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چکیده

اسالم بهعنوان دینی دارای داعیهه هاها،یا امامهام هیه ای بهه تهاریخ

،شان داد ه این ماه در ره،هت تهاریخ،گهاری اسهالمی سها بسهاایی

داشههتش شهه ایر تههاریمی رههام بهه ی مهه ه اسههالمی ،یهها سهها

هغ افیاییا هاان ،گ ی ه ت میب یومی ه همعیای ف اها،هی در وهود
داشت مه از ریث ف ام م دن زمینهمای ف منگهی ر ره،هت بهود ه از

آن میتوان با عنوان «ص ح اسالمی» یاد م دش با این ممها این دید ا

اسالمیِ ب واساه از تعالی دینی مما مورد اعانای عام تهاریخ،گهاران
مس مان بود ه تا دی زما،یا زمینه ب ای ریدایشِ آ،چه با عنوان تاریخ،گاری
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هاا،ی از آن یاد میشود مموار ،بود ه تا دهران رس از مجهوم مغهول
ه ،گارش هامعالاواریخا اثه تهاریخ،گارا،ههای در رهد ه ا،هداز ایهن

مفاههوم هاهها،ی ردیههد ،یامههدش ،وشههاار را ه بهها ترمیههد ب ه اممیههت

تاریخ،گاریمای عمومیا این مسئ ه را هاماهی میمند مه با هههود

زمینهمای مساعد موهود در بطن تعالی اسالمیا به سهبب ،امسهاعدیِ
شه ایر تههاریمی ه در

مص ه ت ایا،ههت تههاریخ ایههی اسههالمیا

موهبات مما ی ب ای ریدایش تاریخ ،گاری هاا،یا به مفاهوم دییهت

آنا ف ام آمدش

واژههای کلیدی :تهاریخا تهاریخ،گهاریا تهاریخ،گهاری هاها،یا
تاریخ،گاری عمومیا تاریخ،گاری اسالمیش
مقدمه
ا

میان مو وع تاریخ ،گاری با مفاوم آن ف ق یائل شوی ا تاریخ،گاری اسهالمی از ریهث

مو وع ه تنوع مو وعاتی مه بدان ر داواه بسیار غنی است ه بیشا ین اَشکال تاریخ،گاری
در د،یای اسهالمی هاهور داشهاه اسهتش مو هوع تهاریخ،گهاری بهه هایعیهتمهای تهاریمی ه
د

و،ی مای همعی مه در تاریخ مس ما،ان رخ داد است اشار داردا رهال اینکهه مفاهوم

آن ،وع ب داشت موروان از هایعیتما ه  ،هو ت سهی ه ا،عکهان آ،اها را در وهود داردش در
اینکه اسالم بهعنوان دینی دارای داعیه هاا،ی ه تاریخسازا امامام هی ای به تهاریخ داشهاه ه
زمینهمای رشد تاریخ،گاری را در بطن تعالی ه منابع اصیل وهود ههای داد اسهت ت دیهدی
،یستش اما این ما مه مس ما،ان تا چه ا،داز از این تعالی اصهیل ه رمنمودمهای منهابع دینهی
الگوی مناسب

فاه ه ب رایه تاریخ،گ ی منابع دینی بهه ،گهارش تهاریخ ر داواهها،هد ههای

ترمل داردش از این ریثا ب رسیِ ،سبت میان تاریخ،گاری عمومیا مه بعضاً بها عنهوان تهاریخ
عال از آن یاد میمنندا با تاریخ،گاری هاا،ی ه چ ایی ایبال مما موروان مس مان به سنخ
اوی ا مسئ های یابل توهه ،شان میدمد مه با زمینهمای مموار در ره،ت تاریخ،گاری اسالمی
ممموا،ی مما ی داردش
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در میههان تههاریخر همههانا مفههامی «صهه ح رهمههی» ه «صهه ح مغههولی» رذی فاههه شههد ه

دسااهردمای تاریخ،گارا،ه آن ب هساه شد ا،د اما از «ص ح اسالمی» ه دسااهردمای ف منگی
ه تمد،ی آن مما سمن به میان آمد استش ص ح رهمیا مغولی ه راهی م نهی مهه بعضهاً از

آن سمن می رهد مفامیمی رسینی مساند مه درری یه

دهر هنهو ه وشهو،ت ه در ر تهو

ریامدمای مارم دی امپ اتوریمای راص ه ط ح ه تبویب شد ا،د؛ این در رهالی اسهت مهه

تاریخ،گ ی مبانی ب هاان،گ یا ا،سهان ایهی ه و د ایهی اسهالمیا از رهیش ه در بطهن

مبا،ی دینی ههود داشاه امها ت هت تهرثی میاضهیات تهاریمی مجهال هاهور مماه ی یافاهه ه

زمینتمای ارائه دسااهرد تاریخ ،گارا،ت هاا،یِ ماکام ی را ریدا ،که د اسهتش به ایهن اسهانا
،وشاار را

من ترم ی ب مامیت ه چیسای تاریخ ،گاری هاا،ی ه م هری ب تاریخ،گ ی

ه مامیت تاریخ،گهاری اسهالمی ه اممیهت تهاریخ،گهاریمهای عمهومیا زمینههمهای ایجهابی
رهیک د هاا،ی در تاریخ،گاری اسالمی را ب رسی میمند ه آ،گا با رهیک دی س بی به ،ید
ه ،ظ دربار ع ل ،امارآمدی زمینهمای مذمور در ارائه مصادیت تاریخ،گارا،ه میر دازدش
،وشاار را

با رهیک دی مسئ هم ورا من تبیین هایگا ه اممیت تاریخ،گهاریمهای

عمومی در میان مس ما،انا تفسی چ ایی بیاعانایی موروان مس مان به تاریخ،گهاری هاها،ی

را در دساور مار دارد ه امامام بیشا آن رمیافت رهشی -مع فای در تهاریخ،گهاری اسهالمی

استش بدین سبب مماه بهه مصهادیت تهاریمی ر داواهه ه بیشها طه ح مسهئ های یابهل ،یهد ه
ر همش را در ،ظ داردش به ل اظ ریشینه ت ییت به غیه از اشهار مها ه مطهالبی مهه در ب وهی

ماب ممچون تاریخ،گاری اسالمی(رابینسنا )234-233 :1389؛ درآمدی ب تهاریخ،گهاری

ای ا،ی -اسالمی(ر ویا  )43-37 :1394ه میاله موتامی با عنوان« :تاریخ،گهاری اسهالمی-
ای ا،ی ه هایگا تهاریخ،گهاری هاها،ی»(ر هویا - )9-7 :1386مهه بیشها بهه طه حِ ب هث
ر داواه ه ،گا توصیفی دارد اما مما به چ ایی عدم ابانا به تهاریخ،گهاری هاها،ی ر داواهه

است -ه اشار مایی مه در میالت« :سه ،کاه دربار رشهیدالدین فضهلاهلل» اثه م رهوم عبهان

زریاب وویی(زریابا  )135-123 :1350ه میالهت «تنکسهوق،امهت رشهیدالدین فضهلاهلل» اثه

م روم مجابی مینوی(مینویا  )309-308 :1350آمهد ه در ایهن میالهه ،یها از آ،اها اسهافاد

