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. نگاري اسالمي بر اساس ميراث موجود، بر تاريخ سياسي است تمركز موضوعي تاريخ :چكيده
نگاري اسالمي از مرور  جا كه هدف تاريخاز آن. ي قدرت نيز محور اصلي تاريخ سياسي استئلهمس

هاست، بنابراين، گزارش چگونگي تاريخ، توليد عبرت به معناي عبور از ظاهر امور و درك باطن آن
 نگاري اسالمي، هاي سياسي حاكمان به عنوان موضوع متون تاريخ ها و كنش ظهور و افول حكومت

به نظر مؤلفان، بايسته است گزارش تاريخ . بازسازي منطق تحول و تداوم قدرت در تاريخ اسالم است
هاي ايران باستان توسط مورخان مسلمان، در راستاي توليد همين مفهوم و در ذيل حكمت  حكومت

تعدد اي عمومي در آثار م هرچند تاريخ اين دوران به صورت رويه. شهري فهميده شود سياسي ايران
نگاري اسالمي آورده شده است، اما در آثار مسعودي، اين مفاهيم از جايگاهي ويژه برخوردار است  تاريخ

شود  يافت هرمنوتيك، تالش ميدر اين مقاله، براساس ره. و پرسش مقاله نيز شناسايي اين جايگاه است
هاي  هاي گزارش و داللتآميز  ي معاني عبرتتمدن اسالمي بر پايه /فهم مسعودي از وضعيت خالفت

ي بررسي انتقادي مذكور به اين گزاره نتيجه. تاريخي وي براي فرهنگ سياسي معاصرش بازخواني شود
گزارش تاريخ ايران باستان در آثار مسعودي، در راستاي فهم ميراث حكمت /منتج شد كه بازخواني

، كه به نظر مسعودي در وضعيت شهري براي نقد وضع موجود خالفت و تمدن اسالمي است سياسي ايران
شهري، براي خروج از اين  داري ايران كاري بر مبناي جايگاه عدالت در ملكي راهزوال قرار داشته و ارائه

  .شده است اي كه در مفهوم عدالت انوشيرواني متجلي ميوضعيت بوده است؛ الگوي عملي

  شهري، عدالت، زوال، مسعودي ايراننگاري اسالمي، عبرت، حكمت سياسي  تاريخ :كليدي هاي واژه
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Abstract: Islamic Historiography is normally focused on political subjects. The problem 

of power is the main axis of such political historiography. Since the main aim of the Islamic 

historiography is lessoning from the past, thus, rereading the rise and fall of the rules can help 

to identify the development of power in Islamic Historiography. 

We believe the rereading of ancient history of Iran by Moslem historiographers can be 

understood through the concept of Iran Shari's Political Wisdom. Although such concepts is 

usually used by many Moslem historiographers, but, it has been most significant at Masoudi's 

Literary works and this paper is going to answer to such questions. 

In this paper‚ it has been tried, based on hermeneutics approach, to examine the Masoudi's 

understanding of Islamic Civilization by taking into account the concept of lessoning from 

history. The result of such critical investigation in Masoudi’s historiography of Iranian ancient 

history shows that his historiography originated from Iranshari's Political Wisdom and Persian 

Kings Justice which Anoshirvan practically is the symbol of such justice. 
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 13  نگاري اسالمي مبتني بر آثار مسعودي شهري در تاريخ حكمت سياسي ايران

  مقدمه

نگاري اسالمي، به در اين مقاله تالش شده است با تكيه بر برداشتي متفاوت از متون تاريخ
 تصور بازسازي عيني رويدادهاي. هاي مورخان مسلمان از رويدادهاي گذشته نگريسته شودگزارش

 پژوهان معاصر، در تحقيقات تاريخينگارگذشته با اتصال قطعات بريده شده از متون مختلف تاريخ
 گاري،نرسد، اطالعات متون تاريخهاي اين متون را مثله مي سازد، چرا كه به نظر مي گزارشيمعنا
در عين . مورخ است/ تفكر مؤلفي شيوهيدهنده به هم پيوسته در متن هستند كه نشانيكليت

ها انعكاس توان در آن تأليف خويش نيستند و مييحال كه، اين متون مستقل از وضعيت زمانه
  . ديد مؤلفان، شناسايي كردي تأليف را از زاويهي سياسي زمانه- فرهنگي- شرايط فكري

   نظريچارچوب

 نگاري بر اساس رويكرد معناكاويبه باور مؤلفان مقاله، با اتخاذ نگرشي همدالنه به متون تاريخ
 گونه شناسي تفسيرگرايي، امكان نزديكي به فهم معناي مستتر در اين متون، آن معرفتيو سامانه

  .ها مدنظر داشته اند، وجود داردكه مؤلفان آن

مؤلفان اين متون، تطابق عيني با رويدادهاي گذشته ندارد، هاي بر اين مبناي نظري، داده  
ها از رويدادهاي گذشته شكل بلكه گزارشي از گذشته است كه برمبناي تفسير و درك آن

ا ايدئولوژي ي نظام ارزشي يدهندهها نشانگري آن گزارشيبر اين اساس، شيوه. گرفته است
اي را براي مخاطبان صويري خاص و معناي ويژهن نگاه ايدئولوژيك، از گذشته تيا. مورخ است

 معين و ياين بازنمايي، در درون متن تاريخي، به دليل نظم و ترتيب. كندبازنمايي و بازتوليد مي
هاي اثر، به بنديها، بخشها، فصلها، بندها، عنوانها، جمله كلمهيمند، به واسطههدف

نگرد و ، از افق فكري عصر خويش به گذشته ميدر عين حال كه مؤلف. شودخواننده منتقل مي
 در عين حال كه 1.گيرد ديد وي به گذشته بر اساس همين بافت شكل مييانداز و زاويهچشم

رجوع مورخان به گذشته، تنها از سر تفنن و سرگرمي نبوده، بلكه درك يك نياز و ضرورت 
مسئله، اين انگيزه را /عنوان يك دشوارهدر وضعيت جامعه و حكومت معاصر خويش، به

براي آنان به وجود آورده است كه به گذشته رجوع كنند و به نگارش تاريخ آن وقايعي كه 
  .به نظرشان مهم و مفيد است، دست بزنند

_____________________________________________________________________ 

:  حسن كامشاد، تهراني؟، ترجمهتاريخ چيست، )1378(ئي اچ كار : ي نگرش به تاريخ، نگاه كنيد به اين نحوهيدرباره   1

  .58 - 35خورازمي، صص 
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، امور سياسي و چگونگي تأسيس و ينگار سو، چون موضوع اصلي متون تاريخيكاز   
 سياسي در گسترش نفوذ و اعمال هاي عملي حاكمان و نخبگانها، سياستظهور حكومت

 هاست، بنابراينجايي و سقوط حكومتقدرت خويش بر جامعه، همچنين گزارش افول و جابه
از .  قدرت استينگاري، مسئله اصلي متون تاريخيتوان اين گونه برداشت نمود كه مسئلهمي

ر از ظاهر امور و  عبوي به معنا- نگاري در سنت اسالمي، توليد عبرتسوي ديگر، هدف تاريخ
  خويشي كه عمدتاً از نخبگان سياسي جامعه1 براي مخاطبان اين متون است- ع يدرك باطن وقا

نگاري اسالمي با اين رويكرد،  برقراري نسبت بين مفهوم عبرت با امر سياسي در تاريخ2.هستند
 و - ناي قديم  در مع- » حكمت سياسي«توان از آن به عنوان دهد كه ميمعنايي را به دست مي

حكمت  / فلسفهي عمدهي چرا كه مسئله3. ياد كرد-  در معناي جديد - »  سياسييفلسفه«يا 
كارهايي براي حركت به  راهيسياسي، ترسيم وضع موجود و طرح وضعيت مطلوب و ارائه

 مورخان به گذشته، تنها براي گردآوري ياز اين منظر، مراجعه. سمت وضع مطلوب است
هاي گذشته نيست، بلكه بازخواني گذشته براي توليد  حاكمان و حكومتيبارهاطالعات در

هاي حكمراني پند  شيوهياي براي معاصران است كه از طريق آن دربارهحكمت سياسي/عبرت
  .اي آزموده شده در عمل سياسي خويش به كار گيرندرا به مثابه تجربه بگيرند و آن

نگاري، وجوه هاي متون تاريخناي توليد شده از گزارشتوان گفت، معبر اين اساس، مي   
 نسبت به وضع معاصر خويش دارند و در معناي جديد، - هنجارمند  - اي و اخالقي توصيه

