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چکیده

با طبقهبندی علوم بر اثر وسعت اندیشه و دامنۀ دانش مسلمانان در سدههای
اولیۀ هجری ،پایۀ شکلگیری دانشی به ناام دایرهالمعاار نویسای فاراه

شد .دایرهالمعار ها با اهدا و انگیزههای مختلف و گاه مشابه ،متضام

تعریف و شرح خالصاهای از علاوم شاناختهشاده در هار دورهای هساتند.

محتوای عل یا علوم مندرج در دایرهالمعاار هاا مایتواناد مبناایی بارای

تقساای بناادی ای ا گونااه از آثااار در دو دسااتۀ «عمااومی» یااا چناادعلمی و

«تخصصی» یا تکعلمی باشد؛ درای میان ساختار و محتوای عجایبنامهها

سبب شده است که آن ها را بهعنوان نوع سومی از دایرهالمعار ها مطرح

کند؛ زیرا وجه غالب عجایب علوم ،ویژگی بارز داناشهاای مطروحاه در
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آنهاست؛ اگرچه تاثیر نگرش یونانی در نخستی طبقهبنادیهاای علاوم و

دایرهالمعار ها ،موجب نادیده انگاشته شدن تاریخ در زمره علوم شد ،اما

عل تاریخ همچون یکی از نخساتی علاوم موردتوجاه مسالمانان از هماان

آغاز جای خود را در میان دیگر علوم یافت؛ بناابرای بادیهی باود کاه باه

موازات ارج و اهمیت یافت هرچهبیشتر تاریخ ،ای عل  ،جایگاه و موقعیت

مه تری در طبقهبندی عرضهشده ازجانب دایرهالمعار نویسان را بهدست
آورد .در ای مقاله با طرح سؤال جایگاه مطالعاات تااریخی در ایا گوناه

آثار و توجه به مسئله تاریخنگاری ،فرضیات ذیل پیگیری میشود :بهدنبال

رشد و توجه به تاریخ در میان مسالمانان ،عالماان و اندیشامندان اساالمی،

جایگاه ویژهای در طبقهبندی علوم برای ای مه تعبیه کردند و همچنی با
شکلگیری و گسترش نگارش گونۀ جدیدی از دایرهالمعار ها در قالب

عجایبنامهنویسی ،عرضاۀ تااریخ و روایاات تااریخی در ایا گوناه آثاار
جایگاه مهمی مییابد.

واژگان کلیدی :تقسی بندی علوم ،دایرهالمعاار هاا ،عجایابناماههاا،
عل تاریخ ،تاریخنگاری

مقدمه

فتوحات مسلمانان و توسعۀ قلمرو آناان باا هاد

نشار دیا  ،گذشاتهازاینکاه فرهنا

هاا و

تمدنهای درخشان که را ضمیمۀ سرزمی هاای اساالمی کارد ،دنیاای تاازهای را فاراروی
مسلمانان گشاود و ترکیاب و بافات قاومی و فرهنگای متمادنی را در گساترۀ قلمارو نوپاای
اسالمی تشکیل داد .گستردگی سرزمینی ،قومی و فرهنگی ،شارای و مقتضایات تاازهای را
دربرابر مسلمانان و جامعۀ اسالمی سدههای نخستی هجری قرار داد .اساالمپاذیری مردماان
ممالک فتحشده ،آنان را به فراگیری دانش و آموزههای قرآنی و معار

دینی ترغیب کارد

و ازسویدیگر مسلمانان را همچون میراثداران تمدنهاای درخشاان مغلاو فاراز آورد و
زمینۀ شکلگیری نهضت علمی را در تمدن اسالمی ایجاد کرد.
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ایرانیان نیز ضم پذیرفت آیی جدید باا اساالمی کاردن حاوزۀ داناش و معرفات خاود
درای میان نقش سترگی را ایفا کردند؛ همچنای آن هاا باهویاژه در برگردانادن آثاار علمای
پهلوی به عربی (زبان علمی ،رسمی و نوشاتاری مسالمی در سادههاای نخساتی هجاری) و
ترجمۀ منابع علمی گذشتۀ خود که تا حد بسیاری به یُم مراکز علمای ایاران باساتان ،مانناد
گندیشاپور از آشفتگیهای حملۀ اعرا مصون مانده بود؛ به شتا ای روند افزودند .ای
دانشاندوزی در سرزمی های اسالمی ،درپی آرامش نسبی و رفاه اقتصادی پس از فتوحاات
آغاز شد و با نهضت ترجمه که به همت اندیشمندان مسالمان شاروع شاد ،در سایر تکااملی
خود از نقش نظارتی و تکمیلی خلفای عباسی با تأسیس مراکز علمی ،مانناد دارالحکماه در
بغداد بهره برد؛ بدی ترتیب زمینۀ ورود ب مایههای دانش تمدنهای همجوار ،کاه اکناون در
قالب میراث فکری برخی مراکز علمی آنان مانند گندیشاپور ،اسکندریه ،حاران و انطاکیاه
بهتملک درآمده بود به عرصۀ علمی دنیای اسالم فراه شد؛ ازای رو توسعۀ دانش مسلمانان
که خالصۀ فراگیری مایههای اولیه از ترجمۀ علاوم غربای و شارقی و تقابال و تعامال آن باا
آموزههای مذهبی اسالم بود ،بهتدریج ضم ترویج نگارش و تدوی آثار علمی ،بر وسعت
تألیفات اندیشمندان مسلمان افزود.
بهدنبال افزایش حوزۀ علمی و معرفتی و همچنی اِشارا

دانشامندان مسالمان بار علاوم

عصر ،امکان رشد شتابان علوم و تعدد آثار فراوان ترجمهای و تألیفی فراه شد و درپای آن
تالش برای سهولت فراگیری عل  ،دانشمندان مسلمان را -که ضم آشنایی با علاوم یوناانی
به اصل طبقهبندی علوم واقف شده بودند -متوجه ای امر مها کارد .مسائلهای کاه البتاه از
تجربیات و پیشینۀ علمی ایرانیان در دساتهبنادی و گارد آمادن علاوم در آثااری چناد نظیار
بندهش  ،دینکرد و گزیدههای زادسپرم نیز تاثیر میپذیرفت (تفضلی)129 :1378 ،؛ درواقاع
روحانیان و مغان زردشتی بهتدریج بهسوی دایرهالمعار نویسی حرکت کردناد؛ ازآنجاکاه
آتشگاه ،خود را عهدهدار گاردآوری تماام داناشهاای موجاود مایدیاد ،در دوران پایاانی
حاکمیت هژمونی دی زردشت ،فرهن
گردآوری شد.

مکتو دی زردشتی در قالاب ایا گوناه رساائل
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طبقهبندی علاوم همچاون نیاازی اساسای در توساعه و تولیاد علا باه محوریات تمادن
اسالمی بهویژه از قرن دوم هجری موردتوجه اندیشمندان مسلمان واقاع شاد و از ایا زماان
نخستی تالشها بهدست افرادی چون ابویوسف یعقو ب اسحاق کندی (متوفی  258ه.ق)
بهمنصهظهور رسید .اوج توجه به طبقهبندی علوم را در قارن چهاارم و در «احصاااالعلوم» از
ابونصر محمدب محمد فارابی (متوفی  339ه.ق) باید جستجو کارد؛ ازایا رو تقسای بنادی
فارابی در احصااالعلوم متأثر از فالسفۀ یونان و باهویاژه ارساطو (متاوفی  322ق.م) باود؛ اماا
فارابی ای تقسی بندی را متأثر از شرای و اقتضاائات اساالم و تمادن اساالمی باومیساازی
کرد ،تاجاییکه چهارچو پیشنهادشده ازسوی او الگویی برای تقسی بنادیهاایی شاد کاه
بعدها بهدست سایری در دانش مسلمی شکل گرفات و دنباال گردیاد؛ بناابرای فاارابی باا
تقساای بناادی دانااش و نگااارش احصااااالعلوم ،شااالوده و ساان

بنااای نگااارش آثااار

دایرهالمعار گونه را در تمدن اسالمی بنا نهاد؛ بهگونهایکه اثر او راهنمایی بارای بسایاری
از آثار چنددانشی شاد کاه پاس از آن دانشامندان مسالمان و ایرانای باا اهادا

گونااگون

نوشتند.
ازآنجاکه در ادوار اولی ۀ شکلگیری تمدن اسالمی و باا توجاه باه وساعت و محادودیت
دامنه و عمق دانشها ،فیلسو

به کسی گفته میشد که تمام علوم زمان خود را میدانسات،

بنابرای بیشتر دایرهالمعار های نخستی را کسانی نوشتند که عنوان فیلسو

را نیز باا خاود

داشتهاند .فارابی ،اب سینا (متوفی 428ه.ق) ،بهمنیار ( متوفی  450ه.ق) و ابوعبادال محمادب
موسی خوارزمی (متوفی  232ه.ق) ،از دایرهالمعار نویسان فیلساو

هساتند؛ افازونبارای

آنچه در آثار مذکور میآمد ،گذشاته از دیادگاه نگارنادگان علاوم موجاود در ایا آثاار،
حکایتگر توجه اندیشمندان و جامعه علمی هر عصر به علوم مندرج در ایا دساته از آثاار
است؛ بهویژه با رونق و اهمیت یافت فلسفه و حکمت اسالمی در سده های نخساتی هجاری
که بهشدت از منابع ترجمهای و علوم وارداتی (اوایل) تأثیر میگرفت ،دایرهالمعار هاا نیاز
بهتدریج در همی زمینه ،رن

فلسفی غالبی گرفتند.