شد است مط ب مسایل دیگ ی از سوی صارب این ،وشاار مالرظه ،شهد اسهتش بنهاب این

ر داوان به مو وع

هری ،شان میدمدش
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ماهیت ،مفهوم و پیشینۀ تاریخنگاری جهانی

،گارش تاریخ در سطح هاا،ی ه تاریخ،گاری بدهن در،ظ داشهان م هدهدیتمهای واصهی
مه م ل ه ایوام هاان را بدهن توهه به م زمای سیاسیا هغ افیایی ه م هدهدیت اعایهادی-
اهاماعی درب بگی دا ردید ای ،وهاور اسهت مهه در دهران هدیهد ه بههوصهو

بیسا به ههود آمد استش زمینهمای ریدایش این شکل از تاریخ،گهاری مسها ام د

در یه ن
هو،ی

در تاریخ ،گ ی ا،سان بود مه با هاور اهما،یس ا ،گها رئالیسهای ه رهیکه د تسهمی ی ا،سهان
،سبت به طبیعت ه تاریخ مجهال به هز یافهتش در تهاریخ،گهاری هاها،یا ،گهارش تهاریخ بهه
و،های است مه سا م ل ه ایوام مما ف هاان را در م مکا،ی مه ز،د ی میمنند ،شهان
دمد ه تمامی م دم هاانا ری ه م دین ه مس کی مه باشند را درب بگی دش تاریخ هاها،ی بهه
معنای ریدایش زمین ه سیارات ه میاان ه سی ت ول آ،اها بهه  ،هو مطه ح در ع هوم طبیعهی
،یستش این شکل از تاریخ،گاریا تاریخ ف منو ه تمدن بشه ی اسهت ه ا،دیشهه ه عمهل را
توأمههان در وههود دارد ه بهها م اههوای ت ی ههی بههه تههاریخ مههی،گ ه دش تههاریخ،گههاری هاهها،ی
تاریخ،گاری بدان و،ه ای ،یست مه ادعای هاان هطنی ماواز،ی بنماید مه م زمهای مکها،ی
را در م ،وردد ه از ا،دیشه هاا،ی هاردی سمن بگوید مه تمامی م هل را بهه ریه هی از آن
م ام ،مایدا ب که هاان را در ی
،گ ش وا

،گا ع

ی می،گ د مه م ل مما ف هاان را با بیهنش ه

آ،اا ه دسااهردمای ف منگی ه تمد،ی ایشان مورد مطالعه ی ار میدمد ه سها

تههاریمی ایشههان را در ریههدایش هاههان منههو،ی ب هسههاه مههی،مایههدش از ایههن منظهه میههان
تاریخ،گاریمای هاا،ی به عنوان شکل ماملت ی از تاریخ،گاری با تاریخ،گاری ت ی ی بهه
عنوان ،وع ماکامل تاریخ،گاری ارتباط مسایی هههود داردش از ایهن ریهثا ممچنهان مهه در
ی

رالت میایسهای میتوان ،مودمایی از تهاریخ،گهاری ت ی هی را در اعصهار ذشهاه بهه

دست دادش میتوان ت تترثی زمینهمای سیاسی ه ریامهدمای م بهوط بهدان ممچهون تکهوین
امپ اتوری رهم ه ریدایش امپ اتوری مغولماا ،مودمایی از تاریخ،گاری هاا،ی ،یا ب شم دش
بدهن ت دید ریدایش امپ اتوریمای بار ی مه در یالب م زمهای سها د ای رکومهت
داشاند ه ب ایوام ه م ل مما فی مه دارای ف منو ه عیاید مافاهتی بود،د اعمهال راممیهت
میم د،د ه بهعاله رهیک د ماسامال،های را در امور اعایادی ه اهاماعی به مار می فاندا

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 29 /

در ف ام م دن زمینهمای تکوین چنین شک ی از تاریخ،گاری بسیار مؤث بود،هدش رهدایل در
ب وی از دهر ما مه چنین زمینهمایی ف ام شد استا این شکل از تاریخ،گهاریا ماناسهب
با زمینهمای موهودا ،مود ریدا م د ه معدهد تاریخ،گهاران ایهن عاهود ره داوان بهه م هل ه
ایوام مما ف هاان را س لوره مهار وهویش یه ار داد ا،هدش در ایهن بهین در ده دهر ا یکهی

دهران راممیت رهم مه از آن با عنوان «ص ح رهمی» 1یاد میشود ه دهران راممیت مغهول

مه «ص ح مغولی» 2را در وود داردا ،مودمایی از تاریخ،گاری هاها،ی بهه هههود آمهد ا،هدش
رهمی ما ادعای ی

دهلهت هاها،ی داشهاند مهه ب رایهه ،هوعی هاهانهطنهی ادار مهیشهد ه

مههیانر سههای ه ار

ههذاری بهه هغ افیههای سیاسههی رهم در لههوای سههاایش امپ اتههور رهما

رشاوا،همای رمایای آن را ترمین می ،مودش به عاله از ا،دیشهمای «رهاییون» با می فاندش
رهاییون از ،وعی هامعه ه دهلت هاا،ی ه ب ادری ه مساهات سمن می فاند مه ب رایه شهرن
آدمههی ه ریههوق افه اد ا،سهها،ی بههدهن توهههه بههه مههال ه میههام ه ،ه اد آ،اهها راصههل مههیشههدش

یا،ون مداری ه رذی ش یوا،ین هامعه بش ی مه ب رایه یوا،ین ه ریوق طبیعی به هههود آمهد
باشد ،یا مورد امامام ایشان بود(رازار ادا بی،ا)19-18 :ش به ،ظ میرسد مه ا

،ه در معنای

،ظامی ه سیاسی اما به ل اظ فک ی ه ف منگیا امپ اتوری رهم چنین ادعهایی داشهت ه رشهد
ادب ه من ه ریوق ه مد،یت رهمی راصهل چنهین رهیکه دی بهودش م چنهد تهاریخ،گهاری
رهمی در ییان با تاریخ،گهاری عصه مالسهی

یو،ها،ی ه موروها،ی ممچهون «مه هدت» ه

«توسیدید»ا ههه ،ایصت ی به شمار میرفهت ه بهه ههای مهامیای ع مهیته مامیهت ادبهی ه

اوالیی داشت(زرینموبا )84 :1377ا اما ،ظ به ش ایر موههود رهم مهه بهه ههای اعمهال
سیاست ه رکومت در یالب دهلت شا ماا سیاست ه رکومت را در ی

سهطح هاها،ی در

دسهاور مهار داشهتا ،هوعی ،گها هاها،ی را در تهاریخ،گهاری ایجهاد مه د بهودش در دهران

امپ اتوری رهم موروان بار ی ممچون «رولیبیون» مه اصالت یو،ا،ی داشتا تهاریخ را بهه
 ،و یابل یبولی به ،گارش درآهرد ه می اث یو،ا،ی را با ،گا هسهیع ه رهیکه د ر ا ماتیسه

