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چکیده

کارکرد منااع تااریخی قارن مقدا ا الما می در ت ا عخشای عات تصاور
مسااانانا دنرههااای مخقا ا

الز ماانت الم ا می ن ت ری ا

رالمااتک شاای

الم می موجبات الهن ت ند تاریخی الی مقو میشود .مسئات مدالت حاضر
عررمی الی نض ت در اللب ء ن اللقاریخ عتعنوال ننونتالی الز الی مقو المات

کت نتتنها مشنول الی شکل الز الهن ت قرالر میگ رد عاکت مقاثرر الز مااتقار

ج لی آ  ،ندش ن الهن ت رانویتالی ن ز دالرد چرالکت عا تحا ال ن عازشنامای

ماتقار المق اللهای مطرنحت در کقاب میتوال عات تصاویری الز ماه ات ن
عناکرد عدل الم می مسق نل م ا جریاا هاای ک مای حاضار در قارن
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نخسق الم می ن ز دمت یافت ن درع حال آشکارمازی ماه ت جا لی

کارعرد گذشقت در الی مقو رال ن ز منک مااتت .رنیکارد نظاری مدالات،

پذیرش الی ة ت

الجقناعی ن فرهنگی م رفت المت کت عت نظر می رم راله

پامااخ عاات مساائاة مدالاات رال الز طریا تفسا ر عن ا م ناکانالناات مااق ن نظاااا

داللتهای آ هنوالرتر میکنا  .عررمای م ناایی کات مد مای در رنالیات
تود الز نقای تاریخی درص د تاد آ عات مخاطباا عاود ،عا ش الز آنکات

عتقص عازمازی نالق تهای تاریخی عاش  ،ننایشگر رنالیات نی الز عافقاار
فکری جام ت الم می المت کت زیستجها مؤلا

رال پ یا آنرده المات.

عن ا های الی عافقار ع ال ش وه کت جوئل کرمر ع ا میکن مبناای مانجش

رنالیت/تفس ر نی در الی مق المت .گساقرش جهاا نطنای ،فردگرالیای ن

شری ت/دی گریزی ،عتمثاعت جاوههای فرهنگای النساا گرالیای الما می در

قر چهارا شارالی عافقاار فکاری المات کات عاتعناوال مشاکاتالی ،النگ ازه
مد می عرالی عازننایی گذشقت عت شکل فارآنردهالی جا لی گردیا تاا راله

ه الیت رال عا ند آ مؤلفتها ،در قالب عازگشت عت الصول ن حا ند الما ا،

اللبقت عا محوریت تفس ری کات نی عات آ ت اا عد ا تی دالشات ،عازنناایی

کن .

واژههای کلیدی :اللب ء ن اللقاریخ مد می ،مجادالت ک مای الما می،
رالمتک شی الم می ،ند تاریخی ،عافت تاریخی جام ت الم می.

مقدمه

دالنش مورتا الز رنی الدهای گذشقت عرآم ه ن مسقن عت شواله ی المت کت الز الی رنیا الدها

عرجای میمان ؛ شاواله ی کات در الکثار ماوالرد عات شاکل ماق هساقن  .عات ع اانی رنشا تار،

گزالرشهای تااریخی عرجاایمانا ه الز گذشاقت مها تاری دریچاتالی المات کات مورتاا الز

چش الن الز آ عت تناشای گذشقت مینش نن  .طب قاً الی المر عایست حسام ت مورتاانی رال کات
نسبت عت شرالی الی حوزة م رفقای تودآگااه هساقن عرالنگ زد(صا ام ا گرجای ن موماوی

م انی .)11 :1394 ،عت ع انی دق تر ،چالشای المامای فارالرنی تااریخپژنهای قارالر دالرد کات
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عرالماس آ  ،مورتا عرت ف دالنشنن ال عاوا طب یْ دمقرمی ن آشنایی مساقد عاا مق اا

پژنهشهای تود ن الرن  ،عاکت میکوشن الز طریا آراار عرجاایمانا ه الز گذشاقت عار عرهاة

تاااریخی مساائاتماااز رهزناای کاارده ن تصااویری الز آ ع ارالی مخاطااب تااود الرالئاات نناین ا

( .)meiland,2010,414عایرغ الی مشخصة تاریخپژنهی ،گاهی عرتی مورتا نمومات
میشون تا گزالرشهای مناع ن مقو عرجایمان ه الز گذشاقت رال طاوری عخوالننا کات گاویی

کام ً صادق هسقن ن مؤلفا الی مقو عازننایی ع نای ن حد دای الز رنیا الدهای موردعحا

الرالئت کردهالن (مکاال 42 :1387 ،ن الیگرس .)3 ،1389 ،الی شرالی ِ دالنش تااریخی ،مورتاا

آگاه رال عت منت ندا تااریخی منااع موردالماقفاده ماوق مایدها  .در تادای الیا دمات الز
مورتا هر مقنی عرماتقة کنشگرال النسانی در کشااکش الجقنااعی المات کات عات عرمااتت

فرآنردههایی م نایی میپردالزن ن الی مازههای م نایی الز عانرها ،منااف  ،الها الف ،ع یا ن
نگرشهای آنا نشثت میگ رد.

در الی م ا تاریخپژنها حاوزة مطال اات الما می ناتتنهاا الز ماایر هنگنانشاا مقناایز

ن سقن عاکت مقثرر الز شرالی کنونی جام ة الم می ن ازی دنچن ال عت الی شکل الز موالجهات عاا
مقو دالرن  .تجرعة زیسق در فرهنگ الم می ن مه عاود در جهاانی کات هار مساانا عات

عرضاة تصااوری الز ماانت الما می عااتمثاعاات نجاات تنااایزعخش تااود ن عن اااد هویاات جن اای
میپردالزد ن هنچن ت

یاعی کنشهای فاردی ن الجقنااعی هار مساانا تحات تاثر ر الیا

توالنشها الز منت ،موجبات الهن تیافق عازکانی مناع ی ش ه کت شناتت النسا مساانا الز
منتِ مدبول تود رال تح ی ن ت

عخش ه المت .عت هن جهت التخاا رنیکاردی النقداادی

عت هنگاا عهرهجویی الز الی مقو ضرنرتی عس ح اتی در گشود الف های عد ن ت عار رنی

منتهای رق ب در صحنة ح ات الم می المت .اللبقت کارکرد ندا تااریخی تنهاا عا ی مها

تق ننیشود.

1

ند تاریخی مقو ن مناع موردالمقفاده در عازننایی هار دنرة تااریخی دن کاارنیژة مها

دالرد :نخست آنکت مورتا عت کنک آ عت عازشنامی ن عازالن یشی فضای گفقنانی حاک عر
 .1درعاره کارکرد گزالرشهای تاریخی در ت
عنگری عت م

عخشی تصور النسا الز منت ن الهن ت موالجهت عد نی عا الی گازالرشهاا

موموی م انی« ،الهن ت ن ضرنرت پردالتت م رفتشنامانت عت تااریخ» ،دوفﺼلﻨامه ﻋلﻤی -تﺨﺼﺼی

ﺧردنامه دانشگاه شهید بهشتی ،مال شش  ،پای ز ن زمسقا .150-147 ،1394
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مؤل

الرر ن عافقار تاریخی حاک عر مقو موردالمقفادة تاود دمات ماییاعنا  .کاارنیژة دنا

حرکت الز شنامایی گفقنا حاک عر تول مقو ن مناع عت منت عازننایی ماتقار الجقنااعی
ن فرهنگ جام ة توص

ش ه در مقو المت .الی کارنیژهها ع انگر یااری عات رالهای المامای

المت کت عررمی ن ند مقونی چو اللب الء ن اللقاریخ عت عازشنامای گفقناا حااک عار ها ن

کنش مؤل

ن مایر کارعرال ه ک ش نی میننای  .حاال عاا توجات عات الیا م حظاات چات

توج ت منحصارعتفارد ن تاصایْ ندا تااریخی کقااب اللبا ء ن اللقااریخ مد مای رال ضارنرت
میعخش ؟

در پامخ عایست گفت الی کقاب عتمانن عس اری الز کقاب مشااعت در یکای الز مها تاری

عزنگاههای تاریخ الم ا (قر موا ن چهارا؛ عصر ت نی ) عت نگارش درآم ه المت .مقثرر الز
الی عافت تاریخی المت کت کقاب الن جنباة ک مای ن قالاب یاک دیاالو
دیالوگی کت م ا مد می ن مخاطب الن عرقرالر میشود ن طی آ مؤل

رال گرفقات المات.