درای میان در سده های نخستی اسالمی ،شاکلگیاری تااریخنگااری اساالمی در قالاب
سایره و مغاازی متااثر از قارآن ،زنادگی پیاامبر(ص) ،اقاوال و افعاال او در برابار صاحابه و
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نیروهای مشرک و دشمنان اسالم بود که همچون نیااز ماذهبی و روزمارۀ مسالمانان ،ضام
تغییاار نگاارش بااه تاااریخنگاااریهااای گذشااته ،زمینااههااای پیاادایش و رشااد تاااریخنگاااری
حدیثمحور را فراه کرده بود (قلیزاده)97 :1388 ،؛ درواقع سیره و مغاازی پیاامبر درباارۀ
نیازهای دینی تابعان ،نخستی و مه تری موضوعات تاریخنگاری را شاکل مایداد و سابب
تدوی و نگارش کتبی با عنوان «السیر» شد که بهدنباال تبیای کامالتاری الگاوی دینای در
رفتار فردی و اجتماعی و زمینههای فقهای و اخالقای زنادگی مسالمانان باود؛ بادی ترتیاب
تاریخنگاری اسالمی را با توجه به نیاز مذهبی مستتر در آن میتوان در زمارۀ «علاوم اواخار»
(علوم بعد از نزول وحی) دانست؛ درحالیکه تا پیشازایا گوناهای تااریخنگااری در میاان
اعرا جاهلی نیز در قالب «ایامالعار » و «علا االنساا » رواج داشات و گذشاتهازایا در
ایران باستان نیز تاریخنگاری در البالی متون مذهبی و خداینامکها و گاهنامکها وجاود
داشته است (تفضلی.)260 :1378 ،
براساس آنچه گفته شد و با توجه به شکلگیری تااریخنگااری حادیثمحاور ،از هماان
سده های نخستی در قالب کتب سیره ،مغاازی ،طبقاات ،ملال و نحال در جامعاۀ اساالمی و
ازسویدیگر نیاز جامعه اسالمی به علا تااریخ ،و نیاز ازآنجاکاه دایارهالمعاار هاا حااوی
عصارۀ علوم هر عصر هستند ،پرسش اصلی موردبحث ای نوشتار ،چگونگی توجه به تاریخ
و تاریخنگاری و جایگاه مطالعات تاریخی در ای گونه آثار و علوم مرتب است؛ همچنی باا
طرح سؤال دیگری دربارۀ چگونگی نسبت عجایبنامههاا باا دایارهالمعاار هاا و تااریخ و
تاریخنگاری ،بحث خواهد شد .در پاسخ باه پرساشهاای فاوق دو فرضایه ذیال ارزیاابی و
پیگیری میشود .بهدنبال رشد و توسعه دانش ،مسلمانان برخال

طبقهبندی مرسوم در علوم

اوایل ،بهتدریج برای تاریخ جایگاهی ویژه در میان دیگر علوم قرار دادناد .براسااس فرضایۀ
دوم ،عجایبنامهها نوع دیگری از دایرهالمعار ها هستند کاه مباحاث و روایاات تااریخی،
همانند دیگر علوم مطروحه در آنها بهشکل اعجا انگیزی عرضه شده است.
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پیشینۀ پژوهش

هرچند در مقاالت و گزارشهای منفرد به دایرهالمعار نویسی یا عجایبنامهها از جنبههای
علمی و یا ادبی توجه شده و آثاری در قالب کتاا (ر.ک :براتای )1387 ،یاا مقالاه (ر.ک:
سلطانی )1385 ،انتشاار یافتاه اسات؛ اماا متأسافانه در مطالعاات موجاود ،درباارۀ چگاونگی
جایگاااه دانااش تاااریخ ،تاااریخنگاااری و عرض اۀ مباحااث تاااریخی در دایاارهالمعااار هااا و
عجایبنامهها ،بهجز اشاراتی کوتاه در مقدمۀ پارهای از ای گونه آثار ،توجه شایستۀ دیگری
صورت نگرفته است.
دستهبندی و سنخشناسی دایرهالمعارفها و عجایبنامهها

الف) دایرهالمعارفها :سده های چهارم و پانج هجاری از ساده هاای سرنوشاتسااز و

تاثیرگذار برای علوم در جهان شمرده میشود (صفا)279 :1369 ،؛ بهگونه ایکه وجود امارا
و وزرای عل دوست در تمدن اساالمی و باهویاژه سلسالههاای ایرانای بعاد از اساالم ،مانناد
آلبویه و سامانیان؛ تعدد کتب ترجمه و تاألیف در باازار ورّاقاان (کاه محلای بارای اجتمااع
عالمان و حکیمان و بحث آنان نیز بود)؛ وجود کتابخانههای متعدد؛ وجود حلقههای تعلیمی
در مساجد ،جهت تعلی و امالا احادیث علوم دینای و شاکلگیاری مادارس علاوم دینای و
ادبی مانند :مدرسه حس با قاسا (داعای صاغیر) در آمال ،مادارس متعادد نیشاابور چاون
مدرسه اب فورک اصفهانی ،مدرسه بیهقیه و مدرسه صاعدیه ،زمینههای رشد و ترقای علاوم
را فراه کردند (همان.)268-259 ،
مجاهدت عالمان سدههای نخستی اسالمی کوششی مداوم و پرحاصل و مقدمهای بارای
ظهور دانشمندان بنام بود کاه در قارن چهاارم باه عرصاه علمای تمادن اساالمی پاا نهادناد؛
همانگونه که اشاره شد ،نگارش آثار دایرهالمعار گونه با گسترش دامنۀ داناش در تمادن
اسااالمی متااأثر از طبقااهبناادی ،از قاارن چهااارم ،توسااعه و تحکاای یافاات و ازآنجاکااه
دایرهالمعار ها متضم شرح و خالصۀ دانشهای متداول هر عصر هستند ،ای گونه آثار را
میتوان بهعبارتبهتر نوعی تاریخنگاری سیر تطور علوم نیز دانست.
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جهت مطالعه و بررسی دایرهالمعار ها و توجه به روند رشد و تحول علوم در ای آثاار
و یا مطالعه علمی خاص ،دستهبندی ای آثار باهلحاا موضاوعی و تعادد علاوم موجاود در
هریااک از آنهااا امااری ضااروری اساات؛ باادی منظااور مهاا تااری تعریااف موجااود در
دایرهالمعار ها ای است« :عنوان عمومی هریک از کتا هایی که دربرگیرنادۀ مختصاری
از علوم انسانی یا رشتهای خاص از علوم بوده باشد( ».خاوارزمی)18 :1389 ،؛ ازآنجاکاه در
دایرهالمعار هاا گذشاته از علاوم انساانی ،خالصاهای از معاار

مکشاوفۀ علاوم طبیعای و

ریاضیات ه وجود دارد ،ایا تعریاف را باهصاورت کامالتار مایتاوان چنای بیاان کارد:
«دایرهالمعار

عنوان عمومی کتا هایی است که دربرگیرندۀ مختصار یاا شارحی از علاوم

متااداول هاار عصاار یااا تمااامی شاااخههااای رشااتهای خاااص از علااوم هسااتند».؛ بنااابرای
دایرهالمعار هاای سادۀ میاناه در ایاران را مایتاوان باه دو دساتۀ عماومی یاا چنددانشای و
تخصصی یا تکعلمی تقسی بندی و چنی تعریف کارد :دایارهالمعاار هاای عماومی ،آن
دسته از دایرهالمعار هایی هستند که خالصه و شرح مختصر و قابلاعتمادی از داناشهاای
متااداول هرزمااان را در خااود جااای دادهانااد و دایاارهالمعااار هااای تخصصاای آن دسااته از
دایرهالمعار هایی هستند که تماامی معاار

