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چکیده

در حااااا حا ااار وجا ا دنداشا ا تصا ا رو روشا ا ام

تاریخنگارانه» نظریهپردامو و

اا « اا

سامو درح مۀ طالعات نظرو رشا

تاریخ را دش ار کرده و ای عضل تبعاً پژوهشگران ح مۀ تاریخنگارو را
نیز در تشخیصدادن و بررسیکردن صداقهاو
شکل و تش ت کرده است.

براو حل ای

سئله ؤل هاو ام

ن تاریخنگارانه دچار

ن تاریخنگارانه الم است تا باا تکیاه

بر آن بهعن ان عنصرو بنیادی ب ان به

«

تاریخنگارانه» و ا
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بخشید و با کمک آن تشخیصدادن صداقها را باهصا رتی اابطه ناد

درآورد؛ بدی نظ ر در پژوهش حا ر فرض بر آن است که گ نههایی
ام آثار ک ب هس ند که برسر اطالق عن ان «

تاریخنگاراناه» باه آناان

اجماعی نا صر وج د دارد .ای آثار « ن الگ » نا یده شدهاند و سپس

کی یت عیار حیث ال اتی در ای

ردنیاام و اال

ن عنصر بنیادی

بررسی اهیت نابع تلقی شده است .برخی ق ضیات تااریخی و همننای

آ مههاو فلس علم بهکاارگیرو عیاار حیاث ال ااتی در ایا نقاش را
ت جیه یکنند .حیث ال اتی و کی یت ای

عیاار ( ؤل اه در ا ن الگا

بدی گ نه است که حیث ال اتی ناظر با ذهنیت حقق دربارۀ سائله و

چگ ا نگی عرفااتبخشاای باادان تلقاای شااده و ساائل ا ر نیااز کش ا

چگ نگی وق ع یاک رویاداد و پاساخ ایا

سائله در بامنماایی رخاداد

درقالب روای ی تاریخی تلقی شده است .کی یت حیاث ال ااتی در ا نی
همنا ا ن تاااراجم عااااجم تا ا اریخ حلااای دینااای (فرهنگنا اااههااااو

ااوت ام ا ن

مندگینا هاو برخی گ نههاو طبقات ا اا و خارا

تاریخنگارانه و درن یجه ه یت ای آثار ناهمسان باا ا ن تااریخنگاراناه
ارمیابی شده است.

ای تحقیق درم رۀ پژوهشهاو ح مۀ فلس ان قادو (تحلیلی تاریخ قارار

دارد و ب نی بر نابع ک ابخانهاو است.
واژههای کلیدی:

تاریخنگارانه حیث ال اتی

 .1بیان مسئله

ای ن ش ه درصدد تبیی نقش حیث ال اتی در ایضا

«

برخی صادیق آن است .بدواً به سئل عد ت جه به روش ساخ

ن الگ .

تاریخنگارانه» و تشاخیص
تاریخنگاراناه

و هر و ر در برشمردن صادیق آن اشااره و باه ارا ا نم ناههاایی ام ایا بایتا ج یهاا
بادرت خ اهد شد؛ سپس به اهمیت ایضا ای

اشاره و در ان او ای قسمت یعنی
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«بیان سئله» به

«حیاث ال ااتی» و نقاش آن در ایضاا

ا « ا تااریخنگاراناه»

پرداخ ه خ اهد شد.
در تعدادو ام آثارو که به بررسی تاریخنگارو اسال ی -ایرانی پرداخ هاند گ ناههاایی
تاریخنگارانه تلقای کاردهاناد کاه در پاذیرش تلقای آناان تردیاد

ام ادبیات ن ش ارو را

وج د دارد .آثارو که مک است بنابر اق ضاو
یگانهاو نیز باشند؛ ا ا ام

ا ع یاک پاژوهش حااوو دادههااو

ن تاریخنگارانه مایز هس ند .بهنظر یرسد عد ت جاه باه ایا

تمایز برخی ام آثارو را که به تاریخ تااریخنگاارو اساال ی پرداخ اهاناد دچاار آشا گی
نم ده است؛ بهعن ان نم نه در یکی ام ای آثار بدون اعماا هرگ ناه ت کیاک و تماایزو

ذیل عن ان «ان اع تاریخنگارو اسال ی» ام ک ب فرق و ذاهب انند لل و نحل ش رس انی
و فِرق الشیع ن بخ ی یا ک ب انساب انند جمهرة النسب کلبای یاا فرهنگنا اههااو تااریخی

همن ن وفیاتاالعیان و انباء ابناء الز ان اب خلکان نا برده شده است (سجادو و عالمماده

 143 133 109 /1 :1375و  . 146در اثرو دیگر وق ی ام شعبههااو تااریخ ساخ گ اه
یش د درکنار سیره و غامو ام رحلهنگارو و وفدنگارو س رنا ههاا ک اب ایاا انا اء

حسبه و سالک و مالک نیز نا برده یش د (ر : .آ ینهوند  . 11-9 /1 :1377اح مااالً
برخی خاطبان در اج ه با ای گ نه دس هبندوها اگر نه با تما ی صادیق برشمرده بلکاه
حداقل با ارمیابی برخی ام آنهاا باهعنا ان ا ن تااریخنگاراناه هامعقیاده نخ اهناد با د؛
بنابرای

نب دن تص رو روش و نسب اً ش ر

ام

«

تااریخنگاراناه» و تماایز آناام

ن غیرتاریخنگاراناه و یاا بایاهمیات ارمیاابیکاردن ایا تماایز ح مال اسات .شاکل
تشخیص صادیق

ن تاریخنگارانه نحصر به تاریخنگاارو قارون اولیا اساال ی نیسات؛

بلکه هر حققی که درح مۀ نقد و یا بررسی تاریخنگاارو یاک دورۀ تااریخی باه پاژوهش
یپردامد با آثارو اجه خ اهد شد که تشخیص اهیت آنها و تعیی اینکه آیا صاداقی
ام

ن تاریخنگارانه هس ند یا خیر براو وو سئلهسام خ اهد شد (آرا . 36 /1 :1386
براساس گزارههاو ف ق یکی ام روریات پرداخ به سئل ای پاژوهش رفاع اب اا

در تشخیص صادیق

ن تاریخنگارانه بهعن ان یکی ام عضالت پژوهش درحا مۀ تااریخ

تاریخنگارو است .اب ا در تشخیص صادیق

ن تاریخنگارانه افازونبار اینکاه پاژوهش
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درح مۀ تاریخ تاریخنگارو را دچار شکل یکناد باراو نظریاهپاردامو و

ا ساامو

درح مۀ تاریخ و تاریخنگارو نیز ایجاد اشکاا اینمایاد .تشا ت و اخا ال نظار درحا مۀ
تشخیص صادیق

تاریخنگارانه روو دیگر ای واقعیت است که اهیم و تعاری

نیاز

در ای ح مه دچار اب ا هس ند؛ بدی دلیل که قلمارو صاادیق و ااهیم داراو رابطاهاو
دوس یه و ناظر با یکدیگر یباشند؛ به همی دلیل است که ح ی کالینگ ود نیز براو ارا ا
ا ن

ا ی ام تاااریخ و تاااریخنگااارو بااه ارا ا عیارهااایی بااراو تشااخیص و تعری ا

تاریخ نگارانه یپردامد (کالینگ ود  . 20-18 /1 :1385در اهمیت کی یت تلقی ام صادیق
تاریخنگارو همی باس کاه چنانناه گ ناههاایی همنا ن طبقاات انسااب لال و نحال
ن تااریخنگاراناه درنظار گرف اه شا ند در

ا و

زارات رحله و عاجم شعرا به ثاب

تعری ی که ام تاریخنگارو ارا ه خ اهد شد ایجاد تمایز یکند .ام دیگر س و ای

شکل

باعث شده است تشخیص صادیق

ن دیگر شاخههاو تاریخنگارو نیاز خاالی ام شاب ه و

ایراد نباشد؛ ثالً برخی ام پژوهشگران ک ب س رنا ه یا زارات یا ح ای عااجمی را کاه باه
عرفی شعراو یک نطقه اخ صاص داش هاند هم

ن تاریخنگارو حلای تلقای کاردهاناد

(ر : .قن ات  30-28 /1 :1387؛ مینلی 10 /1 :1391؛ خیراندیش  3 :1380و . 7
براو پاسخدادن به عضالت ف ق چه باید کرد؟ تبیی
است .چناننه با هد

ایضا یک

صرفاً ام راهکارهایی همن ن تعری

باالشاره 1اس اده ش د دس رسی بادی هاد
بهط ر کلی و بنابر دالیل نطقی 2تعری
گرفت تعری
عل

عناو یک

ا ارو دشا ار
یاا تعریا

ناا مک خ اهاد شاد .صار نظار ام اینکاه

را نمیت ان تن ا روی عنابخش به اهیم درنظار

تاریخنگارانه نیام ناد ااهیم دیگارو اسات کاه خا د

و شخصی داش ه باشند؛ حاا آنکه در اکثر تعاری

ا

ام اصطالحاتی همن ن «رخاداد»

و «وقایع تاریخی» کمک گرف ه شده است که خ د نیام ند تعری

و ایضا

هس ند.