میکوش رنشهای

موالجهت عا چالشهای فکری طار شا ه الز ماوی گفقناا هاای رق اب رال عات مخاطاب تاود

ع اموزد .الزالی رنی ند تاریخی آ عتعناوال مسائات مدالات حاضار مایتوالنا پارده الز ماه ات

چالشهای فکری الی عرهة تاریخی ن گفقنا های رق اب در آ عرگ ارد .دالناش عرآما ه الز
ند الی کقاب ،الن یشتنرال رال در الرزیاعی دق تر عافت فکری جام ت مسانانا ن جریا هاای
ک می حاضر در قر چهارا ن هنچن پرتو الن التق عت مسائل ن النگ زههای طار نظریاات

فدهی ،فاسفی ن ک می کارعرال گفقنا های حاضر در جام ت عتنالمطت مقونی درعاره گذشاقت

کنک شایانی میکن تا عا عازالن یشی در مبانی ک می گزالرههاای الیناانی فرهناگ الما می
م اصر ،کات العقنااء تاود رال عار گازالرههاای گذشاقة موجاود در الیا گونات الز مقاو تااریخی

گذالشقتالن  ،ضریب حضور عد ن ات تفسا ری ا النقداادی عاتعناوال فارآنردة ف ال ات عانای

مورتانت رال در عانرهای م اصر تویش الرتدا دهن  .الکنو پرمش مها آ المات کات عاا چات

رالهکار ن رالهبردی میتوال عت فضای گفقنانی حاک عر نگاارش اللبا ء ن اللقااریخ راله یافقات ن

زم نة منامبتری جهت تصویر عافت تاریخی نگارش آ فراله ننود؟

عت نظر میرم هرگونت ره افت جهت عازشنامی فضای گفقنانی حاک عر نگارش اللبا ء

ن اللقاریخ عایست ت شی عرالی پامخ عت الی مؤالل عاش  :مد می چت النگ زهالی الز طر مطالاب
موجود در کقاعش دالشت؟ الی پرمش در طاب تب نای عارالی نگاارش کقااب مزعاور توما
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مد می المت .الما ما چگونت میتوالن پی عات النگ ازة مد مای الز نگاارش الیا کقااب عباری ؟

شای عرتی تصور کنن تخ ل هن النات المکاا عازشنامای دالیال ن النگ ازههاای مد مای رال

فراله ننای  .الما عایست عت الی دمت الز پژنهشگرال یادآنری کرد کت ه چیک الز ما دمقرمای

التقصاص عر ال ها مایری ن الرزشهای حاک عر العنال آنا ن الری  .ع ن چنا دمقرمای

مسقد عت هن ت آنا تنها میتوال فرض کرد کت عردالشتهای آنا الز جها ن النگ ازههاای

کنشهایشا مشاعت عردالشتها ن النگ زههای ما عاش  )Thomas Nagel ،1987، 19 -21(.الماا

قط اً الی فرضی عیپایت ن غ رالنقدادی المت .پس عا چت رنشی میتوال عت پرمش کا ی مدالت
پامخ دالد؟

در تادی نگارن گا پذیرش دن النگاارة عرآما ه الز عصا رتهاای جام اتشنامای م رفات

زم نتالی فراله میکن کت عار المااس آ مایتاوال طرحای رنششناماانت جهات عازشنامای
فضای گفقنانی کقاب مد می الرالئت کارد .عناا عار مفرنضاة نخسات ،الگار عذاذیری کات هناة

الشکال م رفت دالرالی تامقگاههاای النساانی هساقن ن منااف  ،ع یا ن ن ازهاای گارنههاا رال

عازتاب میدهنا  ،در آ صاورت عات تاز الصاای جام اتشنامای م رفات مایرما کات کال

عرصتهای تول الت هنی در جام ت ت

میپذیرن  .عر مبنای الی ة ت ا الجقنااعی م رفات،

تول الت هنی ن م رفتها عا رفقار ن کنشهای آدمی پ ونا ی م ناادالر ن ناگسساقنی دالرنا .
الی ع ی م نامت کت الشکال مخقا

م رفت التی ه النسا ن ساقن عاکات عازتااب یکای الز

ش وههای نجود ن تفکر النسانی میعاشن  .عاتالیا ترت اب شا وههاای تفکار محصاول منااف ن
ع ی ما در عافقارهای تاریخی هسقن (مککارتی .)24-18 :1388 ،مفرنضة دنا پافشااری
عر الی نکقت المت کت هار گفقاار ن نوشاقتالی کانش م امای ن الجقنااعی المات .داللات الیا

مفرنضاات عاار الی ا الماات کاات کردالرهااای آدماای (شااامل گفقارهااا ن نوشااقارها) جایگاااه ن

نظرگاااههااای گوینا گا رال عازتول ا ماایکننا ن یااک دیااالو
مخاطبانش رال نشا میدهن (مککارتی.)48 :1388 ،

الجقناااعی عا گوینا ه ن

ت ه عت ص ق الی مفرنضات الز موی ما م نایی جزء عات چاالشکشا

الیا ة مؤلا

ن

موژة آزالد ن الرد .عت ع انی نالضحتر ،دیگر ننیتوال هر م رفقی رال چنا منقاز ن ع الال هاانی
دالنست کت میتوالنا هنات رال مخاطاب قارالر دها  .الز ماوی دیگار پاذیرش الیا مفرنضاات

ع ی م نامت کت تنااا م رفاتهاا حامال نشاانتهاایی الز تااریخهاای م امای ن الجقنااعی ن
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مشخصااات فرهنگاای تااود هسااقن (مااککااارتی .)48 :1388 ،حاصاال آنکاات الگاار تااز

الجقناعی عاود

ها رال عذاذیری آنگااه نالکاانی مقاونی چاو «اللبا ء ن اللقااریخ» مایتوالنا

تصااویری الز دشااوالرههااا ،مسااائل ،عحاارال هااای فکااری ن الجقناااعی مؤلفااا الیاا مقااو ن

ره افتهایی رال کت آنا عتعنوال یکی الز کارعرال گفقناا هاای حاضار در جام ات نسابت عات
شرالی مطرنحت دالشقن الرالئت دها  .مشخصاتالی کات ماایر پاژنهشهاای النجاااشا ه درعااره
مد می توجت چن النی ع ال ن الشقتالن ن عت ش وه منقی ند مقو  ،مؤل محور یاا زم ناتمحاور
عوده ن عت شکل مکان کی رالعطت الی دن رال مورد عررمی قرالر میدهن ن در نق جات ننایتوالننا

عت تفس ری عن ن فرالتر الز الیات نالژگاانی ن داللاتهاای صاریح دمات یاعا  ،درحاالیکات

عرالماس مفرنضات نظری مدالة حاضر ،عا تصور مق صاامت عات مقنای گویاا ن پویاا ،کات عات

کنشگری ف ال عا عافقار زمانت تویش مایپاردالزد ،المکاا الرالئات تفسا ری عن ا الز الیاتهاای
م نایی مق عا توجت عت نظاا داللقی غ رمصر ن ضننی آ منک میشود.

1

 .1تاریخ تاریخنگاری در الم ا (الرر الرزن ه فرالنقس رنزنقال) یکی الز الی آرار المت کت عاا لحاا نکارد عافات تااریخی
نگارش اللب ء ن اللقاریخ عت عردالشقی نادرمت الز الی الرر دمت یافقت المت .عت عانر رنزنقال مد می نت تنها الز منظر فاسفی عت

تاریخ می نگرد عاکت تاریخ رال مادن فاسفت ماتقت ن در ت ش عرالی الیجاد التحاد م ا فاسفت ن تاریخ عاوده المات (در الیا

مورد عنگری عت رنزنقال .)135-136 :1365 ،چنا کت در صفحات آتی مشخص توالها شا ن عارت ف عاانر رنزنقاال
مد می نت عت دنبال نگارش الرری تخصصی در حوزه تاریخ عوده ن نت رغبقی عت التحاد فاسفت ن تاریخ ن نگریسق عت تااریخ

الز منظری فاسفی دالشقت المت .در زعاا فارمای دن الرار در ماورد الیا کقااب منقشار شا ه کات هار دن عات ماننا رنزنقاال

نقوالنسقت الن م نا ن ه ف مد می الز نگارش کقاب رال در الرتباط عا عافت تاریخی الن درک کنن  .نخساق الرار مدالات دکقار

م العواللفضل رضوی تحت عنوال ع نش ن نگرش در تااریخنگااری الما می(مطال ت ماوردی تااریخنگااری العا مطهار

مد می) المت کت ضن تثک عر تادی رنزنقال مبنی عر ت ش مد می در پ ون م ا فاسفت ن تاریخ عت کوشاش مد مای
عرالی نگریسق الز منظری م رفتشنامی ن فاسفی عت تاریخ تثک ا مایشاود .الن عات رنیکارد ت داای مد مای در نگاارش

رنی الدها تثک میننای درحالیکت در الی پژنهش کقاب مد می هنچو ت ش یک منتگرال عرالی عت النازنال کشا

جریا های عدلگرال در جام ت الم می نگریسقت میشود .اللبقت پاژنهش الیشاا دن عصا رت الز عارالی پژنهشاگرال پاس الز
تود دالشقت المت :نخست آنکت عت صورت نظری عر تثر ر شرالی فرهنگی یاک جام ات عار نگاارش آراار تااریخی تثک ا

میننای ؛ هرچن تود ع ت کارعست الی عص رت در عازشنامی گفقنا حاک عر نگارش اللب ء ن اللقااریخ عایتوجات المات.
دنا آنکت عر جام ت مباح

