب بوده ـگرایی در آن دسته از تواریخی که نویسندگان آنها ایرانی مقاله به بررسی باستان
 . اند، پرداخته است و تمدن ایران پیش از اسالم داشتهیا گرایشهای شدیدی به فرهنگ 
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Abstract 

Islamic Historiography in its formal form and style started 
from the time that a combined culture and civilization inspired 
by the religious teachings and instructions and using the 
experiences of other nations and civilizations, had been 
created in the Islamic territories under the leadership of Arab 
Caliphs. Compiling the general history of the world and 
specially the history of Islam had been accompanied by the 
development of Shu'ubiyya movement from one side and by 
the numerous effects of the pre-Islamic Iranian culture and 
civilization in all the aspects of the social and political life of 
the Muslims from the other side. So the Muslim historians 
who were originally Iranians and had chosen the Arabic 
language as their written language and also the non-Iranians 
who had been attracted by the pre-Islamic Iranian culture and 
civilization, had been influenced greatly by the ancient Iran 
and numerated the virtues and advantages of the Iranian 
ancient kings in their works. Paying attention to the different 
aspects of Ancient Iranian culture and history and expressing 
its glory and greatness and sometimes regretting the ancient 
Iranian history in the works of these historians have been 
sometimes considerable and prominent. This article is going to 
have a survey on the archaism in the works of the historians 
whose authors were Iranian Arabs or had extreme inclination 
towards the pre-Islamic Iranian civilization and culture. 
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  ٢٤٩  یهای سوم تا پنجم هجر در سده  اسالمی ـگرایی در آثار مورخان ایرانی ایران

 مقدمه 
های دیگر از جمله ایران، صحنه سیاسی و اجتماعی این با حمله اعراب به سرزمین

های مسلمان در پی غلبه سیاسی و نظامی عرب. ممالک به صورت چشمگیری تغییر کرد
های مختلف اعم از عراق و ایران و مصر و شام، نفوذ فرهنگ و زبان عربی و بر سرزمین

ا برای گسترش زبان و هایی ر در این مناطق آغاز شد و مسلمانان، کوششاسالمی نیز 
با این حال تأثیر زبان و فرهنگ عربی و اسالمی در .  اسالمی سامان دادند وفرهنگ عربی

این تأثیرات در مناطق جغرافیایی چون مصر و شام . همه مناطق مفتوحه یکسان نبود
هایی در حوزه فرهنگ و  چند موجب دگرگونی اما در ایران هر،تر بودتر و عمیقسریع

باره از گذشته تاریخی و فرهنگی خویش سیاست و اجتماع شد، نتوانست ایرانیان را یک
ها و نامالیماتی در دوره امویان بودند و عصبیت ایرانیان که شاهد نابرابری. جدا سازد

 فرونشستن غبار توانستند تحمل کنند، به تدریج و پس ازعربی را برای همیشه نمی
ها و باز یافتن پیشینه فرهنگی و تمدنی خویش فتوحات، به فکر رویارویی با این نابرابری

ترین النهر به دالیل اقتصادی به اصلیویژه خراسان و ماوراء ی ایران بهافتادند و شهرها
یاسی و های سایرانیان ناراضی که با یاری دیگر گروه. پایگاه مخالفت با امویان تبدیل شد

مذهبی مخالف خالفت امویان، توانستند عباسیان را در بغداد و در نزدیکی تیسفون بر 
سیاسی و اداری خالفت تازه جای امویان بنشانند، به سرعت در مناصب و مشاغل باالی 

قرار گرفتند و برای حدود یک سده همه مقدرات سیاسی و نظامی خالفت را در  ،تأسیس
 که برخی از پژوهشگران، سده نخست خالفت عباسیان را عصر ایدست گرفتند به گونه

 . اندنفوذ و غلبه ایرانیان دانسته
ها چه در دوره امویان و چه عباسیان های عربمخالفت ایرانیان با برتری جویی

اما میدان اصلی . عمدتاً در قالب پیوستن به مخالفان دستگاه خالفت بروز و نمود یافت
نهضت شعوبیه که از . ها در حوزه زبان و فرهنگ و ادب بودجوییتریرویارویی با این بر

پایان دوره امویان با شعار برابری عرب و عجم  آغاز شد و در قرن سوم با داعیه برتری 
ترین عجم بر عرب و بن مایه تحقیر و تخفیف عرب به اوج خود رسید، به حق جدی

این نهضت که از دوره معتصم عباسی . فتها به شمار می رصحنه کارزار ایرانیان با عرب
کرد  در قرون بعدی نیز ادامه یافت و در آثار ها را ترویج میآشکارا ضدیت با عرب

 نمودی بارز و جدی ،کسانی چون فردوسی و ثعالبی و مسکویه و برخی از مورخان دیگر
هجری به های سوم تا پنجم های تواریخی که در سده ترین مشخصهاز جمله اصلی. یافت
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های شعوبی، نگاشته شد، برجسته کردن  عرب و متأثر از اندیشه ـدست مورخان ایرانی
ای که صفحات بی  پیش از ظهور اسالم بود به گونه،تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانیان

شماری از این تواریخ به بیان سرگذشت پادشاهان ایرانی پیش از اسالم و آداب و 
آمیز و  رخی از این مورخان با نگاهی حسرتص یافته و بها اختصافرهنگ و دین آن

 :این تحقیق عبارتند ازهای   به این ترتیب پرسش.اندنوستالژیک از این دوران یاد کرده
 اسالمی از سده سوم تا پنجم هجری که اوج نهضت  ـدر آثار مورخان ایرانی. ١

دن ایران پیش از اسالم شعوبیه بود، تا چه حد به ابعاد گوناگون تاریخ، فرهنگ و تم
 توجه شده است؟

های  اسالمی در سده ـ آثار مورخان ایرانیگرایی در یراناهای اصلی ناظر به مؤلفه. ٢
 سوم تا پنجم هجری کدام است؟

های سوم تا  و میهن دوستی سدهاسالمی، متأثر از فضای شعوبی  ـ مورخان ایرانی
اند  بودهیش از اسالم قائل پ تاریخ ایران پنجم هجری، در آثار خویش اهمیت زیادی برای

آنها نگارش تاریخ . اند های مختلف فرهنگی و تمدنی آن را مورد توجه قرار داده و جنبه
ها و جهان را از کیومرث، به عنوان نخستین انسان، آغاز کرده و با نوشتن تاریخ سلسله

که  اسالمی هم، عالوه بر اینحتی در نگارش تاریخ دوره . اند پادشاهان ایرانی ادامه داده
های خالفت شرقی و ایران را محور متأثر از تاریخ باستانی ایران هستند، سرزمین

های اصلی و  همچنین در این دسته از تواریخ، مؤلفه. اند نویسی خود قرار داده تاریخ
داری ایرانیان پیش از ظهور اسالم، مورد توجه جدی قرار گرفته و  شاخص حکومت

 . داری پادشاهان ایران باستان برجسته شده استای اخالقی و حکومتهشیوه
های سوم تا پنجم هجری، پنج تن در این  از میان همه مورخان و نویسندگان سده