در پاسخ به سئل اصلی قالاه و در گاا نخسات عیاار ( ؤل اه او ان خااب و تعریا
یش د؛ سپس تالش خ اهد شد تا بهگ نهاو دیالک یک بهسا و پاساخگا یی بادی

 .2ر : .چالمرم  100 /1 :1374و .101

سائله

1. Ostensive Definition

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 9 /

گا برداریم؛ بدی شکل که با تکیه بر برخی صادیق و کش
در آنهااا بااه تصا ر و

ا ی ام ا تاااریخنگارانااه دساات یااابیم و باااکمااک عیارهااا و

ؤل ههاو ای تص ر و

برخی صادیق رد ناقشه را بررسی کنیم.

نطق گزینش عیار ( ؤل
تاریخی عیار

کی یات ایا

عیاار ( ؤل اه

حیث ال اتی نا

باه باانی خ ل ای اسات .بناابر دالیال

ع براو تشخیص ه یت آثار نابسنده است و درنظرگرف

عیار حیاث

ال اااتی یااک اارورت تلقاای اایش ا د .فااارا ام ای ا عقب ا تح ا ا و تغی ار تاااریخی در
تاریخنگارو اسال ی ا رومه بهکارگیرو عیار حیث ال اتی بهعن ان عیار تمایز ح مههااو
داخل و همپ شان عرف ی ام ت جیه عرفتشناخ ی پدیدارشناساانه نیاز برخا ردار اسات.
پسام ت
ای

یح نح ۀ گزینش عیار زب ر و بهط ر جز نظ ر ام

قاله را یت ان ای گ نه ت

ا حیاث ال ااتی در

یح داد :پرسشها و ج التی که در ذها

دارد و تص رو که ام ساموکار پاسخگ یی و عرفتج یی به ایا

ا ر وجا د

ج ا الت در ذها وو

نقش بس ه است؛ باه عباارت دیگار تصا ر حقاق ام حقیقات و عرفات و رابطا ایا دو را
یت ان بهعن ان حیث ال اتی وو درنظر گرفت.
با اس اده ام ت

یحات ارا هشده سئل اصلی قاله ای گ ناه صا رتبنادو ایشا د:

نمایش اب ا در
ای

تاریخنگارانه و بهکارگیرو حیث ال اتی براو و

بخشیدن به

.

 .2پیشینۀ تحقیق

ظاهراً سئل ایضا
دورۀ عاصر

تاریخنگارانه و تمایز آن ام

ن غیرتاریخنگارانه تا پایشام

عیت نداش ه است .در اواخر قرون چ اردهم و پانزدهم یالدو درح مۀ

تمدن اسال ی برخی ام أل ی و حدثی همن ن ایجای کاافیجی و ساخاوو باه تعری ای
تجریدو ام تاریخ و تاریخنگارو نیاام پیادا کردناد (رومن ااا  26 /1 :1365؛ ا اا تعااری
گ ناگ ن آنان ام نظر عل

دینی ارا ه شده است و آنها با رویکرد علام حادیث درصادد

پاسخگ یی به سا ل عرفتشناخ ی و روششناخ ی تاریخ برآ دناد .در دوران عاصار نیاز
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ردت جه جدو حققی نب ده و بدی ترتیب ایا

سئل ای پژوهش

ا ع ام ادبیاات

تحقیقی غنی ب ره ند نیست.
سئله اشاره کرده و تعداد کم ارو پاساخگا یی بادان را

تن ا عدودو ام حققی بدی

وج همت خ یش قرار دادهاند و های یاک در راه تبیای ایا

ا ام قا التی همانناد

حیث ال اتی ب ره نگرف هاند.
رابینس ن ام عدود پژوهشگران ح مۀ تاریخ تاریخنگارو اسال ی اسات کاه خا د را باا
سئل اب ا در

ن تاریخنگارانه رودررو دیده و صا حات قابال تا ج ی

و صادیق

ام ک اب خ یش را به بیان و حل ای

سئله اخ صاص داده است؛ باوج د ای

ایرادو بادی

شر نیز به رویکرد رابینس ن وارد است که وو بهشاکلی انظم و ساا انمند باا ایا
ع

اجه نشده و همی

سائله

جب شده است در قاطعی ام پاسخگ یی به سائله دچاار

شکل ش د .وو درراس او روش شدن سئله و پاسخدادن بدان به سانخشناسای پرداخ اه و
صادیق گ نههایی را که بهعن ان

ن تاریخنگارانه تشخیص داده برشامرده اسات؛ ا اا او

نیز همن ن اغلب حققانی که به سنخشناسی

ن تااریخنگاراناه پرداخ اهاناد ام ااهیم و
1

عیارهایی ب م اس اده کرده است؛ ثالً در ت جیه اینکه چرا گ نههایی همنا ن انسااب را
گ نهاو ام

ن تاریخنگاراناه حسا ب نکارده تل یحااً باه ساه دلیال اشااره نما ده اسات

(رابینس ن  : 118 :1392دلیل نخست اینکه گ نههایی را که بهمعام وو ام صاادیق ا ن
تاریخنگارانه هس ند واجد تاریخ ش رکی دانس ه و تلقی وو ای است که گ نهاو همنا ن
انساب ام ای پیشین ش ر

حرو ب ده است؛ دو ای دلیال وو ایا با ده کاه در سانت

اسال ی ؤل ان ای آثار را ر نشمردهاند؛ دلیل س ی که او در سراسر ک اب نیاز بارهاا
بدان

سل شده ایا با ده کاه سابک ساا اندهای روایاات در آثاارو همنا ن انسااب

گاهنگارو را در درج دو قارار داده اسات .درباارۀ دلیال اوا یاا هماان اتکاا بار تاریخنا
شر

ای

گذش

شر

سئله وج د دارد که در وهلا نخسات رابینسا ن بایاد خا انش خا د ام ایا
ردادعا را ارا ه یکرد و ثانیاً ت

 .1در ای قسمت ام قاله

یح یداد که چرا واجد یا فاقد پیشاین

ع بحث اح ساب یا عد اح ساب انساب نب ده؛ بلکه ناقشه برسر روش و اابطههااو

روش ای اح ساب یا عد اح ساب است.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 11 /

شر

ب دن به عناو همسنخب دن

ن نیز هست .دلیل دو وو که ایتا ان آن را یکای

ام نقا تناقضآ یز عملکرد رابینس ن تلقی کرد رویکرد او به پذیرش یا رد تلقای پیشاینیان
ام

و صادیق تاریخنگاارو اسات؛ درحاالی کاه در جاایی ام ک ااب صاریحاً اشااره

یکند« :به جریان انداخ دوبارۀ ق لهبندوهاو اصلی ...نمیت اند اا را باهسا و عناایی
واحد و ع بر ام