رهمیما درم آمیمتا لذا «تاریخ رم» یا «تاریخ هنومهای رو،یه

» هی ،هوعی ،ایصهی از

تاریخ هاا،ی بود مه هاان،گ ی رهمیما را در وهود داشهت()Cartledge, 1997: 36-38ش
1. Pax-Romania
2. Pax-Mongolia
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در ممههین هاههتا تههاریخ هاهها،ی «دیههودهر سیسههی ی» از آن مه مامههلته بههودش ایههن مههورخ
یو،ا،یاالصل مه در ی ن اهل یبهل از مهیالدی مهیزیسهت در چاهل ه هد یه
عمومی را ،وشت مه به ممال
این وصو

دهر تهاریخ

ه م ل مما ف میر داوهت ه ماه ته رسهالت مهورخ را در

مه از ط ف وداه،د مرمور به ایجهاد الفهت میهان م دمهان یو،ها،ی ه غی یو،ها،ی

است در وو د داشتش م چند مهه دیهودهر ،یها بهه س ،وشهت مماله

ه م هل مطه ح هاهان

ر داوت ه ا،دهواهمای وود را از موروان یب ی یو،ان ه رهم اوذ م دا اما از این هات مهه
ت ت ،فوذ رهاییون بود ه عیید آ،اا را در باب اوهوت تمهام م هل ه تهوازن ه به ادری آ،اها
مورد ،ظ داشت ه لذا با ا،دیشه س اغ م ل مطه ح هاهان رفاهه اسهتا مهار اه بهاارزش ه بهه
شکل تاریخ هاا،ی ،ادی
مغول ما ،یا ی

شد است(ری ،یاا )73-72 :1386ش

امپ اتوری سا د را در سا آسیا به هههود آهرد،هد مهه ع هیرغه

ب وی اواالفات میان اهلون مای چنگیایا اه ای یاسا ه ترمین امنیهت در تمهامی ی مه ه را
در دساور مار داشتش ما ت اینکه م دمی ماسامل بود،د ه در امور اعایادیا مهدارای دینهی
را به مار میب د،دش امپ اتوری عظی مغول مم ا میاضیات هاا،ی ه بهوصهو
ایاصادی ه سیاسی مه ب ای د،یای مسی یت ماتولی

مالرظهات

مط ح بودا زمینهمهای ریو،هد شه ق ه

غ ب را بیشا م د ه در ر تهو بسها امهن ه ماسهامال،های مهه مغهولمها فه ام مه د بود،هد
ب وورد افکار ه تالیی ا،دیشهما ردید آمدش در عاد مغهول ،هوعی ریوسهاگی هاها،ی رخ داد
مه م دم مناطت مما ف را به عکسالعملمای مافهاهت سهوق داد ه ،هوعی ممگ ایهی را در
ب وی وطوط ف ام آهردش مالرظات ایاصادی مغولما ه امامام آ،اا به تجهارت بهههیه در
ی م ه ای ما،ان (مه ب بمش سا د ای از د،یهای اسهالمی رکومهت مهیم د،هد) در ت یهت
ش ایر اوی سا بیشا ی داشت ه ،مودمای ،ادیکی م ل ش ق ه غ ب آسیا ه ارهرها -آسهیا
در این بمش از امپ اتوری مغولما ر ر،وت بودش ب نهدر هازی ه مهاه اهویی یهوم مغهول ه
تالشی مه در هاا،گی ی ه هاا،داری داشاند ،یا در ف ام مه دن موهبهات ،ادیکهی م هل ه
در م آمیمان هاا،یان (وهوا در ر تهو هنهو ه یها میاضهیات رهس از هنهو) سها بسهاا
داشتش د

و،ی مای عظی ه ت والت سا د ،گا عظیمی ،یا به وود ه هب مهیمننهد ه

لذا غی طبیعی ،یست مه تاریخ ،گاری عص راممیت مغول در ای ان اسالمیا د

و،یمای
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یابلتوهای بهه وهود دیهد ه بعضهی از تهاریخ،گهاران چهارچوب ه مییهانمهای هاها،ی را
بهعنوان مو وع ،گارش وویش ب اید ا،دش تاریخ ،گاری در عص ای ما،هان در اه ره،هت
بود ه باا ین منابع تاریخ،گاری مه به زبان فارسی بهه هههود آمد،هد م بهوط بهه ایهن دهران
استش ا

در ب وی از فنون ه ع وم ماسایمایی رهیش آمهد ه شهع ه ادب رارسهی رهی بهه

ت اهع ،ااد ه از ره،ت سابت افاادا تاریخ،گاری ره به رشد ،اهاد ه عالیههمنهدی ه مالرظهات
مورد ،ظ وهوا،ین مغهولا ب وهورد افکهار ه ا،دیشههمهاا عظمهت هایعهه ه ممهت ه رمایهت
وا،ههدانمههای مطه ح ای ا،ههیا تههاریخ،گههاری فارسههی را در ههاههی سههاود،ی بههه اه تکامههل

رسا،ید(هوینیا 14-9 /1 :1370؛ م تضویا )376-369 :1370ش در این بین هایگا «وواههه
رشیدالدین فضل اهلل ممدا،ی» صاربدیوان مع هف عص مس ما،ی ای ما،ان به ل هاظ هایگها
ب هساها تعدد آثار ه بهوصو
استش در وصو

،گا هاا،ی مه در ،گارش تاریخ داشت بسهیار یابهل توههه

وواهه رشید ه تاریخ،گاری اها واصه اممیت ه هایگها ههامعالاهواریخ

سمن بسیار فاه شد ه های ت ییت ه سمن ف اها،ی است مه مجالی بسیر میط بدش ب هث
دربار ،وع تاریخ،گاری وواهه رشید در هامع الاواریخ ه به اصطالح بیهنش ه رهش هی در
تاریخ،گاری ،یا ر همشی عمیت ه سها د ته مهی ط بهدش در اینجها تناها بهه ایهن ماه اشهار
میشود مه هامعالاواریخ اهلین شکل تاریخ ،گاری در ی

مییان هاا،ی است مه رای در

میایسه با آ،چه در امپ اتوری رهم ه بههی در تاریخ،گاری دیودهر سیسی ی ،مهود یافاهه ،یها
ب ت بود ه هاان سها د ته ی (مهه مهیتهوان آن را عبهارت از تمهامی هاهان یه هن میا،هه
دا،ست) را در وود ماج ی م د است(زریاب ووییا 135 :1350؛ مینهویا )309 :1350ش از
این منظ هامع الاواریخ اهلین اث هاا،ی است مه به سب
غ با تاریخ م ل مما ف را در وود داردش چینا مغولا ت

معمولِ ت یییات امه هزی د،یهای
ا مندا یاودا عیسویا ایه ان ه

دیگ بالد اسهالمی تمهامی مهورد توههه رشهیدالدین بهود ه در ایهن هاهت از ع مهای م هل
مما ف با ب د استش از این هات میتوان هامعالاواریخ را هسورا،هت ین ه در عین رال
عظی ت ین ط ح تاریخ،گاری ای ا،ی -اسالمی دا،ست مه ،ه عص یبهل از راممیهت مغهول ه
،ه دهران رس از آن ،مودی این چنینی به دست ،هداد اسهتش ریهدایش چنهین اثه ی ،یازمنهد