موجاود یاک رشاتۀ خااص از علاوم را دربار

دارند .براساس ای تقسی بندی« ،احصااالعلوم» فارابی« ،رسایل» اخوانالصفا« ،مفاتیحالعلاوم»
خوارزمی« ،دانشنامه عالیی» اب سینا« ،جاامعالعلاوم» فخرالادی رازی (متاوفی  606ه.ق) و
درهالتاج قطبالدی شایرازی (متاوفی  710ه.ق) را مایتاوان از جملاه دایارهالمعاار هاای
عمومی بهشمار آورد.
اما دایرهالمعار های تخصصی را با توجه به محتوا و زمینههاای علمای مطالاب موجاود
در دایرهالمعار های سدههای میانه ایران میتوان به شاخههای زیر تقسی کرد:
 .1دایرهالمعار های علوم دیوانی مانند جواماعالعلاوم ابا فریغاون (متاوفی میاان
 344-327ه.ق)؛
 .2دایرهالمعار های علوم فلسفی ،مانند شفای اب سینا؛
 .3دایرهالمعار های عل طب ،مانند قانون اب سینا؛
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 .4دایرهالمعار

علوم تاریخی ،مانناد آثارالباقیه عه قهون الخالیهۀ ابوریحها

بیوننی (متوفی  440ه.ق)؛
 .5دایرهالمعار های عل جغرافی ،مانند نزههالقلاو حمادال مساتوفی (متاوفی
 750ه.ق).
ب) عجایبببنامببههببا :براساااس آنچااه گفتااه شااد ،عجایاابنامااههااا نیااز نااوع سااومی از
دایرهالمعار ها هستند؛ هرچند وجه غالب محتوای آن ها علوم طبیعی اسات؛ اماا نمایتاوان
ای گونه آثار را از علوم انسانی نیز خالی دید .با توجه به اینکه در دایرۀ پژوهشهای موجود
راجعبه دایرهالمعار های علوم تاریخی ،از ای دسته از دایرهالمعار ها غفلت شده اسات،
در اینجا الزم است به ویژگیهای کلی آن ها و دالیل و عوامل طبقهبندی ای دسته از متاون
در بط جریان دایرهالمعار نویسی نیز توجه شود« .عجایبنامهنویسای تالشای اسات بارای
تبیی جهان .نویسنده از شنیدهها و خواندهها و دیدههای خودش مدد میگیارد و هرجاا کاه
در میماند با خیالپردازی ،داستانهای نیماهکاارهاش را تماام مایکناد» (محمادب محماود
همدانی.)15 :1375 ،
براساس برخی دیدگاهها ک عجایبنامهها را ژانری ادبی میدانند ،پیدایش ای آثاار را
متأثر از بره خوردن موازنۀ میان دانش و خالقیت زیبااییشاناختی باا توجاه باه تغییار زباان
علمی در ایرانزمی از عربی به فارسی نوی مایدانناد (براتای)18 :1387 ،؛ هرچناد از نظار
زمانی پیدایش عجایبنامهها در قرن پنج و روند تغییار زباان رسامی و نوشاتاری ایاران در
فاصلۀ قرن سوم تا پنج هجاری (تااریخ ایاران کمباریج )520 :1379 ،کاه مایتواناد مؤیاد
دیدگاه فوق باشد ،تقریباً در یک راستا قرار میگیرند؛ اما شواهد موجاود ،حکایات از غلباۀ
ویژگاایهااای دایاارهالمعااارفی ایا دسااته از آثااار دارد .الزم اساات ذکاار شااود کااه نخسااتی

عجایبنامه و الگوی عجایبنامهنویسان عاال  ،کاه باه قلا «بلینااس حکای »  1نوشاته شاده،
درواقع همان دایرهالمعار

هفتجلدی «پلینی» 2است که در عجایبنامههاای فارسای از او
1. Apollonius Tyanaeus
2. Pliny the Elder
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با نام بلیناس حکی یاد شده است (براتی)45-44 :1387 ،؛ بدی ترتیب مسئلۀ فاوق باهخاوبی
سرچشاامۀ دایاارهالمعااارفی بااودن عجایاابنامااههااا را اثبااات ماایکنااد؛ همچناای تأثیرپااذیری
عجایبنامههای فارسی از طبیعیات ارسطو و مناابع علمای اساتفادهشاده در ایا آثاار ،نظیار
مایااههااای علماای دانشاامندانی چااون ابااوعلیسااینا ،خااوارزمی ،بیروناای و مأخااذ قرارگاارفت
عجایاابنامااههااا در آثااار علماای بعاادی ماننااد اسااتفادۀ قزویناای در نگااارش «آثااارالبالد و
اخبارالعباد» و یاا حمادال مساتوفی در «نزهاهالقلاو » و نیاز خوانادمیر در «حبیابالسایر» از

«تحفهالغرائب» (محمدب ایو الحاسب  )17 :1371 ،1عالوهبر اینکه ماهیت علمی بخشای از
عجایبنامهها را نشان میدهد ،در جهت تحلیل فوق تبیی و ارزیابی میشود.
اعتبار و ارزش علمی عجایبنامهها ،بهعناوان گوناهای از دایارهالمعاار هاا ،باه تحلیال
بیانشده در اینجا محدود نیست؛ بلکه نگاهی به سیر شکلگیری و نگارش عجایابناماههاا،
آن را سنتی برونآماده از دل جغرافیاا و دلیلای بار گساترش و دگرزایای ایا داناش نشاان
میدهد؛ همانگوناه کاه اشااره شاد ،در ایا گوناه از متاون ،نموناههاای ابتادایی و مطالاب
گزیدهای از کتا ها و دانش جغرافیا مایتاوان سارا گرفات .از نظار موضاوعی و علمای،
عجایبنامهها و دایرهالمعار ها شباهت بسایاری باا ها دارناد؛ بارای مثاال کثارت عقایاد

عجیااب و غریااب و خرافااهنمااا در دایاارهالمعااار هااا (جمااالی یاازدی )13 :1386 ،و ساابک
عجایبنامهای برخی دایرهالمعار ها مانند «یواقیاتالعلاوم و دراریالنجاوم» دلیلای بار ایا
مدعاست.
بنااابرای عااالوهباار اهمیاات ادباای عجایاابنامااههااا ،ویژگاای علماای آنهااا نیااز ماننااد
دایرهالمعار ها ،برخال

دیدگاههای غالب که محتاوای علمای عجایابناماههاا را نادیاده

میانگارند و از ناتوانی تکیه بر وجه علمای ایا دسات از آثاار ساخ مایرانناد ،مایتواناد
برخاسته از علوم شاناختهشاده و ساطح داناش دوران نگاارش هار اثار تلقای شاود؛ بناابرای
میتوان گفت که «هرچه بر دانش انسان افزوده میشاود ،دامناۀ عجایاب محادودتر خواهاد
شد» (سلطانی)132 :1385 ،؛ اما دستیابی به جنبههای علمی عجایبنامهها باا انادکی تفااوت
 .1ای کتا را از ماؤلفی گمناام دانساتهاناد و انتساا آن باه محمادب ایاو الحاساب طباری احتماالی اسات (ر.ک:
محمدب ایو الحاسب.)2 :1371 ،
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نسبتبه سایر آثار دایرهالمعارفی به تحلیل محتوا و دقتنظر بیشتری نیازمند اسات؛ درنتیجاه
در یک جمعبندی کلی با توجه به محتوای علمی عجایبنامهها ازیکسو و نگارش ادبای و
وجهۀ هنری ای آثار ازسویدیگر ،براساس تقسای بنادی یادشاده بارای دایارهالمعاار هاا،
میتوان از عجایبنامهها بهعنوان نوع سومی از دایرهالمعار ها در کنار دایرهالمعار هاای
عمومی و تخصصی نام برد.
براساس آنچه گفته شد و با توجه به تقسی بندی فوق ،بدیهی است کاه در بخاش بعادی
بحث ،نباید فق دایرهالمعار هاای عماومی و تااریخی ارزیاابی شاوند؛ بلکاه دایارۀ علاوم
تاریخی و توجه به دانش تاریخ ،محدود به دو طیف فوق نیست و متون عجایابناماهای کاه
خود نیز نوع دیگری از دایرهالمعار ها تلقی میشوند ،واجد جنبههاای موردبحاث در ایا
نوشتار هستند.
رونببد تکام ب مطالعببات تبباریخی و تبباریخنگبباری در دایببرهالمعببارفهببا و