ن تاریخی یا گ نههاو تاریخنگارو راهنمایی کنناد» (هماان 122 :؛ ا اا

هم در سانخ شناسای خا د و تعلیال چرایای عاد اح سااب برخای گ ناههاا باهعنا ان ا ن
تاریخنگارانه و هم در جایی که به ارا تعری

تاریخنگارو و اصطال شناسی آن پرداخ ه

شاب ت انگارههاو قد ا با فر یههاو خ دش را یکی ام دالیل درس ی تلقی خا د باهشامار
آورده اساات (همااان 117 :و  . 121دلیاال ساا ی کااه رابینساا ن باار آن تأکیااد ورمیااده
برخ ردارنب دن آثارو همن ن انساب ام ت الی یاا نظام م اانی با ده اسات؛ افازونبار ایا
رابینس ن عنصر ت الی م انی را بهعن ان عیار تعیی کنندۀ ه یت
گرف ه و اهیت خیلی ام گ نهها را تن ا با اس اده ام همی
 135؛ ا ا شکل ای است که وو دایرۀ

ن تااریخنگاراناه باهکاار

عیار ارمیابی کرده اسات (هماان:

ی ای اصطال «ت الی م انی» را بهصاراحت

شخص نکارده اسات (هماان 54 :و  55؛ باهویاژه اینکاه عباارت «تا الی م اانی امنی یاا
تل یحی» که ت سط وو در قابل «ت الی م انی تصاریحی و آشاکار» باهکاار ایرود بسایار
ت سیرپذیر است .رابینس ن در پاسخگ یی به ای گ نه سا ل بایتا ج ی کارده و بااکماک
عنصر ت الی م انی و بهگ نهاو ن انرَوشانه به روشا کاردن پاساخ برخای ام ساا ل بغارن
همن ن تعری

ه یات تااریخنگاارو ا ر

گ نا اخباار و همننای ن ای ریشاهگارف

تاریخ نگارو اسال ی ام قرآن و سنت ایا العرب پرداخ ه اسات (هماان 119 99 98 36 :و
 . 120یت ان به یک نم ن دیگر ام شکالت رویکرد گنگ و غیرشا ا

رابینسا ن بادی

شر اشاره کرد که وو گاه نی را صرفاً بدی دلیل که مکا اسات باراو پاژوهشهااو
تاریخی حاوو اطالعاتی ید باشد
خ دش نیز در جاو دیگرو ام تألی

تاریخنگارانه تلقی کرده اسات؛ حااا آنکاه ح ای
خ یش ایا رویاه را نادرسات دانسا ه اسات (هماان:

 . 118بهط ر کلی بهنظر یرسد که دربرداشا اطالعاات یاد باراو پاژوهش تااریخی
ال

قابل اع مادو براو ارمیابی

ن نباشد؛ میارا بارحساب

ا ع پاژوهش تااریخی
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طی

گس رده و ن عی ام

ن ام قرآن کریم تا ک ب فق ای و حادیثی ایت انناد واجاد

اطالعات تاریخی می باشاند؛ اثالً چنانناه یکای ام ضاا ی تااریخ اج مااعی

ا ع

پژوهش باشد بسیارو ام آثار ت سیرو فق ی و حدیثی حاوو انبا هی ام اطالعاات تااریخ
اج ماعی هس ند ( سایپا ر و نا رایی  14 /1 :1391؛ بادی ترتیاب بایاد در صاحت ایا
انگاره تردید کرد که بهاع بار وج د اطالعاتی خاص ب ان نی را تاریخنگارانه شمرد.
رومن اا نیز ام عدود حققانی است که در رویارویی باا طیا

گسا ردۀ ناابع ک ا ب

اسااال ی در قاارون اولیاا هجاارو قماارو خاا د را بااا شااکل تشااخیص صااادیق اا ن
تاریخنگارانه

اجه دیده است (رومن اا  . 28 /1 :1365وو در جایگاه پاسخگ یی به ای
انسجا و همساامو باا یکدیگرناد .او در

سئله قرار یگیرد؛ ولی پاسخهایش فاقد و

بحث ردهبندو آثار ادبی بهعن ان ک ابهاو تاریخی یا غیرتاریخی باا ایا

سائله روباهرو و

دچار سرگردانی یش د .او اشاره یکند که دربارۀ ک ب سرگذش نا ه یا تاریخهاو حلی
که میر عن ان تاریخ یآیند و اطالعات تاریخی خ صرو بهدست یدهند یا هی اطالعای
دربر ندارند چه حکمی یت ان کرد .ظاهراً ن س وج د اطالعاات تااریخی در یاک ا
یکی ام ال هاو او براو تلقی آن اثر بهعن ان نم نهاو ام

ن تاریخنگارو ب ده اسات و

ام آنجا که ک ب زب ر فاقد ای ویژگی ب دهاند وو دچار آش گی شده اسات .در ساط ر
باال اشاره شد که دربرداش اطالعات ید براو پژوهشهاو تاریخی ال
تعیی

اهیت

ن تاریخنگارانه نیست .در تعیی

ناسبی براو

صادیق نیز ای آشا گیهاا بیشا ر نمایاان

یش ند (همان 179 /1 :و . 184
آقاجرو ام عدود کساانی اسات کاه باه سائل زبا ر اشااره و عاد تماایز یاان ناابع

تاریخی 1با نابع تااریخنگاارو 2را یاک خطااو عرفاتشاناخ ی و روششاناخ ی ارمیاابی
اایکنااد (حضاارتی  . 78 /1 :1381وو همنناای بااه ارا اا تعری اای ام نااابع تاااریخی و
تاریخنگارو پرداخ ه و رابطهاو امن ع عم

و خص ص طلق را یان نابع تاریخی و ناابع

تاااریخنگااارو ترساایم کاارده اساات .او نااابع تاااریخی را بار دو نا ع عرف اای (ن شا ارو و
غیر عرف ی (غیرن ش ارو تقسایم ایکناد و ذیال بخاش ناابع عرف ای (ن شا ارو

ناابع

1. Historical Sources
2. Historiographical Sources
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تاریخ نگارو را درکنار جغرافیا فقه ادبیات و ...در یاک جم عاه ایگنجاناد (هماان/1 :
صادیق نابع رد ناقشه نمیش د؛ همننی خلی ه م ان قاد ام

 78؛ ا ا وارد بحث تعیی

عااد ت کیااک ا ن تاااریخنگارانااه ام ا ن غیاارتاااریخنگارانااه ا ن را بااهعنا ان ا ن
تاریخنگارانه درنظر یگیرد که «ت سط ر و با هد
نگارش یاف ه باشند» .وو تاریخهااى عما
ها و تاریخال مراها را صادیق

ف

ثبت وقایع و رویدادهاى تااریخ

سلسالهاى حلا و ن ای ااً ا اردى همنا ن

ن تاریخنگارانه و شااهنا فردوسای و سیاسا نا ه را

صادیقی ام ا ن غیرتااریخنگاراناه قلماداد ایکناد (خلی اه  20 /1 :1392و  . 21پیشا ر
دربارۀ حدودیتهاو تعری

اهیم ساخ گ اه شاد؛ ام

بهعن ان تن ا راهکار تعیی

اینکه کلیدواژههاو « ر » «واقعه» «رویداد» « بط» و «هد » خا د نیام ناد ت
تعری اند .گاه ؤل ان آثارو غیرتاریخنگارانه صریحاً هد

ایح و

خ د بنیبر نگاش تااریخ را

بامگ کردهاند .دول شاه سمرقندو در یک ص حه ساه باار بادی نک اه اشااره کارده اسات
(دول شاه سمرقندو . 13 :1382
کالینگ ود «
که ای
اهیت

کلی تاریخ» را در چ ار ویژگی اصلی خالصه و تصریح کرده اسات
به دوران جدید است .وو ام ای چ اار عیاار باه ثابا ابازار سانجش

رب

ن تاریخنگارانه ب ره گرف ه است؛ ثالً باراو بررسای اهیات ک یباههااو باسا انی

بی الن ری و براساس چ ار ویژگی ذک ر ین یسد« :ام دیدگاه نگارنده ای ]ک یباههااو
س رو[ چیزو نیست که ا