ش ایر ممواری بود است مه آن چنان مه «مات م » یادآهری میمند «شششریش از آن م ها
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ب ای میچ ،ویسند ای دسهت ،هداد اسهت»(،یهل از زریهنمهوبا )74 :1377ش از ایهن هاهت
هامع الاواریخ رشیدی اث ی هاا،ی است مه در ر تو ش ایر راصل از راممیهت ای ما،هان ه
ریامدمای راص ه از هم ه ،ابودی والفت عباسی ه مدارای عییدتیِ رام به ایهن عصه بهه
ههود آمد ه زمینهمای موهود در بطن ،گ ش اسالمی -از ریث هاان،گ یا ا،سهان ایهی
ه امامام به ممگان در ت یت تاریخ -را به باا ین  ،و ماج ی م دش
تاریخنگری و ماهیت تاریخنگاری اسالمی

ی آن م ی اممیت هی ای به تاریخ میدمهد ه تهاریخ ه طبیعهت را ده عامهل ماه شهناوت
مع فی میمندش از این ریثا ا،دیشه تاریمی مس ما،ان مرووذ از ی آن است ه بمهش مامهی
از آیات ی آ،ی مسایی یا غی مسایی مفاهوم تهاریمی داردش آیهات ف اها،هی از یه آن مه ی ا
مس ما،ان را به تدب ه تفک ه رندآموزی ه امامام به یا،و،منهدی تهاریخ بها رهیکه د عیال،هی

ف امیووا،دش 1ص ف،ظ از اصطالح «عبه ت»ا «آیهه» ه «ذمه » مفهامی دیگه ی مسهاند مهه

ی آن به منظور ارشاد مس مان از آ،اا با می ی دش منااا ها حت ین اصطالح ممهان عبه ت
است مه بارگت ین مورخ مس مان عبدال رمن بن و هدهن به ای ،هام هذاری اثه معه هف
وویش (العب ) از آن با

فاه است()Ahmad, 2009: 438-439ش سنت ریامب (

) اعه

از ف مایشات ه رفاار ایشان ،یا من اینکه تالش به ای عم هیمه دن آیهات ی آ،هی ه ارائهه
شناوت به مس ما،ان بود ه لذا ی

منبع ما در شناوت تاریخ اسالم ه منش ص یح دینهی

ی مداد میشد استا عامل مامی در تکوین ه رشد تهاریخ،گهاری در میهان مسه ما،ان بهودش
ب ای مس ما،ان ثبت ه بر دییت سنن ریامب (

) با مدف عبه ت یه ی ه ارائهه ط یهت بهه

،سل مای بعدی در راساای اسام ا تعالی دینی ه یضهاهت صه یح یه

ف یضهه بهه شهمار

1ش از این هم ه میتوان به سور فاحا آیه 23؛ رعدا آیه 4؛ طها آیهمهای 99ا 123؛ ا،بیها،ا آیههمهای 17ا 18ا 105ا 107؛
م مد (

)ا آیهمای 11-8؛ مودا آیهمای 100ا 111ا 117-116؛ اس ا،ا آیههمهای 16ا 77ا 81؛ آل عمه انا آیههمهای

21ا 104ا 131ا 137ا 141؛ اع افا آیههمهای 34ا 96ا 175ا 182-180؛ یصهصا آیههمهای 5ا 58؛ ماهفا آیهه 7ا 59؛

عنکبوتا آیهمای 20ا 31ا 34؛ رجا آیهمهای 45ا 48؛ رهما آیههمهای 7ا 8ا 9ا 41ا 47ا 50ا 71؛ بیه ا آیههمهای 5-2ا

164ا 213؛  ،لا آیهمای 36ا 66ا 69؛ یو،سا آیه 49؛ اع هیا آیههمهای 2-1؛ ا،یطهارا آیههمهای 8-7؛ الم ه
مجادلها آیهمای 19ا 22-21؛ اریافا آیه 35؛ ردیدا آیه 25؛

آیه 44؛ الیم ا آیه  15اشار م دش

ا آیهه 2؛

ا آیه 27؛ قا آیه 37؛ یوسهفا آیههمهای 3ا 7؛ ،هورا
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مهیرفهت ()Ahmad, 2009: 439-440, Morgan, 1997: 12-14ش ممچنهان مهه اسهالم در
سایه تعالی ی آ،ی ه سنت رسول (

) ره به سا ش می،اادا در راسهاای تجهویا یهوا،ین ه

ش ح اصول ه فا معا،ی وویش با تاریخ ه ذشاه ارتباط بیشا ی ریدا میمه دش در ،گه ش
اسالمی تمامی روادث عال ت ت شمول یوا،ین الای (سنت اهلل) تج ی مهییابهد ه در ممهان
رال در ت یت ه مارآمدی این روادث از اصول طبیعی بنیادینی ریه هی مهیشهودش در ت یهی

مس ما،ان تاریخ ،مود مشیتِ رناانِ الای بهود(آیینههه،هدا 96 /1 :1377؛ وضه ا 225 :1389ا

232-231؛ زرینموبا  )199-198 :1377ه از این رهی تناا بهعنوان مو هوعی مهه از را

ع آموزی راصل شود ی مداد ،میشدا ب که ط ییی بود مه به مم

آن آموز مای دینهی

شناواه میشد ه هسی ه اطمینانبمش در مسب معارف دینی به شهمار مهیرفهت ( Ahmad,

)2009: 439ش مس ما،ان در ر تو تاریخ،گاری فا هثیتِ دینی از مصادر اصیل اسالمی مهه را
مما،ا مااب ه سنت بودا مورد ،ظ داشاندش از این رهی طبیعی بود مه تاریخ،گاری در هههه

توصیفی آنا مه شناوت ص ف هایعیتما را شامل میشدا رشد بیشا ی مند ه ت هت تهرثی

ش ایر موهود از هایع ایی به سمت مص ت ایی سوق ریدا مندش مس ما،ان به تهاریخ در

رک فن ه شیو ای می،گ یساند مه دارای فاید عم ی بود ه در ز،د ی سیاسی -اهامهاعی
مارب د داشت؛ از این رها ،سبت به تاریخ ،گ شهی اوالیهی ه رکمهی داشهاند ه ممهین امه

موهب می شد مه هیایع تاریمی را مما مورد تفسی عیال،ی ی ار بدمندش بهعاله در د،یهای
اسالمی میچ زما،ی تاریخ،گار ر فهای ههود ،داشت ه ذشاه را اغ ب از س ِ ،یاز یها تفهننا
دهلام دانا دینداران ه یا هابساگان به رکومتما می،وشاند ه در رک شاوهای از رکمهت

عم ی بدان می ،گ یساند مهه در وهدمت دیهن ه اسهباب توهیهه رکومهتمها بود(رهز،اهالا

)68/1 :1366ش تاریخ ،گهاران مسه مان در بسهیاری مهوارد بهه ههای تفسهی ا،ایهادی ه هایعهی
ذشاه به تبعیت از فضای سیاسهی موههود بهه تیهدی

ایی ه راممیهت مشهیت الاهی رهی

می آهرد،د ه بهه ههای تع یهل هیهایع بهه توهیهه آ،اها در راسهاای منهافع ب ایهد ان هامعهه