ها به  بدين معني كه ناقد يا حامي وضع موجودند و رجوع آن4.داراي بار ايدئولوژيك هستند
شناسي ستاي بهبود و تعالي و تثبيت، يا آسيبگذشته و توليد معناي خاص از اين بازخواني، در را

  . و نفي و نقد وضع موجود است

 تاريخي ايران باستان نيز در متون ي نظري ارائه شده، بازخواني گذشتهيوارهبر اساس طرح  
_____________________________________________________________________ 

: ، تهران1 محمد ابراهيم باستاني پاريزي، جي، ترجمهاثيراخبار ايران از ابن، )1365(ر ياثن ابنيعزالد: براي نمونه، نگاه كنيد به   1

  .9- 7دنياي كتاب، صص 

  .198 - 187 تاريخ اسالم، صص يپژوهشكده:  مصطفي سبحاني، تهراني، ترجمهمينگاري اسالتاريخ، )1389(رابينسن . چيس اف   2

هاي سياسي و هدف فلسفه سياسي كشف حقيقت سياست و پديده«: توان به اين ديدگاه اشاره كرد سياسي ميي تعريف فلسفهيدرباره   3

هايي است كه در رسيدن به جامعه فاضله بايد در جامعه شديدها و دستورها و ارزرسيدن به نظم مطلوب بوده و وظيفه آن تقرير صواب

در لئو اشتروس . »ها نهادسازي صورت گيرد و ارزش ها و فضائل پايدار گرددجاري و ساري شوند تا تبديل به هنجار شده و بر اساس آن

  .4انتشارات علمي فرهنگي، ص :  فرهنگ رجايي، تهراني، ترجمه سياسي چيستيفلسفه، )1373(

 ، )1389(؛ اميد صفي 67نشر آگه، ص :  فرهنگ رجايي، تهراني، ترجمههاي سياسيفهم نظريه، )1387(توماس اسپريگنز    4

 يپژوهشكده:  مجتبي فاضلي، تهراني، ترجمه سلجوقييهمسويي معرفت و ايدئولوژي در دوره، سياست در جهان اسالم/دانش

  .127 - 70مطالعات فرهنگي و اجتماعي، صص 
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ها واقعي هستند يا خير، كه اين گزارشجداي از اين. تاريخ نگاري اسالمي، بدون دليل نيست
  . گيرد در اين متون به دليلي خاص صورت ميهامصرف و حضور آن

افت تفسيرگرايي و رويكرد هرمنوتيك، يعني يهاي رهدر اين مقاله، با استفاده از شاخصه  
 شود بخشتالش مي 1نقش بافت، متن، مؤلف، خواننده در توليد فهم و معناي يك رويداد،

 در عين حال كه. ، بازخواني شودنگاري اسالميتاريخ ايران باستان ارائه شده در متون تاريخ
تمركز اصلي مقاله بر آثار مسعودي است كه به باور مؤلف، اين وجوه در آن، بنا به دالئلي كه 

بنابراين، سؤال اصلي اين مقاله، پرسش از چرايي . خواهيم آورد، بسيار برجسته و متفاوت است
 2. تكيه بر آثار مسعودي استنگاري مسلمانان باحضور تاريخ ايران باستان در متون تاريخ

بازنمايي /افت و روش مقاله اين است كه بازسازيي اين مقاله، با توجه به رويكرد، رهيفرضيه
شهري دانست كه توان در ذيل مفهوم حكمت سياسي ايرانمسعودي از تاريخ ايران باستان را مي

به كار رفته است،  معاصر مسعودي يدر راستاي نقد وضع موجود خالفت عباسي در دوره
است و مسعودي، با بازخواني حكمت سياسي » وضعيت زوال«وضعيتي كه به نظر مسعودي 

كاري براي خروج از اين وضعيت كند راه عدالت، تالش مييشهري،  با محوريت چرخهايران
  . معاصر خود ارائه كنديبراي نخبگان سياسي جامعه

   ميانهيمان دورهباستان در آثار مورخان مسلتاريخ ايران

توان در نگاري مسلمانان را ميباستان، به خصوص دولت ساساني، در تاريخجايگاه تاريخ ايران
ملك «: نويسد اين جايگاه مييمسعودي درباره. نگاري اسالمي مشاهده كردنخستين آثار تاريخ

ر خوب ياست نكو و تدبيوسته است و سيم و ملكشان پيران بزرگ و كارشان قديشاهان ا
شان ياري از ملوك جهان اطاعت اياند و شهرها آباد كرده و با بندگان مهربان بوده و بسداشته

نگاري خلدون به عنوان منتقد سنت تاريخ اين جايگاه در نزد ابن3.»اندشان دادهيكرده، خراج به ا
_____________________________________________________________________ 

هاي تحقيق كمي و كيفي در مباني پارادايمي روش، )1388(محمد تقي ايمان: افت تفسيرگرايي، نگاه كنيد بهي مباني رهيدرباره   1

، )1390(يفرهاد ساسان: كرد هرمنوتيك و معناكاوي، نگاه كنيد بهي مباني رويدرباره. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قمعلوم انساني

  .نشر علم: ، تهراني اجتماعيشناس نشانهيسوبه: يمعناكاو

:  حاضر به كار گرفته نشده استياي از تحقيقات مرتبط با مسعودي، به اين شرح هستند، كه البته در هيچ يك منظر مقالهنمونه   2

تاريخ ، »وديمسعاالشراف والذهب و التنبيهمروجتاريخ به مثابه فرايند انديشه در «، )1389(رضا واسعي و محمد مهدي سعيديعلي

،  فرهنگيمجله، »نگاري مسعوديها و روش تاريخويژگي«، )1375(محمد ولوي؛ علي92 - 71، صص 25، ش  پژوهشيدر آينه

، در حسن »نگاري مسعودي تاريخينامه، آثار و شيوهزندگي«االجداد، ؛ سيد محمد حسين منظور32- 13، صص 19ش 

  .469 - 379بوستان كتاب ، صص : ، قماسالمينگاري دانش تاريخ و تاريخ، )1387(حضرتي

   .5بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص :  ابوالقاسم پاينده، تهراني، ترجمهالتنبيه و االشراف، )1365(علي بن حسين مسعودي    3
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هاي عالم تترين اماين امت از كهن«گويد  ميالعبروي در تاريخ . اسالمي نيز برجسته است
اين « و 1»تر استها نيرومندتر و آثارش در روي زمين از همه افزوناست و از همه امت

 از 2.»ها در ميان نوع بشر و نيرومندترين آنها بودكي از بزرگترين دولتي -  ساسانيان- دولت
باستان در شود كه موضوعيت يافتن تاريخ ايرانخلدون مشخص مياين جمالت مسعودي و ابن

 با بررسي 3. قدرت دولت استيداري و مسئله الگوي ملكينگاري مسلمانان در حوزهاريخت
توان اين دريافت را به هاي مورخان مسلمان از تاريخ ايران باستان، ميشيوه و محتواي گزارش

ورزي در ايران باستان در بازنمايي ايشان از  سياستيدست داد كه الگوي حكومت و شيوه
طور كه اقتدار دولت ي مفهوم عدالت و مصاديق آن در تدابير حكومتي است، همانگذشته، تجل

هاي شاهان ايراني در تاريخ ايران باستان از ديد آنان تابعي از ميزان تحقق عدالت در سياست
 ي اسالمي دربارهي سياست در دورهيهاي متون توليد شده در حوزه حجم انبوه گزارش4.است

شناختي اين دوره در اي از اهميت معرفتهاي ايران باستان، نشانهشخصيتافكار، اعمال و 
   5. قدرت در تمدن اسالمي استي سياست و مسئلهيحوزه

  خلدون مسعودي در افق فكري ابن

خلدون با اهميت تلقي نگاري اسالمي نيز توسط ابنخوانش آثار مسعودي، در سنت قديم تاريخ
  از تأثيرپذيري خويش از ديدگاه، رويكرد و روش مسعوديچرا كه وي به صراحت. شده است
 نگريتوان اين نكته را سنجيد كه، آيا بين كاربرد تاريخبنابراين، مي. گويد سخن ميمقدمهدر تأليف 
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  ابن خلدوني انحطاط تمدن اسالمي به عنوان مسئلهيخلدون و دشواره ابنيمقدمهمسعودي در 
خلدون و مسعودي،  ابنيجود دارد؟ به يك معني، آيا بين مسئلهاي ودر نگارش مقدمه، رابطه

نگري مسعودي عنوان رويكرد خلدون را واداشته از تاريخاشتراك موضوعي وجود دارد كه ابن
  خويش در بررسي اين موضوع استفاده كند؟ 