دینوری، طبری، مسعودی، ابن مسکویه، حمزه : اند مقاله به عنوان نمونه برگزیده شده
ندگان از شهرت بیشتری در میان دیگر اصفهانی و ثعالبی؛ زیرا اوالً این مورخان و نویس

عرب برخوردارند و آثار آنها تأثیر زیادی بر مورخان و نویسندگان  ـ نویسندگان ایرانی
قرون بعدی داشته است و ثانیاً این نویسندگان بیش از دیگران به تاریخ و فرهنگ ایران 

 .اند پیش از اسالم توجه کرده
هایی صورت گرفته  یی در دوره اسالمی پژوهشگرا های ایران  درباره برخی از جنبه

 ایرانی تا  ـنگاری اسالمیگرایی فرهنگی در سنت تاریختبارشناسی ایران«در مقاله . است



  ٢٥١  یهای سوم تا پنجم هجر در سده  اسالمی ـگرایی در آثار مورخان ایرانی ایران

، بلعمی مترجم تاریخ طبری به فارسی، 1نوشته زهیر صیامیان گرجی» عهد تیموری
ویسنده، توجه به ن. گرایی فرهنگی در میان مورخان دانسته شده استآغازگر نگاه ایران

گرایی های اصلی ایرانزبان فارسی را در نگارش متون تاریخی قرون میانه از مؤلفه
هایی کوتاه به برخی از مورخان چون بلعمی، دینوری، طبری، یعقوبی و  اشارهدانسته و با 
گرایی در ایران«شهرام جلیلیان در مقاله . گرایی آنها را بررسی کرده استبیهقی، ایران

 ایران گرایی دینوری و عالقه و عشق او به ایران باستان 2»الطوال ابوحنیفه دینوریخبارا
از نظر جلیلیان، پیگیری وقایع مرتبط با ایران، پیش و پس . را مورد توجه قرار داده است

ناصرخسرو و حکایت «مقاله .  استالطوالاخباراز ظهور اسالم، از ویژگیهای مهم کتاب 
های   به تمایالت ایران گرایی ناصرخسرو، بر اساس سروده3وشته اصغر دادابهن» گراییایران

تاریخ نویسی «گرایی در تاریخ معاصر هم در مقاله های باستاناندیشه. وی پرداخته است
 4به توسط عباس قدیمی قیداری» گرا و ناسیونالیستی در ایران عصر قاجارباستان

گرا و ناسیونالیستی و یان تاریخ نویسی باستاننویسنده، پیدایش جر. یپگیری شده است
وی همچنین اندیشه کسانی . های آن را در ایران دوره قاجار بررسی کرده استویژگی

گرایی ایرانی الدین میرزا و میرزا آقاخان کرمانی را در مورد باستانچون آخوندزاده، جالل
اء و گسترش هویت ملی در بررسی نقش وزیران ایرانی در احی«مقاله . بیان کرده است

 5نوشته ستاری و اسماعیلی» دوران حکومت عباسیان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان
فوق در احیاء و گسترش هویت ملی ایرانی از های  تالش وزیران ایرانی را در حکومت

جمله زبان فارسی بررسی کرده که تا حدودی به فهم موضوع پژوهش حاضر کمک 
نیز  6از نجمه دُرّی» داری أثیرپذیری اعراب از ایرانیان در آداب حکومتت«مقاله . کند می

برخی از عناصر فرهنگی ایران باستان چون خوراک و پوشاک را در دوره اسالمی پی 
، 7دخت صدیقیاننوشته مهین»  حماسی ایرانـفرهنگ اساطیری «کتاب . گرفته است
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های خ اساطیری ایران و شخصیتکوشیده است همه اطالعات پراکنده را درباره تاری
 . مشهور و نامدار آن، در منابع دوره اسالمی، گرد آورد

 
  اسالمی   ـمورخان ایرانی. ١
 ) ق٢٨٢ .د( ابوحنیفه دینوری. ١ـ١

 دینوری که یکی از منابع مهم تاریخی دوره اسالمی است، با گرایش ایرانی الطوالاالخبار
گرایی نویسنده توان تمایالت ایرانجای آن میجایگرایانه نوشته شده است و در و ملی

برای دینوری بیش از هر چیز، تاریخ ایران اهمیت ). ٤٥ـ٢٥جلیلیان، . (را مشاهده کرد
دارد و تاریخ اسالم از دیدگاه ایرانی با تأکیدی آشکار بر حوادثی چون چگونگی فتح 

نروایان اموی در خراسان، شهرهای ایران، رخدادهای خراسان و شرق ایران، حکومت فرما
های ایرانی و رخدادهای عباسیان در سرزمین های سیاسی و مذهبی در سرزمینجنبش

 تواریخ همانند هر چند که الطوالاألخباردینوری در . خراسان، گزارش شده است
سپرد و کند، خیلی زود این نگاه را به فراموشی میعمومی، نگارش تاریخ را آغاز می

او بر خالف شیوه تواریخ . برد را با رنگ و بویی کامالً ایرانی به پیش مینوشته خویش
) ص(عمومی، پس از ذکر مطول تاریخ ایران پیش از اسالم، از سیره و مغازی پیامبر 

به . گیردها در ایران پی می از فتوحات عربهیچ یادی نکرده و نگارش تاریخ خود را 
خ برای روزگار خود او، رهیافتی کامالً اصیل بود؛ رهیافت دینوری به تاری«گفته باسورث 

توجه وی معطوف بدان بود که دیدگاه و نقطه نظر ایرانیان را در پیش نهد و از قرار 
های حماسی ماقبل اسالم و معلوم توانسته بود از منابع و مآخذ ایرانی از جمله داستان

دینوری از ). ٣١٠رث، باسو(» نیز مراجع شناخته شده و معتبر عربی استفاده کند
 از الطوالاألخبارای که در  مورخانی است که نگاه خاصی به تاریخ ایران دارد به گونه

خبری ارائه نکرده و حتی اگر به اخبار اسکندر پرداخته ... هندیان، چینیان، یونانیان و
معتقد از این رو اشپولر ). ٩ساالری شادی، (است به سبب ارتباط وی با تاریخ ایران است 

اشپولر، (است که دینوری کتاب تاریخ خود را تحت تأثیر روح میهن پرستی، نوشته است 
ز دینوری که در آن به بیان با استناد به روایتی ا) ١١(ساالری شادی ).  ٤٢٢
سخن اشپولر را  کاری افراد خاندان ساسانی، اشاره شده است،شکنی و فریب پیمان

اشت که اوالً دینوری این روایت را از زبان بندویه که از داند اما باید توجه ددرست نمی
جانب ساسانیان به سختی مجازات شده بود نقل کرده است و ثانیاً از روایتی واحد به 
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ای رسیدن، تعمیمی ناروا و نادرست است و با روح کلی حاکم بر کتاب چنین نتیجه
تواند  موجود است که میلطوالااألخبارهای زیادی در روایت. خوانی ندارددینوری، هم