می ر داوانهدش در ایهن بهین تناها معهدهد موروها،ی بود،هد مهه وهالف عه ف موههود عمهل
می م د،د ه رهیک د ا،ایهادی ا،هدمی بهه تهاریخ داشهاند ه بعضه ًا ره داوان بهه دسهااهردمای
ف منگی ه فک ی م ل مما ف را در دسهاور مهار یه ار مهیداد،هد(رهز،االا )110/1 :1366ش

مماطبان اسالم در امامام به تاریخا ا،سانمایی عام ف ات از م زمای اعایادی م ض اسهت ه
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ا،سان را در سط ی به هسعت هاان مورد وطاب ی ار میدمدش منااا اینمه مس ما،ان تها چهه

ا،ههداز از ایههن تعههالی اصههیل ه رمنمودمههای منههابع دینههی الگههوی مناسههب

فانههد ه ب رایههه

تاریخ،گ ی مط ح در بطن منابع دینی بهه ،گهارش تهاریخ ر داواهها،هد ههای ترمهل داردش در

ممین هاتا رهیک د هاا،ی موروان مس مان ه میاان اعانهای آ،اها بهه تهاریخ ایهوام ه م هل

،امس مان ،یاا ص ف،ظ از اینکه باوان اصطالح تاریخ،گاری هاا،ی را ب ای آن به مهار به د

یا وی ا مشمول ممین یاعد است ه به ،ظ میرسد ،وعی مسام ه در عدهل از تهاریخ،گه ی
اصیل اسالمی در این وصو

ترثی ذار بود استش

زمینههای ایجابی رویکرد جهانی در تاریخنگاری اسالمی

ا،سانِ مماطب وداه،د در ی آن به عنوان ها،شین ه اما،اهدار بهارگ الاهیا مفاهومی عهام ه
سا هاا،ی دارد ه در ر تو مومبتِ اوایار ه عیل ودادادیا وهالت تهاریخ ه تج هیبمهش

اراد الای ی مداد میشودش چنین مماطبی رسب مفایهت ه اسها یاق وهویش مهیتوا،هد در
ت یت تاریخ اث ذار باشد ه لذا با عبهاراتی عهام ه ف ا یه ه در سهطوح هاها،ی بهه تعیهل ه
بصی ت ه

هرت رسابگ ی در منش ه مار،امه وویش دعوت شد استش مسهی مهدایت

ه تکامل ا،سا،یا ماضمن اوالق ایی در سا تاریخ بش ی است ه ت ول ه تداهم تهاریخ
را در ر تو سهعی ه تهالش اه شهد،ی مهیدا،هدش بنهاب این مهیتهوان از ،هوعی داعیهه هاها،ی ه
هاان،گ ی اسالمی یاد م د مه م دهدیتمای هغ افیایی ه یومی ه  ،ادی ه زبا،ی ه غیه
را در وطاب عمومی به ا،سان ل هاظ ،مهیمنهد ه دررهی ت یهت م امهت ا،سها،ی در سهطوح
هاا،ی استش هاانشمولی مورد ،ظ اسالما رهیک دی معنوی به تعامالت موهود در تمهدن
بش ی دارد ه ماضمن عدالت ه ب داشت اوالیهی اسهتش اسهالم ممگهان را بهه سهوی معبهود
هارهد رامنمهایی مه د ه ا،سهان مها را در اصهل از ههوم ه منشهر هارهدی مع فهی ،مهود ه
اواالفات  ،ادی ه یهومی ه غیه را عار هی ه غی اصهیل ذمه مه د اسهتش 1اسهالم به ای
هصول به ص ح هاا،ی هردت عیید را

1ش رش  :ی آن م ی ا رج اتا آیه13ش

هری ،دا،سهاه ه معایهد اسهت بها رسهمیتیهافان
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اصل تورید ه اسافاد از ،یاط مشا
ودا ه ،فی م و،ه ش

ه م ی ادیان هه مه ممهان اعاه اف بهه لهاهم ر سهاش

است هه میتوان به این م ر ه از تکامل اهاماعی دست یافتش

در ممین هات میتوان فت :اسالم به معنای وا

1

دینهی اسهت مهه بهه هاسهطه یه آن

تنایل یافاه استا اما در معنای عام آنا دال ب ،فس دین در معنایی عام داردش اینکه ب وی از
رکمای اسالمی در م مه مس مان سطوح معنایی مافاهتی را دید ه شمول مفاومی آن را از
رذی ش ش یعای الاهی از سهوی ا،سهان(رذی ش دیهن هریها،ی :م مسهی مهه هرهی الاهی را
رذی فاه است ووا مس مان ه ووا ری هان سای ادیان) تها مطابیهت آن بها یهوا،ین طبیعهی در
مفاوم ،ظ طبیعی ه باالو ممامنگی آن با ا،سان آ ا ِ مطاع مشیت الای(رهذی ش هریها،ی
ه در عین رال مشیای آ اما،ه)ا ب اب دا،ساه ا،هدا بهه ممهین معنهای سها د مسه ما،ی اشهار
دارد(،ص ا )93-92 :1383ش در هایع اسالم با ایجاد داراالسالم مه م ما هایعی آن ی آن بود
،ه شام یا ع اق؛ تعصبات یومی ه  ،ادی را با ،وعی «هاهانشهمولی» چهار مه د ه در میابهل
تعصبات دینی دیگ ادیانا تسامح ه تعامد با امل مااب را توصیه ،مودش این تسهامح بها امهل
مااب باعث میشد مه آنما در داراالسالم ارسان آرامش مننهد چنهانمهه مسهی یا،ی مهه
توسر م یسای رسمی ت ت تعییب بود،د به داراالسالم رنا میآهرد،د(زرینمهوبا :1378
)23-22ش
بناب این میتوان چنین ،ایجه

فهت مهه تعهالی موههود در بطهن اسهالم از یاب یهتمهای

ف اها،ی ب ای هاا،یشدن هایعی ب ووردار استش ا
ی

ریییت غیبی ه ههود

هری ه ی

الزمهه هاها،یشهدنِ هایعهی اعایهاد بهه

،گ ش توریدی ه ،گا به عال به مثابه ی

مل

منسج ه مماطب ی ار دادن ا،سان یطع ،ظ از م زمای هغ افیایی ه ف منگی ه یائلشدن بهه
ههود ذات ه غایای ب ای ا،سان ه مل عال باشدا یه آن مه ی س شهار از آیهاتی اسهت مهه
مؤید این مسئ ه است (رش :اف هغا )47 :1384ش در این میان زمینههمهای مسهاعدی ممچهون
ا،سان ایی اسالمیا مدارای موهود در بطن تعهالی اسهالمی ه ره،هت تجهاری ه شها ی در
ی مه ه اسههالمی ،یهها در هههای وههود اث ههذار بههود ه مههیتوا،سههت مؤیههد ،گ ه ش هاهها،ی در
هاان،گ ی اسالمی باشدش
1ش آل عم اناآیه 64ش
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در ا،سان ایی مورد ،ظ اسالما ا،سان بهعنوان ها،شین ودا در رهی زمین مط ح اسهت

ه مسجود ف شاگان ی ار

فاه ه اصالت اه در

هههای وههود اث ههذار بههودش مم کههت اسههالمی یه

ه بند ی اهسهتش تسهامح اسهالمی ،یها در
مم کههت یکدسههت ،بههود ه در درهن آن

ای یتمای مما ف مذمبی اع از مسی ی ه یاودی ز،د ی میم د،هدش ایهن تنهوع اعایهادی
به مار ی ی مدارا را در تعامل با ایشان به