کقاب در هنت حوزهها تثک ننوده ن ع ا دالشقت کت مد می در پی نگاارش کقااعی صارفاً

تاریخی نبوده المت (م العواللفضال رضاوی .)5-23 :1385،دنما الرار عات زعاا فارمای مدالاتالی تحات عناوال ع انش

م اارفشنامااانت در تاااریخ نگاااری مطهاارع طاااهر مد ماای نگااارش تااان هااا دکقاار شااه عخق اااری ن طاااهره نظااری

الیاخانی آعادی المت کت عت مانن دن الرر پ ش نسبت کقاب مد می عا عافت تاریخی ن پ اا ن م نای الرر الن در قبال الی عافت
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هنا طور کت پ شتر الشاره ش  ،الهن ات الیا کاارنیژه درعااره کقااب ماورد عررمای ماا

دنچن ال المت .زیرال الی الرر محصول عصری المت کت ج یتری نزالعهاای فکاری موجاود

در آ موجبات تکوی ن ت نی نهایی حوزههای الن یشگی جها الم ا ن تصاور مساانانا

الز منت مقبوع ش ن در نهایت حاصل الی نزالعهاای گفقناانی در قالاب النقشاار کقاابهاای
عیشنار در حوزههای م رفقی مسئاتماز عت جام ة الم می تزری گردی  .صارف النقشاار الیا

حج الز آرار تود ع انگر نجود دشوالرههایی المت کت الفارالد فره خقات رال عات نگاارش آرااری
جهت پامخ ع ال عرمیالنگ خت .الی عصر آکن ه الز نوشقتهای تااریخی ،عصاری المات کات

در آ شنار زیادی الز کسانی کت الز موهبت موالد عرتوردالرن تود رال در شارالی الجقنااعی
یا م امی غامض یا نگرال کنن هالی مییاعن (المکات م ثنی.)15 :1391،

مؤلفی گﻤﻨام در جهانی جدلی
چنا کت الز عنوال کقاب عرمیآی مد می عت عررمی تاریخ عشر الز آغاز تادات تاا تحاوالت

رنزگار تویش میپاردالزد .عازکاانی مطالاب کقااب الن ع اانگر آ المات کات الن نات در پای

نگارش کقاعی در حوزة تاریخ عاکت عت دنبال نگارش دالیرةاللن ارفی الز دالنشهای زماناة تاود

عا ه ف پامخ عت مسائل زمانت عوده المت .مد می تاود عات ع اا الیا المار تصاریح دالرد ن در
گزالرشی در مورد ماتقار موضوعی کقاب تود میفرمای :

«نگرن ه در الی کقاب ،هنچو کسى المت کت عر هنت جها الشارالف دالرد ،گاویى هناة

رفقارها ن کارهاى شگفت آ رال پ ش چش دالرد ن پ ش نت آ رال مىدالن کت قبال الز ترک اب
ن ح نث چت عوده المت ن آنچت پس الز آشاکار شا

چ ست» (مد می.)133 :1374 ،

کقاب در  22فصل ماتقار یافقات المات ن مؤلا

ن فرماایش الز نى عاتجاای ماىمانا

هار فصال رال التقصااص عات موضاوعی

مشخص دالده المت کت عناانی ن موضاوعات فصالهاای آغاازی کقااب نشاا الز رنیکارد
ج لی الرر ن المقفاده الز رنالیت گذشقت عرالی الربات ره افت ج لی تویش ن مبانی ک مایالش

المت .هرچن ناا نی رال مطهر ع مطهر ن ز ربت کردهالن الما عت الما العوزیا الحنا عا ماهل

رال لحا نکرده المت .اللبقت نک قت عرجسقت ن قاعل تد یر الی پژنهش ت ش در عازشنامی نگاه مد می عت جایگاه تااریخ در
مامانت م رفقی آ عرهت تاریخی میعاش (شه عخق اری ن طاهره نظری الیاخانیآعادی)1-22 :1390 ،
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عاخی شناتقت میشود ن عا توجت عت الشارالتی کت در آرارش نجود دالرد ،نشا میدها نی در

دهتهای آغاز قر چهارا هجری ،کت در م ا محددا عتعنوال م اا پارده شا ی ن رنساانس
الم می م رفی ش ه ،کقاب تویش رال در عست تثل

کرده ن تا ع تاللند س جهات کساب

عا ح ی طی طری کرده ن ماک ش ه المت (شف ی ک کنی.)41 – 37 :1374 ،

عنوال فصل نخست «در تثب ت نظر ن مهذبماتق ج ل» المات کات الز منظار الیا مدالات

عای مبنای تفس ر عن عخشهای دیگر الرر ن الز جنات رنالیات تااریخی نی الز گذشاقت قارالر

گ رد .الز مشخصات عارز مد می کت الن رال الز هنگنانش مقنایز میننای پردالتق عات مباحا

م رفتشنامی آ ه در مرآغاز کقاب المت .زیرال عت عد ة مد می آشنایی ن عاتکاارگ ری

الی مباح

مه تری رنش عازشنامی ح الز عاطل المت ن لذال عایساقت مایع نا کات آ رال عات

مایر عررمیها تد ا عخش  .در الینجا نی ضن الیضا تصور تود الز شناتت ن عاا ن ع اا
نجوه تنایز آ  ،عت تحا ل ن توص

مناع م رفت مینش ن  .عدل ن الحساس مه تاری منااع

م رفت الز دی گاه النمت کات المکاا شاناتت عا الال هاانی ن عات دنر الز التاق ف رال فاراله

میننای  .در کنار الی دن «المقنباط عح

ن الماره» رال عتعنوال موم مبانی عا عرمیشنارد ن

عات التق فهای فکری رال ناشی الز الی منب ن ماه ت آ میدالن  .مد مای در جاای دیگار
الی فصل م رفت رال الز عا مقنایز میننای ؛ عرالماس الیا تناایز عاا الحاطات عار الت شایء

المت ن م رفت الدرالک الت شیء ن ربات آ  .عت نظر میرم منظور نی الز الی تناایز الشااره
ع ی المت کت م رفت آگاهی الز نجاود شایء المات ن عاا آگااهی الز ماه ات آ  .نی در

الدالمة الی فصل تدس عن ی جالبی الز م اومات عشری الرالئت میده ن آ رال عت نالجب ،ماالب
ن منک محصور میننای  .عر الی مبنا ص ق م اوا نالجب عد عر ما الربات مایشاود .م ااوا

مالب عانی المت کت المقناع منطدی ن محالعود آ عتنالمطة عدل عار ماا آشاکار مایشاود.
م اوا منقن آ دمقت الز عاوا المت کت عدل نت عر ص ق ن نت عر کذعش حک ننیننای عاکت

شواله الرالئتش ه عرالی آ م ا نفی ن الربات عرالعر المت .نی مندوالت تاریخی رال مص الق الی
قس الز م اومات میدالن  .مد می پ ش الز پایا مباح

الی فصل عت الیضا مفاه ماوردنظر

تود هنچو ق اس ،الجقهاد ،نظر ،عات ن دل ل میپردالزد .آنچت در الی قسنت ع ی عات نظار
میرم تنایز المرنزی المت کت م ا عات ن دل ل عرقرالر میکن  .مد می النقهاای الیا فصال
رال التقصاص عت شر ن رد دی گاههای موفسطائ ا دالده المت .مها تاری الیارالد مد مای عات
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آنا تودشکنن گی المق اللهایی المت کت مطار مایکننا (مد مای.)161-137 :1374 ،

فصلهای ع ی ن ز در هن رالمقا م ن ش ه الما چو الز موضوع ن رنیکرد ن حجا مدالات
فرالتر المت در الینجا المقفاده ننیشود.
بافت تاریﺨی نگارش اثر

الگر عذذیری کت هر مقنی کنش الرتباطی نویسن ه عاا دن اای پ رالماو النمات ،در آ صاورت
فه ن ّت نویسن ه الز النقشار الرری منوط عت شناتت عافت ن فضای تاریخی ماق  ،آ گونات کات
نویسن ه آ رال درک میکرده ،المت .مرالج ت عت عافات عاتنیاژه در شارالی فدا ال صارالحت
رالنی در ع ا النگ زهالش الز نگاارش ماق ن یاا تا ش الن عارالی پنهاا نناود الماور ناامطاوب
رالهگشا تواله عود .الزالی رن عت نظر میرم عازالن یشی عافقار تاریخی نگارش کقاب مد می
کنک شایانی عت فه دق تر الی الرر ن عات نگارش آ عننای .
یکی الز مه تری ن مقاثترتری تحد داات درعااره عافات فکاری ن فرهنگای ن الجقنااعی
جام ت الم می در قر چهارا هجری تحد جوئل کرمر درعاره النسا گرالیی الما می المات

کت مبنای الصای مدالت حاضر قرالر گرفقت المت 1ن عرالماس آ مایتاوال مات مشخصاة عن اادی
 .1هرچن غ ر الز الی تحد می توال آرار دیگری رال ن ز ناا عرد کت فضای فکری ،فرهنگی ،الجقناعی ،م امی الی دنرال

رال عرالماس آرار مؤلفا گوناگو الی عرهت تاریخی عازمازی کردهالن ن در الی تحد ن ز عت عنوال آرار م قبر مبنای کاار