، ٧٨، ٧٧، ٧٢، ٦٨، ٢٩، ١١دینوری، : ـ برای نمونه نک(تأییدی بر سخن اشپولر باشد 
دهد که نویسنده،  نشان میالطوالاالخبارهای فارسی در ها و عبارتوجود واژه). ٨٤ـ٨٠

.  استگام نگارش این اثر، پیش چشم خود داشتهبه هنمنابع ایرانی به زبان فارسی را 
های ایرانی در پیوند با تاریخ ایران پیش از همچنین دینوری تا اندازه زیادی با داستان

های پهلوی سندباد و کلیله و دمنه در اسالم آشنا بوده است، چنان که ردّ پای داستان
 ).٥٦ ؛ کولسنیکف،٧٥ محمدی،(شود دیده میاالخبارالطوال 

 
 ) ٣١٠ .د(محمد بن جریر طبری . ٢ـ١
با این . گرایانه به تاریخ ایران و اسالم دارد طبری رویکردی حدیثریخ الرسل و الملوکتا

شود که الگویی عمومی برای        گرایی در این اثر دیده میهای ایران  نخستین رگهحال
طبری تاریخ جهان پیش از اسالم را در . آید ه شمار می ایرانی ب ـتاریخ نگاری اسالمی
هود و کتاب مقدس، تاریخ اعراب دوره جاهلیت و تاریخ ایران از سه بخش تاریخ ی

 حماسی و تا دوره ساسانیان، یعنی  ـهای پهلوانینخستین انسان، کیومرث ، تا داستان
ترین منابع برای مطالعه تاریخ پادشاهان آن است، ای که کتاب طبری از اصلیسلسله

ود را به بخش ایران پیش از اسالم وی تقریباً دو جلد از کتاب تاریخ خ. نوشته است
ـ ١/١٩٦طبری، (های پادشاهانی چون ضحاک هر چند او از نابکاری. اختصاص داده است

هایی نقل کرده است اما روایت) ٨٢همان، (و فیروز ) ٢/٦٣همان، ( ، یزدگرد أثیم )٢٠٠
 و ، دارای شوکت)١/٥٦٨همان، (بیشتر پادشاهان ایران را متواضع و پسندیده خوی 

، )٢/٥٣همان، (دل ، بردبار و خوش)٦٣، ٢/٤٢؛ ١/٥٦٩همان، (، مقتدر )همان(تدبیر 
و دلیر و ) ٢/١٧٢همان، (، با ادب )٢/٦٢همان، (دادگر و دارای روشی نیکو با رعیت 

درباره برتری تاریخ ایران پیش ) ١/٣٥٣(طبری . دانسته است) ٢/١٧٦همان، (دوراندیش 
 :لل گویداز اسالم بر تواریخ سایر م

پس از ایرانیان هیچ قومی تاریخ پیوسته و بدون انقطاعی نداشته است، و این به «
خاطر آن است که پادشاهی شاهان ایران به توالی و بدون گسیختگی از روزگار جیومرث 

ادامه داشته است و تنها ) ص(تا آمدن بهترین قوم، یعنی قوم پیامبر ما محمد ) کیومرث(
درباره ملل و اقوام دیگر، به استثنای ایرانیان، غیر ممکن . میان رفتدر این روزگار از 
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ها چه در روزگار قدیم و چه در ها حاصل کرد، زیرا آناست که بتوان علم به تاریخ آن
توانستند توالی و  نمی،روزگار جدید حکومت مستمری نداشتند و حتی وقتی داشتند

 ). ١/٣٥٣همان، (»کمرانان خود را تعیین کنندتعاقب حوادث را در تاریخ خود، یا توالی ح
 

 ) ٣٤٦.د(ابوالحسن مسعودی . ٣ـ١
مسعودی مورخ نامدار قرن چهارم، هر چند که ایرانی نیست اما به سبب بالیدن در 
فضای فکری و فرهنگی ایرانیِ موجود در بغداد، به شدت از فرهنگ ایرانی متأثر است و 

به عالوه مسعودی در توجه به ایران پیش از . استبه ایران پیش از اسالم توجه کرده 
از این رو در این نوشتار، در . اسالم، بر نویسندگان و مورخان بعدی تأثیری عمیق داشت

عالقه او سخت به تاریخ ایران پیش از اسالم . عرب قرار گرفته است-جرگه مورخان ایرانی
 به تفصیل از تاریخ شراف،التنبیه و األ و مروج الذهبمند بود و در آثار خود چون 
او به پیروی از ایرانیان، کیومرث را نخستین انسان و آدم . پادشاهان ایران سخن گفته است

وی چونان مورخی ). ١/٢٤٤مسعودی، (ابوالبشر دانسته و مطالبی درباره وی نوشته است 
ران پیش در ای) ١/٢٤٧همان، (و مهرگان ) ١/٢٤٦مان، ه(چون نوروز  هایی جشنایرانی به 

ر کتاب از اسالم توجه نشان داده و مطالب زیادی درباره زرتشت پیامبر باستانی ایرانیان د
او برای به رخ کشیدن پیوند میان ایرانیان با ). ٢٥٤ـ١/١٥٢همان، (خویش آورده است 

دین اسالم، روایتی مبنی بر جایگاه احترام آمیز کعبه نزد ایرانیان آورده و ساسان جد 
ابکان سر سلسله ساسانیان را آخرین کس از ایرانیان دانسته که به زیارت کعبه اردشیر ب

روایتی که به شدت از فضای شعوبی زده آن روزگار متأثر است ). ١/٢٦٥همان، (رفته است 
مسعودی با شیفتگی درباره دانشوران ایرانی و توجه . 1و جعلی بودن آن سخت آشکار است

ایم و دقت ما گفته خویش را از دانشوران ایرانی گرفته« : گویدها به تاریخ پیشینیان خودآن
کنند، زیرا ایرانیان به گفتار و کنند دیگران نمیو مراقبتی که ایرانیان درباره تاریخ سلف می

همان، (» کردار دلبسته این سخنانند و دیگران فقط سخنی گویند و به کردار پابند نباشند
ها را ان حکیمانه پادشاهان ایرانی، اقدامات عمرانی آنوی ضمن اشاره به سخن). ١/٢٥٩

های سابق خود خبر داده است، برشمرده بسیاری از ذکر اعمال این پادشاهان در کتاب
 .اندهایی که متاسفانه تا کنون به دست نرسیده کتاب

                                                                                                                                            
ایرانیان به کعبه در روزگار پیش از اسـالم، سیدحـسن مهـدیخانی             نقدی بر گزارش مسعودی از توجه       . ١

 .٥٧ تا ٤١سروجهانی، از ص 
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 )٣٥٠ .د(حمزه اصفهانی . ٤ـ١
 به میراث األرض و األنبیاءریخ سنی ملوک تاحمزه بن الحسن االصفهانی در کتاب خود، 

های ایرانی اصفهانی در سراسر گرایش. تاریخی و فرهنگی ایران توجه ویژه کرده است
این کتاب که تاریخ دینی و دنیوی ملل گوناگون چون ایرانیان و اسرائیلیان و یونانیان و 