 در :توان اين اشتراك در مسئله را مشاهده كردخلدون به مسعودي، ميبا بررسي منظر ابن  
ريابد، چنان است ييكسره تغي كه عادات و احوال بشر يهنگام«: گويدي م مقدمهجا كه درآن

ر يياند و سرتاسر جهان دچار تحول و تغدگان از بن و اساس دگرگونه شدهي آفرييكه گو
ن است كه يا. د آمده استيد پدي جدياد و جهانينشي نوبني خلق تازه و آفرييده است، گويگرد

ن كند و ي گوناگون را تدويعي و كشورها و نژادهايفيات طبيازمند بود تا كي ني كسعصر ما به
 را ي را كه به سبب قبول احوال مردم دگرگون شده است، شرح دهد و روشيعادات و مذاهب

 باشد كه مورخان يروي كند تا به منزله اصل و مرجعيده پي در عصر خود برگزيكه مسعود
ل يخ در ذيخلدون با نگاه به دانش تار ابن1.ش قرار دهندي خونده آن را نمونه و سرمشقيآ

 انحطاط خويش را از يشناس علتيمفهوم عبرت براي كسب معرفتي حكمت محور، نظريه
ه است كه ين زاوي و از هم2كند،ين مياد تدوي نوبنيمثابه دانشوضعيت تمدن اسالمي به

 عمل يروي و آن را به عنوان الگويپ» دهي در عصر خود برگزي كه مسعوديروش«از : گويديم
 .نمايدي ميخود معرف

ك يا يك عصر ياد كردن اخبار مخصوص به يخ عبارت از يتار«خلدون، به نظر ابن  
 مورخ به يها و نژادها و اعصار براني سرزميفيات عموميباشد اما ذكر كردن كيجماعت م
له يخ خود را به وسيكند و تاري ميتنش را بر آنها مبيشتر مقاصد خوي است كه بيمنزله اساس

فات خود جداگانه و ين مطلب را در تألياند كه ا بودهيسازد و مورخانيآنها واضح و روشن م
و در آن  ده استيوه را برگزين شي امروج الذهب در كتاب يچنانكه مسعوداند مستقل آورده

 ي، خواه نواحيصد و سيل سعني سايش، يها را در روزگار خونيها و سرزمكتاب احوال ملت
اد كرده و به وصف شهرها و يمغرب و خواه مشرق شرح داده و مذاهب و عادات آنان را 

كايك ي عرب و عجم را يهاف و ملتيها پرداخته، و طوااها و ممالك و دولتيها و دركوه
ي روي مورخان است كه از آن پي براي به منزله سرمشقي آثار وين روياز ا. آورده است
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  1.»اري از اخبار بدان اعتماد دارنديق بسي است كه در تحقيكنند و منبعيم

گويد، يكند، چرا كه خود مي مي معرفي اثر خود را مكمل اثر مسعوديخلدون حتابن  
شناسي پرداخته، تيكرد وضعيف اثرش با روي به تأليهاي غرب تمدن اسالمني سرزميدرباره
ل كرده ين قسمت را تكمي ايمسعود«، اما »لل آن اطالع نداشتهاز احوال شرق و م«كه يدر حال
احت شهرها و ي دور و دراز و سياد كرده به سفرهايرا او چنانكه در كتاب خود ياست ز

 ي كه از مغرب سخن رانده است به طور وافيها هنگامني با همه ايممالك پرداخته است ول
  2.»حق مطلب را ادا نكرده است

، مي توان بين افق فكري ابن خلدون كه براي توضيح وضعيت انحطاط با اين توصيفات  
 پرداخته است، و افق فكري مسعودي، ارتباطي برقرار نمود و مقدمهتمدن اسالمي به نگارش 

  .آثار مسعودي را از همين منظر خوانش كرد

  بافت فكري مسعودي

قعيتي به عنوان عوامل  فرهنگي و بافت مو-  بافت فكري يافت معناكاوي دو شاخصهيدر ره
 طور كهبه نظر ما نيز، همان. شوند تفكر مؤلف معرفي مييبخشي به شيوهتأثيرگذار در هويت

اند، ابن خلدون، مسعودي را مصداق مورخاني دانسته است كه تاريخ را در ذيل حكمت فهميده
 نگريتوان در ذيل تاريخاش مينگاريبندي دستگاه معرفتي مسعودي را با توجه به آثار تاريخصورت

  3.انتقادي تعريف كرد

توان متوجه اين نكته شد كه چگونه تغيير در بافت با بررسي حيات فكري مسعودي، مي  
اش، موجب آن شده است كه گردي زندگي جهانيوي، به دليل شيوه) مكان و زمان(موقعيتي 

 ي در شيوه4پذير شده است،عه فرهنگي محيط اجتماعي بغداد كه در آن جام- تأثير بافت فكري
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ابد و تواند بود كه حوادث جالب از هوشمند نهان ماند كه ييشود و با زمانه وقوع ميايم كه حوادث به مرور زمان فزون مدهيد«

ش به جا ماند و يهاست كه فقط مردم آن دانند و آنكه در وطن خويمي را شگفتي از آن توجه دارد و هر اقلي به قسمتيهركس

س اخبار يق و نفايده و دقاي و سفر گذرانيگرد كه عمر خود را به جهانيم خود گرفته قناعت كند با كسي كه از اقليبه اطالعات

 ابوالقاسم ي، ترجمهمروج الذهب و معادن الجوهر، )1344(علي بن حسين مسعودي . »د بودرا از دست اول گرفته برابر نتوان
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محصول  1منظر جهاني و فرهنگي او به تاريخ بشري. تر شودرنگنگرش وي به تاريخ كم
اش را تحت تأثير قرار  ديد وي و افق فكرييگردي است كه زاويه زندگي جهانيهمين شيوه

  . داده و او را از مورخان پيش و پس از خويش متفاوت ساخته است

گيري و تحول توان وضعيت بافت سياسي دوران مسعودي را در شكل كه نميدر عين حال  
زيسته است كه بافت اي ميدر تفكرش ملحوظ نكرد، بايد توجه داشت كه مسعودي در زمانه

 ق، دستخوش تغييرات اساسي شده و خالفت  ه 345 تا 275سياسي جهان اسالم از سال 
 تركان بر آن و نيز ظهور ياش را در اثر سيطرهياسالمي عباسيان دوران اقتدار و عصر طالي

 از -  جغرافياي سياسي جهان اسالم و چندپارگي سياسي آنينظام اميراالمرايي در پهنه
اي بين مذاهب اسالمي طور كه اختالفات فرقه همان2. سپري كرده بود- صفاريان تا اخشيديان 

هاي اجتماعي شديد و امي و خسارتبا ظهور جريان قرمطيان و اسماعيليه، به نبردهاي نظ
  3.بغرنجي منجر شده بود كه خود مسعودي شاهد آن حوادث بوده است

 حيات .ن تحول فكري را متوجه شديتوان روند اين آثار مسعودي، مي به عناويبا نگاه  
-  در حوزهييها نخست به نگارش كتابي كه در دوره4 دارد،ي علميفكري مسعودي دو دوره

 االصول ي اصول االحكام،نظم االدله فياالعالم فنظم آورد؛ مانند كتاب ي ملل و نحل رود وي عقاي
انات، ي اصول الديانه، المقاالت في االبانه عن اصول الد 5 المذاهب و الملل،يالمله، المسائل و العلل ف

 به  دستين دوران مسعودي بعد از ا6. االمهي ف�الصفو و كتاب االستبصار كتاب و �ايسرالح
 خراسان و يج تا اقصاين و زايار سند و زنگ و صنف و چياز د«  كه ي مختلفيسفرها

ع ملل را به مشاهده و اختصاصات يبدا«گسترده بود تا » لقانيجان و اران و بيارمنستان و آذربا
  7.»م دانستينه توانيم را به معاياقال

اخبارالزمان و من اباده ها  ن آنيترف كرد كه مهمي تألين دوران آثاري ايمسعودي از تجربه  
اخبار «  نام دارد، كه در آن به شرح ه و الممالك الداثرهيال الخاليه و االجيالحدثان من االمم الماض

هاي مختلف نيف فنا شده كه نژادها و طبقات و ديم طوايشينه و ملل سلف و قرون قديشاهان پ
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 بوده اخبارالزمان در ي كار مسعوديدامه در ااوسط نگارش كتاب 1.، پرداخته است»اندداشته
 آن، كتاب  ي و در دسترس عموم قراردهاخبارالزمان يسازت خالصهيو پس از آن، با ن 2است،