تاریخی بخ انیم» (کالینگ ود  20-18 :1385؛ ا ا بهدلیل

سئله رویکرد و گس رۀ م انی -کانی
پاسخگ یی به سئل ای
ایضا

«

اوت پژوهش کالینگ ود ام عیارهاو وو باراو

قاله چندان نمیت ان ب ره برد .سئله و ج ا اصلی کاالینگ ود

تاریخی» نیسات؛ بلکاه برشامردن عیارهااو چ ارگانا زبا ر یکای ام

قد اتی اسات کاه وو را در حقاقسااخ هاد
درقالب یک اثر س رگ با ارا خ انشی ام

اصالیاش یاارو ایدهاد .کاالینگ ود
ا ع و روششناسای تااریخ بار آن

است که عرفات تااریخی را باه شااخهاو سا قل ام دیگار گ ناههااو عرفات بادا ساامد
(اس ن رد  30-27 :1387؛ بنابرای با هدفی که کالینگ ود در تعقیاب آن اسات باراو وو
اهمی ی ندارد که با اِعماا عیارهاو او در تما تاریخنگارو باسا انی ی ناانی -رو ای تن اا

 / 14آشفتگی در مفهوم «متن تاریخنگارانه» و نقش «حیث التفاتی» در ایضاح این مفهوم

نم نههایی انگشتشامار ام آثاار هارودوت تاسای س و تااحادو پلیاب و لیا و باهعنا ان
صادیق

ن تاریخنگارانه باقی ای اناد .افازونبار شاکل اذک ر باامۀ م اانی پاژوهش

کالینگ ود نیز بهفراخ ر سئله بسیار فرا اسات .وو در اج اه باا ک یباههااو سا رو و
ن شابه که عط

به اعماا خدایان هس ند رب

یکی ام ویژگیهاو تاریخنگارو تعری
ن تاریخنگارانه و چه

ب دن

ن به افعاا آد ی را بهعن ان

یکند؛ حاا آنکه در بامۀ م اانی ایا

نی که غیرتاریخنگارانه ارمیابی شدهاند رب

هس ند و لذا بهکارگیرو چنی

عیارو در ای

قالاه چاه

به افعااا آد ای

قاله ت جیهناپاذیر خ اهاد با د (کاالینگ ود

. 56-27 :1385
ع و م ین اثر خ یش بهشکلی گاذرا و امنی باا

اس ن رد نیز با ت جه به اق ضاو

بررسی پیشین تاریخنگارو غربی به سئل تمایز

ن تاریخنگارانه ام

ن شاابه پرداخ اه

است .وو سااشمار1ها و گاهشمار2ها را بهعن ان آثارو بر یشمارد که «هارچناد رویادادها

را درقالب م ان تنظیم یکنند به عناو واقعی کلمه آثار تاریخی بهشامار نمایآیناد» .وو
بااهدلیاال فقاادان آغااام و پایااان

ا ع ح ا رو و ت ا الیهاااو پایاادار و همنناای وج ا د

شکا هاو م انی در بافت روایت سااشمارها را

ن تاریخنگارانه حس ب نمیکناد .او

همننی گاهشمارها را نیز علیرغم ت ایبا دن ام کاسا یهااو فا ق و باهدلیال آنناه آن را
فقدان عنا ینا د
و جنس

تاریخنگارانه برنمیشمارد .عیارهاو اس ن رد نیز با ت جه باه بافات

اوت اثر او در ای

قاله قابل اس اده نیست (اس ن رد . 357-355 :1387

ها ریز نیز با رویکرد خاص خ د بدی

سئله پرداخ ه اسات؛ بادی شار کاه اب ادا باه

طبقهبندو نابع 3بادرت کرده و دربرداش دادههاا را اال

قارار داده اسات .وو هاد

خ د را ایجاد یک چ ارچ ب کلی که دربردارندۀ تما ی اد و دادهها باشد قلماداد کارده
اساات؛ بنااابرای

صااریحاً و اا

و انعطااا

ساانخشناساای را اا ردنظاار قاارار داده و ام

پینیدگیهاو تئ ریک رووگردان شده است .ها ریز نابع را براساس خصایص ظااهرو
آنها دس هبندو کرده است؛ لذا تما ی آثار ک بی را که براو خاطبان عم ی و نه باراو
1. Annals
2. Chronicles
3. Source
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اس ادۀ س قیم در نظا ادارو و بامرگاانی ت لیاد شادهاناد تحات عنا ان «روایات و ا ن

ادبی »1گنجانیده و گس رهاو ام آثار ام شعر و جُنگ ادبی تا فرهنگنا هها و گاهنگاروهاا را
ردنظر قرار داده است (. Humphreys, 1991: 25
 .3متون الگو و منطق گزینش معیار (مؤلفۀ) حیث التفاتی
در ای

2

قاله گ نههاو تاریخنگارو عم ی سلسلهاو تاکنگاارو و تااریخهااو حلای

دنی و 3فصل ش ر

تلقی دیرومی و ا رومی ام

برشمردن آنها درم رۀ

تاریخنگاراناه با ده و درخصا ص

ن تاریخنگارانه وفاقی نا صر وج د دارد.4

یکی ام دالیلی که براساس آن گ نههاو ذک ر بهعن ان ا ن الگا برگزیاده شادند
ای است که

ن ذک ر طی چند قرن بهص رت س مر بهعن ان گ نههاو تاریخنگارو باه

حیات خ د ادا ه داده و دچار حذ

یا اس حاله در گ نههاو دیگر نشده و چاه بساا حاصال

تط ر و تکا ل برخی ام دیگر گ نهها ب دند و یت ان بر آنهاا باه ثابا یاک سانت پایادار
تاریخنگارو تکیه و تمرکز کرد؛ همانند ح مۀ حدیث در گس رۀ تاریخ نیاز آثاار حجایم و
جا ع ام حجم و اع بار آثار و گ نههاو قبلی کاست .درط ا دو تا سه قرن نخست هجارو
دیگر عصر تکنگاروهاو نسب اً فشرده و تک
ک ابهاو صّل و چند
ق لهاو تک

عی سپرو و تااریخنگاارو وارد عصار

عی یا به عبارتی وارد عصار جاا عنگاارو 5شاد و آثاار ردّه

عی ناقب و تکنگارو ف حات جذب آثاار جاا عی همنا ن تااریخ

طبرو شدند (رابینس ن  90 82 80 :1392و 91؛ واقدو بیتا23-18 /1 :؛ سزگی

 400 397 372و 410؛ اب ندیم  170-151 :1346؛ بنابرای

:1380

عالوهبر عاد ناقشاه بارسار

1. Narrative and Literary Texts

 .2ک بی که به وقایع دوران تن ا یک پادشاه اخ صاص دارند؛ همانند ظ رنا شا ی و دُرۀ نادره.

 .3رومن اا تاریخهاو حلی ح مۀ تمدن اسال ی را بر دو گ ن دینی و دنی و تقسیم ایکناد (رومن ااا 173 /1 :1365
و . 190تاریخ سیس ان و تاریخ بخارا نم نههایی ام ت اریخ حلی دنی و هس ند.