یران بر مقدم داشتن نام و تاریخ پادشاهان ا. .اعراب را در بر دارد، به روشنی پیداست
دیگران و اختصاص فصلی به حکمرانان خراسان در دوره اسالمی نشان دهنده برتری 

اند، هر چند وی را در جرگه شعوبیان به شمار نیاورده. ایرانیان در نظرگاه این مورخ است
و آثار ابن مقفع ) ٥٠اصفهانی، (ها استفاده فراوان وی از منابع شعوبی چون خدای نامک

استفاده از هر فرصتی برای در میان کشیدن نام ایرانیان، گرایش وی را به و ) ٦٨همان، (
قمری از دلبستگی وی به های  تطبیق عید نوروز با ماه. سازدشعوبیه آشکار می

او نخستین مورخی است که کلمه تاریخ را معرب ماه . داردگاهشماری ایرانی پرده برمی
 ). ٨همان، (روز فارسی دانسته است 

 
 )٤٢١ .د(ابوعلی مسکویه . ٥ـ١

های شعوبی رشدی فزاینده یافته ای است که گرایش مسکویه دستاورد دورهاألممتجارب
گرایی در آثارشان فردوسی و ابوریحان و ثعالبی و بلعمی که تمایالت شعوبی و ایرانی. بود

را  األممتجاربای هستند که مسکویه در آن کتاب بسیار برجسته است، بزرگان زمانه
بخش ) ١/٥٣مسکویه، (آموزی دانسته است وی که هدف از نگارش تاریخ را عبرت. نوشت

 هماننداعظم جلد نخست کتاب خود را به شرح احوال پادشاهان ایرانی اختصاص داده و 
او در میان مورخان ایرانی . حمزه اصفهانی تاریخ خود را با پادشاهان ایران آغاز کرده است

 :باسورث درباره مسکویه گوید. اخص و تافته جدا بافته است عرب نویسنده ای شـ
کرد، ولی در رتبه مالی به امیران بویهی خدمت میت یک پایور عالیمسکویه در سمَ«

 منعکس ،عین حال فیلسوف و دانشمندی بنام بود و رهیافت وی به تاریخ و اندیشه
های دینی و جهان کننده احساس شدید ایرانی و همچنین هیجانات پر شور اندیشه

 ). ٣١٤باسورث، (» شناختی آن روزگار است
یا » الخالدهالحکمه« عبدالرحمن بدوی در قاهره اثری از مسکویه را به نام ١٩٥٢در سال 

ای هنینگ آن را ترجمه آزاد از کتابی دانست که مجموعه. ب. به چاپ رسانید که و» جاویدان خرد«
 تأکید ).Henning. 479-483( اسانی را دربرداشته استس های حکمی عهداز اندرزها و گفته
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گرایی او را بسیار مسکویه بر تاریخ ایران پیش از اسالم و شاهان ایرانی احساسات باستان
 . دهد به خوبی نشان می

 
 ) ق٤٢٩ .د(ابومنصور ثعالبی . ٦ـ١

مپای توان ههای شعوبی میثعالبی ادیب و مورخ قرن پنجم را در گرایش به اندیشه
 در شرح احوال پادشاهان ایران پیش از اسالم، شاهنامه ثعالبیاو در . مسکویه دانست
ثعالبی همچون طبری در باره تاریخ . گری خود را به نمایش گذاشته استگرایش ایرانی

قوم دیگری که دارای حکومتی بدین دوام و بقاء بوده و « : ایران بر آن است کهپادشاهان
ین ثبات و نظم مانند هیئت متّحدی مجتمع و مؤتلف باشند کسی به فرمانروایانشان بد

همان، (شود جای کتاب وی دیده میآمیز در جاینگاه حسرت). ١ثعالبی، (» یاد ندارد
) ٣١٢، ٣١٠، ٢٧٦، ٢٧١همان، (او دادگری ). ٣٣٦، ٢٩٦، ٢٥٩، ٢٦٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٣

یران را بسیار مورد توجه قرار پادشاهان ا) ٣٠٨، ٢٩٣، ٢٥٢، ٢٥١همان، (و آبادگری 
وی از قول پشنگ، پادشاه توران، به نیکویی و به شایستگی ایرانیان را ستوده . داده است

خوار و بدخواه خلق گر خونثعالبی، افراسیاب، دشمن ایرانیان را، ستم). ٥٢همان، (است 
ن چنگ انداخت، گاه که افراسیاب بر ایرااز نگاه ثعالبی، آن. خوانده است) ٦٢همان، (

ها نجوشید، محصول نقصان ای باران نبارید، چشمهخشکسالی بزرگی روی داد، قطره
اما با رفتن افراسیاب، دوباره رفاه و آبادانی و برکت ) ٥٦همان، (گیر شد یافت و فقر همه

 ).٦١همان، (به ایران بازگشت 
اه مورخان پیش گفته، های فرهنگ ایرانی که از دیدگدر این مقاله به برخی از مؤلفه

هایی از نمایی بخشاند و به بزرگها در آثار خود بر آن تأکید کردهبرجستگی دارد، و آن
 . اند، اشاره خواهد شدآن پرداخته

 

  اسالمی ـگرایی از دیدگاه مورخان ایرانیهای ایران مؤلفه. ٢
 ارائه الگویی شایسته از دیوانساالری ایرانی. ١ـ٢

های ایرانی پیش های اداری و دیوانی حکومتوانساالری اسالمی از سازمانپذیری دیتأثیر
ویژه ساسانیان، از نکاتی است که همه مورخان و پژوهشگران بر آن متّفقند  از اسالم به

 اعراب که خود ).١٧١، ١٦٧، ٣٩ـ٣٣، ٢٩ـ٢٣، ١٣٧٥؛ فرای، ٦٩، ٣١، ٢٤ـ٢٣یارشاطر، (
یر بودند در مواردی همانند مدیریت تشکیالت ای در کشورداری نداشتند، ناگز تجربه

های کشاورزی، ت زمیناداری و اقتصادی، نظام پولی و مبادالت تجاری، مدیری
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در واقع احیای .  نظام ثبت و امور بهداشتی و پزشکی، به ایرانیان رجوع کنند ودیوانساالری
 را متحول کرد و تأثیری نهاد وزارت به پیروی از آیین کشورداری ایرانیان، نهاد خالفت عربی

تأثیر طبقه دهقانان و دبیران در انتقال . بزرگ بر سیاست در جهان اسالم گذاشت
اند  عباسی، موضوعی است که برخی تواریخ بدان اشاره کردهدیوانساالری ایرانی به حکومت

های اداری و مشاغل و مناصب برخی از سازمان). ٣٥٣ـ٣/٣٥٢؛ بالذری، ٧/٢٠٩طبری، (
  ـاین موضوع از نگاه مورخان ایرانی. متی مسلمانان، عیناً از ساسانیان تقلید شده بودحکو