ف ي را به قالب تألاراتيتحف االشراف من الملوك و اهل الديمروج الذهب و معادن الجوهر ف
ذخائر العلوم و ماكان تاد و كتاب سيف باز ناي از تألي، مسعودمروج الذهب پس از كتاب 3.ختير
 يكتاب االستذكار لماجر است، نوشت، و مروج الذهب ي را، كه در ادامه سالف الدهوريف
 يهانسل«ها به شرح سرگذشت ن كتابي در اي و4.ف كردي را متعاقب آن تألسالف االعصاريف

ر نگارش كتاب  ديكرد را مسعودي اين رو5.پرداخته است» فنا شده و اقوام بزرگ گذشته
اند هفت قوم كه به روزگار سلف بوده «يش گرفته و در آن به بررسيز در پي نه و االشرافيالتنب

 از ياشان و خصائص هر قوم و مسائل مربوط بدان و شمهيهادشان و اقامتگاهيها و عقاو زبان
 يمعرفشينش ي پيهان اثرش مكمل كتابين كتاب را به عنوان آخريپرداخته و ا» نهمهيا
  6.كنديم

 يشناسانه و نگاه وكرد تمدنياش، روي علمي دوم زندگي در دورهي آثار مسعوديبا بررس  
 مثل تمدن روم، يونان، هند، - عصر با آن هاي پيشين و همبه تمدن اسالمي در كنار ديگر تمدن

سلف «ت ي وضعي به بررسيداست؛ چرا كه وي هويبه صورت مشهود -  ...چين، ايران و 
كه با دقت در در حالي. پردازديم» ه و ممالك الداثره و سالف الدهوريالعصار و امم الماضا

توان نگاه وي به وضعيت تمدن اسالمي را در  ملل و نحل، ميياش در حوزهعناوين آثار اوليه
 . ها و فرق و مذاهب مختلف اسالمي متوجه شدقالب بررسي جريان

عني نگرش تمدني در نگارش ي، يژه توسط مسعوديكرد وين رويرسد انتخاب ايبه نظر م  
مبران يع پين و شراي خلق در سرزميخبر پراكندگ« مختلف، و ذكر يهاسرنوشت اقوام و ملت

عت و اخالق و مسكن اقوام مختلف از يد مذاهب و طبير ملوك و عقايو سرگذشت و تدب
 خبر اقوام و ...گر و يقوام دني و اي و چي و هنديوناني و رومياني و يراني و سريعرب و ا

 يف مسعودي است، كه به عنوان روش و رويكرد تأل7»...اند و منقرض شدهي كه فانيممالك
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 ايمقدمه. اش اقتباس صورت گرفته استمقدمهده شده و از آن در نگارش يخلدون فهمتوسط ابن
تمدن /ير دولتاش، تبيين وضعيت انحطاط تمدن اسالمي و فهم منطق تغي اصلييكه مسئله

ها را به خلدون و مسعودي، كه آن ابنيتوان چنين استنتاج نمود كه مسئلهبنابراين، مي. است
  .محور سوق داده ، مشابه بوده استنگري حكمت تاريخيسمت اين شيوه

  شناسي زوالمسعودي و علت

ان سطور آثارش  تفكر وي را از ميي مسعودي به تاريخ، بايد شيوهيبراي فهم چرايي مراجعه
، با ذكر عناوين كامل آثارش، التنبيه االشراف يمسعودي در مقدمه. بازخواني و بازسازي كرد

ها اخبار آغاز جهان را با خلق كه در زمين و ممالك به خشكي و دريا در اين كتاب«: گويدمي
يان و كلدانيان هاي فنا شده و اقوام بزرگ گذشته را چون هندوان و چيناند و نسلپراكنده شده

 هاي گذشتهكه همان سريانيانند و عربان و پارسيان و يونانيان و روميان و ديگران و تاريخ دوران
هايشان را با سرگذشت ملوك و تدبيرهايشان و اقامتگاه اقوام و قرون سلف و پيمبران و قصه

 به نگارش 1،»ستهايشان دارند و هم اختالفي كه در عقايدشان هرا با اختالفي كه در عبارت
  .درآورده است

توان دريافت كه وي بر  نظري مقاله، مييبا تأمل بر اين گفتار مسعودي از منظر سامانه  
شناسي تمدني نام برد كه در آن توان از آن به وضعيتكند كه ميرويكردي در آثارش تكيه مي

بيرها و سرگذشت ملوك هاي بشري تا آن عصر، تالش دارد با ذكر تدهاي تمدنبا بيان تفاوت
 نگاري، در اختيار خوانندگانافزايي متون تاريخها را، با توجه به كاركرد عبرت آنيگذشته، تجربه

  .معاصرش قرار دهد

به غير از بيان آنچه «كند، هدفش از تدوين اين آثار، بر همين اساس، مسعودي تأكيد مي  
علت درازي و كوتاهي «، شرح »اندتهكسان درباره عمر جهان آغاز و هدف و انجام آن گف

عمرها و آداب رياست و اقسام تدبيرهاي مدني است كه شاهان با عامالن كنند و چيزها كه 
شاه را در راه بردن خود و رعيت بايسته است و اقسام تدبيرهاي ديني و شمار اجزاي آن و 

ديگري قوام نگيرد و چرا ياينكه چرا شاه را دين بايسته است چنانكه دين را شاه بايد و يكي ب
رسد و ترتيب نگهداري دين چنين است و سبب آن چيست و اينكه چگونه آفت به ملك مي
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و ملك و اينكه هريك را وقتي خود به خود عليل شود يا آفتي بدان رسد چگونه به وسيله 
است ديگري عالج بايد كرد و حقيقت و چگونگي اين عالج و نشانه اقبال دولتها و هم از سي

هاي عيان و نهان در جنگ و جز اين از اخبار و ها و طبقات سپاه و ترتيب حيلهشهرها و دين
  .  چه چيزي است1»عجايب عالم

شناسانه از اي است كه اين برداشت وضعيتترين مباني مسعودي يكي از مهمياين جمله  
همين . دهدها نشان ميتشناسي زوال و افول دولآثار مسعودي را در رجوع به تاريخ براي علت

 مطالب آثار مسعودي قرار بگيرد، چرا كه خود يتواند مبناي خوانش بقيهمحور است كه مي
در عين حال كه به . گويد، اين مطالب را آورده است تا اين مسئله را توضيح دهدمسعودي مي

درازي و «ناسي شآيد، رويكرد مسعودي در علتاي كه در ادامه مينظر مؤلفان و بنابر ادله
، در راستاي شناسايي منطق تداوم و تحول عمران به عنوان وجهي تمدني »كوتاهي عمر دولت ها

انقراض دول و تغيير ملل حوادث روزگار كه موجب «است، امري كه مسعودي از آن با عنوان 
  . ياد مي كند 2»شودمي

   زوال تمدن اسالمييمسعودي و مسئله

التنبيه تمدن اسالمي در عصر تدوين د كه، از منظر مسعودي وضعيتآيحال اين پرسش پديد مي
 التنبيه و االشرافبندي را مسعودي در انتهاي كتاب  چگونه بوده است؟ اين صورتو االشراف

 بيشتر رسوم خالفت و وزارت از بين رفته ...اكنونهم«: نمايدخود به اين شيوه توصيف مي
جويان افتاده و به وسيله سپاه و مال بر آن تسلط ت غلبههاي دور به دسغالب واليت ...است
به دربار . اندخواندهو فقط عنوان آنها را اميرمؤمنان نوشته و خطبه به نامشان مي انديافته

اند و فقط به نام خالفت نيز كار به دست ديگران بوده و آنها بيمناك و عاري از قدرت شده
  3.»اندت دادهخالفت قناعت كرده و به سالمت رضاي

هاي اسالمي كه در قالب مفهوم حاكميت مسعودي با توصيف وضعيت حاكم بر سرزمين  
گيرد، تعريفي خاص از اين وضعيت از منظر خويش  با اتكاء به سپاه و مال صورت مي4تغلب
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نهد و در كند كه آن را حاكميت ملوك الطوايفي نام ميو از درون دستگاه عقالنيتش ارائه مي
: گويد ميالتنبيه و االشراف كتاب يزند، در آخرين صفحهتي كه تأسف در آن موج ميعبار

الطوايف، از آن پس كه اسكندر پسر حتي در اين روزگار كار مردم را با دوران ملوك«
فيليپس، داريوش شاه دارا پسر داراشاه بابل را بكشت تا وقت ظهور اردشير بابك، همانند 