 .4رابینساا ن و هااا ریز نیااز بااه ارا اا ساانخشناساای اا ن تاااریخنگاراناا اسااال ی پرداخ ااهانااد (رابینساا ن :1389
115؛. Humphreys, 1991: 130 and 131

 .5رابینس ن .77 :1389
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اهیت ک ب تاریخنگارو عم ی تکنگارو سلسلهاو و حلای دنیا و دوا و اسا مرار
آنها در پارادایم تاریخنگارو نیز پش ان گزینش آنهاست.
در م
ا رومی ام

آن گ نه کاه پیشا ر گ ایم صاادیقی کاه فصال شا ر

تلقای دیارومی و

تاریخنگارانه هس ند بهعن ان ا ن الگا ا ردنظار قارار ایگیرناد .دلیال

بادرت بدی ا ر آن است که نمیت ان تما ک بی را که در قارون گذشا ه و ت ساط قاد ا
صادیق تاریخنگارو تلقی یشدهاند ا رومه نیز صداق تاریخنگارو تلقی کرد .برخای ام
گ نههایی را که بعضی ام قد ا بهعن ان شعبات تاریخ و علماالخبار پذیرف اه ب دناد ا ارومه
نمیت ان گ نه یاا شااخهاو ام تااریخنگاارو تصا ر نما د (ر : .رومن ااا . 19 /2 :1368
عناوی ک بی که بهعن ان آثار تاریخنگارانه به آنهاا اشااره شاده نیاز بیاانگر ایا اسات کاه
نمیت ان تلقی قد ا ام تااریخنگاارو را کاا الً پاذیرفت (ر : .آ یناهوناد -244 /1 :1377
246؛ اب ندیم  . 220 :1346در ک ب ح مۀ ف رستن یسی و طبقاهبنادو علا نیاز درباارۀ

جایگاه و حدود و ثغ ر تاریخ سردرگمی و اخ ال بهچشم یخ رد.1

براو روش ساخ چرایی بهکارگیرو عیار حیث ال اتی باید باه قطاع م اانی اب ادایی
تاریخ تاریخنگارو اسال ی نیز رج ع کرد .ای دوران (دو تاا ساه قارن نخسات هجارو را
یت ان دوران گذار یا بهتعبیر خالدو دوران ن گی 2نا ید (Khalidi. 1994: 28؛ شا لر

 . 33 :1393در ای دوران گذار حدیث باا تسالط بار تااریخنگاارو ال اا بخاش نخسا ی

ریخاات و روشهاااو تاااریخنگااارو با ده اساات (ش ا لر 179-117 115-108 49 :1393؛
 . Khalidi, 1994: 17, 18, 81در ایا دوران گاذار نشاانههااو میاادو وجا د دارد کاه
بیانگر تردید دربارۀ اصالت و تشخص تاریخنگارو است؛ ا ا کمکام درطا ا سادههاا ایا
نشانههاو وابس گی به حدیث مایل شدند و تااریخنگاارو باه اسا قالا نسابی دسات یافات
(Khalidi, 1994: 4؛ رابینساا ن  182 179 176 175 :1392و 190؛ Humphreys,

 . 1991: 130پدیدآ دن اخ ال

عی در یان آثار عط

به گذش ه حص ا همی

دوران گذار است و یکای ام دالیال دخیالکاردن عیاار حیاث ال ااتی نیاز همای اخا ال
 .1بهعن ان نم نه ر : .اب نادیم  201 193 4 :1346و 256؛ فخار رامو  :1346ف رسات اب ادایی؛ خا ارم ی :1347
140-100؛ حاجیخلی ه  199 178 :1362-1360و 271؛ ت ان و  412 59-56 :1967و .413

2. INCUBATION PERIOD
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عی ب د؛ میرا براو تشخیص و تمایز ای گ نه

ن بهکاارگیرو عیارهاایی همنا ن

ع بسنده نخ اهد ب د.
فارا ام باحث تاریخی ذک ر نیز ان خااب عیاار حیاث ال ااتی
بهدلیل نزدیکی و تداخل

جاه اسات .ا ارومه

عات در برخی ام رش ههااو نزدیاک باه هام و پدیادآ ادن

باحث یانرش هاو پذیرش حیث ال اتی بهعن ان عیار تمایز ایا گ ناه رشا ههااو علمای
ص رت گرف ه است (حضرتی  63 /1 :1381و . 66
 .4حیث التفاتی

1
2

یکی ام اهیم کلیدو درح مۀ پدیدارشناسی حیاث ال ااتی یاا قصاد ندو اسات .حیاث

ال اتی یا قصد ندو بدی

عناست که هم فعالیاتهااو انساان کاه عطا

تجرب ا ر یباشد ال اتی (قصد ند هس ند .آگاهی ها همه

باه شاناخت و

جه عی ها یاا علاقهااو

شناسایی 3خاصی هس ند .آد ی اگر تخیل ایورمد خیااا وو یاک عای خیاالی همنا ن
سیمرا یا دی را حا ر یسامد .وق ی درحاا یادآورو اسات یاک عای

ربا

باه م اان

گذش ه را بهخاطر یآورد .در ت کر دکارتی آگاهی یک کنش واحد و یکن اخات تلقای
یشد .برخال

ای تلقی در پدیدارشناسی انا اع

ااوتی ام ال اات وجا د دارد کاه باا

ان اع گ نااگ نی ام اشایا ا الم اناد؛ اثالً وق ای شایء اادو عما لی نگریسا ه ایشا د
ال اتهاو تص رو و وق ای یاک عکاس یاا نقاشای را ایبیناد ال اات تصا یرو باذوا
یش د و باید حیث ال اتی تغییار کناد (س ک ل فساکی  75 70 /1 :1387و 76؛ ه سارا
 89 :1372و  . 90درواقع ادرا

و علق آن دو وج د جدا ام هم نیس ند کاه بعادها یاان

آنها رابطهاو برقرار ش د؛ بلکه بنابر همان تالم ی که بهنحا و باراو آنهاا اساسای اسات
یکدیگر را قابالً تعری

یکنند ...« .در خار ام ای تالم و همبس گی نه ادراکی وج د

دارد و نه ُدرکی» (دارتیگ 23 :1373؛ شاکرو  . 130 :1389بناابر آنناه درباارۀ
حیث ال اتی گ ه شد شخص یش د آننه حقیقت ادرا

ا

تاریخی را بهوج د یآورد
1. Intentionality
2. Phenomenology
3. Object
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حرکت ذهنی -عرف ی ر بهس و ابژههاو وو است .بهنظر ایرساد احصال حرکات
ر بهس و ابژههاو وو به ت لید ن ع خاصی ام عرفت نجر شده که تجلی ایا
بهن ب خ د

عرفات

ن ویژهاو را پدید آورده است.

با چشمپ شی ام دیگر موایا و جنبههاو فلس ی
اذک ر

راد ام اصاطال

ا حیاث ال ااتی در ایا پاژوهش

ا ی اسات کاه در یاان پژوهشاگران ایرانای درقالاب تعاابیر

دیگرو همن ن «ان ظاار» «ت سایر» (حضارتی  63 /1 :1381و  71و «رویکارد» (صایا یان
 74 /1 :1393نیز بهکار رف ه است .وجه ش ر
بر دیگر ع ا ل و عیارهاو میزۀ عل
بهکارگیرو ای
س قل و

ای تعابیر تأکید بر اول یت و سایطرۀ ایا
همن ن «

ع» و «روش» است.

عیار بدان عناست که اثارو علاق باه یاک حا مۀ ال اات یاا ت سایر

اوت ام اثرو است که تحت ت سیر یاا ال اات داناش و عرفات دیگارو پدیاد

آ ده باشد؛ ح ی اگر ای دو اثر داراو

ع شا رکی باشاند (حضارتی -63 /1 :1381

65؛ نص ربخت 1392/11/30؛ کالینگ ود. 157 :1385 1

اکن ن باید بدی پرسش پاسخ داد که کی یت حیث ال اتی ر ام چه قرار ب ده است.
اصلیتری پرسش یا سئل

ر

ای گازارش عبارت

گزارش رخداد ب ده که صر

و تجربه ( عرفت را هماراه داشا ه اسات .درواقاع در رویکارد ا ر باه گذشا ه صار
حص ا ام واقع تاریخی به عناو حص ا عرفت تاریخی هم حس ب شده و بدی ترتیاب
خ د حادث تاریخی ن یج حادث تاریخی را ت
عرف ی بامنمایی رخداد راد

یح یداد (همان ؛ بناابرای در ایا شااخ

با تبیی و ت جیه سائل پاژوهش با د .ایا گ ناه پنداشا ه

یشد که گزارش رخداد همراه خ د عبرت و تجربه را بهدنباا یآورد که ای کلیادواژۀ
«عبرت» همان تلقی ر ام عرفت با د؛ پاس باهطا ر کلای هاد
آم دن و کاویدن و تبیی
(رابینس ن  . 47 :1392وظی

بلکه آ مش و ال ا گرف امطریق ت
ر

رخاان سان ی ناه

یح و تمثیل با ده اسات

تشخیص اخبار ثاق گنجانادن آنهاا در چیاد ان و

 .1الب ه کانت بهلحاظ م انی پیشام دوران کاربرد پدیدارشناسان حیث ال اتی یمیس ه اسات و تن اا باراو نشااندادن
ردپایی ام ای

گزارهها اشاره شد.