عرب قرون نخستین اسالمی نیز به دور نمانده و این مورخان به تفصیل درباره این 
دینوری به دیوانساالری شکوهمند ایرانیان نگاهی حسرت بار دارد . اندالگوپذیری سخن گفته

، ١٦٦، ١٦٨ـ١٦٧، ١/١٢٢مسکویه، (و مسکویه نیز از روش ) ٧٨ـ٧٧، ٧٤، ٧٠ـ٦٧دینوری، (
به تفصیل ) ٢٠٣، ١٤٤ـ١٢٢، ٦٥، ٦٤ـ١/٦٠همان، (رزهای پادشاهان ایرانی و اند) ١٧٢ـ١٧١

همان، (یاد کرده و حکومتداری پادشاهان ایرانی را چیزی فراتر از عالم واقع دانسته است 
همان، (در آثار وی نمایان است یرانی نیز احساس حسرت نسبت به پادشاهان ا).  ٢٥٣

: گوید  غمگنانه می،او با یادآوری حمله اعراب به ایران). ١٥٧، ١٤٨، ١٢٢، ٢٥٣، ١/٨٣
 .)٢٤٣/ ١همان، (» پارسیان از آن پس زبون شدند و از شکوه بیفتادند«

 مسعودی نیز برای نشان دادن منتهای مهارت و تدبیر ایرانیان در کشورداری، گزارش
داری را  کرده است که پادشاه روم از شاپور بن اردشیر درخواست کرد که فنون مملکت

به رومیان بیاموزد و اردشیر اندرزهایی را در این زمینه برای پادشاه روم فرستاد 
 عرب الگوی  ـایرانیان به ویژه ساسانیان از نظرگاه مورخان ایرانی). ١/٢٧٣مسعودی، (

نی رویدادهای تغییر حمزه اصفها. شدندداری شناخته میعیب و نقص ملک کامل و بی
داند؛ زیرا  ایرانی میامیه به بنی عباس را تبدیل دولت عربی به دولت خالفت از بنی
این دیدگاه در ). ٢١٥ـ٢١٤اصفهانی، (کردند عباس را ایرانیان اداره می حکومت بنی

های زیادی روایت). ٢/٩٦٢مقدسی، (های مقدسی نیز به صراحت بیان شده است نوشته
دینوری، (شود و در آن به وصف چگونگی اداره والیات که در این منابع تاریخی دیده می

های وضع ، شیوه)٦٢ثعالبی، (، سازماندهی کشاورزی و ایجاد سیستم منظم آبیاری ) ٦٧
رویارویی های  ، روش)٧٤همان، (، سازمان برید )٧١ـ٧٠دینوری، (ها آوری مالیاتو جمع

های آباد کردن شهرها هو شیو) ١٦٨ـ١/١٦٧مسکویه، (های طبیعی و سیاسی با بحران
در دوره ساسانیان پرداخته شده ) ٢٢٤ثعالبی، (و قرابت ملک و دین ) ١/١٨٢همان، (

سازی قدرت، مهارت و ویسندگان به برجستهاست، دلیلی است آشکار بر توجه این ن
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در واقع تجربه طوالنی و تشکیالت کارآمد دیوانیان که زیر . تدبیر ایرانیان در اداره کشور
کردند، در دوره ورود اسالم به ایران نیز باقی ماند و سازمان اداری نظر وزیر بزرگ کار می

 ).١٥٥فرای، (ساسانی یکپارچه به مسلمانان منتقل گردید 
 

 گرایی و تفاخر بر آن ایرانی. ٢ـ٢
- آن. های سوم تا پنجم هجری در فضایی شعوبی بالیده بودند عرب سده ـ مورخان ایرانی

از این رو . ویژه ایرانیان، نیک آگاه بودند هها نسبت به ملل دیگر ب ها از فخر فروشی عرب
ها نشان  را به آنگویی اعرابکوشیدند با نشان دادن شکوه و عظمت ایرانیان، خالف

ای که در داشتند به گونهاین مورخان، ایران و فرهنگ گذشته آن را دوست می. دهند
آنان، پادشاهان ایرانی را که . زندگرایی و تفاخر بر آن موج می ایرانی آنهاجای تواریخجای

مسکویه،  (اند ستودهغایت  ، بهاندسیرتی نیک داشته و کارهای شایسته انجام داده
؛ ١٧٦، ١٧٢، ١٠٣، ٩٠، ٥٣، ٢/٤٢، ٥٦٩ـ١/٥٦٨؛ طبری، ١٨٠ـ١٧٩، ١٥٧، ١/١٧١

؛ ١٩٩، ١٠٠ـ٩٩؛ مسکویه، ١/٢٧٣مسعودی، (و از زبان پادشاهان بیگانه ) ٢٩٠ثعالبی، 
 . اند ل و دانایی شاهان ایران سخن گفتهاز جاه و جال) ٢٦٩ـ٢٦٨ثعالبی، 

مسکویه دلیل عزل بهرام گور را . شودگرایانه در این تواریخ نیز دیده میاظهارات ملی
 وی نه به فرهنگ پارسی که به فرهنگ داند کهاز پادشاهی، توسط بزرگان ایران این می

مردم نیز با . بود و خوی تازیان گرفته و در میان آنان بالیده بودتازی فرهیخته شده 
که از تبار ایشان هم سخن شدند که پادشاهی را از بهرام بگردانند و به مردی دهند 

های دیگری نیز از تحقیر روایت). ١/١٥٨مسکویه، (اردشیر بابکان بود و خسرو باشد 
که ) ٣٣٣؛ ثعالبی، ١٤٨ـ١٤٧، ٦٦/ ١همان، (اعراب توسط شاهان ایرانی در دست است 

انگشترهای ) ١/٣٠٧(مسعودی . تأثیر از شعوبیگری قرون سوم تا پنجم هجری نیست بی
های جواهر نشان ها و فیالن وی را که زینشمار زیاد اسبنه گانه خسرو پرویز و 

ایرانیان را ستوده است داشتند، به دقت وصف کرده و شکوه و جالل دیوان شاهی 
هایی را که در کاریوی کنده). ٢/١٨٨طبری، : ؛ همچنین نک به٣٠٨ـ١/٣٠٣همان، (

معروف به شبدار کوهستان والیت قرماسین وجود داشت و به زعم او اسب خسرو پرویز 
ثعالبی از ). ١/٣٠١همان، (های جهان دانسته است کشید، یکی از شگفتیرا به تصویر می

کند و ایوان کسری قیمتی که خسرو پرویز داشت یاد می آثار عجیب و اشیاء نفیس و ذی
و ذکرش زبانزد ) ٣٣٦ثعالبی، (نظیر است داند که در دنیا بیرا یکی از عجائب صنعت می
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مسکویه تهمورث را اولین کسی دانسته که به پارسی ). ٢٩٥همان، ( عام است خاص و
، و ثعالبی یادآور شده که بهرام پسر یزدگرد به یازده زبان مسلط )١/٥٢مسکویه، (نوشته 