عجایبنامهها

چنانکه اشاره شد تحاول در نگارش و شاعور تااریخی مسالمانان باه تأسای از با مایاههاای
تاریخی قرآن و احادیث بهوجود آمد .ای امر گذشتهازاینکه نگاه به روشهای تاریخنویسی
پیشاای در قلماارو ساارزمی هااای اسااالمی نظیاار اعاارا و ایرانیااان را دگرگااون ساااخت،
تاریخنگاری را نیز همچون نیازی دینی وارد زندگی مسلمانان کرد و اهدا

تااریخنویساان

بعدی را نیز شکل داد؛ درنتیجه زمینۀ توسعۀ حوزههای تاریخنگاری اسالمی را فراه آورد؛
بنابرای پسازآن بهتدریج دامنۀ تاریخنگاری اسالمی از سایره و مغاازی باه طبقاات ،ملال و
نحل و تاریخ سیاسای وساعت یافات .تکامال و توساعۀ تااریخنگااری اساالمی در قارن دوم
هجری ،تاریخ را بهعنوان زمینهای تخصصی وارد حوزۀ داناش مسالمی کارد و از آن زماان
استفاده از تاریخ به معنای مصطلح آن برای آثار مشتمل بر ثبت وقایع و حوادث ،رایج شاد؛
درحالیکه بهجز آثار سیره ،مغازی و طبقات که متضم تاریخنگاری بودناد ،واژه «خبار» و
جمع آن «اخبار» را پیش از اواخر قرن دوم هجری تعبیاری از اندیشاه و مفهاومی کاه بعادها
تاریخ نامیده شد ،دانستهاند (سجادی)8 :1375 ،؛ هرچند ای واژه و منشأ آن را با تعیی مبدأ
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تاریخ اسالم مرتب میدانند (سجادی)5 :1375 ،؛ البته ای اصطالح چنانکاه اشااره خواهاد
شد ،بعدها نیز ک وبیش بدیلی برای «تاریخ» باقی ماند.
بنابرای تا قبل از شکلگیری نخستی طبقاهبنادیهاا در حاوزۀ داناش مسالمی  ،تااریخ،
همچون یک نیاز و نیز یک عل در عرصۀ دانش مسلمانان مطارح شاد و باهجهات اهمیاتش
جایگاه یافت و روند رشد و تکامل خود را حتی قبل از ورود دستمایههای شارقی و غربای
علوم به قلمرو علمی مسلمانان آغاز کرد؛ پاس طبیعای باود کاه پاس از آن در طبقاهبنادی
علوم ،از تاریخ نیز بهعنوان یک عل سخ بهمیان آید.
همانگونه که اشاره شد مبناای نگاارش نخساتی دایارهالمعاار هاا کاه متضام شارح
خالصهای از علوم عصر بودند ،تقسی بندی علوم بود؛ زیرا اندیشمندانی نظیر فارابی را -کاه
به ای مه روی آوردند -در زمره نخستی دایارهالمعاار نویساان نیاز باهشامار آوردهاناد؛
درواقع تقسای بنادی علاوم گذشاته کاه گساترش و آماوخت داناش را آساان کارد ،زمیناۀ
شکلگیری دایرهالمعار نویسی را نیاز فاراه نماود؛ ازایا رو وجاود مباحاث تااریخی در
دایرهالمعار ها ،آنها را از جمله منابعی قرار داده که در کنار آثار و منابع تاریخی میتوان
اطالعااات و دادههااای تاااریخی را نیااز از آنهااا بااهدساات آورد؛ بنااابرای افاازونبراینکااه
دایرهالمعار ها بهطورکلی سیر رشد و تطور علوم را نشان میدهند و حااوی تااریخنگااری
عل و متضم روند توسعۀ علوم در ادوار مختلف هستند ،نگاه ای دست از آثاار باه تااریخ
بهمثابه یک عل  ،ارزش توجه به دایرهالمعار ها را افزون میکند.
پیشازای بهطورخالصه به چگونگی نگاه دایرهالمعاار هاا باه علاوم و معاار  ،اشااره
شد؛ اما نکتهای که در اینجا باید به آن تاکید شود ،شیوۀ پرداخت ایا گوناه آثاار باه تااریخ
است .در متون و آثار دایرهالمعارفی ،مؤلف بیشتر بهصورتکلی و فشرده ،عالوهبار تعریاف
و تبیی مسئله و حدود و ثغور تواریخ ،به معرفی و ارائۀ بخشهای موردعالقاۀ خاود درباارۀ
تاریخ میپردازد که درای میان گاه معرفی کلی سلسلهها ،القا و واژگان ،ذکر نام بزرگاان
و حاکمان در تواریخ و یا مناصب و عناوی دیاوانی و حکاومتی ،باا توجاه باه رویکردهاای
مؤلااف ،موضااوعیت و محوریاات مااییابنااد .تاااریخ در ایا گونااه متااون از چنااان جایگاااهی
برخوردار است که دایرهالمعار نویسان ،اغلب در ضم معرفی و ارزیاابی دیگار علاوم باه
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وقااایع و روایااات تاااریخی نیااز اسااتناد و داللاات ماایدهنااد .ایاا ویژگاای بااهویااژه در
دایرهالمعار هایی کاه مبتنای بار شارح عجایاب و غرایاب جهاان هساتند ،بیشاتر باه چشا
میخورد.
کندی از نخستی اندیشمندانی است که به تقسی بنادی علاوم پرداخات؛ باهگوناهایکاه
طبقهبندی علوم را از کارهای وی دانستهاند (نصار ،بایتاا)15 :؛ هرچناد از نگااه او باه علا
تاااریخ آگاااهیای در دساات نیساات؛ امااا برخاای محققاای معتقدنااد کااه او در دو کتااا
ازمیانرفتهاش «اقسام العل االنسی» و «ماهیات العلا و اوصاافه» ناامی از تااریخ نبارده اسات
(آیینهوند)81 :1377 ،؛ بدی ترتیب نسل اول دایرهالمعاار نویساان ،نظیار دو رکا بازر
تفکر اسالمی ،فارابی و اب سینا که در عل آموزی و طبقهبنادی علاوم باهشادت تحاتتااثیر
دانشمندان یونانی بودند (نصر ،بیتا )20 :از وارد کردن تااریخ و علاوم تااریخی چاون علا
انسا  ،سیره و مغازی بهعنوان یک سرفصل در مباحث خود غفلت ورزیدهاند؛ اما باهزودی
نسل بعدی دایرهالمعار نویسان به اهمیت و لزوم وارد سااخت تااریخ باهعناوان سرفصالی
مه در طبقهبندی علوم توجه نشان دادند.
بهرغ غفلت ای دانشمندان شیعی یا شیعیمشر از تااریخ ،آناان علاوم انساانی و علا
مدنیت ،اخالق ،سیاست و اقتصاد را باه دایارۀ طبقاهبنادی علاوم وارد کردناد کاه البتاه ایا
موضاوع خااود گااامی بااه جلاو بااود .در امتااداد رونااد روباهتوسااعۀ فااوق ،ساارانجام نخسااتی
دایرهالمعارفی که نگاه علمی به تاریخ را به دایارۀ داناش مسالمانان وارد و اضاافه مایکناد،
ازسااوی انجم ا اخااوانالصاافا و خااالنالوفااا تاادوی و ت األیف ش اد .اعضااای گااروه س ارّی
اخوانالصفا که با اهدا

متفاوت و گاه مجهول ،به نگارش دایرهالمعار

روی آوردهاند؛ بارزتری نمود عینی و هد

چنددانشای خاود

رسائلشان ،آشتی میان شریعت اساالم و فلسافه

یونانی بوده است؛ عالوهبرای اهمیت رسائل اخوانالصفا بهخااطر مطالعاه و بررسای تااریخ
فلسفه اسالمی است؛ زیرا در باشکوهتری دوران فلسفی اسالم نوشته شدهاناد (قمیار:1363 ،
)18؛ «ای رسائل برای کسانی که تاریخ سیاسی مسلمانان را بررسی مایکنناد ،مفیاد اسات؛
زیرا مطالبی را برای آناان روشا مایساازد کاه در کتاب تااریخ سیاسای آن را نماییابناد»
(همان).
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رسائل اخوان نخستی دایرهالمعار

عمومی است که در آن موضوع عل تاریخ مطارح

شده است؛ هرچند کاربرد لفظ تاریخ در زمان تألیف رسائل معمول بوده ،ولی عل تاریخ با
واژۀ مصطلح قرن دوم هجری ،یعنی اخبار در دو بخش متفاوت در ای رساائل مطارح شاده
است که نخست با نام «دانش سیرتها و انسا و اخبار» (م رسائل اخوان الصفا :1964 ،...
 )41-40بهعنوان نوع نه از دانش ریاضیات ،و سپس در بخش علوم شرعی ،با عنوان «علا
روایات و اخبار» آمده است (رزنتال.)83 :1385 ،
اگرچه مباحث مطرحشده در بخش علوم شریعت ،درباارۀ دانشامندان تنزیال ،تأویال و
دانشمندان روایات نیز دارای ارزش تاریخی است (بهرغ اینکه اخوانالصفا با گارایشهاای
شیعی به تألیف رسائل خود دست زده بودند)؛ اما با نفی تعصب درماورد ماذهب ،ساعی در
حفظ بیطرفی در نگارش مباحث ماذهبی داشاتهاناد (قلیازاده)140-138 :1388 ،؛ بناابرای
میتوان رسائل دینی و مذهبی آنان را نمونۀ کاملی از یک تااریخنگااری ماذهبی -اساالمی
دانست که با رعایت بیطرفی و بیتعصبی نوشته شده است؛ زیرا ای بیطرفی موجب شد تا
میان محققی دربارۀ مذهب آنان اختال

ایجاد شود؛ بههرحال مه ایا اسات کاه پیشانهاد

کردن تاریخ بهعنوان عل  ،برای نخستی بار در ای رسائل مطرح میشود.