قرالر گرفقتالن الما ه چک الا جام ت الرر کرمر رال ناظر عت موضوع مدالت ن الشقتالن  .نگاه کن عت رنزنقال ،فارالنقس (،)1392
ﻋلم پیروزمﻨد ،ترجنت عا رضا پ م  ،تهرال  :نشر گسقره ،هنو ( ،)1385میراث کالسیک اسالم ،ترجنات عا رضاا

پ م  ،تهرال  :نشر طهوری ،فصلهای مخقا  ،جنش گرشامب چوکسای ( ،)1381ستتی و ستازش :زرتشتتیان
مغلوب و مسلﻤانان غالب در جامعه ایران نﺨستین سدههای اسالمی ،ترجنات ناادر م رما

ی ،تهارال  :نشار

قدنوس ،موریس لنباارد ( ،)1391جغرافیای تاریﺨی جهان استالم در چهتار قترن نﺨستتین ،ترجنات عبا ال

ناصری طاهری ن من ت مادالت طباطبائی ،تهرال  :پژنهشک ه تاریخ الم ا ،آ رتاش آ رناوش ( ،)1387چتال

میتان

فارسی و ﻋربی (سدههای نﺨست) ،تهرال  ،نشر نی ،نالئل الع حا ق ( ،)1386تتاریخ توتوریهتای ققتوقی
اسالمی :مقدمهای بر اصول فقه سﻨی ،ترجنت محن رالمخ ،تهارال  ،نشار نای ،دین قاری گوتااس ( ،)1381تفکتر

یونانی  -فرهﻨگ ﻋربی :نهضت ترجﻤه کتابهای یونانی به ﻋربی در بغداد و جامعه آغتازین ﻋباستی
(قرن های دوم تا چهارم  /هشتم تا دهم) ،تر جنات محن ما حناایی کاشاانی ،تهارال  :نشار مرکاز دالنشاگاهی،
الیگناتس گول زیهر ( ،)1383گرای

های تفستیری در میتان مستلﻤانان ،ترجنات ناصار طباطباایی ،تهارال  :نشار

قدنوس ،رنی مقحا ه ( ،)1389اوضاع اجتﻤاﻋی در دورة آلبویه :وفاداری و رهبری در جامعته استالمی
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عرالی جام ت الم می قرن موا ن چهارا هجری در جها الم ا عرشانرد .الیا مات مشخصات
فردگرالیی ،جها نطنی ن شری ت/دیانت گریزی/دن اتوالهی عود (جوئل کرمر.)42 :1375،
در الی عرهة تاریخی شاه العق ی مداا فرد ن شخص ت الن در مداعال جام ات ن گساقرش
تودآگاهی العضای جام ت هساق  .فرالدماقا ن فرندماقا جام ات النگ ازههاایی قاوی عارالی
دمتیاعی عت شهرت ن ترقی دالشقن  .ت ش عرالی دمتیاعی عت مزیاتهاای الجقنااعی نااگزیر
منقهی عت رقاعت م ا نخبگا میش  .رقاعقی کت پ ام ی جز کشانکش ،الفقارال ن حسا نرزی
ن الشت .الی ت ش عرالی شنامان

فض ات تاویش عار دیگارال عاتصاورت النگ ازهالی عارالی

تودآگاهی ن تاودآفرینی درآما ن الیا عات م ناای مرزعنا ی دق ا م اا تاو ِد شاخص ن
دیگرال ن در نهایت رنالج فردگرالیی عود (کرمر.)44-43 :1375 ،
جها نطنی دیگر مشخصة کا ی الی عرهاة تااریخی المات .در الیا دنره شااه ظهاور
طبدة مقوم مرفهی هسق کت عتنالمطة دالشق فرالغات ن شاوق عات دالناشالنا نزی ن منزلات
الجقناعی در النقشار م رالث فرهنگی ک م ک ندش مهنی دالشت .تافاا ،المارال ن نزرال مشاقاق
دالنش ش ن ن عات حنایات الز ف اساوفا  ،دالنشانن ال ن الدیباا در درعارهاای پرشاکوه تاود
پردالتقن  .عتموالزالت آ رش شهرنش نی ن تجارت الز ح ند ن رغاور مناکات الما می فرالتار
رفت ن گسقرش شهرنش نی ن ز الرتباط م ا مردما عا موالع فرهنگی مقفانت رال فاراله کارد
(کرمر .)416 :1375 ،در الی زما الفرالد عا موالع دینی ،نژالدی ن فرهنگی مقفاانت الز گوشات
ن کنار جها الم ا عت دنر یک یگر جن ش ه عودن ن آگااهی الز تویشاق فاردی رال چناا
عت النج رمان ه عودن کت دیگر پ ون ن رشقتالی نازک عا ت ادات گرنهی ،قب ااتالی ن فرقاتالی
الحساس میننودن (کرمر.)45 :1375 ،
سدههای نﺨستین  ،ترجنت محن رضا مصباحی ن عای یح ایی ،مشه  :نشر آعی ،ریچارد عولت ( ،)1364گروش بته
اسالم در قرون میانه  ،ترجنت محن حس نقار ،تهرال  :نشر تاریخ الیرال  ،کن ی ،ه و «زن گی عد نی در چهار ما ه

نخسق الم می» ن مه ی ،محس «منت عد نی در الم ا» در فرهاد دفقاری ( ،)1380سﻨتهای ﻋقالنی در اسالم،

ترجنت فری ن ع ره الی ،تهرال  :نشر فرزال رنز ،الحسا یارشاطر« ،قضور ایرانیان در جهتان استالم» در ریچاارد

هوالنس ا ن جورج صباغ ( ،)1381ترجنت فری ن ع ره الی ،تهارال  :نشار مرکاز عازشنامای الما ا ن الیارال  ،توشایه کاو
الیزنتسو ( ،)1380مفهوم ایﻤان در کالم اسالمی  ،ترجنات زهارال پورما نا ،تهارال  :نشار مارنش ،آدالا مقاز (،)1388
تﻤدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا رنسانس اسالمی ،ترجنت عا رضا کانتی قرالگوزلو ،تهرال  :الم رکب ر.
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طب قاً الی گسقرش فزالین ة فردگرالیی ن جها نطنی عا م ارهای دینی ن مذهبی ن عارف
زمانت تصادا دالشت .الزالی رنی الن یشتنرال النسا گرالی الی عصر تاود رال نااگزیر الز النطبااق
عا ندشهای الجقناعی مورد النقظار جام ت میدی نا  .الماری کات پ اما ی جاز الفازالیش تد ات ن
تظاهر ن الشت .الی تد ت مسقازا هنرنگی ن هننوالیی عا م ارهای جام اة مانقی الما می عاود؛
م اری کت الی الن یشنن ال النسا گرال محکوا عت تودالنطباقی عا آ عودن چ زی جز شاری ت
ننیتوالنست عاش  .اللبقت نوعی الغناض در مداعل ندض ق ود نظ الجقناعی(در الینجاا شاری ت)
نجود دالشت ،مشرنط عر آنکت در لفظ عت الصول العقدادی گرد گذالشقت شود .عت ع ا دیگار،
الی الع

آشکار اللحاد عود کت عاا مجاازالت موالجات مایشا نات پوشا ه نگااهدالشاق عدایا

ماح النت .الن یشنن ال ن ز در النطباق عا الی قوالعا عاازی در نوشاقتهاای تاود غالبااً هنرناگ
جناعت میش ن نلی در تفا عدای ماتقارشکنانت تود رال عرالی ه مساکا عازگو کارده ن
یا در آرارشا النقشار میدالدن (جوئل کرمر.)45 :1375،
عت تشخ ص کرمر دن اتوالهی/دیانتگریزی موم نیژگی الی عصر المت .الن یشانن ال
الی عرهت دی رال صرفاً قالبی العقباری عرالی المور الجقناعی ن رفقار عامت میدالنسقن  .دی عا ن
آنکت الز م ا عرند یا ق رت تود رال الز دمت ع ه فاق ن رنیی کام ً م قبر ن الجباری عود .عت
ع ا دیگر ،دی کنار نهاده ننیش نلی عا الی نجود صرفاً عتنقت الققضا ن در رالمقای توج ات
النگ زههای عرن دینی موردالمقفاده یاا موءالماقفاده قارالر مایگرفات .جااوة دیگار الیا المار،
ج الیی المر الرزشی ن الت قی الز مبانی دینی ن المقد ل فاسفت الز دی عود .الز موی دیگار الیا
عرهة تاریخی شاه نوعی تکثرگرالیی ن عترمن تشناتق نظااهای عد تی مقناقض در م ا
ف مفت ن ز عود .اللبقت گویا حضور نوعی الز شکاک ت م زا ش ه عود عا مخرهگ ری ن المقهزالء
ن تحد ر تنامی مد مات .الی ش وة رفقار ع ش الز هنت نزد الدیبا جاوهگری عاارزتری یافات.
در جن الدیبا شاه نوعی مبکمری ،هرزگی ،م گساری ن شهوترالنای هساق ؛ رفقااری
کت در کانة مجنو (ش ر ن شرالب تاوما عاا هزلای غ رالت قای) تجسا یافقات المات (کرمار،
.)47 :1375
درع حال کت الز نیژگی های المامی جها مسانانا در الی الیاا رالیا شا