هرتی

یا،ارذی تبدیل م د بهود(مااا :1375

)47ش بهعاله اسالم با رذی ش ادیان یبل به عنوان ادیان الاهیا مهه در

دار،دا زمینه فاگو ه تعامل را باز ذاشاه بود (م م ا )65 :1375ش
در وصو

،ایصهی از ریییهت

هایگا ه ترثی ذاری تجارت در میان مس ما،انا ا چه مامس هب معایهد

است هامعه اسالمی فاید ش ایر الزم (،ی هی مار آزادا یا،ون عیال،یا شا مای وودمماهار

ه بورژهازی شا ،شین) ب ای هاور س مایهداری عیال،ی بود(ت  ،ا )241 :1389ا امّا یکهی از

هایعیتمایی مه در تمدّن اسالمی زهدت به منصه هاور رسید میوله سه مایهداری اسهتش در

،ظام اسالمیا بمش س مایهدارا،ه در ب وی از هنبهمهاا مهه آشهکارت ین آن بازر ها،ی بهودا

بهووبی رشد ه توسعه ریهدا م د(رهد،سهونا )50 :1375ش مابسهون در اشهار بهه ع هل ره،هت
تجارت در میان مس مین معایهد اسهتا مسه ما،ان بها تکیهه به دسهااهردمای ریشهین ای ا،یهان
ساسا،ی ریش فت م د،دش ریش از اسالم واهرمیا،ه ازم سهیماه بهود ه ممیشهه بهین ایه ان ه

رهم دست به دست میشد؛ اما با هرهد اسالم زمینهمای ایجاد یکپارچگی ه به تبع آن ره،هت

این منطیه ف ام شدش ما ت ین ریش فت در این زمان ردیدآمدن امپ اتوریمای هاها،ی بهود
مه م یر آرامی را ب ای رشد ه ره،ت تجارت بههسی ه را مای زمینهیههه افهاهن به تجهارت

دریاییهه ایجاد م د،دش امپ اتوری رادشامی تا،

در چین (907-618م) امپ اتوری امویان ه

عباسیان در واهرمیا،ه (سالمای 1258-661م) ه فاطمیان در شمال آف ییا(1171-907م) در
ردید آمدن شبکه را مای تجاری ریاتی بود،دش در ،گا مابسونا تولد هاا،یشدن ش یی بهه

واهرمیا،ه ه شمال آف ییا مدیون است (مابسونا )41-37 :1387ش

جایگاه رویکرد جهانی در تاریخنگاری اسالمی
با ممه ش ایر ممواری مهه از آن یهاد شهد تها دی زمها،یا بهه منگهام تهدهین ههامعالاهواریخ
رشیدیا زمینه ب ای ریدایش تاریخ،گاری هاا،ی به معنای دییت آن ف ام ،شهد ه رهداعالی
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امامام موروان مس مان به دیگ م ل هاا،ی در یالب تاریخ،گاریمای عمومی وود را ،شان

میدادش تواریخ عمومی مه بعضاً با عنوان تاریخ عال از آن یاد م د ا،دا مو هوعی بهود مهه
مس ما،ان عالیت بسیاری بدان داشاندش از این ره شمار ،سبااً زیادی از ،وشهاه مهای تهاریمی در

ریطه تمد،ی اسالم به این مو هوع مهیر داوهتش آ هامی از هاهان غی مسه مان ممهوار از

مو وعات مورد عالیت آ،اا بود ه عاله ب تاریخ،گارانا هغ افی،ویسان ،یا الافات هیه ای

بدان داشاندش منااا ،گا مس ما،ان به هاان در هایع ،گامی دینی بود؛ در هایع مس ما،ان ا

به

ایوام دیگ میر داواند ب ای مشمصم دن هاانبینی وود بود ه با ممه اممیای مهه داشهت
به ،ظ میرسد ،اوان این رهیک د را با ،گامی مه ام هز در مورد دید ا مای هاها،ی مطه ح

میشود یابل میایسه دا،ستش

می توان فت تاریخ عمومی یا هاا،ی مه مس ما،ان آن رهز ار میشناواندا س ذشت
و تِ ب اید وداه،د در آثارشان بود مه از زمان مبوط آدم تا دهرا،ی را مه تاریخ ،گار در
آن ز،د ی میم د درب می فتش شاید از این ،ظ مه ها عان این شکل از تهاریخ،گهاری
ه بیشا ِ تاریخ،گاران عمومی ای ا،ی بود،دا به تاریخ ای ان باساان ،یا توهه مبسهوطی مه د ه
بیشا ین اطالعات در وصو

ای ان یبل از اسالم را در وود های داد ا،هدش در،ظه آ،هان بهه

ل اظ فیای ه مالمهی هرهدت ه تیسهی ،ارهذی ی عهال اسهالمی امه ی بهدیای بهود مهه به

آموز مای ی آ،یا اووت ه ب ادری م یه مس ما،ان ه ب مل بهاهری 1مهه در مفاهوم هرهدت

هامعه اسالمی ههود داشتا مبانی بودش بناب این های شگفای ،یست ا

مورخ مس مان مهل

تاریخ اسالم را به صورت مسای هارد بنگ د(ی شیا 316-302 :1367؛ وضه ا -63 :1389
)66ش
تاریخ ،گاری مای عمومی در اصل ش ح تاریخ ری هان ادیان اب امیمی به رساب می آینهد
ه بههه ایاضههای مط ههب ه در هاههت رهشههنته شههدن ایههن تههاریخ بههه س ذشههت دیگه م ههل
ر داواه ا،دش م چند مه ب اسان بینش ه ،گ ش تاریخ ،گارانا راصل مار آن ما مافاهت بهود
ه ممچنان مه بعضاً به ت یل ه تفسی تاریخ ر داواه ا،دا روز ب ث وود را هسعت بمشید
ه ص ف ،ظ از تاریخ ری هان ادیان اب امیمیا تاریخ ایوام ه م ل دیگ را ،یا مطمح ،ظ یه ار
1 .UNIVERSALISM
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داد ا،دا اما در مل در ی

اماداد زما،ی ه بدهن توهه به ابعاد مکا،ی ه م دم مما فی مه در

مناطت مما ف ز،د ی میمنند به تاریخ ر داواها،هدش بهههیه اینکهه تهاریخ،گهاران عمهومی
دروصو

ذشات یبل از اسالم تا رد زیادی از اس ائی یات الاام

فاها ،هوعی م هدهدیت

م اههوایی ه تنگنههای ا،دیشهههای را در وههود دار،ههد ه تهها رههد زیههادی مامیههت ه م اههوای
تاریخ،گاریمای توصیفی را به وود

فاها،دش این ،کاه را ،یا باید در ،ظ داشت مه رمیهابی

مس ما،ان به ،گارش تاریخ عام مموار ب ای تاریخ ،گاران ا،گیا مهایی در را سهط ی بهودنا
،سمه ب داری مورمورا،ه از منابع ه ره هان ممیّهت به میفیهت را فه ام سهاوت(رهز،االا
)172-171 /1 :1366ش تاریخ،گاران مس مان اغ ب به های تفسی ا،ایادی ه هایعی ذشاه بهه
تبعیت از فضای سیاسی موهودا تیدی