پس از رسائل اخوانالصفایکی از شناختهشدهتری دایرهالمعار هایی که تاریخ باهمثاباه

یک عل در آن جایگاهی ویژه یافته ،مفاتیحالعلوم است .ای دایارهالمعاار

اثار ابوعبادال

محمدب احمدب یوسف خوارزمی است که مؤلف دربارۀ نامگذاری کتابش مینویسد:
ای کتا را مفاتیحالعلوم نام نهادم ،برای آنکه مدخل دانش اسات و بارای بیشاتر
دانشها در حک کلید است؛ پاس هارکس آن را بخواناد و مطاالبش را باهخااطر
بسپارد و سپس در کتا های علمی بهدقت بنگرد ،با آن علوم آشنا مایشاود و باه
راز آن ها پی میبرد؛ اگر با آن علوم بیگانه باشد و با اهل آن دانشها مصااحبت و
همنشینی نکرده باشد (خوارزمی.)6-5 :1383 ،

خوارزمی مفاتیحالعلوم را در دو مقالت تألیف کرده است .مقالات نخسات شاامل علاوم
شریعت و بخشی از علوم عربی است که به ایا مبحاث مرباو مایشاود و مقالات دوم در
علوم غیرعر  ،یعنی علوم یونانیها و دیگر ملتهاست (خوارزمی .)6 :1383 ،او با آخار
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مقالت اول را به تااریخ اختصااص داده و از آن باا عناوان «علا اخباار» یااد مایکناد .او در
نگارش ای بخش از دایرهالمعار

خود در ابتدا معرفای اجماالی و بسایار کوتااه پادشااهان

ایران باستان ،خلفا و سالطی اسالمی ،سالطی یما  ،و پادشااهان روم را باا ذکار القابشاان،
اساس کار خود قرار داده و سپس مصطلحات و تعبیرات فنی رایج عل تاریخ در کتا هاای
فتوح و مغازی ،طبقات مردم هند و اصطالحات بهکاررفته در تااریخ عار و تااریخ روم را
بیان میکند.
بهرغ آنکه خوارزمی ،با مربو به «عل تاریخ» را با نام عل اخباار مایآورد؛ اماا در
عناوی فصول ،مانند «فصل هفت  :اصطالحاتی که در کتاا هاای فتاوح و مغاازی و تااریخ
عر بعد از اسالم زیاد بهکار میرود» و «فصل هشت  :کلمات و مصاطلحات کاه در تااریخ
عر و روزگار جاهلیت بسیار بهکار میرفته» لفظ تاریخ را به معنای مصطلح آن برای علا
تاریخ بهکار میبرد .جالب آنکه در ای قسمت خوارزمی اقسام خ فارسی ایاران باساتان را
نیز معرفی میکند.

مقارن با دورانی که خوارزمی مفاتیحالعلوم خود را با توجه به تاریخ ،در مرزهای شارقی

اسااالمی مااینگاشاات؛ ابا ناادی (متااوفی  385ه.ق) در بغااداد اثاار خااود الفهرساات را -کااه
دایرهالمعار گونهای تخصصی در کتا شناسی اسات -نوشات .او در ایا تاألیف علاوم و

منابع آن را در ده مقاله و فنون مختلف معرفی میکند .او مقالۀ سوم کتا خود را باا عناوان
«در اخبار اخباریان و نسابان و صاحبان احداث و آدا » به عل تاریخ اختصاص داده اسات.
او در ای بخش از کتا  ،عل تاریخ را در سه ف به شرح «در اخباار مساتوفیان و راویاان و
کسانی که صاحب سیرۀ خاص و تازه بودند و نام کتا های آنهاا»« ،در اخباار پادشااهان و
نویسندگان و مترسالن و کارکنان خراج و صاحبان دیوان و نام کتا های آن ها»« ،در اخبار

ندیمان و جلیسان و ادیبان و صفاعنه و صفادنه  1و کسانی که مردم را بهخنده درآورند و ناام
کتا های آن ها» مطرح و تشریح میکند؛ ازای رو اب ندی درواقع گذشتهازاینکه منابع عل
تاریخ را بررسی میکند ،همۀ آنچه را که بعادها باا گساترش دامناۀ تااریخ ،بارای ایا علا

 .1صفاعنه به معنی زنجیریاان و صافادنه باه معنای سایلیخوردگاان اسات کاه شااید بتاوان ایا دو واژه را باا یکادیگر
«فرومایگان» معنا و تعبیر کرد.
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حائزاهمیت تحلیلی و موضوع تاریخ اجتمااعی اسات ،بیاان مایکناد .و جالاب آنکاه وقتای
اغلب عالمان و دانشمندان؛ تاریخ را ذیل علوم شریعت و یا دیگر علوم آوردهاند ،ابا نادی
مقالۀ مستقلی را به تاریخ اختصاص داده و درواقع هویت مساتقلی را بارای ایا علا درنظار
گرفته است .شاید بتوان تحلیل کرد که از دیدگاه وراقی تیزبی در بازار کتابفروشاان بغاداد
(اب ندی  )21 :1381 ،کتا های تاریخی در ای هنگام چنان جایگاهی در میان دیگار آثاار
و کتب یافته بودند که بخشهای مهمی از دایرهالمعار

او به گزارشهای مختلفای درباارۀ

تاریخ و تاریخنگاران و منابع گوناگون آن اختصاص مییابد.
اما با تألیف آثارالباقیه ،تاریخ محور نگارش یک دایرهالمعاار

قارار مایگیارد و علا

تاریخ چنان رشد میکند که تتبعات و مباحث آن در قالب دایرهالمعاارفی ارزشامند و مها
تدوی میشود .آثارالباقیه ع القرونالخالیه (تالیف391هق) درواقع دایرهالمعارفی است کاه
ابوریحان بیرونی در آن تاریخ و شاخههای مرتب را محور و اساس نگاارش و تاألیف خاود
قرار داده است؛ تاآنجاکه میتوان ادعا کرد درواقع ای اثر یاک دایارهالمعاار

تخصصای

تاریخ است که بیرونی در جاوانی بارای شامسالمعاالی ابوالحسا قاابوس زیااری نوشات.
نگارش ای دایرهالمعار

تاریخی از جنبۀ دیگری نیز قابل توجه و بررسای اسات و آن ها

عصری مؤلف با دانشمند بنام مسلمان ابوعلیسینا است؛ زیرا در زمانی که بوعلی در نگارش
آثار خود و در طبقهبندی علوم ،متأثر از واضعان علوم اوایل ،جایی برای عل تااریخ درنظار
نمیگیرد ،بیرونی دایرهالمعارفی باا محوریات تااریخ ماینگاارد؛ درواقاع بیرونای باهعناوان
اندیشمندی انسانشاناس ،مشااهدهگار گساترش مرزهاای حاوزه تمادن اساالمی و آشانایی
مسلمانان با فرهن
فرهن

ها و آموزههای جدیاد دیگار ملال باود و ازساویدیگار ازدسات رفات

و آدا و رسوم ایران پیش از اساالم و ماردم مشارق زمای و سارزمی هاایی نظیار

خوارزم و پیرامون آن را نمیتوانست از نظر دور دارد.
پیوند ناگسستنی عل تاریخ باا زماان ،اهمیات و جایگااه زماان را در ایا علا تاا آنجاا
رسانیده که زمان را مرز میاان افساانه و تااریخ دانساتهاناد .بیرونای در دوران کاودکی علا
تاریخ ،به ای مها توجاه کارده و در ایا اثار گااهشاماریهاای فرهنا