حا الکثری

دی گاه فرقتالی عت «تود» ن «دیگری» المت کت در دنگانت «فرقت اللناج ت» ن «فرقات اللضاالت» ،در
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کشاکش ج لی تولی ن تبری عازمازی می ش ن شاه آ گسقرش دالنش مال ن نحلنگاری
در الی قر المات (کارن  :1394 ،فصال النل) ن مسائات عا عت ن رالماتک شای رال موضاوع
محوری هرگونت موالجهت ج لی در م ا جناعتهای فرقتالی قرالر میده .
در جایجای کقاب اللب ء ن اللقاریخ گزالرش هایی نجاود دالرد کات مؤیا صا ق ما نای
الرالئتش ه الز الی عصر ح القل در نگااه مد مای المات .گساقرش جهاا نطنای ،فردگرالیای ن
دی گریزی در م ا نخبگا جام ة الم می قر چهارا ،کت اللبقت ع شقر در قالب الفکار عااطنی
ننایا عوداا فرقتالی مانن المناع ا ت کت در عصار ماامان ا در م اا نخبگاا ن عامات جام ات
گسقرش رنزالفزن مییافتاا ننادی آشاکار الز الیا تفکارالت عاتحسااب مایآما  .هرچنا
ننیتوال مخاطب مد می رال صرفاً الی فرقت دالنسات عاکات عااطنیگاری عاتعناوال نجهای الز
موضوعات ج لی در م ا تنامی فرقتها ن جریا های ک می تب یل عات یاک دشاوالره شا ه
عود کت مرالنجاا تنها ظاهرگرالیا الز پذیرش آ کناره کش ن (دفقری ،)1386 ،چنا عارالی
مد می نگرال کنن ه عود کت مخاطبا کقاب رال مسقد ناً تطاب قرالر دالده ن میفرمای :
«الی گرنه هرگز ع ی گونت کت در الی رنزگار در هر جاى پرالکنا ه شا هالنا  ،در ها چ
دنرهالى النقشار ن الشقتالن  .النقشارشا ع ی مبب المت کت القرالر عت دیانت مىکننا  .شاری ت ن
آی  ،هر کت رال القرالر عت دیانت کرد تونش رال محقارا ماىشانارد ن الیناا عاطن ّات عاطا ّاتالنا .
کسانى کت هنت الدیا رال عات یاک ماو نهاادهالنا ن نفومشاا رال در م ا ال هاای شاهوالت رهاا
کردهالن ن مقنکارال رال عت عیعن نعاری ن الرتکااب منه ّاات نال مایدالرنا ن عوالقاب آ رال عار
الیشا مهل ن مست جاوهگر مىمازن  .تا آنجا کت مىع نى المرنز ،مقنکارى النقشاار یافقات ن
دل ها مخت گردی ه ن کارهاى نارنال آشکار ش ه ن فوالحش عس ار ش ه ن المانت الز م ا رفقت
ن ت انت چ ره ش ه ن مردالنگى ت ط ل ش ه ن رعّان ا تاوالر شانرده ماىشاون ن مسقضا فا
حدشا پامال ش ه ن دالدگرى مرده ن ماقنکارى زنا ه شا ه ن چ زهاایى کات در عها ها چ
پادشاهى ن عت رنزگار ه چ پ امبرى ظااهر نشا ه عاود الکناو ظااهر شا ه المات .الگار فضال
ت النن عر الی فرقة پساتِ کوچاکشا ه نباود کات عدایااى عاوالا عات آیا الیشاا عگرننا ،
عىگنا  ،هنانن الیشا ن النل ایشا -کت الز ژرفاى مخ آنا ن حد دت مذهبشاا آگااهى
دالرن  -الیشا رال ریشتک مىکردن » (مد می.)562 :1374 ،
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گویا حضور در الی شرالی

ه ن ضن ر مد می رال عس ار عت تود مشغول دالشاقت عاود .الن
1

عا ترس ن نالهنت رش ن گسقرش مظاهر النسا گرالیی الم می ن ج اللهای فکری عرآما ه الز
آ رال مینگریست ن آ رال تطری عرالی تصور صُاب تود الز الم ا میدی  .عت نظر مایرما

حضور الی جریا های فکری مخاال ِ عانرهاای مد مای آ چناا ق رتننا عاوده کات نی
درعاره آنا الی چن

عگوی :

«کژ رنال ن کژ رالها  ،الز عرالى فریب ک تردال  ،فرالز آم هالن ن گنش گا طری حا ،

الز رهگذر عحا

در مباادى آفارینش ن عن ادهااى آ  ،ن آنچات عازگشات ن مارالنجاا جهاا

المت ،عت تباهکرد عانرهاى مردما کود پردالتقتالن  ،عت گونت الی کات مایات فریاب غااف

ن

ح رتِ هوش تردمن ال المت .ن الی کار الز دشننانتتاری کوشاش هاای آناا المات در راله
دی ن رماتری ش وهالى المت الز عرالى دره شکسق یکقاپرمقا » (مد می ،ص .)125

فشار الی عناصار ماتگاناة فرهناگ النمان ساقی قار چهاارا ،عاتنیاژه دیاناتگریازی ن

دن ااتوالهی ،مد ماای رال عاات توص ا فی جهااتدالر الز الی ا فضااای فرهنگاای ن نناین ا گا آ
نالدالشت .کارکرد الی توص

عرحذر دالشق مخاطبا مد مای الز جااوههاای الیا فرهناگ

عود .الن مخاطبا تود رال الی چن الز درننیکرد الی فرهنگ ن نزدیکای عاا نناینا گا آ
(کت در الی قسنت الز کقاب مد می م طات ن عاطن ت هسقن ) عرحذر میدالشت:

«ع الن  ،رحنت ت النن عر شنا عاد کت الیشا قومى هسقن کت تناا آنچت رال در الدیا نهى

ش ه مبا مىشنارن ن هنة الحکامى رال کت در شرالی آم ه عا عیعن نعاری ن آزالدى ع ال چت
دلخواله الیشا ن کشش شهوالت نفسشا عاش توج ت مىکنن  .محرماات رال حا ل ماىدالننا ،

هناات رال ،مانناا زنااا ن غاا اعااارگی ن غصااب ن دزدى ن ققاال ن جاار ن درنغ ن غ باات ن

مخ چ نى ن عهقا ن زشت گویی الز مردا ن گوالهى نادرمت ن درنغزد عت ماردا ن نسابت

عت زنا دالد پاک دالمنا ن ع گویى ن ک نت ن الفسوس ن طنز ن الماقهزال ن تودتاوالهى ن کبار ن

غرنر ن مقنکارى ن نامهرعانى عت پ ر ن مادر ن النحارالف ن غا ر ن تا ف ن پ ناا شاکنى ن

تا

نع ه ن المثال آ الز ر الیاى کت من ش ه در عدل ن محرمات مننوعت شرع .الیشا ها چ

 .1هنا طور کت کرمر در مد مت الرر تود توض ح میده مشخص المت کت النسا گرالیی ن فردگرالیای ن تردگرالیای در
الینجا عرالعر عا مفهوا م ر آ ن ست ن در ک ا الم می ن الله ات رالمتک شاانت الما می در قالاب مفهاوا حابّ نفاس ن
عدل طب ی کت توال تشخ ص حس ن قبح الت قی رال دالرد در مداعل عدل من ی الز آ یادش ه ت ری

میشود.
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حدى رال ننىشنامن ن ه چ مّتالى رال حفظ ننىکنن ن الز ه چ پا ی تود رال پاک ننىکننا

ن الز ه چ تسامقى شارا نناىدالرنا  .پادشااها در نازد الیشاا پرنردگاارال النا ن مرکشاا

ش اط الن ن ناتوالنا ن گرفقارال الهل آتشالن »(مد می.)562 :1374،

حضور نناینا گا الیا فرهناگ ناوی عاتمثاعات «دیگاری» کات در قالاب «عااطنیگاری»

یکدمت میشود ،در عرالعر ت ریا

مد مای الز رالماتک شای الما می در جام ات آ چناا

گسقرده عود کت پذیرش ن تحنل آ عرالی مد می مانگ ن غ رقاعالتحنال ماینناود ،لاذال

آشکارال در تنایل تود عت حذف رق ب چن دالد مخ میدالد:

«الی گرنه عاطن ا  ،مردمى هسقن کات عاا فریبکاارى تاویش مار آ دالرنا کات دیا رال

دره شکنن ن مسانانا رال ریشتک کنن  .مزالنالر ن سات کات الیشاا رال توالناایى آ حاصال

شود کت در مذالهب مسانانا مخ عگوین ن در الی رهگاذر عسا ارگویی کننا ن گساقرده

مخ گوین »(مد می.)754 :1374،

چنا کت عا المقناد عت کرمر ع اا دالشاق  ،فردگرالیای یکای الز مها تاری مظااهر فرهناگ