جا طبری، مسکویه و ثعالبی آن). ٢٦٥ـ٢٦٤ثعالبی، (گفت ها سخن میبود و به آن زبان
های بد های نیک او را از ایرانیان و خصلتاند، خصلتدهکه از هرمز پسر نوشروان یاد کر

؛ ثعالبی، ٢٠٩، ٦٩ـ١/٦٨؛ مسکویه، ٢/١٧٣طبری، (دانند اش میاو را از دائیان تورانی
. اند حسّ میهن دوستی خود را در خالل این روایت کتمان کنند، و این سه نتوانسته)٣٩

) ١٠٠ـ١/٩٩(بل تأمّل است؛ مسکویه نامه ارسطو به اسکندر درباره فرزانگان پارسی قا
جویی روایتی آورده که اسکندر در جریان فتح ایران از ارسطو درباره فرزانگان ایرانی چاره

اگر . کشتن ایشان تباهی در زمین است«: نویسد کهکند و او نیز بدو چنین میمی
انیان از در اوج شکست نظامی ایر. » همانندشان را دوباره برویاندشان آن خاکبکشی

کند ناشی از حسّ اسکندر، توجه به روایاتی که برتری فرهنگی ایرانیان را اثبات می
نوشیروان از جمله پادشاهانی است که تقریباً همه مورخان از . میهن دوستی مورخ است

؛ اصفهانی، ٧٤ـ٧٠دینوری، (اند وی به نیکی یاد کرده و زبان به ثنا و ستایش وی گشوده
؛ مسعودی، ٢/١٠٣، طبری، ٣٠٨ـ٢٩٠؛ ثعالبی، ٢٠٩ـ١/١٧١٧، ؛ مسکویه٤٧ـ٤٥
ثعالبی حمله شاپور ذواألکتاف به اعراب و کشتار خونین آنان را کاری ). ٢٩٨ـ١/٢٩٤

قهرمانانه دانسته و بدون این که شاپور را بدین سبب به بدی یاد کند، قتل عام وحشیانه 
همچنین مسعودی ). ٢٤٧ـ٢٤٦لبی، ثعا(اعراب را توسط او قضا و قدر الهی خوانده است 

ها گرفتند اما زن به آنروایتی را ذکر کرده که شاهان ایران از ملوک مجاور زن می
مسکویه ). ١/٣٠٣مسعودی، (داند زادگی آنان میدادند و این را دلیل آزادگی و بزرگ نمی

چون به کند نیز وقتی از آن همه شکوه و بزرگی بسیاری از پادشاهان ایرانی یاد می
» إنَّ ملکه عند ملک آبائه کالخیال و کالحلم«: گوید  نوستالژیک، با بیانیرسدیزدگرد می

این سخن مسکویه شکوهمندی پادشاهان قبل از یزدگرد و به نوعی ). ١/٢٥٣مسکویه، (
 . دهدحسرت او را بر شکوه پیشین ایرانیان به روشنی نشان می

 
 برتر اخالقی پادشاهان ایران های  تأکید بر یگانه پرستی و ویژگی. ٣ـ٢

های قومی بود، های اعراب بر سایر گروهظهور نهضت شعوبیه که در پی نفی برتری طلبی
. فضای فکری و فرهنگی آن زمان را برای پیوند دادن روح ایران و اسالم مهیّا کرده بود

سوم هجری به تأکید بر اشتراکات دینی و اجتماعی اسالم و ایران در آثار مورخان قرن 
بسیاری از اندرزهای پادشاهان ایرانی که در این تواریخ آمده . شودبعد به وفور دیده می
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؛ ٢٨٢، ٢٦٧ـ٢٦٦، ٢٩٨ـ١/٢٩٦مسعودی، ( شباهت زیادی با احادیث اسالمی دارد ،است
برخی معتقدند که قرآن و عقاید دینی ). ٢/٢٢١؛ طبری، ٢٠٩، ١٣٥، ٦٥ـ١/٦٤مسکویه، 

یکی از ). ٥٥یارشاطر، (اند های زرتشتی قرن سوم تأثیر فراوان نهادهابمسلمانان بر کت
با تهیدستان همدردی کنید و بینوایان را «اندرزهای انوشیروان به مردم این بود که 

کنند به بنوازید و پاس همسایگان را بدارید و با بیگانگانی که در میان شما زندگی می
» ... بر ایشان ستم نورزید، زورگویی نکنید ونیکی رفتار کنید، نومیدشان مکنید،

برای نشان دادن پیوند ایرانیان با ) ١/٢٦٥(مروج الذهب مسعودی در ). ١/٢٠٩مسکویه، (
به احترام خانه کعبه و جدّشان ابراهیم و ) پیش از اسالم(اسالم گوید که ایرانیان قدیم 

رفتند و بر آن حرام میهم توسّل به هدایت او و رعایت نسب خویش به زیارت بیت ال
بردند، و آخرین کس از ایشان که به های بسیاری برای آن میکردند و هدیهطواف می

سید حسن سرو . حج رفت ساسان پسر بابک جدّ اردشیر بابکان سر ملوک ساسانی بود
گرایانه های شعوبیجهانی در پژوهشی علمی این روایت را جعلی و آن را متأثّر از اندیشه

 ). ٥٧ـ٤١سروجهانی، (گرایی ایرانیان دانسته است یو مل
ترین عقیده در که محوری(این مورخان بر اعتقاد پادشاهان ایرانی به اصل توحید 

های اند که این پادشاهان در آغاز سخنان و نامهتأکید بسیار داشته و آورده) اسالم است
اند و در طلب رضای خدا خود از خدا به بزرگی یاد کرده و خود را بنده او دانسته

، ٥٦٧ـ٥٦٦؛ مسعودی، ٦٩؛ ثعالبی، ٥٦٩ـ١/٥٦٨؛ طبری، ١/٩٢مسکویه، (اند  کوشیده
در زمان پادشاهی انوشیروان و روایتی از پیامبر مبنی بر ) ص(تولد پیامبر اسالم ). ٢٤٤

دادگری او یکی دیگر از مواردی است که در این تواریخ به آن اشاره شده است 
یکی دیگر از روایاتی که در آثار این ). ١/١٨٤؛ مسکویه، ٢٩١؛ ثعالبی، ٤٧اصفهانی، (

مورخان آمده است در خصوص آدم ابوالبشر است که به اتفاق او را کیومرث پادشاه 
 ).١٢ـ١٠؛ اصفهانی، ٩، ٢؛ تاریخ سیستان، ١ثعالبی، (اند ایرانی دانسته

 

 های پادشاهان ایرانی تأکید بر اندرزنامه. ٤ـ٢
در اندرزنامه . درزنامه نویسی در تاریخ سیاسی ایران پیش از اسالم امری رایج بوده استان

سیاسی، اجتماعی و های  شد، توصیههر پادشاه که برای پادشاه پس از خود نوشته می
شد و این ها گاه به عنوان قانون نگاه می به این توصیه. فراوانی وجود داشتفرهنگی 