هاا و تمادنهاای

گوناگون را از کتب تواریخ ،دفاتر نجومی و نوشتههای مذهبی ملال مختلاف جماعآوری و
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بیااان کاارده اساات (ابوریحااان بیروناای .)21 :1389 ،وجااه مشااترک کااار بیروناای بااا رسااائل
اخوانالصفا آن است که درواقع بیرونی نیز تاریخ را با مغاز ریاضای تحلیال کارده و از ایا
رهگااذر تاااریخ را بااه خااانواده علااوم دقیقااه نزدیااک نمااوده اساات؛ «و روی هماای سااجیه
ریاضیدانی اوست که تمام سنوات و وقایع را که در کتب پیش از اوست ،جدول سااخته و
در برخی از موارد اعداد را به حارو

ابجاد نیاز تحویال کارده تاا از اشاتباه مصاون بماناد»

(ابوریحان بیرونی .)29 :1389 ،ابوریحان ضم مطالعه و مقایسۀ تطبیقای گااهشاماریهاا باه
تصحیح آن ها اقدام کرده است؛ گذشتهازای آثارالباقیه ،شامل مطالاب و مباحاث ارزشامند
تاریخیای از فرهن

ها و تمدنهای هماه اقاوام اعا از تااریخ سیاسای ،اعیااد ،جشا هاا و

مباحث مذهبی را است که حفظ و انتقال بسیاری از ای دادههای تااریخی باه مادد ایا اثار
ارزشمند صورت گرفته است؛ درواقع بیرونی در ای کتا مانع زدودن معلومات ارزنادهای
دربارۀ اعیاد و ایام و تواریخ ایران باستان از خااطرههاا شاد (ابوریحاان بیرونای.)26 :1389 ،
ابوریحان در نگارش آثارالباقیه از مناابع ،کتاب و روایااتی ساود جساته کاه ارزش و اعتباار
علمی ای دایرهالمعار

را افزایش داده است .بیرونی ایا کتاا را در بیساتویاک فصال

تدوی و با اساس و منشأ گاهشماری یعنای شاب و روز آغااز مای کناد و ساپس در فصاول
بعدی مطالب و اطالعات ارزندۀ تاریخی را ارائه میدهد.
در روند روبهرشد فرهن

ایرانی درون مرزهای حوزۀ تمدن اسالمی در سالهای پایانی

قرن شش  ،جامعالعلوم یا حادایقاالناوار فای حقاایق االسارار یاا ساتینی ،باهعناوان نخساتی
دایرهالمعار

نگاشتهشده به زبان فارسی به قل امامالمشککی امام فخار رازی (متاوفی 606

ه.ق) و به نام عالاالدی تکش خوارزمشاه نوشته شده اسات .فخرالادی رازی ژر اندیشاانه
در اثر دایرهالمعارفی خود کثرت علوم را به شصت عل افزایش میدهد؛ ازایا رو اثار او باه
ستینی معرو

شده است .در تعدد علوم مندرج در ای کتا چهل یا شصت عل و یا بیشتر

آمده که «ممک است در تحریرهای گوناگون یا نشانۀ تجدیدنظر مؤلف در ادوار زندگیش
باشد( ».فخر رازی .)35 :1382 ،رازی علوم زمان خاود را باه دو دساتۀ علاوم عقلای و نقلای
طبقهبندی میکند؛ اما مرز میان زیرشاخههای هریاک از ایا علاوم را در کتاابش مشاخ
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نمیکند؛ یعنی معلوم نمیدارد که کدام باا در علاوم عقلای و کادام باا در علاوم نقلای
است .او خود دربارۀ روش تدوی اثرش میآورد:
خواست تا کتابی سازد که معتکفان حضرت جالل و مالزمان کعبه اقبال خدایگان

جهان را به مطالعه آن استیناسی 1بود و بهواسطه آن به انواع علاوم اقتباسای باشاد و
چون معلوم بنده نبود که از فنون علوم کدام عل است که الیقتر و به ای مقصاود
موافقتر است ،بیشتر علوم عقلی ،نقلی ،اصولی و فرعی را جمع کارد و از هریاک
عل  ،نُه مسئله در قلا آورد .ساه از ظااهرات و جلیاات و ساهدیگار از غاوام

و

مشکالت و سهدیگر از امتحانیات .چنانکاه تصاور انادک آن علا در آن روشا
شود ،و نقصان ایشان ظاهر گردد (فخر رازی.)70 :1382 ،

امامفخر رازی با سیزده کتابش را «عل التواریخ» نامگذاری کرده است؛ بناابرای از
نظر کاربرد لفظ تاریخ برای ای عل در دایرهالمعار ها مایتاوان جاامعالعلاوم را نخساتی
دایرهالمعار

فارسی دانست که به تاریخ ذیال عناوان «علا التاواریخ» توجاه کارده اسات.

رازی در آغاز ای با در وصف «عل تاریخ» و نحوه نگارش خود از ای علا ماینویساد:
«بدان که عل تاریخ را تفاوتی نباشد در ظهاور و صاعوبت ،چناانکاه بعضای از آن مشاکل
باشد و بعضی ظاهر؛ پس در ای کتا ترتیب نگاه داشت متعذر باود .الجارم تااریخ بار نُاه
با اختصار کردی » (فخررازی .)163 :1382 ،او چنانکاه خاود مایگویاد ،همانناد دیگار
علوم ،عل تاریخ را در نُه اصال از تااریخ ایاران باساتان و تااریخ اساالم از پیاامبر و خلفاا و
غزنویان و سلجوقیان مینگارد و اصل نه را به دوران سلطان مخدومش تکش خوارزمشااه
اختصاص میدهد.
نزدیک به زمان فخرالدی رازی ،دایرهالمعار

«یواقیتالعلوم و دراریالنجاوم» باه قلا

مؤلفی ناشناس در قرن شش هجری برای مظفرالدوله والدی ملکاالمرا طغرل تگی غاازی
بی

 ،حاک قزوی  ،نگاشته شده است .ای اثر بهصورت پرسش و پاسخ در سی ف تادوی

شده و مؤلف بهزع خود «از هر علمی از فنون علوم که مردود شرع نیست» (یواقیتالعلاوم،
 .1استیناس به معنی انس و خو گرفت است.
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 )5 :1345یک مقدمۀ خاص در فضیلت آن علا و دوازده مسائله را بیاان کارده اسات .ایا
مؤلف ف بیستودوم کتابش را «عل نوادر انسا و تواریخ» نامگذاری نموده است .مؤلف
در مقدمۀ ای مبحث با بیان فواید معرفت تواریخ همانطور کاه در عناوان نیاز مایآورد ،باه
جنبۀ نوادر و عجایب ای عل توجه کارده و ماینویساد« :پوشایده نیسات مناافع دنیااوی در
انسا و تاریخ گذشتگان بسیار است .ما مسئلهای چند از عجایب تواریخ یاد کنی بر منهااج
دیگاار علاا هااا» (یواقیااتالعلااوم .)186 :1345 ،در دوازده مساائلهای کااه از ایاا علاا در
یواقیتالعلوم آمده و همگی از تاریخ اسالم انتخا شده است ،مساائل مطروحاه باا نظار باه
وجه عجایب آن ها بیان شده است؛ بناابرای درواقاع مایتاوان گفات کاه در یواقیاتالعلاوم
نزدیکی هرچه بیشتر دایارهالمعاار هاای علمای باا دایارهالمعاار هاای عجایابناماهای را
میتوان بهوضاوح مشااهده کارد؛ جالابآنکاه ساابقه رویکارد فاوق را در پاارهای از آثاار
دایرهالمعارفی ایران عصر باستان میتوان سرا گرفت (تفضلی.)142 :1378 ،
پسازایا شامسالادی محمادب محماود آملای (متاوفی میاان  756-750ه.ق) در اثار
دایرهالمعارفی خود «نفایسالفنون فی عرایس العیون» (تاالیف  )742-735علاوم را براسااس
حکمی و غیرحکمی به علوم اوایل (علوم قبل از اسالم) و علوم اواخر (علوم بعاد از اساالم)
تقسی میکند .او ای کتا را که مدتها جزو کتب درسی حوزههای علمیه بود ،برای شاه
شیخابواسحاق اینجو نگاشت .در ای کتا  ،علوم اوایل مشاتمل بار پانج مقالاه ،هفتاادوپنج
عل و سیوسه ف است و علوم اواخار را آنگوناه کاه خاود باهدلیال انتساا باه اساالم در
ابتدای کتا بیان میکند ،مشتمل بر چهار مقاله ،هشاتادوپنج علا و سایوشاش فا آورده
است .آملی در بخش علوم اواخر ،ف دوم و سوم از علوم محاوره را به «عل تواریخ و سایر»
اختصاص داده و در ابتدای ای ف مینویسد:

 ...و هرچند ای دو علمند ،یکى مخصوص بکمیت أعماار و مادة دولات انبیااا و

ملااوک و اربااا ملااک و ملاات ،و دویا مخصااوص بکیفیاات أحااوال و طریقاات
هریک؛ اما بنابرآنکه بهحسب شهرت ،مجموع را تواریخ خوانند و همه را در یک
سلک کشند ،ما نیز برقاعده مساتمرّه هاردو را باا ها ایاراد کاردی (شامسالادی
آملی.)170 :1380 ،
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او سپس هد

از ای دو عل را پند و اعتبار مایداناد و در پانج باا تااریخ را از آغااز

آفرینش جهان و حضرت آدم آغاز میکند و پس از شرححال پیامبران ،ذکار شااهان ایاران
باستان را از کیومرث شروع کرده و باا پیشادادیان ،کیانیاان ،اشاکانیان و ساساانیان باهپایاان
میبرد .آملی پس از ذکر ملوک ختای و افرنج ،تاریخ خلفای بنیامیاه و بنایعبااس را بیاان
میدارد و در با پنج شاهان پس از اسالم ،ایران را تا زمان اولجاایتو ،ایلخاان مغاولی ها
عصرش ،آورده است .او در ادامه ،ذیل بخش مقاالت اهل عال  ،ادیان یهاود و مسایحیت را
نیز معرفی میکند و در آخر فرق مختلف اسالمی ازجمله معتزله ،جبریه ،صافاتیه ،خاوارج،
مرجعه ،عهدیه و شیعه را بررسی میکند.
در اینجا باید گفت که بهواقع گستره و روش طبقهبنادی فهرساتوارهای موضاوعی کاه
آملی از تاریخ ارائه میدهد ،نشان از گسترش هرچه بیشتر دید دایرهالمعار نویسان از معنا
و مفهوم و جایگاه عل تاریخ دارد؛ بهویژه که از ای دیدگاه هنگامی که آملی به طبقهبنادی
عل تاریخ در ذیل علوم اواخر و نه علوم یونانیمآ یا همان اوایل اشاره داشته  ،نشانگر ایا
است که درواقع علما و دانشمندان مسلمان هرچند به اخذ و اقتبااس داناش از یونانیاان روی
آوردند ،اما نیازها و یافتهها و ساختههای خود را نیز در نظام طبقهبندی از علوم وارد کرده و
شناخت و مطالعۀ تاریخ را در ای زمان ضرورت اجتنا ناپذیر عصر خود دانستهاناد (نیاازی
«دنیاوی» که صاحب دایرهالمعار

یواقیتالعلوم به فراست آن را دریافته بود).

بنابرای عجیب نیست در هنگامهای که میتاوان آن را عصار تکامال تمادن اساالمی یاا
دورۀ جمعبندی نهایی آن نامید ،یکی از بزر تاری اندیشامندان مسالمان در حاوزۀ علاوم
انسانی ،اثر تاریخی خود را در قالب یک دایرهالمعار

تاریخی عرضه داشت؛ بهرغ اینکاه

پارهای از محققانی که به احتمال متأثر از طهحسی بوده اند (عبادالرحم با خلادون:1362 ،
 )38معتقد به ای هستند که اب خلدون (متوفی  808ه.ق) تاریخ را در زمارۀ علاوم محساو
نداشته (آیینهوند ،)82 :1377 ،اما با دقت در اثر اب خلدون میتوان به جایگاه واالیی کاه او
به عل تاریخ میدهد ،پی بارد و از اینکاه ابا خلادون تااریخ خاود را «العبار» ناام ماینهاد،
پیداست که تا چه میزان به تجربۀ تااریخ اهمیات مایدهاد (زریا کاو  .)17 :1362 ،او در
تالش برای قانونمندسازی تاریخ ،در اثار معاروفش «مقدماه» تاالش کارده تاا روش کاار و
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اطالعات علمی ،ادبی و فرهنگی موردنیاز مورخان را تدوی کند .ای اثار کاه مقدماهای بار
ف تاریخنویسی است (خاوارزمی ،)21 :1383 ،درواقاع دایارهالمعاارفی تااریخی اسات کاه
مؤلف سعی کرده تا اصول علمی و رویکرد رواب علی و معلولی را بر تاریخ حاک کناد و
ازای رو موجد تحولی عظی در عل تاریخ و تاریخنگاری شود؛ بهعبارتدیگار ابا خلادون
در قرن نه برای رهانیدن تاریخ از حکایتپردازی و حاک کردن منطق بر آن گاام تاالش
کرد (بارتولد ،بیتا.)76 :
در دورانی که اب خلدون اثر خود را تألیف میکرد ،تاریخ چنان جایگاهی یافته بود کاه
دیگر نیازی به تبیی و طرح ای عل در طبقهبندی دانشها احساس نمیشد؛ بهعباارتدیگار
در طبقهبندی علوم و دانشها تاریخ جایگاه و مقام خود را کامالً اثبات کرده باود؛ بناابرای
بدون مطرح کردن تاریخ بهعنوان یک عل در طبقهبندی دانشها او به طورمستقی به مساائل
پیرامون تاریخ و تاریخنگاری میپردازد .بهنظار مایرساد کاه ابا خلادون نسابت باه دیگار
دایرهالمعار نویسان و تاریخنگاران گام را بسی فراتر ماینهاد .گویاا او در «مقدماه» بارای
ارائۀ راهکاری برای شکلدهی به روش تاریخنگااری و باه عباارتی اناداخت طرحای ناو در
نگارش و عرضهداشت تواریخ تالش می کند .او افزون بر اینکه تاریخ را محاور بحاث خاود
قرار داده ،روش ،سبک و رویکرد تاریخنویسی و تااریخنگاری را نیاز دساتمایاۀ پاژوهش
خود قرار میدهد و بههمی دلیل است که بسیار زودهنگامتر از عالمان و اندیشامندان عصار
روشنگری و بعد از آن در اروپا؛ دانش تاریخی را وارد حوزههای «نقاد تااریخی» و «فلسافه
تاریخ» میسازد (عبدالرحم ب خلدون .)34 :1362 ،اب خلدون «به وجود علال و موجبااتی
که به حدوث وقایع تاریخ منجر میشود ،اعتقاد دارد؛ چنانکه ه معتقد باه قاوانی کلایای
است که بر همۀ ملتهای مختلف در سراسر کشورها و در همۀ زمانها منطبق میشود و ه
میبینی که او میکوشد در فصول مختلف مقدمه ،ای قوانی کلی را بیاان کناد و موجباات
علل وقایع را آشکار سازد و جای شک نیست کاه هماۀ اینهاا از صافات اساسای و مسالّمی
اساات کااه «تحقیقااات علماای» را از «معلومااات عااادی» متمااایز ماایکنااد( ».عباادالرحم ب ا
خلدون.)38-39 :1362،
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در ای دایرهالمعار

اب خلدون با ابداع بسیاری از مفاهی بهکار رفته در فلسفه تااریخ،

افزونبر اینکه تاریخ را بهعنوان یک عل معرفی کرد ،خاود پایاهگاذار فلسافۀ تااریخ شاد و
تاریخ را از صر

نقل حوادث به تاریخ عقلی ارتقا داد و به روند تکاملی ای عل با تادوی

اصول علمی سرعت بخشید.
پیشتر اشاره شد که از عجایبنامهها باید بهعنوان نوع ساومی از دایارهالمعاار هاا یااد
کرد و چنانکه گفته شد ،صاحب دایرهالمعار

یواقیتالعلوم نیز در طبقهبنادی خاود «علا

تواریخ» را دقیقاً با محوریت بیان عجایب تواریخ نوشته است؛ همچنی باید تاکیاد کارد کاه
ای گونه متون و آثار نشانگار بخشای از داناش و بیانش جهاانشناسای ماردم حاوزۀ تمادن
ایراناای -اسااالمی هسااتند؛ چنااانکااه دایاارهالمعااار