و نقش آن در ایجاد تمایز یان عارفی که ح ای عطا

باه یاک

ا ع واحاد هسا ند بادی
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ترتیبی رد قب ا و ن ای ااً رسااندن عرف ای عینای و بادون دخالات ا ر ام رخادادهاو
گذش ه ب ده است (. Humphreys, 1991: 74 and 181
بُعد دیگرو ام ال ات تاریخی به ذهنیت ر دربارۀ
ذه

«گذش ه» رتبط اسات .در

گذش ه 1پی س ه و یکپارچه تص ر یشاد و بار بنااو همای پی سا گی بحاث

ر

عیت ییافت .ر براو تجسمبخشایدن باه ایا ال اات و ذهنیات

تجربه و عبرت

بهس و گزینش سلسلههاو سیاسی س مر و بادوا بهعن ان

ع خ د ب د (طبرو :1375

 34و . 628
ر با ای پیشفرض که رخدادها و کنشهاو کارگزاران تاریخ آین قاصد و نیات
آنهاساات و رخاادادهاو تاااریخی نسااجم و منجیااروار هس ا ند روایاات صاار
عرفتج یی ابزارو تا و تما ایدیاد؛ بناابرای
نظ هاو نظرو ش مل بر تعاری

ا ر

را بااراو

خا د را باینیاام ام دسا گاه یاا

و ااهیم ایدیاد .نظارات اسا ن رد در قایسا نحا ۀ

ال ات ر و پژوهشگران دیگر ح مههاو عرفت در رابطه با فرایند پدیدارشدن سئله و
ساااموکار پاسااخگ ا یی باادان ؤیااد ح ا هماای رویکاارد ح اای در برخاای نحلااههاااو

تاریخنگارو ا رومی  2است (اس ن رد . 348 /1 :1384
در ذه

ر

ای تص ر وجا د داشات کاه همای رخادادهاو گذشا ه در آیناده نیاز

تکاارار اایشا ند و خاطااب اایت انااد بااا قایسا رویکردهاااو اتخاااذشااده و ن ااای آنهااا
تجربه اندومو کند (به عن ان نم نه ر : .مریا کا ب 74 /1 :1389؛ یرخ اناد /1 :1338
11؛ رعشی . 7 /1 :1364
 .5ارزیابی برخی مصادیق مورد مناقشه باکمک معیار «حیث التفاتی»

ک ب عجم تراجم فرهنگنا هها (ت اریخ حلی دینی و طبقات امجمله گ نههایی هسا ند

که بهنظر یرسد

اوت ام

ن تاریخنگارانه باشند .اگرچاه تااریخنگاارو در سادههااو

نخس ی هجرو پی ند عمیقی با حدیث داشات کامکام خا د را ام میار سالط ایا داناش
 .1آننه ا رومه تاریخ یا تاریخ به ثاب یک رخداد ( History as Eventنا یده یش د.
 .2کمّ و کی

تاریخنگارو ا روم خار ام

ع ای

قاله است.
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رهانید؛ ا ا دانش حدیث و گ نههااو عجام طبقاات و تاراجم داراو پی نادو ناگسسا نی
جب ایجاد حیث ال اتی تقریباً یکسان و ن یج ااً ت لیاد ا ن

ب ده و ای ارتبا تنگاتنگ

شاب ی شد .براو روش تر شدن ب ر ای

ع باید به تحلیل بیش ر اهیت ال ات تاریخی

پرداخت تا ب ان چرایی تمایز ای گ نهها ام

ن تاریخنگارانه را روش کرد:

تاریخنگارو پیشا درن چه در سنت اسال ی و چاه در سانت غربای ااهی ی اج مااعی-
ه ی ی داش ه است؛ یعنی تاریخ همیشه تاریخ اج ماعی ام انسانهایی ب ده است کاه باهطا ر
نسبی ام عضا یت در ایا ا ج مااع یاا باه عباارت دیگار ام ایا ه یات شا ر

آگااهی

داش هاند .گزارههایی که پژوهشگران ح مۀ فلس تاریخ و تاریخنگارو در ت صی

اهیات

تاریخ بهکار بردهاند گ یاو همی خصلت است:
وق ی گروهای ام ارد باا هام منادگی ایکنناد ...کال یکپارچاهاو را تشاکیل
یدهند . ...همای کاه ام ایا کال آگااه ایشا ند عما الً تا اریخ خ دشاان را
یگ یند . ...تا آنجا که آنها به داش

ها ی ی جداگاناه آگااهاناد مکا اسات

بهعن ان عناصرو در آن ح مۀ تاریخی نگریس ه ش ند( ...اس ن رد . 292 :1384

کالینگ ود خالدو و عبدالعزیز الدورو نیز تلقی شاب ی ام اهیت تاریخنگاارو پیشاا درن
غربی و اسال ی ارا ه کردهاند (کالینگ ود  44 :1385و 45؛ Khalidi, 1994: 34؛ عزیازو
 42 :1388؛ بنابرای

یت ان ای گ نه اس ن ا کارد کاه ال اات تااریخی ال ااتی اج مااعی

است و با خ دآگاهی ه ی ی رابطه دارد .شناخت ای بُعد ام ال ات تااریخی ام ایا ج ات
م است که تمایز آن را با ال اتهاو غیرتاریخنگارانه بهخ بی نشان یدهد.
برخی ام حققان نیز

جه ای نک ه شده؛ ولی آن را در عبارات

آنان اشاره نم دهاند که رخان برخال
را نه بهخاطر اهمی ی که در نظ

اوتی بیان کردهاناد.

فق ا یا حدثان یا نگارندگان جُنگهاا رخادادها

فق ی حدیثی یا بالغی آنهاا داشا هاناد؛ بلکاه باهخااطر

خا د آنهاا بار ایگزیدناد (. Humphreys, 1991: 115; Khalidi: 1994: 81 and 85
دربارۀ گزارۀ ف ق ای پرسش طر

یش د که ای برگزیدن رخدادها بهخاطر خ د آنها

به چه عناست و اگر ارمش رخدادها در کاربرد آنها در فقه یا حدیث نب ده پس ر بر
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چه اساسی رخدادها را ارمشگذارو و گزینش یکرده است .در اینجا ت

ایحات ساط ر

باال راهگشا خ اهد ب د .عیار اصلی گزینش یاک رخاداد تااریخی امسا و ا ر

احارام

اثرگذارو و اهمیات آن باراو یاک اج مااع انساانی با ده اسات .اگرچاه در ا ن الگا و
تاریخنگارو نیز گزینش یک کار ان رادو ب ده و امجانب فرد ( ر
پیشف مها و پیشو عهاو ای فرد ( ر

ص رت یگرف ه و

نیز در گزینش یا عاد گازینش یاک رخاداد

ؤثر ب ده است ن ای اً عیار اصالی گازینش یاک رخاداد تااریخی امسا و ا ر

احارام

اثرگذارو و اهمیت آن براو اج ماع انسانی ب ده است .شاید با کمی ساا حه ب ا ان ا ر
را فردو در نظر گرفت که به نمایندگی ام گروهی ام افراد جا عاه اهمیات یاک رخاداد را
یسنجیده و آن را برحسب اینکه براو ای گروه واجد اهمیت ب ده بر ایگزیاده اسات؛
ا ا چناننه ح او آثار غیرتاریخنگارانه نگریس ه ش د شخص یش د ضا ی ای
بسیار شابه یکدیگر ب ده و با ال اتی شابه گزینش شادهاناد کاه