در این . ها در ایران نقش بسزایی داشتندی و اجتماعی حکومتاندرزها در ساختار سیاس
یادآوری این نکات اخالقی به خلفا و . خوردها نکات اخالقی زیادی به چشم میاندرزنامه
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های اندرزنامه. زدگرایی ایرانی را دامن میامرا در قالب فرهنگ ایرانی به نوعی باستان
خالقی، با انتقال تجربیات عظیم کشورداری ایرانیان ایرانی افزون بر ایفای نقش تربیتی و ا

به مسلمانان، نقش سیاسی و اجتماعی مهمی در استقرار حکومت مسلمانان و تحول آن از 
در میان پادشاهان ایران پیش از اسالم از انوشیروان . شکل خالفت به سلطنت ایفا کردند

؛ مسعودی، ٦٤٥، ١٣٥، ١٨٢، ١٧٢ـ١٧١؛ مسکویه، ٢/٦٢، ١/٥٦٨؛ طبری، ٢٩٥ثعالبی، (
و منوچهر ) ٢٧٢ـ١/٢٦٦؛ مسعودی، ١٤٤ـ١/١٢٢مسکویه، (، اردشیر بابکان )٢٧٦، ١/٢٧٤
ای از دیگر البته سخنان پراکنده. هایی بر جای مانده است اندرزنامه .)٦٤ـ١/٦٠مسکویه، (

احترام خاصی که این ). ٢٧٦، ٢٧٤ـ١/٢٧٣مسعودی، (پادشاهان نیز در دست است 
 تأثیر ،ها در باب فراگیری حکمتصحبتی با آنن برای دانشنمدان قائل بودند و همپادشاها

اردشیر بابکان با یکی از هیربدان به . های پادشاهان داشته استبسزایی در غنای اندرزنامه
و انوشیروان، وزیر دانشمند ) ١/١٢٢مسکویه، (نشست نام تنسر در کشورداری به شور می

و حتی زمانی دستور داد که ) ٧٢دینوری، (داشت ر محترم میخود بزرگمهر را بسیا
های ترین موضوعی که در اندرزنامه مهم). ١/٢٩٦مسعودی، (سخنان او را با طال بنویسند 

در اندرزنامه . هایی از آیین شهریاری است  حکمتپادشاهان ایرانی بدان پرداخته شده،
نخست آن که بسیار راستگو : ر باشدباید که سه خوی در شهریا«منوچهر آمده است که؛ 

که به هنگام  دیگر آن. باشد و دروغ نزند، دیگر آن که بخشنده باشد و تنگ چشم نباشد
. خشم خویشتن بدارد که او بر مردم چیره است و دست او باز است و باج به نزد او آید

ند که گذشت بسیار ک. چه را که سزاوار سپاهیان است ویژه خود نکند پس سزد تا آن
تر پادشاهی با گذشت پایدارتر است و آن پادشاهی که کیفر بسیار دهد به نابودی نزدیک

ای که در اندرزنامه منوچهر بر آن تأکید و توضیح داده نکته). ٦٥ـ١/٦٤مسکویه، (» است
که به نوعی  ) ٦٤ـ١/٦٠همان، (ابل پادشاه و مردم است شده است، رعایت حقوق متق

. فکری آگاه چون مسکویه به امیران و خلفای عصر خود نیز  باشدپیام روشن تواند می
هایی است که از ایران باستان باقی ترین اندرزنامه اندرزنامه اردشیر بابکان یکی از مهم
ترین موضوع در محوری.  آورده استاألممتجاربمانده و مسکویه مفصالً آن را در 

ازه به مدّاحان صله بگیر اجعدم . سخنان اردشیر آیین اخالق پادشاهی است
همان، (، داشتن اقتدار )١٣٣ـ١/١٣٢همان، (، دوراندیشی در امور )١/١٢٦همان(
های مردمی ، چگونگی برخورد با شورش)١/١٢٩همان، (، بخشش و کیفر )١/١٣٠
از موضوعاتی است ) ١/١٣٥همان، (ه از دروغ و خشم و ترس و دوری شا) ١٣٠همان، (

 .  بدان اشاره شده استکه در این اندرز نامه
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 برجسته کردن اقتدار پادشاهان ایرانی . ٥ـ٢
های مورخان قرون میانه درباره پادشاهان ایران پیش از اسالم، همگی داللت بر نوشته

رسد از هر نظر الگوی پادشاهی انوشیروان که به نظر می. اقتدار این پادشاهان دارند
همان، (های نظامی ر در بخشپادشاهی مقتداألوصاف در عصر این مورخان بوده، جامع

) ١/٢٧٣؛ مسعودی، ٧٤، ١/٧١همان، (و اداری ) ١/٦٧همان، (، سیاسی )١٢٣ـ١/١٢٢
یروان را همواره چیره و پیروز مسکویه و دینوری، هرمز پسر انوش. نیز معرفی شده است

؛ ٧٨ دینوری،(شد یازید و به کام او میخواست دست میدانند که به هر چه می می
طبری هم خوی شکست ناپذیری را برای اردشیر بابکان ذکر کرده ). ٢٠٩/ ١مسکویه، 

داند که همه اقوام، مهابت وی را و انوشیروان را پیوسته مظفر و پیروز می) ٢/٤٢طبری، (
ه درگاه وی حاضر به دل داشتند و فرستادگانشان از ترک و چین و خزر و امثال آن ب

وی از همه ملوک «: اند کهدر مورد خسرو پرویز هم آورده). ٢/١٠٣همان، (بودند 
پارسیان به دلیری و تدبیر و دوراندیشی سر بود و چنان که گویند هیچ پادشاهی به 
قدرت و فیروزی و فراهم آوردن مال و گنج و یاری بخت چون او نبود، به همین جهت او 

 طبری درباره بهمن گوید؛ ).١٧٦/ ٢همان، (» را پرویز گفتند که به معنی فیروز است
ترین شاهان پارسیان گزار بهمن بودند و به شوکت و تدبیر از بزرگشاهان زمین خراج«

). ٢/١٨٨همان، (دنامه اردشیر برتر بود ها و پنها داشت که از نامهها و مکتوببود و نامه
صی در ناگفته از این روایت پیداست که اندرزنامه اردشیر در روزگار طبری شهرت خا

 شاهان روم و باختر و هند گوید لهراسب بارهمسکویه در . میان اقشار جامعه داشته است
ه شاهانش می ترسیدند و شا  از زیب و فرّی که داشت از وی میپرداختند وبدو باژ می
مسعودی به ذکر روایتی پرداخته که در آن خسرو پرویز در ). ١/٨٣مسکویه، (شناختند 

به صف رژه هزار فیل بود و پنجاه هزار . ژه سپاهیان به بیرون رفته بودروز عید به نظاره ر
ها در مقابل خسرو پرویز به خاک افتادند و فیل. سوار به جز پیادگان در اطراف آن بود

شک این روایت ساخته و پرداخته شعوبیانی است  بی). ١/٣٠٨مسعودی، (سر بر نداشتند 
. ادشاهان ایرانی در برابر خلفای عرب بودندکه خواستار نشان دادن شکوه و جالل پ