  1.»بينيممي

خاذ تشابه تاريخي، ديدگاه خويش را از مفهوم زوال، در منحني حكومت ايران وي با ات  
 حضيض يالطوايفي نقطهدهد كه به نظرش حاكميت ملوكسازد و نشان ميباستان نمايان مي
شود، و با هاست، چرا كه در آن، با تسلط خارجي حاكميت مقتدر نابود ميمنحني حكومت

الطوايفي در  شرايط ملوكيبا غلبه. رودز از ميان ميحاكميت چنين وضعيتي دولت متمرك
آيد كه مسعودي آن را  شرايطي ويژه براي تمدن به وجود مي-  ملك - ساختار سياسي جامعه

كند و در انديشه هركس به ناحيه خود تسلط يافته از آن دفاع مي«: كندگونه توصيف مياين
و اطراف از دست  واليت خراب است. استها ناامن آبادي كم و راه. توسعه دادن آن است

 بر بسياري از دربندها و شهرهاي اسالم استيال - بيگانگان - رفته و روميان و ممالك ديگر
ها و  وطنيبندها و جالبه سبب شكست«: آوردباره ميطور كه در اين همان2.»انديافته

ع ي و دوران خالفت مطصد و چهليعني سال سيلمان كه تا كنون ي و ستم تركان و ديخشكسال
 با اين توصيف، مسعودي با 3.»راني باال گرفته استيه تسلط دارند كار نقصان و ويبر آن ناح

هاي پيشين خود آورده  مطالب اين كتاب را در كتابيكه شرح و تفصيل همهتأكيد بر اين
. رساندان ميهجري به پاي345 را به عنوان آخرين اثرش در سال التنبيه و االشرافاست، كتاب 

اش استنتاج مهمي كه از اين توصيف مسعودي از وضعيت خالفت و تمدن اسالمي در زمانه
هم بسته بين وضعيت سياسي ملك و وضعيت عمران يا تمدن اي بهتوان داشت، وجود رابطهمي

  .  وي استيدر انديشه

آنچه به  - رابي والياتها، خبر اين اساس، بين پراكندگي قدرت و افول آباداني، ناامني راه  
اي مستقيم وجود دارد، به نحوي كه با توجه  رابطه- توان وضعيت عمران يا تمدن گفت آن مي

گونه توان ايناش، ميبه تأخر و تقدم جمالت مسعودي در اين توصيف و تبيين از اوضاع زمانه
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ت و برداشت كرد كه به نظر مسعودي، با افول قدرت متمركز و كاهش اقتدار حكوم
شود، و به يك معني، وي پراكندگي قدرت، وضعيت تمدني جامعه نيز دچار انحطاط مي

 يبه همين دليل است كه نقطه. بيندتمدن مي/د عمراني سياسي و قدرت را متقدم و مؤيمسئله
كند، پادشاهي كه در اثر مسعودي به الطوايفي را نيز برآمدن اردشير معرفي ميپايان ملوك

جبر اين مبنا،  1.شودمِع و ملك االجتماع و عامل الگويي متمركز از قدرت معرفي ميعنوان م
جا كه در نظر مسعودي، به دليل پراكندگي و چندپارگي قدرت و افول قدرت متمركز، از آن

ها با تكيه بر مال و سپاه به فكر توسعه دادن اقتدار و قلمرو خويش هر كدام از اين قدرت
 يشود و نتيجههاي سياسي و نظامي دچار افول مي اين رقابتيآباداني در ميانههستند، عمران و 

دهد، ي نشان ميب، مسعودين ترتيبه ا.در تمدن است» نقصان و ويراني«آن تسلط بيگانگان و 
  .ت زوال قرار داردي نيز در وضعياز منظر وي، نه تنها دستگاه خالفت، بلكه تمدن اسالم

- شود و راهه نظر مسعودي چه دليلي باعث افول اقتدار حكومت ميمسئله اين است كه، ب  

  رفت از اين شرايط چيست؟كار برون

  شهريمسعودي و حكمت سياسي ايران

الطوايفي، اما پيش از پيگيري اين مسئله بايد بررسي كرد كه، چرا حاكميت وضعيت ملوك
آيد؟ و چرا  حساب مي به-  مسعودي ي در انديشه-  زوال ملك و عمران و تمدن ينقطه

مسعودي براي توصيف وضعيت جهان اسالم و تمدن اسالمي در اكنون عصر خويش از تمثيلي 
مرتبط با تاريخ ايران باستان استفاده كرده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به بررسي جايگاه 

، مسعودي رسد چرا كه به نظر مي2. مسعودي پرداختيشهري در انديشهحكمت سياسي ايران
 خود را در رصد وضعيت تمدن يوارهاز حكمتي كه از تمدن ايراني به دست آورده، طرح

  .اسالمي به مخاطبان معاصرش ارائه كرده است

از آن رو كه ملك «: گويد نگرش مثبت خود به تاريخ ايران باستان، مييمسعودي درباره  
ر خوب ياست نكو و تدبيت و سوسته اسيم و ملكشان پيران بزرگ و كارشان قديشاهان ا

شان ياري از ملوك جهان اطاعت اياند و شهرها آباد كرده و با بندگان مهربان بوده و بسداشته
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م بابل است و ياند كه اقلم چهارم بودهي اقلياند و هم آنها فرمانرواشان دادهيكرده خراج به ا
 ي كتاب متأخرش از رابطهيطور كه در مقدمه همان1.»ها استميترين اقلفين و شريبهتر
 و ضرورت ترتيب اين دو 2شهري ايراني دين و دولت به عنوان يكي از اركان انديشهيويژه

براي تداوم وضع رعيت مبتني بر عدالت كه نظام هستي را متكي بر آن به مثابه يك نظام حق 
  3.نمايد، سخن گفته استمدار و اخالقي تلقي مي

حوادث روزگار كه موجب انقراض دول و  «ي مسعودي دربارهرسد، ديدگاهبه نظر مي  
 چرا كه 5.داند حكيمانه مييدر ذيل حكمت قابل فهم است و آن را كار 4،»شودتغيير ملل مي

 گفتگوهاي هفت االستذكار لماجري في سالف االعصار،كند كه در كتاب خود مسعودي اشاره مي
صحبت  اين موضوعي به روزگار قديم دربارهگانهانجمن معروف را كه حكيمان اقوام هفت

  . آورده است6كند،مي

پردازد و شهري ميمسعودي با تكيه بر اين ديدگاه به شرح تفصيلي حكمت سياسي ايران  
برخالف منابع تاريخي پيش از خود كه عمدتاً به ذكر گزارش اعمال سياسي شاهان ايراني 

 را از نگاه به يتدابير آنان، هدف و معناي ديگر با بيان تفصيلي گفتارها و 7اند،پرداخته
رسد، حكومت آرماني در به نظر مي. دهدحكومت ايرانيان براي خوانندگانش به دست مي

شهري بسيار نزديك است و به همين  ايرانيوي به انديشه  تفكري مسعودي در شيوهيانديشه
يران پيشاساساني را با وضع حاكم بر الطوايفي حاكم بر تاريخ ادليل است كه او وضعيت ملوك

رفت از اين حل برون اسالمي در اكنون عصر خود همانندسازي  و در همين راستا راهيجامعه
به يك . كند كه محور آن مفهوم عدالت است سياسي جستجو مييفضا را نيز در همان انديشه
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ن از سوي ديگر، معنا، مسعودي بين تمركز قدرت و عدالت از يك سوي، و تحقق عمرا
» نقصان«بيند كه با به هم خوردن تعادل اجزاي يك سوي رابطه و پيدايش اي متقابل ميرابطه

بنابراين، بين عدالت و . شودمي» ويراني«، بخش ديگر نيز دچار »زوال ملك«در آن و در نتيجه 
الطوايفي كطور كه بين زوال ملك و ملواي به هم بسته وجود دارد، همانعمران نيز رابطه

در ادامه، شواهد اين استنتاج را در بازنمايي وي از حكمت سياسي . نسبتي برقرار است
  .دهيمشهري نشان ميايران

سياست دين و شاهي و « زوال تمدن اسالمي را در منطق يدهد، مسئلهمسعودي نشان مي  
ا معطوف به چه  دين و دولت رياما مسعودي رابطه. داندمي» داري با رعيتتدابير ملك

  شمارد؟ ها را از چه سبب برميداند و پايداري و آفت آنترتيبي مي

 عدالت است، چرا كه در ي محوري در پاسخ به اين سؤال در نظر مسعودي، مسئلهيمسئله  
اند و جز ه دوام دولت است و جهان را به عدالت ساختهيكه روش عدل ما«: گويدباره مياين

 از يان بندگان نهاده و حكمت وين ميزان خداست كه در زميكه حق مرد يبه حق قوام نگ
 شود يت نكند عمرش كوتاه و دورانش سپريانحراف و خطا بركنار است و هر كه آن را رعا