ن

ااوت باا ال اات ا ن

تاریخنگارانه است.
در ای آثار

ابط گزینش و چید ان طالب اص الً طراحای شادهاناد کاه اطالعاات

رورو براو نقد حدیث را فراهم کنند .در آثار ردبحث به طاالبی همنا ن ناا کنیاه
نا پدر نسبت کانی (اینکه راوو اهل کجا است شااگردان شاایخ و ن ای ااً سااا فا ت
شخص اشاره شده است .حیث ال اتی و اهمیت گزینش ای

طالب در چیست؟ اهمیت ای

طالب در چ ارچ ب ساخ ار علم حدیث قابل ف م اسات؛ بادی دلیال کاه تعاداد راویاان
حدیث دههاهزار ن ر ب ده و برخی ثقه و برخی یانهحاا و عادهاو اعی

با دهاناد؛ پاس

ه یت راویان و ارمیابی آن بسیار م ب ده است؛ همننی جایگاه آنها در نقال روایات و
م ان و کان میست آنها نیز اهمیت داش ه است؛ پس در ای آثاار باراو پاساخگا یی باه
سا ل ف ق نا و کنیه و اسم پدر و اسم س عار راوو ذکر ایشاده تاا ه یات فارد راوو
کا الً شخص باشد .اینکه نسبت وو به یک کان را ذکر ینم دند باعث یشد بهدلیال
تشابه اسمی او را با شخصی دیگر اش باه نگیرند .تعدادو ام شایخ و شااگردان راوو ذکار
یشد تا جایگاه وو در منجیرۀ راویان و تقد و تأخر آنها شاخص شا د و سااا رحلات
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نشان یداد هرکس پسام ای ساا ادعا کند کاه ام راوو حادیثی شانیده در اشا باه اسات
(رابینس ن  139 :1392و . 141
چناننه به ک ب غیرتاریخنگاران ذک ر رج ع ش د شاهده خ اهد شد ح او غالب
آنها براساس ای شاکله گزینش شده و سا ان یاف ه اسات؛ اثالً ح ا او ک اب فرهنگنا اه
(تاریخ حلی دینی بررسی یش د .درواقاع بیشاین ایا آثاار واجاد یاک قد ا ک تااه
نسبتبه حجم کل ک اب است که به قسمت اصلی ک ااب ن ای ایشا د .در ایا قسامت
اصلی همن ن دیگر ک ب غیرتاریخنگاران حدیث ح ر غالباً به مندگینا اههااو حادثان
پرداخ ه شده است؛ با ای ت اوت که ایا

حادثان (صاحابه و تاابعی

باهنا عی باا شا ر یاا

نطقهاو خاص رابطه دارناد؛ یعنای یاا سااک آن شا ر یاا نطقاه با ده و یاا ام آنجاا عبا ر
کردهاند .ح او ای مندگینا هها که بعضاً واجد تااریخ فا تاناد همانناد ک اب عجام و
تااراجم و طبقااات نااا اساا ادان و راجااع و شاااگردان و یااا حاادیثی باا ده کااه صاااحب
سرگذش نا ه راوو آن ب ده اسات (ر : .رافعای قزوینای 162-3 35 /1 :1987؛ حااکم
214 /1 :1375؛ اب نعیم 14 /1 :1931؛ سا می 44 /1 :1987؛ واعا بلخای 15 /1 :1350
 17و 39؛ اب الشیخ  432-200 /1 :1992؛ م اینکه گ نههایی که عجم نا یده شادهاناد
نیااز دربردارناادۀ همااان جاانس اطالعااات حاادیثی -رجااالیاو هساا ند کااه بنااابر ال ااات

غیرتاریخنگارانه گزینش شدهاناد .1در ک اب طبقااتالمحادثی و طبقااتال ق اا نیاز همای

ال ات غیرتاریخنگارانه حاکم ب ده است (رابینس ن  136 :1392؛ پاس ایا گ ناه ام ک اب
طبقات آثارو با ال ات و کارکردو شابه با آثار غیرتاریخنگارانه هس ند .برآورد رومن ااا
ام اهیت ای آثار نیز ؤید همی تلقی است (رومن ااا  . 112 /1 :1365رابینسا ن هام کاه
برخی گ نههاو ک اب طبقاات را گ ناهاو ام ا ن تااریخنگاراناه تلقای کارده بار ارتباا
تنگاتنگ و عمیق ای آثار با دانش حدیث صحه گذاش ه و گ ه است« :طبقاات جاز پی ناد
تک ینیاو که با نقد حدیث داشت ارتباطی تنگاتنگ هم باا ن ادهااو حادثان پیادا کارده
 .1در ک ب عجم چید ان طالب براساس نظم ال بایی ب ده و ح ی ام ت الی م انی تل یحی کاه رابینسا ن ع قاد اسات
در برخی ک ب طبقات وج د دارد ت ی است و رابینس ن نیز ای گ نه آثار را خار ام جرگ
یدهد.

ن تااریخ نگاراناه قارار
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ب د»؛ م اینکه به کارکردهاو اج ماعی ک ب طبقات اهمیت آنها براو ذاهب فق ی و
ارتبااا ای ا آثااار بااا نظا یااههااا نیااز پرداخ ااه اساات (رابینس ا ن  145 :1392و  . 181ک ااب
تراجمنگارو و بهویژه ک ب تراجمنگارو فق ا نیز داراو همی ایرادند و ح ی رابینسا ن نیاز
ایا گ ناه تاراجم را بیارون ام دایارۀ ا ن تااریخنگاراناه قلماداد کارده و گ اه اساات...« :
تراجمنگارو فق ا ...قرابت میادو با تاریخنگارو نداشات . ...آثاار ربا

باه طبقاات فق اا

بیش ر به ک اب پاپها نزدیک است تاا باه تااریخنگاارو» (هماان 139 :و  . 242او همننای
درقالب گزارههایی که با تلقای پیشای وو ام ک اب طبقاات تنااقض دارد اذعاان ایکناد:
«بهنظر یرسد طبقاتنگارو یک گ ن اصلی نیست و ذیل دیگر گ نههااو تااریخنگاارو
قرار یگیرد و در برخی جنبهها با رف ار ویژۀ سلمانان در ذکار منجیارۀ نقال گازارشهااو
تاریخی و شرعی پی ندو نزدیک دارد» (همان. 102 :
الب ه ک ب طبقات تن ا حدود به آثار طبقااتال ق اا یاا طبقااتالمحادثی نمایشا ند و
گ نههایی ام طبقات هس ند که به گروههاو اج ماعی و فکرو دیگرو تعلاق دارناد؛ ا اا در
هرکدا ام ای گ ناههاا نیاز گازینش ح ا ا و ضاا ی

تاابع ق ضایات و ا ابط فکارو

گروهی است که طبقات به آنها تعلاق دارد؛ اثالً اگار گازینش طالاب و ضاا ی ک اب

طبقات فق ا و حدثان تحت تأثیر علم حدیث ب ده در طبقاتالص فیه نیاز چرایای گازینش
ح او ای آثار تحتالشعاع آ مههاا و انگاارههااو صا فیانه واقاع شاده اسات (خ اجاه

عبداهلل انصارو . 181 :1341
به ای دلیل که ک ب ا اا و خارا

دربردارنادۀ ضاا ینی تااریخی همنا ن ف حاات

صدر اسال ب دهاند بررسی اهیت ای آثار

عی بغرن است.