نخبگا در قر موا ن چهارا عاود .موضا گ اری مد مای در الیا تصاوص مؤیا صا ق

تشخ ص کرمر الز فضای فرهنگی جام ت ن هنچن ته ی تادیش
مد می المت .مد می در الی تصوص چن
«الز عزر

میگوی :

الی فردگرالیای در نظار

تری موالرد الی عا ّت یکى آ المات کات ت الننا ال قانساوه (الرعااب عناای ) ن

الصحاب مجالس گرفقار آنن  .آ ها کت دالنش رال نت الز عهر ت الى یاا الز عارالى تاویش ،عاکات

تنها عرالى ص رنش نى ن تد ا عر دیگرال طاب مىکنن  ،آنا هرگز دالنش رال الز مرچشنتهاى

آ عت دمت ننىآنرن ن عىدالشاق مدا مات ،آمااده یاادگ رى آ ماىشاون ن الز رهگاذر

مقایش مذالهب عامت دل های الیشا رال عت تویش مىکشن ن دالماقا پاردالزیهاایی الز جانس

دالمقا های شگفقى کت قصّتپردالزال مزدنر عرمااتقتالنا -ن تارد الز پاذیرش آ هاا مار عااز
مىزن ن الز فه درمت در حجابالن  -ال ها عامت مردا رال تباه مىکنن تا آنجا کت دل های الیشاا

رال الز العاط ل ن تُرهات آکن ه مىکنن ن عا الفسانتها ن الماط ر تاطر الیشا رال عت فساد مىکشانن ».

ع نه عر مشخصات متگانة کرمر ،نکقتالی دیگر الز عرالی الی عصار عازشاناتقت شا ه کات

ریچارد فرالی عتتوعی الز عه ة توص

آ عرآم ه المت .ن نة قار چهاارا هجاری دنرهالی

المت کت جها الما ا شاورشهاای م امای تاوالرج ،شا ا ن اللبقات الیرالن اا رال پشات مار

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 57 /

گذالشقت المت ن عتموالزالت آ شاه رش ن گساقرش چشانگ ر الما ا در تداعال عاا کااهش
پ رنال مذالهب پ ش  ،عتنیژه آی زرتشقی ،در ناوالحی رنماقایی شارق الما می هساق  .الز

الی پس هنة العقرالضات الع الز مذهبی یا غ رمذهبی نسبت عت ت فت ن یا دنلتهای مساقدل

ن ن نتمسقدل شرق جها الم ا صرفنظار الز الها الف ن رناگهایشاا جنباة الما می یافات
(فارالی .)163-154 :1363 ،عاات ع ااانی دیگاار العقرالضااات چهاارة دیناای عاات تااود گرفاات .لاذال

فرقتهای ج ی ی شکل گرفت کت ع شقر عت دنبال تغ ر فکری النبوه مردا عودن تا در مودالی
عرالفکن

ت فت ن دنلت؛ فرقتهای کت عخش گسقردهالی الز آ ها محصول اللقداط مذهبی ن

فکری عودن  .چنا کت ریچارد فرالی تثک میننای پ کارهاای ج یا نات عارالی چ رگای عار

دمقگاه ت فت ،عاکت عرالی جاب الفکار مردا عرپا میشا  .تا شهاای الن یشاتنرال مساانا

الی قر الکنو مصرنف تبا غ عرالی درآنرد غ رمسانانا ن ن ز مساانانا رالماتالعقدااد عات

فرقتهای ج ی الم می یا رشقة عدای تج ی نظرش هالی مانن کرالم ت یاا الماناع ا ت مایشا .
در الی شور ج ی تبا غی حقی رنمقاهایی کت در گذشقت ع شقر عکار ن دماتنخاورده مانا ه

عودن عرصت نفو مباغا فرقتها ن مکقبهای فکری الم ا گشقن (فرالی.)164 :1363 ،

توص فی کت مد می درتصوص الی دره آم خقگی عانرهای مذالهب ن گسقرش آ هاا

در جام ت الم می قر چهارا میدها تاود مؤیا صاحت تشاخ ص ریچاارد فارالی المات.
مد می هنگامی کت عت توص

دی گاه مذالهب مخقا

در مورد آفرینش میپردالزد ،ضان

شر عانرهای م طات درعاره الی شرالی نوظهور چن مخ میگوی :

«ن ی ه ن نشن هالی کت الی العقداد [م طات] در م ا ماقاى الز ماال یاا رنزگاارى الز الزمنات،

ع ی گونت کت در رنزگار ما ش وع یافقات المات النقشاار دالشاقت عاشا  ،چارال کات صااحبا الیا

عد ه ،المرنز ،تویش رال در پوشش الم ا نهفقتالن ن عر تود زىّ شرالی پوش هالن ن تود رال

در النبوه الهل شری ت نالرد کردهالن ن عت چارهگرى ن ن رنگ پردالتقاتالنا ن در عرالعار الصاول

ظاهر شری ت تسا الن ن آ رال عاتماوى تاثنی ت عااطنى ماىکشاانن  ،هنات گنا اننایاانى

جوفرنشالن کت چپ آنالزه الفکن هالن ن الز رالمت مىرنن  .ن در پناه چن رفقارى المت کت

تونشا ریخقت ننىشود ن شنش ر ح الز کشق الیشا در ن اا مىمان  .چ زى کات هرگااه در
گذشقت ن حال آشکار ش ه المت ن چهره ننوده المت ،عىدرنگ ریشتک ش ه المت ن الز عُ
عرآم ه المت ن عت نع ه ح در مورد الیشا نفا ش ه المت»(مد می.)211 :1374 ،
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انگی ة مقدسی از نگارش البدء و التاریخ

الکنو ن پس الز تصویر عافقار تاریخیالی کت مد می رال عت نگارش کقااعش عرالنگ خات نوعات
عت ع ا النگ زه ن چرالیی نگارش الی کقاب توم الن میرم  .عاات الینکات ماا عررمای عافقاار
تاریخی رال عت النگ زة مؤل

تد ا عخش ی پایبن ی عت مفرنضتالی عاود کات در مد مات کقااب

ع ا دالشق  .عت نالق النگ زة عن ادی یک مؤلا
دالد مؤل

در عافت عهقر میتوال فهن  .در الی مرحات عا یک مؤالل مه موالجت مایشاوی :

چرال عازشنامی ن ّت مؤل
مؤل

الز نگاارش الرارش رال عاا درنظرگارفق ن قارالر

الز نگارش الرر تا الی ح مه المات؟ پاماخ آ کات شاناتت ن ّات

الغاب نشانة مهنی الز جانب الری الحقنالی در مق الرالئات مایدها  .الز الیا رنی عایسات

درعاره هر رالنی پرم ه شود کت آیا الن الی رنالیت رال عرالی جاب نظر کسای نوشاقت المات یاا
عرالی توج ت عنای یا عرالی الزع عرد شهرت ن العقباری؟ هر مقنی عاا توجات عات منظاوری کات
عرالماس آ نوشقت ش ه میتوالن جانب الرالنت عاش (مکاال .)54 :1387 ،الکنو عا توجات عات الیا
م حظات ه ف مد می الز نگارش الی کقاب چ ست؟ ن چات تب نای مایتاوال در گازینش
الی ه ف الز موی الن الرالئت ننود؟
عت نظر میرم ه ف مد می الز نگارش اللب ء ن اللقاریخ عتپرمشکش

رن النمان سقی

تازهتباوریافقت در جها الم ا عود .مد مای گساقرش ن مدبول ات فردگرالیای ،جهاا نطنای،
دی گریزی ن اللقداط الدیا رال کت جاوههاای فرهناگ النساا گارالی الما می در قار چهاارا
عودن عرالی تصور تود الز الم ا عس ار تطرنااک یافات .در تادای مد مای الز رالماتک شای
الم می ،حضور ن گسقرش الی عناصر نوظهور فرهنگایْ ما ادتی رال کات الما ا در ت ریا
نی هنچو دی عرتر تضن ننوده عود ن هنچن پ اا عن ادی آ در تادای جهاا هنچاو
توقفی کوتاه عرالی زن گانی جانی رال عت تطر میالن التت ،عت هن جهت تود رال نااگزیر الز
موض گ ری ن ت ب ت رالهی جهت فرنکامق مشرنع ت الی فرهنگ ناوی مایدیا  .پاماخی
کت مد می عرالی عرن رفت الز الی شرالی عرگزی ناوعی الما ا مانتگرالیانات عاود .الز م اا
عخشهای مخقا

دی  ،الی شری ت عود کت ندش کا ا یتاری رال الیفاا مایکارد .الظهاارالت

مد می در کقاب مؤی الی نظر المت.
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الی ره افت نظری عرالی فه عافقار تاریخی ن جایگاه م نایی مقو تاریخی الی دنرال  ،الز
آ رن دالرالی الهن اات ن رالهگشاماات کاات عاارت ف تصااور رالیاا الز الیاا دنگاناات الماا ا
الص ل/رالمتک شانت ،الما ا ع لی/عا عتآم از ن ت ا عخشای عات الما ا مانی الهال مانت ن
جناعت عتعنوال الما ا الصا ل ن درعا حاال الرت نکسای ن در نق جات درنظرگارفق دیگار
تفس رها ن تب ااً جناعاتهاای دینای ن تاردهفرهناگهاای مساانانی عاتعناوال عا عتهاای
غ رالم می ،عا تفس ر عن مقو میتوال الی المر رال دریافت کت ننیتوال م ار ع نی رال عارالی
عازشنامی ن ت ری