توان گيري خوانش مسعودي از تاريخ باستاني ايران، مي با ره1.»ات استيه بليت مايكه ظلم رع
به اين نكته بايد توجه .  در اين بازنمايي شناسايي كردانگاشت معرفتي وي راحضور اين پيش

كرد كه مسعودي بين روش عدل، دوام دولت و ظلم رعيت، نسبتي را مفروض گرفته و مابين 
اي را  رابطه-  عمران و آباداني و تمدن - و وضع رعيت  -  نهاد دولت - داري الگوي ملك
  .متصور است

  يعدالت انوشيروان: الگوي آرماني مسعودي

 پيشداديان به بعد ياش از تاريخ ايران باستان، از دورهمسعودي اين رويكرد را در بازنمايي
توان متوجه شد كه خوانش وي از توضيح مباني كند، اما با دقت در اين بازنمايي ميپيگيري مي

 كيومرث يواره از دورهالگوي آرماني عدالت و عمران در اين دوران، به صورت يك طرح
توان، در بازنمايي نحوي كه ميرسد، بهشودو در انوشيروان ساساني به اوج ميادي آغاز ميپيشد

بهترين «شهري، انوشيروان را تجلي كامل پادشاه آرماني و مسعودي از حكمت سياسي ايران
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 عدالت ي امري كه در كلمه1.دانست» عدالت، آبادي، تأمل و اميد«براي رعيت و جمع » شاهان
 عدالت در اين حكمت سياسي، يبه اين معني كه مدلول تامه.  متجلي شده استنوشيرواني

كار «در عين حال كه در بازنمايي مسعودي از تاريخ ايران باستاني پس از وي، . انوشيروان است
روش معقول و شريعت قديم ويراني گرفته «، چرا كه »ملك پراكنده شد و اركان آن بلرزيد

   2.» و رسوم محو شده بودبود و اصول تغيير يافته

اي حائز  اول ايران و در شرح پادشاهي كيومرث، نكتهيمسعودي در ذكر ملوك طبقه  
. سازداي را كه مسعودي به آن باور دارد، نمايان مي سياسييآورد كه فلسفهاهميت مي

نصب چيزي كه مردم اين روزگار را وادار كرد پادشاهي بيارند و رئيس «: گويدمسعودي مي
اند و مردم شرور كنند اين بود كه ديدند بيشتر مردم به دشمني و حسد و ستم و تعدي خو كرده

: گويد مي-  در بازنمايي اش از عهد كيومرث-  وي در همين رابطه 3.»را جز بيم به صالح نيارد
  در احوال مخلوق و تربيت تن و وضع انسان حساس مدرك نگريستند و ديدند كه]مردم[پس «

شود كه محسوسات ساختمان و هستي تن حواسي مرتب هست و به معني ديگر منتهي ميدر 
كند و اين معني در قلب جاي دارد و ديدند كه دهد و مشخص ميگيرد و واميمختلف را مي

ر قلب است و اگر تدبير آن تباه شود بقيه تن به تباهي رود و اعمال درست و صالح تن به تدبي
صحيح از او نيايد و چون بديدند كه امور و احوال اين جهان كوچك يعني پيكر انسان مرئي 

وسيلة پادشاهي كه انصاف مردم جز بهوجود رئيس مذكور، نظم و قوام نگيرد، بدانستند كه بي
 4.»ت باشد و به اقتضاي عقل ميان مردم حكم براند به راه راست نيايندايشان دهد و مجري عدال
 نامدجا كه انسان را جهان كوچك ميشود، آن مسعودي مشاهده مييدر اين گفتار، تمام انديشه

شناسانه در ذيل حكمت اي معرفت انساني نتيجهيو از اين هماني اين جهان كوچك با جامعه
گري انسان عاقل و عادل به عنوان پادشاه براي رعيت رورت هدايتگيرد و آن هم ضسياسي مي

 شاهان حاكم در عصر خودش كه به ي تغلب خودكامانهيهي از نظريب، وين ترتي به ا5.است
 ايجهي آن هستند، كه نتي توسعهيشهياند و در اندهاي اطراف غلبه كردهنيمال و سپاه بر سرزم
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بنابراين، مسعودي در ترسيم نسبت الگوي . گيرديارد، فاصله م نديراني و كمبود آبادانيجز و
داري و عمران، به پردازش اجزاي آن در ذيل مفهوم عقل و انصاف و عدل و ضرورت آن ملك

ها، كند كه با فقدان اين ويژگيدر عين حال كه اين معنا را داللت مي. پردازدبراي حاكم مي
يابد و نقصان و الطوايفي سوق مي به سمت ملوكافتد و اقتدار حكومتملك به زوال مي

  .شود ايجاد مي-  تمدن - ويراني در وضع رعيت 

جا در آن. يابددرخواست مردم از كيومرث براي پادشاه شدن نيز از اين نكته بازتاب مي  
 نياز خويش را به داشتن پادشاه و سرپرست بدو وانمودند و ]مردم[«: گويدكه مسعودي مي

در روزگار كسي همسنگ تو تر ما و باقيمانده پدرماني و تر و بزرگبرتر و شايستهگفتند تو 
 كار ما را به دست گير و سرور ما باش كه مطيع و فرمانبردار توايم و حاجت پيش تو نيست
   1.»ايمآورده

 سياسي نيز ي و در فلسفه2شودنزديك مي» شاه آرماني «ياز اين منظر، مسعودي به نظريه  
چرا كه بر اساس اين تلقي، عوام در مديريت اوضاع . دهددار اين مفهوم نشان ميرا وامخود 

  3.خود ناتوان و به رئيس اول نيازمند است

در همين خصوص، در بازنمايي مسعودي از كالم كيومرث در پاسخ به درخواست مردم   
مود معرفت از او در كارهايي كه به ما محول فركنيم از خداوند طلب مي«: گويدچنين مي

راهبر  دهدآورد و زندگي را صفا ميها را فراهم ميجوئيم تا ما را به عدالت كه پراكندگيمي
اي بهتر از  به عدالت ما اعتماد داشته باشيد و با ما به انصاف رفتار كنيد تا شما را به مرحله.شود

كيومرث «يت چنين وضعيتي،  با برقراري اين رابطه و حاكم4.»آنچه در انديشه داريد برسانيم
در همه ايام او امنيت بود و «در نتيجه، . »كارها را به دست داشت و با مردم رفتار نكو داشت

 مفروض بين عدالت و عمران را در ديدگاه يتوان رابطهجا نيز ميدر اين.5»مردم آرام بودند
هاي مسعودي نديشهاين همان وضعيت آرماني است كه مضمون پنهان ا. مسعودي مشاهده كرد

  . دهدرا شكل مي
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پردازد و از اقدام الطوايفي در ايران باستان ميدر ادامه، مسعودي به شرح وضعيت ملوك  
: گويدالطوايفي سخن ميدر ترويج ملوك - ارسطو  - اسكندر به راهنمايي استادش ارسطاطيس 

 خود ي از آنها بر ناحيهچرا كه هدف اسكندر اين بود كه ميان آنان تفرقه اندازد تا هريك«
چيره شود و نظم مملكت خلل يابد و يك پادشاه را اطاعت نكنند كه مرجع امور باشد و آنها 

هر طايفه پادشاهي برگزيد از آن كه پادشاهي نبود تا « به اين ترتيب، 1.»سخن تواند كردرا هم
ناحيه خويش مستقل هريك از آنها در «، چرا كه با اين وضعيت، »همه را همسخن تواند كرد

داشت و در پي متصرفات تازه شد و پادشاهي در اعقاب او بماند و متصرفات خود را نگه مي
  2.»بود

الطوايفي عصر باستاني ايران و بررسي وضع حاكم بر هماني وضعيت ملوكمسعودي با اين  
هايي از حاكميت وضعيت ملوك دهد كه چه آسيب نشان مي3آن و وضعيت عصر خودش،

ها را خلل در ترين آنشود كه مهم  نتيجه مي-  تمدن -  لطوايفي بر آباداني و عمران مملكتا
. كندنظم مملكت و درگيري اين پادشاهان با يكديگر براي افزايش متصرفات خود معرفي مي

طور كه تمدن باستاني ايران با اين داد حاكميت اين وضعيت، زوال يك تمدن است، همانبرون
ندر، تا زماني كه اردشير عليه حاكميت ملوك الطوايفي قيام كرد، در چنين سياست اسك