در دوران گذار و بنابر اق ضا ات ای دوران ال ات ک ب زب ر باه گذشا ه
ال ات رخانه ب ده است .سل

ااوت ام

سیاسی و سیرۀ پیا بر و خل او نخس ی در سارم ی هاا و

ش رهاو ف حشده درباب سا ل گ نااگ ن ج ااد و تعا ال باا اهالک ااب ساا ل خارا و
الیات و نظا الی و همننی شناخت شئ ن ف

امنظر صلح آ یز یاا ق رآ یازبا دن آنهاا

سا لی ب دند که به آنها پرداخ ه یشد تا سیاسات و رویا ناساب درخصا ص قاررات
الی ای سرم ی هاو تامه ف حشاده اتخااذ شا د (عزیازو  . 44 :1388برخای ؤل اان ایا
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آثار خ د نیز صریحاً به سئله انگیزه و کارکرد ادارو سیاسای و حقا قی آثارشاان اشااره
3-1 /1 :1352؛ اب عبید  2 /1 :1988 /1408و 3؛ شا لر . 253 :1393

کرده اند (اب ی س

عات فق ی دیگرو قرار گرف اهاناد

م اینکه ای گ نه ضا ی در ای آثار درکنار

که جم عاً یک جم ع فق ی -حق قی را درکنار هم شکل دادهاند و اگر هم به رخدادو
تاریخی اشاره شده بنابر رورت اس خرا احکا بدان اس ش اد شده است (ر : .اب عبید
1 :1988 /1408؛ داوودو بیتا1 :؛ قدامة ب جع ر 1 :1370؛ اب ی س
اباا آد 1 :1928 /1347؛ اباا منج یااه  . 1 :1986 /1406باارخال
ن یسندگان زب ر ال ات ر و ن یج اً گزینش رخدادهاو ف
رخدادهاو ف

1 :1352؛
حیااث ال اااتی

بهدلیال اهمی ای با د کاه

براو جا ع سلمانان و ه یت آناان داشات .دلیال دیگارو کاه ایت اناد

ؤید تعلق ک ب ا اا به جم ع فقه و عد تعلق آن به

ن تاریخنگارانه باشاد جاذب و

ادغا ای آثار در ک ب جا ع فق ی و عد اس مرار آنها بهعن ان

ن تااریخنگاراناه اسات

(اب قاسم  202 /6 :1323و  328؛ شیبانی 3-1 /1 :1433؛ بخارو . 221 /4 :1315
 .6نتیجهگیری

با برشمردن نم نههایی فراوان ام آش گی و اخ ال نظار چاه در آثاار قاد ا و چاه در یاان
تألی ات حققان عاصر نشان داده شد دربارۀ

و صاادیق ا ن تااریخنگاراناه اب اا

اساسی وج د دارد.
برخی دالیل تاریخی سبب شد تا عیار

ع بهتن ایی پاسخگا و تبیای

ا

ا

تاریخنگارانه و تمایز صادیق آن نباشد؛ دالیلی همن ن پشتسر گذاش دوران گاذار کاه
در آن تلقاایهاااو بعضااً ناهمسااامو ام ل ا تاااریخ و تاااریخنگااارو
گ نههاو ن ش ارو باینی شد؛ همننای در ایا دوران
تکا ی ن ادهااو حکا ی و حقا قی
ن ش ارو عط
ال اتی

جاب اخا ال در

ا

جااب پدیاادآ اادن

و اهمیات سانت و نیاام باه
ا عات برخای گ ناههاااو

به گذش ه شد؛ به همی دلیل بهکارگیرو ع ا ل دیگارو همنا ن حیاث

رورو تلقی شد؛ هرچند بنابر بانی فلس علام عاصار باا تاداخل هارچاه بیشا ر

ح مههاو عرف ی در بسیارو ام ارد

ع بهتن اایی بیاانگر تماایز ایا گ ناه عاار
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نیست و ام حیث ال اتی ب ره گرف ه یش د .درباب
ای ا گ نااه ت

اایح داد کااه حیااث ال اااتی

ای

ق له نیز یت ان باهاخ صاار

اا ی پدیدارشناسااانه و حاااکی ام ال اااتی

(قصد ند ب دن کنشهاو انسانی است .در ای پژوهش ام تعبیارو ام ایا اصاطال

یعنای

و رابط عرفت و حقیقت در ذه پژوهشگر ب ره گرف ه شد.
واقعیت یا تاریخ به ثاب رخداد پی س ه و واحد تلقای ایشاد و

در حیث ال اتی ر

بر همی اساس نیز بحث تجربه و عبرت واجد

عیت پنداش ه یشد .ر با نمایاندن

پی س گی یان رخدادها یت انست دعی ان قاا تجرب پیشینیان باشد؛ لذا بامنماایی رخاداد
بهنح و که بامتابندۀ ای پی س گی و وحدت باشد راد
شد؛ پس پرسش ح رو ر
روایت آن ن ه ب د؛ بنابرای

کش

با تبیی و ت جیه سئل پاژوهش

چگا نگی وقا ع رویادادهاو گذشا ه و پاساخ در

حص ا واقع تااریخی باهکماک روایات باه عنااو حصا ا

عرفت تاریخی نیز تلقی شد.
همننی برخی گ نههاو
برسر تلقی آنان بهعن ان

ن تاریخنگارانه بهعن ان

ن الگ برگزیده شادند کاه هام

ن تاریخنگارانه اجماعی نسبی وجا د دارد و هام ام پایادارو و

اس مرار م انی برخ ردارند .کی یت حیث ال ااتی در ایا

ا ن الگا بیاانگر آن اسات کاه

ال ات تااریخی ام ااهی ی اج مااعی -ها ی ی برخا ردار با ده کاه گازینش
ضا ی تاریخی تحات الشاعاع ایا

اهیات صا رت ایگرف اه اسات؛ بناابرای

ا عات و
گازینش

ح او آثار تاریخی براو قرارگارف در نظ اهاو فق ای حادیثی یاا ادبای و بارآوردن
نیامهاو ای رش هها نب ده است.
ک ااب تااراجم عجاام ت ا اریخ حلاای دیناای (فرهنگنا ااههاااو مندگینا ااهاو و برخاای
گ نههاو طبقات بهلحاظ عیار حیث ال اتی علق به ح مۀ علا حادیث با دهاناد .ک اب
ا اا و خرا نیز با ال ات و رویکرد پاسخگ یی به سا ل الی و ادارو حاکمیت اساال ی
تدوی

یشدند.
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 قدا ه ب جع ر کاتب بغدادو ( . 1370کتاب الخراج .ترجم حسی قرچانل  .ت اران:
البرم.

 قن ات عبادالرحیم ( . 1387نقد و بررالی تاریخنگاری محلدی ایدران در دورۀ

االیمی تا الدۀ هفتم ق .رسال دک رو رش تاریخ گرایش اسال  .دانشکده ادبیاات
و عل

انسانی .دانشگاه اص ان.

 / 30آشفتگی در مفهوم «متن تاریخنگارانه» و نقش «حیث التفاتی» در ایضاح این مفهوم

 کالینگ ود رابی جر ( . 1385مفهوم کلی تاریخ .ترجم علیاکبر ادیان .ت اران:
نشر اخ ران.


رعشی سید ظ یرالدی ب سید نصایرالادی ( . 1364تداریخ گدیین و دیلمسدتان.
تصحیح ن چ ر س ده .1 .چ .2ت ران :اطالعات.



نص ربخت قباد ( « . 1392/11/30ناظرهاو دربااب کاربسات نظریاههااو رایا علا

انسااااانی در طالعااااات تاااااریخی» .بخااااش دو  .الددددایت فرهنددددر امددددروز.

<.>http://farhangemrooz.com/news/12391/


سیپ ر ابراهیم و رتضی ن رایی (« . 1391سا یههااو تااریخ حلای» .کتداب مداه



یرخ اند حمد ب خاوندشاه ( . 1338روضةالصفت يی س رة االنب تء و الملوک و الخلفت.

تاریخ و جغرافیا .س .16ش .168صص.17-4
 .1ت ران :خیا پیروم.

 واع بلخی اب بکر ( . 1350فضایل بلخ .تصحیح عبدالحی حبیبی .ترجما عباداهلل با
حمد ب

حمد .1 .ت ران :بنیاد فرهنگ ایران.

 واقدو حمد ب عمر (بیتاا  .الردة مع نبذة من يتوح الةراق و ذکر المثنای نان رتر اة
الا بتنی .تصحیح یحیی وهیب جب رو .بیروت :دار الغرب االسال ی.

 ه سرا اد ند ( . 1372ایدۀ پدیدهشناالدی .ترجما عبادالکریم رشایدیان .ت اران:
ان شارات و آ مش انقالب اسال ی.
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