یک نحات فکری/عد تی الز منتهای الم می عتعنوال تفس ر «الصا ل» ن

«الصای» در نظر گرفت ،عاکت عای عا تصور موق ات ن نضا ت کشااکش/مجادلت الجقنااعی
فکری م امی فرهنگی در ع گرالیشها ن منتهای تفسا ری مخقاا

در جام اة الما می،

مقو تاریخی الی دنرال رال عتمثاعت مقونی ج لی دی کت قص دالرنا عاا ماازنکارهای مقنای،
الی م نا رال عرالی مخاطب داللت کنن کت الز جانب الهل «منت» ن «جناعت» ن رالماتک شای
دیناای الص ا ل ن گ ارالیش الرت نکساای ن الصااای الم ا ا مااخ ماایگوین ا ن عد اات تفس ا رها ن
گرالیشهای دینی عا عرچسبهای تدرب عت عانرهای غ رالم می ن ت با الز عانرهاای الما می
الز دالیره رالمتک شی الهل منت ن جناعت عت دنر هساقن الماا ضارنرتاً الدعاای الهال مانت ن
جناعتعود یک فرقت ننیتوالن نشانة الکثریتعود آنا در جناعتهاای مساانا عاشا ن
الی النگارة فرقتالی رال عای الز چش الن الز ج لی مورد عررمی قرالر دالد.

1

مد می در مد مت کقاب تود ن پس الز النقداد عات النحارالف عدایا ماردا در شاناتت راله

درمتِ الن یشت ن گات الز کسانی کت مایت گنرالهی مردا هسقن  ،الی گونت عات نخساق الشاارالت
درعاره عات نگارش کقاب ع ا میدالرد« :چو فا

ااا کات ت الننا زنا گانیالش رال در راله

طاعت تویش درالز کناد ن آنچت الز دالنشها توالماقت المات نصا بش دهادااا عات الحاوالل الیا

طایفت نظر الفکن ن دریافت کت چت مایت هنتّهاى الیشا پرالکن ه ن نحاتهاى الیشا گوناگو

ن شاااتت شاااتت الماات ن عاات جسااقجوى مااذالهب الیشااا پردالتاات ،توالهااا آ آماا کاات

درمتتری مداالت الیشا رال عت دمت آنرد ن عت عازشناتتِ درمتتری مبانى آنا عذردالزد.
 .1در الی عاره نگاه کن عت پاتریش ا کرن  ،تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم ،ترجنات مسا ود ج فاری ،نشار ماخ ،
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پس الن -کت هنوالره عخقش عان عاد ن فرمانش مق الى -مرال فرمود کات عارالى نى در الیا عااره
کقاعى گرد آنرا .کقاعى نت چنا ال کو تااه ن فشارده ن نات ن از عسا ار درالزدالما کات الز شاائبت

دمااقکارى حد داات عرکنااار عاشا ن پااالوده الز یافااتهااا ن گزالفااتهااا ن الز ترالفااات پ رزنااا ن

مج والت قصّتپردالزال ن عرماتقتهاى ج ّاال ح ی

عت یک موى عاش  .ن الی تاود نق جاة

تنایاى عود کت الن در کار ت ر دالشت کت طب قش رال ت النن عر آ مرشاقت عاود ن ن از در راله

دفاع الز ح عود ن پ کار در طری دی ن پام الرى الز قانرن الما ا ن عازگردالنا

ع ماگالى

دشننا ع یشا ن زعو کرد مقنکارال تا آتش آ ک نت دیرینتشا زعانت نکشا  .ن مایات آ
نگردد کت دشن مرکوفقى زن (مد می.)128 :1374،

در الی مخ مد می دن نکقت شایا توجت المت :نخست آ کت نی الی کقااب رال عناا عات

درتوالمت شخصی کت الز هویت الن الط عی ن الری نوشقت المت .ن دنا آ کات الن ن شخصای

کت دمقور نگارش کقاب رال دالده در ت ش عرالی الرالئات تصاور تاود الز الما ا عاتمثاعات یگانات
عردالشت صح ح عودن  .الی النگ زه پامخی عت شرالی عافقاری جام اة الما می عاود کات پ شاقر

شرحش گذشت .اللبقت مد می العایی الز ع ا ماه ات نالکنشای نگاارش کقااب تاود نا الرد ن
عتتصریح پرده الز الی النگ زه عرمیگ رد .الن در پایاا فصاای کات عات مباحا

التقصاص یافقت چن

میگوی :

م رفاتشنامای

«الی عود مد ماتی کت در آغاز کار قرالر دالدی تا نظری عاش الز عرالی توالنن ه کقاب ماا ن

نص حقی عاش الز عرالی کسانی کت در کار دی تویش الحق اط میکنن ن الز تنویت ماحا ال ن

تاب س الهل مخرقت دنری میجوین  ،ن پره ز دالرن الز تطارالت مجاا ن نموماتهاای تا اا

آنا کت تهیعود  ،الن یشت الیشا رال تباه کرده ن کفایات قریحاتهاای الیشاا رال عات تاموشای
کشان ه ن عدول الیشا الز نکقتهای دق تهی مان ه المت ...تا عت ح اات کوشا هالنا تکاال

شرعی رال الز تویش ماق کنن ن عا النکار مبانی ع یهی ن حسّی دالنشها در م ال های کاا ن

آرزن مرتوش عخرالمن ن آنچت الز توشیها رال توالمقارن عت چنگ آرن » (مد مای:1374 ،

.)161

الی مخنا مد می نت تنها پرده الز النگ زههای الن الز نگارش کقاب عرمایدالرد عاکات مؤیا

تثک ی المت کت ما عر گسقرش فردگرالیی ن دیانتگریزی/دن اتوالهی حااک عار الیا عرهاة
تاریخی ننودی .
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الز مجنوع الشارالت مد می ن هنچن

ماتقار ن محقوالی کقاب چن عرمیآی کت الن عات

دنباال نگاارش الراری التقصاصای در حاوزة تااریخ نباوده المات ،عاکات مایکوشا عاا طاار
چالشهای م رفقی موجود در جام ة تود ن آنچت الن «فساد رنزگار ن الهل آ ن طاوع طاال
اللحاد ن نفاق ن العجاب عت نفس هر صاحب مخنی» مینام  ،زم نتهای گاذر الز آ رال فاراله
ننای (مد می .)206 :1374 ،مخ مد می مبنی عر الی کت «الی کقاب ما ،کقاعى المت جام
هنت فنو ن گنجایش الینکت در یک ف عت المقدصا ن کنالجویى عذردالزی نا الرد» (مد مای،
 ،)722 :1374تود آشکارتری دل ای المت کت میتوال در تثی الدعای نگارن ه آنرد.
الی رنیکرد عرت ف رنیکرد م ر تاریخنگاری شرقشنامانت المت کات فارآنردههاای
مقنی تن های غ رم ر رال عتمثاعت گنج نتالی عامقانی در رالمقای جسقجوی عد ن ت فاسافی
یا ناعد ن ت مورد نالکانی ن الکقشاف قرالر میده ن الرزش مقو رال در رالمقای تدرب آ ها
عت «عا » ن «عدل» میمنج  .هنا رنیکردی کت محدد غ رغرعی مساانا الیرالنای ن عارب
ن ز در فه الی مق دچارآ ش هالن ن آ رال الز چش الن الز «جسقجوی عا (مااینس) ن عدال
شکاک دکارتی (رالم ونال س )» مورد عررمی قرالر دالدهالن .
النگ زة مد می الز نگارش کقاب هنچن موجب ش ه المت کت عخش گساقردهالی الز الرار
الن جنبة ج لی عت تود عگ رد .عت ع ا رنشا تار الن جهات پاماخ عات مساائل عافات تااریخی ن
رهاییعخش

مخاطبا الز الی چالشها ،تود رال محکوا عت طر المق اللهای گفقنا هاای

رق ب در مورد مسائل مورد التق ف مایدیا  .الیا رنیکارد مد مای مخاطاب رال مجهاز عات
المکانات گوناگو در موالجهت فکری عا گفقنا های مورد ط
المق اللهای آنا الین ن توالنا میماتت.