  .وضعي بود

ها و خرابي الطوايفي را كم شدن عمران و آبادي و ناامني اين وضع ملوكيمسعودي نتيجه  
» نقصان و ويراني«ها و تسلط بيگانگان، و در يك كالم، واليات و از دست رفتن سرزمين

 بر - دهد گونه كه خود گزارش مي آن-  معاصر مسعودي يتي كه در دوره وضعي4شمارد؛برمي
 مسعودي، روزگار زوال تمدن اسالمي يتمدن اسالمي سيطره داشت و از همين روي زمانه

 اسكندر و حاكميت يچرا كه مسعودي وضعيت ايران باستان پس از حمله. شدمحسوب مي
بيند و در نتيجه، براي هر دو نتايج كي ميالطوايفي در عصر خودش را در افق مشترملوك

  .شودمشابهي قائل مي

رسد پاسخ آن را كار برون رفت از اين بحران به نظر مسعودي چيست؟ به نظر مياما راه  
بايد از درون همين افق مشتركي كه مسعودي بين وضعيت ايران باستان و اكنون خود بازنمايي 
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در اين بازنمايي محور اصلي اوج و حضيض ملك . تو آن هم تحقق عدالت اسكند، جستمي
اي در ذيل مفهوم عدالت است كه استواري ملك را و عمران، انديشه ها و تدابير سياسي و ديني

پيامد زوال ملك نيز از اين منظر، . دهند و فقدان آن نيز زوال را پديد خواهد آوردنتيجه مي
  . است- تمدن  - نقصان و ويراني در عمران 

 ي، از دورهيران ساسانيخ اي زوال در تاري مباني در بررسيز مسعوديآمرش حكمتنگ  
 با شرح داستان ضحاك يمسعود. روديش مين دوره به پي ايشود و تا انتهاير آغاز ميخود اردش

ش ير به دوران خوياردش«: گويدير ميزمين، از قول اردشراني بر سرنوشت ايو حاكم شدن و
ان عامه كه كسان بر آنها فراهم ي برجستگان و پارسايانگاري دربارهلملوك خلف را از سه

رد تا به انقراض ملك منجر يرند كار باال گين را آسان گيشوند برحذر داشت كه اگر ايم
اري يز در بسيس نيگويد، ارسطاليآورد و ميز مثال ميوناني نيطور كه از حكمت ؛ همان»شود
ن و ياست ديان سيگر آشنايه برحذر داشته است، و دين قضيا خود، اسكندر را از يهانامه
  .اند ن باب سخن آوردهيز از اي نيشاه

 ايران باستان از اين وضعيت، در شرح ماجراي بر يمسعودي در راستاي بازخواني تجربه  
كنيم كه نعمت خويش خاص ما كرد و خدا را ستايش مي«: آوردنشستن اردشير، ميتخت

 1.»خود به ما داد و كشور را منقاد ما كرد و بندگان را به اطاعت ما كشانيدموهبت و بركت 
بدانيد «: كندگونه ارائه ميرا اين» معرفت و نعمت و بركت«مسعودي از قول اردشير سپاس اين 

كه در راه اقامه عدل و بسط فضيلت و استواري آثار نيك و عمران بالد و رأفت به خلق خدا 
ها كه ويران شد همي كوشيم و خاطرآسوده داريد كه  و احياي آن قسمتو ترميم اقطار ملك

مند خواهيم داشت و عدالت را قوي و ضعيف با دني و شريف برابر و همگان را از عدالت بهره
كنيم كه چگونه مسعودي بين الگوي  مشاهده مي2.»م كرديرسمي پسنديده و آييني متبع خواه

  .كندهم بسته تصور مياي بهان رابطهداري مبتني بر عدالت و عمرملك

 يپردازد و از قول اردشير دربارهدر ادامه، مسعودي به شرح شأن اخالقي قدرت سياسي مي  
براي «: گويدكار آن براي حفظ فضيلت در پادشاه، ميحفظ اين برتري اخالقي پادشاه و راه

 مردم پست و آميزش آورتر از معاشرتنفس شاه و رئيس و دانشور فرزانه چيزي زيان
اشخاص فرومايه نيست زيرا همچنان كه نفس از آميزش مردم شريف فرزانه واالنژاد اصالح 
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پذيرد از معاشرت فرومايه تباهي گيرد و عيب پذيرد و از فضيلت بگردد و از اخالق پسنديده 
رت دور افتد كه فساد زودتر از صالح به نفس راه يابد چنانكه ويراني زودتر از بنا صو

  1.»پذيرد

هاي اخالقي براي قدرت سياسي به به اين ترتيب، مسعودي بر ضرورت دارا بودن ويژگي  
رسد مخاطب گفتار وي از اين رو به نظر مي. كندمثابه يك فضيلت براي حاكم تأكيد مي

وضعيت سياسي در اكنون عصر خودش است كه آفت قدرت سياسي موجود را عدم ابتناء به 
داند و ارتقاي جايگاه فرومايگان و مردم پست را در نزد حاكمان، دليل اين يفضيلت اخالقي م

چرا كه مسعودي، حاكمان سامان سياسي عصر خود را به دليل فقدان اين . كندامر معرفي مي
د كه مالكان و ينقدر بايهم«: نويسددهد و در شرح اين وضعيت ميامر مورد نقد قرار مي

رد يف و مدبر باشند تا كارها سامان گيق و عادل و عفيكاردان و الكنندگانش خداترس و اداره
ت آباد و در بندها يد كه اركان ملك بدان استوار و واليو منظم شود و چندان مال به دست آ

داري توان نسبت الگوي ملك در اين گفتار مسعودي نيز مي2.»پر نگهبان و دشمن منكوب شود
  .و عمران را متوجه شد

شاه بايد «: گويد از كالم اردشير در باب اهميت عدالت ميي، مسعودي در بازنمايدر ادامه  
و  ]توان برابر ملوك الطوايفي دانستجا آن را ميكه در اين [بسيار داد كند كه داد مايه

و چون پرچم ستم به ديار قومي بجنبد شاهين  نخستين آثار زوال ملك اين است كه داد نماند
 به اين ترتيب، مسعودي در اين گفتار از منطق زوال 3.»كند و آن را واپس زندداد با آن مقابله 

وي در همين خصوص نصيحت . گويدملك و عمران، به دليل فقدان عدالت و داد، سخن مي
قرين يكديگرند و يكي از پسر من دين و شاهي «كند كه اردشير به فرزندش شاپور را ذكر مي

س ملك است و ملك نگهبان دين است هرچه را اساس نباشد نياز نيست، دين اساديگري بي
  4.»معدوم گردد و هر چه نگهبان نداشته باشد تباهي گيرد

دهد شهري، نشان مياش از مباني حكمت سياسي ايرانبه اين ترتيب، مسعودي با بازنمايي  
ويراني رفت از نقصان و كاري است كه وي براي برونكه شرح وي از اين حكمت سياسي راه

  .كندحاكم بر ملك و عمران در خالفت و تمدن اسالمي معاصرش پيشنهاد مي
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شود و روش شهري درهمين جا متوقف نمياما بازنمايي مسعودي از حكمت سياسي ايران  
آميز از شاهان ساساني اي سياسي در قالب پندهاي حكمت اندرزنامهياقتباسي وي در ارائه

در شرح اقدامات شاپور و هرمز ساساني نيز همين روند را ادامه وي . يابدهمچنان ادامه مي
دهد و به اين ترتيب بر هم افقي ميراث باستاني ايران و مقتضيات وضعيت بحراني عصر مي

كند و از اين رو راستاي اين اندرزها را داراي مضموني امروزين براي عصر خود تأكيد مي
  1.كندخودش معرفي مي

هايي كه مسعودي به مثابه امري محوري از آن در حكمت ترين حكايتاما يكي از مهم  
كند، مربوط به بهرام دوم و معروف به ماجراي جغد و پادشاه سياسي ايران ساساني ياد مي

 استنتاجي سياسي كه خروجي اين ماجراست، در بازنمايي مسعودي از برجستگي خاصي 2.است
 عدالت معروف است كه يشهري به چرخهن سياسي ايرايبرخوردار است و در انديشه

ملك جز به شريعت و «: گويدكند و ميرا در قالب الهيات اسالمي بازسازي ميمسعودي آن
قوت . طاعت خدا و عمل به امر و نهي از او قوت نگيرد و شريعت نيز جز به ملك قوام ندارد

اصل نشود و آبادي جز به ملك به مردان است و قوام مردان به مال و مال جز به آبادي ح
عدل صورت نگيرد زيرا عدل ترازوي خداست كه ميان خلق نهاده و سرپرستي بر آن گمارده 