ایی ه راممیت مشیت الای رهی میآهرد،هد ه بهه

های تع یل هیایع به توهیه آنما می ر داواند ه به س ذشهت م هل مما هف هاهان تناها در
ر تو میاضیات م بوط به امت اسالمی توهه داشهاندش در ایهن هاهت تناها معهدهد موروها،ی
ی ا،هدمی بها تهاریخ
بود،د مه ب والف ع ف موهود عمل مهی ،مود،هد ه بها رهیکه د ا،ایهاد ِ
ب وورد می م د،د ه بعضاً سا م هل دیگه ه دسهااهردمای ف منگهی ه فکه ی آنمها را در
دساور مار ی ار میداد،د(ر ویا )10 :1386ش از این ریهثا در آثهار وهود ،هوعی آ هامیِ
تاریمیِ عام را مه یکی از ،مسهاین هاممهای ه هری در را رسهیدن بهه مفاهوم ا،سها،ی ه
راساین از هاان بود ع

ه م د،دش

با ههود اممیت یابل توهه تاریخ ،گاران عمومی ه امامام ب وی از موروهان مسه مان بهه
ایوام ه م ل ،امس مانا باید فت مه بسیاری از آ،اا یادر به ارائه اطالعات م بوطهه در یه
یالب منسج ه بهم ریوساه ،بود ا،دا لذا از در

هاان،گ ی ه داشان بیهنش هاها،ی عهاها

ما،د ا،دش در این میانا عفِ یدرتِ والفت ه تشات سیاسهی بههههودآمهد در امپ اتهوری
اسالمی ه از بین رفان تم ما ه ا،سجام آن ،یا در معطوفم دن ،گا موروان به مو وعات
م ی ه منطیه ای ه در باا ین رالت مو وعات م بوط به د،یای اسالمی ترثی وها
را داشتش به عاله مما،ند آ،چه در ی

وهود

منظ سیاسی ه فیای داراالسالم را از دارالکف هدا

میم دا موروان م ر داوان به تاریخ مسا،ی مه در بالد مف میزیسهاند (بهه عنهوان یه
مو وع مسایل) را س لوره مار وویش ی ار ،میداد،هدش بنهاب اینا تها دی زمها،ی زمینههمهای

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 39 /

الزم ب ای تکوین تاریخ،گاری هاا،ی ممهوار ،شهد ه تهواریخ عمهومی ،اوا،سهاند هایگهامی
م ت از تاریخ،گاریمای هاا،ی به مفاوم ام هزی آن به دست آهرد،دش
نتیجهگیری

اسالم دینی هاان شمول است ه دامنت تعالی آن ه فیای به سا د،یای ا،سا،ی داردش رفهت ه
مداراا هردت ه ممگ اییا ترمید ب ا،سا،یت ه ارزشمای ا،سا،ی ه ریام ارشهادی ه اوالیهی
اسالما ممه مامیای عام دار،دش به عاله امپ اتوری اسالمیا ی م هیی سا د داشهت ه ایهوام
ه م ل مما فی را درب می فت مه در ههای وهود ،ظ ها ب نهد ه تعامهل ه تبهادل بها م هل
مما ف را میط بیدش از این ریث ش ایر رام ب امپ اتوری اسالمیا رارادایمی را به هههود
آهرد بود مه میتوان با عنوان «ص ح اسالمی» از آن یاد م د ه دسااهردمای تهاریخ،گارا،هه
آن را ،یا با ممین مبنا به تفسی ،شسهتش بهه رهت ،یها ایهن دسهااهردما ر ثمه بهود ه بمشهی از
می اث تاریخ،گارا،ه مس ما،انا روز مو وعی سا د ای داشتش این می اث تهاریخ،گارا،هه

مه در یالب تواریخ عمومی مصادیت وود را ب های ،ااد استا در های وهود
ه رهیک د هاا،ی یابل یبولی را در ت ی تاریخ به مار

ا،بااسهت

فاه استا اما بنهاب ع هی ،اوا،سهاه

است هایگامی م ع ضِ تاریخ،گاریمای هاا،ی به مفاوم دییت آن هه ،گارش تاریخ بهدهن
اعمال م دهدیتمای هغ افیاییا اعایادیا  ،ادی ه یومی هه بهه دسهت آهرددش عمهد ته ین
ع ل این ،اتوا،ی را میتوان چنین تبیین م دش
اواالفات مذمبی ه ف یه ای میان مس ما،ان مه با اواالفات یهومی ه یبی ههای ممه ا بهودا
ما،ع از ت یت هاان ایی وا

اسالمی میشد ه در ،بودِ اینچنهین ،گ شهی تهاریخ،گهاری

هاا،ی ،یا ،مود ریدا ،مهی مه دش چ امهه مه مهذمبا ف یهها یبی هها یهوم ه

همهیا وهود ه

س ذشت وویش را شایساه توهه ه تهاریخ،گه ی مهیدا،سهت ه ایهن ،هوع ،گه ش مها،ع از
رهیک د م ی ه ف ا ی در در

تاریخ میشدش در این هاتا تناها در رهد ،یهاز ه بها مهدف

تبیین مط وبت تاریخ وود به تاریخ دیگ ان می ر داوانهد ه لهذا امامهام بهه دیگه انا ،هه در
ی

بسا طبیعیا عام ه فارغ از تع یات ه م دهدیتما ب که در ر تو مالرظهات مهورد ،ظه

تاریخ،گاران مس مان ه رهیک دمای مهذمبیا ف یههای هششش آ،اها ،مهود ریهدا مهیمه دش ،هوعی
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عدهل از تعالی اصیل اسالمی مه دساگا والفت اموی ه عباسی ه ممینطور رکومتمهای
منطیه ایا در راساای منافع سیاسی در ریش

فاند موهب شهد مهه تهاریخ را بها مالرظهات

وا ِ مورد ،ظه دسهاگا والفهت ه میاضهیات منطیههای بهه ،گهارش درآهر،هد ه رهیکه د
هاا،ی به بوته ف اموشی سپ د شودش دررالیمه دساگا والفت به عنوان ف ما ،های سیاسهی
هاان اسالم ه یا یکی از ما ت ین م اما سیاسی میبایست در ودمت تج ی مط وبت آرا،
ه ا،دیشهمای اسالمی ی ار ی د ه موهبات ری ووردن باا هاان،گه ی ه ا،سهان ایهی را
در ر تو و د ایی اسهالمی فه ام ،مایهدش منویّهات سیاسهی ه تهالش در هاهت ما،هد اری
و فهها ه رکومههتمههای تابعههها بههه م ههدهد،گ ی ه تع یههات منطیهههای ه مههذمبی ا،جامیههد ه
زمینهمای هاان ،گه ی مماه ی را در اوایهار موروهان یه ار دادش در ایهن میهان تناها معهدهد
موروا،ی مه در ب مهت زمها،ی مناسهبی مهی زیسهاند ه یها در ر تهوِ ،گه ش مهذمبی ه مالمهی
وویشا افت سا د ت ی را مالرظه میم د،دا ،مودمای تاریخ،گارا،هت ب هسهاهته ی ارائهه
م د ا،د مه بااه ین ،مو،ههمهای آن را مهیتهوان در چهارچوب تهاریخ،گهاریمهای عمهومی
هه بهعنوان مصداق ،ادی