یواقیااتالعلااوم بااهخااوبی تجسا بخااش

درآمیخت «عل تاریخ » با ای دسته از متون متشابه است؛ درواقع بررسی «عجایب تاواریخ»
بخااش مها و تفکیااکناپااذیر از دایاارهالمعااار هااای عمااومی یااا چنددانشاای و حتاای گاااه
تخصصی با دایرهالمعار های عجایبنگارانه باید تلقی شود؛ بهعبارتدیگر بینش و داناش
گستردۀ نویسندگان دایرهالمعار ها امکان بارآوردن ایا گوناه مفااهی تااریخی از خاالل
متون ،علوم و دانشهای مختلف و قرار دادن آن ها کنار یکادیگر را امکاانپاذیر مایکارد.
باارای تبیاای بهتاار ای ا مبحااث ،بیااان نحااوۀ مساامومیت و شااهادت امااامرضااا (ع) ازسااوی
امامالمشککی  ،فخر رازی که در جامعالعلوم خود باا بیاان رویاداد فاوق ،داناش و بضااعت
علمیاش پیرامون عل «فالحت» و «دانش سموم» را به منصه ظهور رسانده است بسیار تأمال
برانگیز است .او میآورد:
گفتهاند که هرکس که خواهد که انگور درختی را بر طبع دارویی از داروها کند،
آن دارو را در آ آغشته میباید کرد ،چندانکه قوت آن دارو بگیرد؛ آنگااه آن
آ را در ب درخت انگور میباید کردن و جز بدان آ آن را نباید آ دادن ،تا
انگوری که برآید بر طبع آن دارو باشد و ه رواف

گویند ،مأمون خلیفه ،علیب

موسیالرضا را -رضیالعنه -ه بدی طریق زهر داد و بکشت (فخر رازی:1382 ،
.)336
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ازای رو برخال

دیدگاه عمومی و حاکمه کاه تااکنون ایا دساته از متاون را فقا در

قلمرو ادبی و متون وهمناک ارزیاابی و نقاد کاردهاناد ،در اینجاا باا تأکیاد بار وجاه علمای
عجایبنامهها ،جنبههای تاریخی و تاریخنگری ای گونه از آثار و متون را باید در تحقیقاات
تاریخی وارد کرد .آثار فوق افزونبراینکاه واجاد جنباههاای برجساتهای از تااریخنگااری و
توجه به جهان پیرامون قلمرو اسالمی و یا بیرون مرزها و ثغور مسلمی است ،تالش مردماان
حوزه تمدن ایرانی -اسالمی برای تبیی و شناخت جهان پیرامونی را نشان میدهد؛ همچنای
میتواند در نوع خود منبعی تأمل برانگیز از دادههای خام تااریخی و اطالعاات گونااگون از
حوزۀ عل و معرفت تا جغرافیای تاریخی سرزمی هاای اساالمی و جهاان پیراماون را شاامل
شوند.
در عجایبنامهها درج مطالب با وجه غالب تبیی عجایب علوم ،قری میشود؛ بناابرای
موضوع عل و طبقهبندی علوم چنانکه از دایرهالمعار های علمای انتظاار مایرود ،مطارح
نیست و جنبههای اعجابی علوم و دانشهای مختلف مدنظر و مها اسات .مسائلهای کاه باه
جلبنظر مخاطبان خاص و عام کمک شایانی میکرد و بر گسترۀ مخاطبان آن ها میافازود؛
بنابرای در ای گونه از آثار ،مباحث و مطالبی را میتوان جست که حاوی تااریخنگااری باا
غلبۀ جنبۀ اعجابی وقایع است؛ چنانکه مالقات مغیرهب شعبه باا رسات فرخازاد در عجایاب
نامۀ محمدب محمود همدانی آمده است:
پس مغیرهب شعبه درآمد به رسولی از پیش سعدب ابایوقااص .رسات گفات :ای
مغیره! فردا مصا

کنی و یک چش تو کور شود .مغیره گفت :م جنا

اگر نه آن است که بخواه با امثال تو جن
در راه خدای؛ چون مصا

کان و

کن ؟ نترس که هر دو چش در باازم

دادند ،یک چش مغیره کور شد .مقصود آن است که

اگرچه به ای حد زیرک بودند ،چون نه بر راه دی بودناد ،عااقبتی نباود ایشاان را
(محمدب محمود همدانی.)120 :1375 ،

همچناای بیااان وقااایعی چااون در آتااش انااداخت ابااراهی (همااان )240 ،و از آن تأماال
برانگیزتر ماجرای دو اشعری ،فقیه ،دوست و همراه جوینی و قشایری (هماان ،)86 ،داساتان
پیامبر ،عمر و ابوموسای اشاعری (هماان )123 ،کاه همادانی آورده و وقاایع مسالمان شادن
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مهروک ،پادشاه کشور هند ،بهوسیله شاعر عراقی (ناخدا شهریار رامهرمزی )2 :1348 ،رس
سوزاندن پیرمردان و پیرزنان در هند باال (همان )123 ،و داستان فرساتادن رساولی از طار
اهالی سرندیب نزد پیغمبر و عمر خلیفه که در عجایب هند آمده است؛ بدی قرار که «زمانی
که خبر ظهور پیامبر(ص) به اهالی سرندیب و بالد مجاور آن رسید ،مارد داناایی را از میاان
خود برگزیدند و به او سفارش کردند که نزد پیغمبر(ص) برود و ببیند کاه او کیسات و چاه
دعااویای دارد  ...الااخ» (همااان)125 ،؛ امااا لاازوم مداقااه و ژر اندیشاای در دادههااای خااام
تاریخی عجایبنامهها ،نگاه هرمنوتیکی و نیاز باه تأویال در اشاارات تااریخی ایا دساته از
متون و آثار ازسوی محققان و پژوهشگران را برمایانگیازد؛ اماری کاه همچاون صاافی ،از
ورود روایات توأم با بیدقتی تاریخی به مطالعات و پژوهشهای جدیاد جلاوگیری خواهاد
بود.
نتیجه

هرچند نخستی گروه از دایرهالمعار نویسان حوزۀ تمدن اسالمی متأثر از طبقهبنادی ارائاه
شده از علوم بهدست دانشمندان یونانی ،توجهی به تاریخ نداشتند؛ اما با توجه باه سانتهاای
عربی و برآمده از حیات پیامبر ،اهمیت تاریخ و علوم تاریخی چنان گساترش یافات کاه باه
زودی مسئلۀ تاریخ و تاریخنگاری توجه عالمان و اندیشامندان بازر

اساالمی را باه خاود

مشغول کرد و آنان را بهسوی وارد کردن تاریخ در طبقهبندی علوم ساوق داد و ایا تحاول
چنان بود که وجهۀ علمی دانشمندان دایرهالمعاار ناویس گااه آناان را باه سامت نزدیاک
سازی تاریخ با علوم دقیقه و ریاضی پیش برد و بهسارعت در دایارهالمعاار هاای عماومی،
تخصصی و عجایبنامهای بهفراخور تاریخ ،طبقهبندی و عرضه شد؛ تاا جااییکاه مایتاوان
ادعا نمود ای رویکرد در روند تکاملی خود باهتادریج چناان عماق و گساترهای یافات کاه
ازسوی عالمانی چون ابوریحان بیرونی ،عل تاریخمحور نگارش دایرهالمعارفی قرار گرفات
که بهطور تخصصی بدی موضوع میپرداخت .درایا میاان دایارهالمعاار هاای عماومی و
دایرهالمعار های عجایبنامهای نیز تشابهات موضوعی فراوانی دارند و عجایابناماههاا باه
عنوان نوع سومی از دایرهالمعار هاا نشاانگر توساعۀ داناش علمای و ادغاام آن باا علاوم و
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دادههای تاریخی بود .نویسندگان ای آثار با تأثیرپذیری از سنتهای باستانی موجود تاالش
دارند تا از طریق طرح عجایب علوم مختلف ،به جذ مخاطب بیشتر بارای ایا گوناه آثاار
نخبهگرایانه بپردازند؛ هرچند برای مسلمانان دایرهالمعاار نویسای و چگاونگی طبقاهبنادی
علوم از فرآوردههای علوم اوایل تلقی شده است؛ اما آناان باهدنباال توساعۀ داناش و بیانش
علمیشان ضم گسترش دامنه و عمق علوم به ارائۀ طرحهاای بادیعی در طبقاهبنادی علاوم
دساات یافتنااد کااه بخشاای از آن را در حااوزۀ تاااریخنویساای و تاااریخپژوهاای آنااان کااه در
دایرهالمعار های عمومی ،تخصصی و تاریخی تجس یافتاه اسات ،بایاد سارا گرفات .در
ای زمینه هرچند اب خلدون را بیشتر بنیانگذار عل عمران و جامعهشناسی مایدانناد؛ اماا او
درواقع با عرضهداشت دانش و بیانش میاراث تااریخی مسالمانان در اثار گارانسان
«مقدمه» در قالب یک دایرهالمعار

خاود

تاریخی باود کاه چشا انادازهاای جدیاد دیگاری در

دانش بشری را از دیدگاه پژوهش در تاریخ ،فراروی محققان و اندیشمندان نسلهای بعدی
قرار داد.
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