به تبيين تدبيرهاي » ترتيب دين و دولت« اين بار هم مسعودي در ذيل ايضاح 3.»كه شاه است
ايي كه به همايه«پردازد و به شرح هاي ديني و شاهي در پيوند با جامعه ميمدني و سياست

جا بينيم، در اينطور كه مي همان4.يازد، دست مي»گرددهاي ملك استقرار ميوسيله آن پايه
  .دهداي معنادار نشان ميداري و عمران، رابطههم مسعودي بين الگوي ملك

كند  تداوم اين ديدگاه، دوران يزدگرد پسر بهرام را از اين منظر بازنمايي مييوي در ادامه  
» سامان ملك«داري، به پرسش از قالب گفتگوي شاه با حكيم در باب آداب ملكو در 

با رعايا مدارا «: آيدپاسخ آن مجدداً از مفهوم عدالت و در قالب اين جمله بيرون مي. پردازدمي
ها را امن زحمت گرفتن و مطابق عدالت با ايشان مهرباني كردن و راهكردن و حق از ايشان بي

مايه صالح « در ادامه در قالب پاسخ به اين پرسش كه 5.»ام مظلوم را از ظالم گرفتنداشتن و انتق
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وزيران و دستياران وي كه اگر به صالح آيند كار ملك به «: شود، گفته مي»پادشاه چيست؟
موجبات « اين است كه ي؛ و پرسش آخر درباره»صالح گرايد و اگر تباهي كنند به تباهي رود

- پاسخ داده مي» و سربلند كند و چيست كه آن را آرام كند و از پيش بردارد؟فتنه از چه زايد 

ها آيد و از جسارت عوام زايد كه از تحقير خواص پديد آمده باشد و از فتنه از كينه«شود كه 
جوي و ها و هم از بيم توانگر و طمع تنگدست و غفلت لذتها به راز دلگشادگي زبان

ته باشد و آنچه فتنه را بخواباند عالج واقعه پيش از وقوع كردن طلبي محروم قوت گرففرصت
لياست و جايي كه هزل شيرين باشد جدĤ1.»انديش بودن شدن و به هنگام خشم و رضا م  

رساند و از مندي ملك به كمال مي سامانيبه اين ترتيب، مسعودي گفتار خود را در باره  
 رابط و حدفاصل بين پيدايش يگويد و حلقهخن ميموجبات وقوع زوال، يعني پيدايش فتنه، س

عني يمندي ملك و تحقق عمران را رعايت عدالت توسط رأس نهاد دولت، فتنه و سامان
  .كندپادشاه، معرفي مي

 حكمت يترين برهه همين نگرش، بعد از بخش مربوط به اردشير، برجستهياما در ادامه   
 ي عصر انوشيروان اختصاص دارد، به نحوي كه عمدهشهري در نظر مسعودي، بهسياسي ايران

توان در بازنمايي تعابير وي از پردازش مفهوم عدالت و نسبت آن با زوال ملك و عمران را مي
به يك معني انوشيروان در بازنمايي مسعودي از تاريخ .  اين پادشاه مشاهده كرديوي از دوره

  .داري است آرماني الگوي ملكايران باستاني، پادشاهي كمال مطلوب و تحقق

 گفتاري در باب يداري، به ارائهمسعودي پس از شرح اقدامات انوشيروان در ملك  
وي از قول بزرگمهرحكيم به عنوان وزير . پردازدداري ميمحوريت عدالت در آيين ملك

 ي درباره2آيد،شهري نمادي از حكمت به شمار ميانوشيروان كه در حكمت سياسي ايران
نخست ترس از «: گويد، آن را در دوازده مورد باز مي»حكمتي كه سودمند شاه و رعيت باشد«

بايد در همه اين موارد خدا نه خلق را خدا در شهوت و رغبت و ترس و خشم و هوس و مي
منظور داشته باشي، دوم راستي در گفتار و كردار و وفا به عهد و شرط و عهد و پيمان، و سوم 

لما در حادثات امور، چهارم احترام علما و اشراف و مرزداران و سرداران و مشورت با ع
دبيران و بندگان هريك به قدر مراتبشان، پنجم مراقبت قضات و تفتيش كار عمال به اقتضاي 
عدالت و پاداش درستكار و كيفر بدكار، ششم مراقبت از زندانيان كه روزها در كارشان 
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ها و بازارها و ن شوي و بيگناه را رها كني و هفتم مراقت راهبنگري و از وضع بدكار مطمئ
ها، نهم فراهم ها و داد و ستدها، هشتم حسن تأديب رعاياي مجرم و اجراي مجازاتنرخ

آوردن سالح و لوازم جنگ و هم احترام فرزندان و كسان و خويشاوندان و تأمل در مصالح 
بيني كنند و پيش از وقوع انگيز را پيش حوادث بيمازدهم گماشتن مراقبان به دربندها تايآنها، 

عالج آن توان كرد، دوازدهم مراقبت وزيران و بندگان و تعويض آنها كه نادرست و يا 
هاي همه تدبير و سياست«: گويدمسعودي از قول انوشيروان در خصوص اين گفتار مي. »ناتوانند

   1.»شاهانه در اين گفتار جمع است

جاست سازد، آنيگري كه همين موضوع را از قول انوشيروان آشكار مياز گفتارهاي د  
 عدالت را كه در داستان جغد و شاه در عهد هرمز ساساني ذكر كرده، اين بار با يكه چرخه

پادشاهي به سپاه است و سپاه «: گويدكند و ميصراحت در بازنمايي كالم انوشيروان بيان مي
ه آبادي و آبادي به عدل و عدالت به اصالح اعمال و اصالح به مال و مال به خراج، خراج ب

و آن را  و سر همه اين است كه شاه ملك نفس خويش باشداعمال به درستكاري وزيران است 
  2.»تأديب كند كه مالك و نه مملوك آن باشد

هاي نهاد دولت و ارتباط سازماني آن با ژهين گفتار به شرح كار وي در قالب ايمسعود  
ت ملك و عمران بالد، و اعراض از ي آن بهبود وضعيپردازد كه خروجي ميهاي مدنتاسيس

  .آن، موجب زوال ملك و نقصان و ويراني است

شهري در ذيل مفهوم عبرت، داللتي ن رو، بازنمايي مسعودي از حكمت سياسي ايرانياز ا   
ها، براي استين سيد بر ايا تأكبيند و بيرها مين تدبي خود كه آن را خالي از ايدارد براي زمانه

اسي يراث حكمت سي مي، بازخوانيخروج از زوال حاكم بر خالفت و تمدن اسالم
  .كند را پيشنهاد ميي در درون سنت اسالميشهررانيا

  نتيجه

نگاري اسالمي، يكي از رويكردهايي است كه در جريان آن بازخواني انتقادي ميراث تاريخ
از اين منظر، در اين . هاي شايان توجهي فراهم آوردافتهياي مناسب، توان با انتخاب مسئلهمي

 روش و بينش مسعودي در توليد آثار يخلدون دربارهمقاله تالش شد با پرسش از انتخاب ابن
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با بازخواني آثار مسعودي .  معرفتي مسعودي مورد شناسائي قرار گيردينگاري اش، سامانهتاريخ
 يخ ايران باستان بر اساس رويكرد معناكاوي، نشان داده شد كه دشوارهو بازنمايي وي از تاري

نگاري، شناسايي وضعيت تمدن اسالمي در عصر مسعودي از نگارش آثاري در ذيل تاريخ
 ي عصر خود را در قالب مسئلهي تفكر، دشوارهيمسعودي با اين سامانه. خويش بوده است

 ميراث حكمت يفهومي كرده و آن را از دريچهبندي مزوال خالفت و تمدن اسالمي صورت
ت يوي با بازخواني اين ميراث، محور. شهري مورد بررسي انتقادي قرار داده استسياسي ايران

عدالت رادر فهم چگونگي و منطق نقصان ملك و ويراني عمران نشان داده و آن را در قالب 
همچنين، وي به منظور برون .  استاي به مخاطبان معاصر خود ارائه كردهرويكرد اندرزنامه

اش  معاصر خود، الگوي آرماني ملك دارييرفت از وضعيت خاص ملك و عمران در دوره
  .را نيز، در ذيل عدالت انوشيروان كشيده است

 مسعودي در يخلدون در اتخاذ شيوهي انتخاب و تأكيد ابنتوان به انگيزهبه اين ترتيب، مي  
خلدون، بر اين نكته واقف ، چرا كه انگار مسعودي نيز، همچون ابنتوليد علم عمران پي برد

  .تر استگرديده بود كه شباهت گذشته به آينده، از شباهت آب به آب نيز بيش
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