به تاریخ،گاریمای هاا،ی ههه ه معهدهدی از تهاریخ،گهاریمهای

س س های ،شان دادش غی از این موارد مه در های وود به  ،و مناسبی ،یا به س ذشت ایهوام
ه م ل ه ادیان ه آیینمای دیگ ر داواها،دا ه یان م یِ تاریخ،گهاری اسهالمی بهه صهورت
منسج ه ماداهم به تاریخ هاا،ی ،پ داواه ه یا ب داشت ،ایصی از آن ارائهه داد اسهتش الباهه
تواریخ عمومی ،یا بیشا به ذشاه این ایوام ه م ل ر داواهها،هد ه از ت هوالت تهاریمی ایهن
ایوام ه م ل در دهران اسالمی مط بی ،گفاه ه یا بسیار ا،د

فاها،دش در تهاریخ،گهاریمهای

عمومیا دربار تاریخ م لِ غی مسه مان در عاهود اسهالمیا بنهدرت مطهالبی منسهج ا دارای
آغاز ه ا،جام ه فارغ از تع یات م بوط به د،یای اسالمیا یابل ریگیه ی اسهت ه ایهن یکهی از
تفاهتمای عمد تهاریخ،گهاریمهای عمهومی ه هاها،ی اسهتش بههعهاله از آ،جها مهه ایهن
تاریخ ،گاران مصادرِ اطالعاتی وود را از دیگه ان (ه بمصهو

اسه ائی یات)

فاهها،هدا بها

و ر میان تاریخ ه غی تهاریخ (اسهطور ا افسها،ه) بهه ذشهاه ایهن ایهوام ه م هل ه ادیهان هششش
ر داواها،دش به ،ظ میرسد تع یات دینی در این رهیک د آ،اا سها عمهد داشهت ه مها،ع از
امامام ایشان به ب رسهی تهاریخ غی مسه ما،ان بهه صهورت عهام ه ماهوازن مهیشهدش در د،یهای
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اسالمی تاریخ وادم دین ه در ودمت الایات اسالمی بود ه غی مسه ما،ان بههعنهوان مسها،ی
مه در ه ه امت اسالمی ی ار ،می فاندا مورد بیما ی یه ار مهی فانهدش از ایهن ره در
داراالسالم مه م ل فعالیت و ت ب اید ودا بود لاهمی به ،گارش آ،چهه در دارالکفه در
ه یان بود ارسان ،میشدش عدم بهمار ی ی مدارای دینیِ مورد ترمید اسالم ه ی ائتمهای
رسمی مه از ش یعت اسالمی ه ا،دیشهه ماناسهب بها آن بهه عمهل مهیآمهد ،یها ههایی به ای
ر داوان به تاریخ غی مس ما،ان ه بعضاً ب وی از مذامب ه ف ق اسالمی بهایی ،مهی ذاشهتش
چنانمه ذم شد ا

م به تاریخ غی مس ما،ان میر داواند در هاهت ب رسهی تهاریخ امهت

اسالمی بود ه به و،ه ای اساثنایی عد معدهدی از موروان را مهه رهش ه بیهنش مماهازت ی
داشاندا درب می فتش
منابع

 ی آن م ی ش

 آیینهه،هدا صهادق()1377ش علم تماریخ در گرمتره ت مدال اسمالمیش 1ش تاه ان:
ر همشگا ع وم ا،سا،ی ه مطالعات ف منگیش

 رازار ادا باا،الدین(بیتا)ش مکتبهای سیاسیش تا ان :ایبالش

 ری ،یاا رسن()1386ش ایراال باستاالش چ3ش تا ان، :گا ش

 ت  ،ا ب ایان()1379ش ماکس وبر و اسالم بررسمی انتقمادیش ت همهه سهعید هصهالیش
تا ان :م ماش

 هوینیا عال،الدین عطام

()1370ش تاریخ جهانگشماش بهه سهعی ه امامهام عبهدالوماب

یاهینیش 1ا چ4ش تا ان :ارغوانش

 وض ا عبدالع ی عبهدال رمن()1389ش مرمل اناال و نگمار

تاریخنگاری اسالمیش ت همه صادق عبادیش تا ان :سمتش

تماریخ ،پژوهشمی در

 رابینسنا چیس اف()1389ش تاریخنگاری اسالمیا ت همهه مصهطفی سهب ا،یش تاه ان:
ر همشکد تاریخ اسالمش
 ر ویا ابوالفضل()1386ش «تاریخ،گاری اسالمی ه ای ا،ی ه هایگا تاریخ،گاری هاا،ی»ش
کتاب ماه تاریخ و جغرافیاا شمار 114ه115ش صص4ه11ش

 / 42تأملی بر جایگاه رویکرد جهانی در تاریخنگاری اسالمی

)1394( _____ ش درآمدی بر تاریخنگاری ایرانمی م اسمالمی ،بما تأکیمد بمر
یعقوبی ،مقدسی ،گردیزی ،ابنفندقش تا ان :ر همشگا ف منو ه ا،دیشه اسالمیش

 زریاب ووییا «سه ،کاه دربار رشیدالدین فضلاهلل»ش مج وعه خطابههای تحقیقمی
درباره رشید الدین فضل اهلل ه دانی ،دانشگاه تهراال.1350 ،

 زرینموبا عبدال سین()1377ش تاریخ در ترازوش چ5ش تا ان :امی مبی ش

)1378( _____ شکارنامه اسالمش تا ان :امی مبی ش

 مابسونا ههان ام()1387ش ریشههای شرقی ت مدال رمربش ت همهه مسهعود رهبهی ه
موسی عنب یش تا ان :دا،شگا تا انش

 اف هغا عماد()1384ش اسالم و جهانیشدالش چ2ش تا ان :ما،ون ا،دیشه هوانش

 رهد،سونا مامسی ()1358ش اسالم و سرمایه داریش ت همه م سن ثالثهیش تاه ان، :شه
ماابمای هیبیش

 ی شیا یشمه()1367ش «تاریخ ،گاری»ش در :تاریخ فلرفه در اسالم .ت ییهت مشمششه یفش
ت همه رسن ا،وشهش تا ان :هااد دا،شگامیش

 م م ا هوئلشل()1375ش احیای فرهنگمی در عهمد آل بویمهش ت همهه م مدسهعید
رنایی ماشا،یش چ3ش تا ان :م ما ،ش دا،شگامیش

 ماهاا آدام ()1362ش ت دال اسالمی در قمرال چهمارم هجمری .ت همهه ع هی ر ها
ذماهتی ی ا الوش تا ان :امی مبی ش

 م تضویا منوچا ()1370ش مرائل عصر ایلخاناالش چ2ش تا ان :آ هش

 مینویا مجابیا «تنکسوق ،امت رشیدالدینفضلاهلل»ش مج وعه خطابمههمای تحقیقمی
درباره رشیدالدین فضل اهلل ه دانی ،دانشگاه تهراال.1350 ،
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