دارا صاحب پادشاهی بزرگ و سپاهیان فراوان بود و به « :بار دارا گویددینوری در ذکر اخ
روزگار او هیچ پادشاهی از پادشاهان زمین باقی نماند مگر این که فرمانبردار او شد و با 

دارا پسر دارا «افزاید او می) ٢٩دینوری، (» پرداخت خراج خود را از او بر حذر داشت
وی همچنین در ). ١١همان، (» درخشیدهمچون خورشید برای مردم کشور خود می
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پادشاهان زمین همگان فرمانبردار کیقباد بودند و به او باج «: مورد کیقباد پسر زاب گوید
 ). ٧٢همان، (» پرداختندو خراج می

 
 ایران پیش  درز ارکان حکومتبه عنوان یکی ا» دادگری«توجه به مفهوم  . ٦ـ٢

 از اسالم  
یکی از ارکان اصلی حکومت از نظر پادشاهان خوشنام ایران پیش از اسالم، دادگری 

فردوسی که یکی از احیاگران بزرگ تاریخ و فرهنگ ایران باستان . میان مردم بوده است
نست دابود، شیوه درست راهبردی حکومت و جامعه را بر دو محور داد و خرد می

مورخان ایرانی عصر عباسی، عدل و داد شاهان ایران را گزارش کرده و دادگری ). همان(
) ١/٥١(مسکویه ). ١/٥١؛ مسکویه، ١/٢٤٤؛ مسعودی، ٧٨ـ٧٧دینوری، (اند  آنان را ستوده

گری چون ضحاک اختصاص داده، در باره پادشاه که چند سطری را به پادشاه ستم
به گزارش او ). ٦٤ـ١/٦٠همان، ( سخن گفته است به تفصیلدادگری چون منوچهر 

ین در شیوه دادگری اوشهنگ؛ جانشین کیومرث بدان دلیل پیشدادش خوانند که نخست
بر » داد«که نقش و یکی از چهار مهر جمشید مخصوص دادگری بود) ١/٥١همان، (است 

و یخ اسالمی درباره دادگری های زیادی در توارداستان). ١/٥٣همان، (آن زد 
مسکویه از خشکسالی دوران حکومت پیروز یاد . ورزی پادشاهان ایرانی آمده است عدالت

کرده که او به همه اعالم کرد اگر بشنود کسی بر اثر این خشکسالی از گرسنگی مرده 
است همه مردم آن شهر یا آن ده، یا آن جایی را که آن کس در آن جا مرده است به 

در آن خشکسالی که هفت سال طول کشید جز یک تن گویند . سختی کیفر  خواد کرد
انوشیروان سیزده ). ٢٧٦ثعالبی، : ـ ؛ نک١٦٨ـ١٦٧ /١همان، (در خوره اردشیر کس نمرد 

فرستاد که خبرهایی از کارگزارانش بیاورند و در تن از افراد امین را به اطراف کشور می
). ٧٤دینوری، (کرد ن میها با مردم به شدیدترین نحو مجازاتشاصورت بد رفتاری آن

هایی ذکر شده که نشان دهنده های هرمز پسر او در منابع داستاندرباره دادگری
هرمز روزی در آغاز رسیدن . ها در مقابله با ظلم و برقراری عدالت استگیری آن سخت

یکی از . ها بودها و تاکستانانگور بر نشست و آهنگ بیرون مداین کرد و راه وی از بستان
سواران شاه که با وی نشسته بود در تاکستانی نظر کرد و غوره بدید و چند خوشه  چابک

گوشتی بساز که در این از آن بر گرفت و به غالم خویش داد و گفت به خانه ببر و آب
مرد از بیم . اوان سودمند افتد و نگهبان تاکستان آمد و او را گرفت و بانگ برداشت
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ای که از تاکستان گرفته بود بدو داد و ان خود را به عوض غورهعقوبت هرمز کمربند طال نش
؛ ٢/١٧٢طبری، (خویشتن را خرید و از نگهبان منّت برد که کمربند را گرفت و او را رها کرد 

هرمز همچنین در اجرای عدالت درباره پسر خود حتی در اموری جزیی ). ١/٢١١مسکویه، 
در روایتی ) ١/٢١٠(طبری ). ١/٢١٠مسکویه، ؛ ٧٨؛ دینوری، ٢/١٧٢طبری، (باکی نداشت 

داند، و این خود اهمیت جشن مهرگان را دستیابی فریدون دادگر بر ضحاک ستمگر می
  .دهدورزی در تاریخ ایران پیش از اسالم را به خوبی نشان میعدالت
 
  هجنتی

ها در بپس از چیرگی عربها بر قلمرو ساسانیان و فرونشستن غبار برآمده از فتوحات عر
این سرزمین، و در پی تحقیر و تخفیفی که برخی از خلفای عرب نسبت به غیر عرب و 

ویژه ایرانیان رواداشتتند، ایرانیان که پیشینه فرهنگی و تمدنی درخشانی داشتند، به  هب
العمل نشان دادند و در صدد برآمدند تا برتری فرهنگی و تدریج  به این سیاست عکس

ترین صحنه خودنمایی نهضت شعوبیه مهم. ها بکشند رخ عربتمدنی خویش را به
گری را یکی از نمادهای بارز شعوبی. ها بودجویی عربایرانیان برای مقابله با برتری

. های نحستین اسالمی مشاهده کردعرب سده-توان در آثار برخی از مورخان ایرانی می
 نگاهی حسرت آمیز نسبت به پرداحتن بیش از حد به تاریخ ایران پیش از اسالم و

های آثار این مورخان است که در این مقاله مورد بررسی قرار ترین ویژگیگذشته، از مهم
 :ر پی داشتگرفت و نتایج زیر را د

 توجه به دادگری و خردورزی ایران پیش از اسالم در تواریخ اسالمی به نوعی ـ١
این مورخان . ر این مورخان بوده استاعتراض و انتقاد علیه نابرابری و جهالت حکّام عص

داري  پادشاهان ايران پيش از اسالم و ذكر فضايل اخالق و شيوه حكومتبا برکشیدن 
 و به انتقاد از كردند آنها، به نوعي حاكمان مسلمان را به پيروي از آنها تشويق مي

 .پرداختند میحاکمان زمان خویش 
ورخان در گذشته باستانی ایران بر آن هایی که این م یکی از بارزترین ویژگیـ٢

تأکید داشتند، مسائل فرهنگی و از جمله اخالقی است که به نوعی خواستار توجه به این 
 . مسائل فرهنگی و اخالقی در جامعه زمان خویش بودند

گرایی در آثار مورخان قرون سوم تا  پنجم نقش چشمگیری در انتقال  ایرانیـ٣
های بعد ایفا کرد که قابل مقایسه با دیگر الم به دورهمواریث ایران پیش از اس
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این فضا بستری را فراهم کرد که در قرون . های اسالمی چون مصر و شام نبود سرزمین
 . بعدی غالب تواریخ درباره سرزمین ایران و حتی تاریخ اسالم، به زبان فارسی نگاشته شد
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