1

مایکارد ن نی رال در مداعال

 .1شای طر یک ننونت الز المق الل های مد می در الی تصاوص رالهگشاا عاشا  .عارالی ننونات الن عات منظاور رالهنناایی
مخاطبا در موالجهت عا دعاانی رق اب پ رالماو قا ی عاود جهاا عات طار الناوالع الماق اللهاای منکا در رد عاانر الن

می پردالزد .شای طر چن المق اللی طوالنی در الی مدالت الز حوصات تارج عاش عا نجاود الیا  ،نجات جا لی گازالرش

می توالن ما رال در فه مسائل فرالرنی مد می ن رنشهای الن در حل آنها یاری رمان « .ن هر گاه ماح ى عخواله عاا تاو
در عاب ق ی م ارضت کن تو الز نى جویاى صفات ق ی شو .الگر [هن صفات] رال ع ا دالشت ،تود القرالر عت الی م ناى

کرده المت ،مىمان مسئات الینکت آ ق ی رال چت نااگذالرى کن ن الی مناظرهالى المت کت م اا موحا ن ماحا جریاا

یافقت ن الز رنش تری مسائل المت ن الز مودمن تری آنها ،هار مساانانى عایا آ رال عات تااطر عساذارد» (مد مای:1374 ،

.)218-214
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پاسخ مقدسی به دشوارههای بافت تاریﺨی قرن چهارم

در تادی مد می راله عرن رفت الز شرالیطی تاریخی جام تالی کت الن ننیپسن ی عازگشات عات

منت الص ل الم می  -اللبقت عت ت ری

ن ت ب اری کات در العاتالی ماق تاویش الجازالی آ رال

آشکار میمازد ن کا ت آ در کا ت ک ف مق پنها ش ه -المت ن عرالی م قبرماازی آ

ن گرفق دمت عاال عنوال «دی » رال عرالی آ عرمایگزینا تاا دیگار ت ااع ر عااطنی ن م طاای

ع ا عتآم ااز رال الز منظاار تااویش غ ردیناای جاااوه ده ا  .عاات ت ب اار الن «دلهااای ناهنساااز ن

توالمتهاى پرالکن ه ن دنر الز ها رال چ ازى عات جاز دیا گارد نخوالها آنرد» (مد مای،
 .)511 :1374مد می پس الز طر نظریات مخقا

در عاب مبادی آفرینش تثک میننایا

«جز الز رهگذر نحی ن نبوت عت مبا م الیا جهاا رما

درمات ن سات»(مد مای:1374 ،

 .)277عت ع انی دیگر ،الن شری ت رال عت ما العزالری میدی کت توالنایی ماما عخش

عات الماور

زن گی عشری عتنیژه در عافت عحرال زده جام ة قر چهاارا رال دالشات .عات هنا جهات در

کقاب میگوی « :ع ال کت هر قومى دیا ن الدب ن شاری قى دالرد ،چارال کات دیا مایات عداا ن

ص

مردا المت ن الدب زىّ ن شرف الیشا المات ن رماوا ن م اام ت الیشاا در شاری ت

المت» (مد می .)563 :1374 ،مد می المق اللهای مق ا دی در مرالمار کقااب در تثی ا ن
المقحکاا الی الدعای تود میآنرد ن در در آغاز کقاب میفرمای :

«مدصود نهایى کژرالها  ،توالرمایت کرد شرالی ن آی هامت ،چ زى کت م ثاق ت الننا

المت در م امت آفریا گانش ن ما ک فرماا النمات ن نظااا پ ونا م اا عنا گا ن عن ااد

زن گى ن آگاهىعخش عر م اد الیشا المت .چ زى المت کت عن گا رال الز عىمااما کاارى ن

مق عازمىدالرد ن آنا رال عتدرمقى ن مهرعانى عا یک یگر فرالمىتوالنا ن ماىالنگ زدشاا کات

شکر ن نتهاى کنونى ن روالب آین ه رال ت ره کنن » (مد می.)126 :1374،

مد می در جای دیگر ن عت هنگاا عررمی آی الم ا ن شرالی آ تثک میننای ها ف

نی توص

الم ا عتمثاعت عالیتری الدیا المت ن پاردالتق نی عات ماایر الدیاا «العقرالضای

المت عر الی گرنه پست ن الن ک کت عاطن ا نااا دالرنا ن عار شارالی ط ا مایزننا ن الز آ

ع گویی میکنن ن ک نت ن حس تویش رال عر الم ا ن الهل آ نها میدالرنا ن مایکوشان

تا آ رال الز ناعود کرد مق ن المار عات م ارنف تثنیال کننا الز رهگاذر چ زهاایی کات ها چ
پ ومقگی عا آ ن الرد ن عته چنجت ن مببی عا آ مرتب ن ست»(مد می.)751 ،
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هنچنا کت گفقت ش  ،مد می پایبن ی عت شری ت الم ا رال تنها راله عرن رفات الز شارالی
نامطاوب جام ة تویش میدی  .الما عا نجود الی  ،کثرت آرالی فاسافی موجاود در جام ات ن
عترمن تشناتق الصل کثرت ،کت عرآم ه الز رن جهاا نطا الیا عصار عاود ،ن هنچنا
المقفادة عخش العظ نخبگا الز المق الل عدای عرالی عانرهای تاود ،الن رال نااگزیر الز تا دالد
عت رنشهای مخالفانش کرد .رنشهایی کت عا رنحی فردگرالیانات عارالی هار الدعاای م رفقای
طاب توج ات مایکارد ن م ازال دلبساقگی عات هار عاانر رال ناشای الز م ازال عهارهمنا ی آ الز
عد ن ت ،هرچن عا تصوری کت جام ة قر چهارا الز ماه ت عد ن ات دالشات ،مایدالنسات.
نکقت مه در الی م ا ت ش مد می عرالی عد نی جاوهننود المق اللهاایش عا ن الفقااد
در دالا شکاک ت ن کثرتعانری عود .الن کوش تا عا فراله آنرد مبانی عدای ت شاتناپاذیر
ن پذیرفق ماتقار توج ت مبناگرالیانت ،الصل پذیرش کثرت آرال رال رد ننای ن عات تصاور تاود
مخالفانش رال ناچار الز تص ی النگارههای جزاگرالیانتالش ننای  .عت هنا جهات عاود کات الن
نخسق فصل کقاب تود رال عا طر مباحا

م رفاتشناماانت آغااز کارد ن طرحای رال الرالئات

ننود کت زع تود المکا رد ن فرالگذشاق الز گفقناا رق اب ن طار گفقناا عن ادگرالیانات
مورد نظرش رال فراله میکرد .الن در آغاز فصل النل در الی تصوص میفرمای :
«شناتت الی فصل الز مودمن تری العزالرهاى شناتت ح المات ن مایات عازشناماى م اا
ح ن چ زهایى المت کت عا ح درمق زن  .ه چکس رال الز مطال ت الی فصال ،ن الز آگااهشا
عر آ  ،عىن ازى ن ست ،تا رالمقى رال الز موى تویش ن الز غ ر تاود دریاعا  ،چارال کات گااه الز
الن یشت ن ت الذردالزى ن الز النهاا ع هوده ن الز یادهاى پست چ زهایى حاصل مىشود کات حا
رال عا عاطل مىآم زد ن شکل ن گنا در آ ها غابت مىکن ن چ زى ن ست تا آ ها رال الز یاک
دیگر عازشنام ن عر درمقى صح ح ن نادرمقى عاطل داللت کن  ،مگر نظر .ن عت نما ات نظار
المت کت مؤالل ع هوده الز مؤالل الزا ن پامخ ع الدگرالنت الز پامخ عادالنت شناتقت مىگاردد .ن
ما الینک عت یادکرد الن کى الز مطالب مهنى کت قص آنرد آ هاا رال دالریا ماىپاردالزی تاا
عرالى ع نن ه آمادگى عاش ن عرالى مناظرهگر ن رنیى».
مد می عا التخا یک رنیکرد نالق ننایی ،عدل ن حس رال عتمثاعت دن منب توج ات م رفقای
کت توالنایی عرآنرده کرد تصور الن رال الز عا دالرد م رفی مایکنا  .عات نظار مایرما عاانر
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مد می عت ص ق ضرنری عانرهای عرآم ه الز الی دن منب توج ت م رفقی ،المکا دماتیااعی
عت م ار ع الال هانی رال فاراله مای کارد کات عات مد مای قاعا ات فرالگذشاق الز شاکاک ت ن
کثرتعانری شای در عصر النسا گرالیی الم می رال میدالد .مد می نظر تود رال در مورد الی
مه چن

شر می ده « :عا  ،العقداد عت شىء المت عت هنا گونت کت آ شاىء هسات ،الگار

محسوس المت عت حسّ ن الگر م دول المت عت عدل ،الز الی رنى الصال آنچات دالناشهاا عا ال
عازمىگردد ،حس ن عدل المت ن هرچت رال الز رهگذر الی دن حک عت الربات آ کردی راعت
المت ن هرچت رال ع ی دن حک عت نفى آ دالدی منقفاى المات .اللبقات درصاورتىکات حاس ن
عدل الز آفت عت م مت عاشن ن الز فساد ن عوالرض ندص ،عرکنار ن الز عش ن عاادتى کات عاا
آ توگر ش هالن ن عر آ پرنرش یافقتالن شسقت ن پاک زه عاشان تاا در م داول ن محساوس
آ ها التق فى رنى ن ه مگر الز رهگذر مخال

یا م ان ى .چرال کت الی دن ،حس ن عدال،

عر ضرنرت قرالر گرفقتالن ن عرالى حسّکنن ه ه چ تردی ن شکى درعاره ه ئت ن صورت آ
شىء حسّش ه رنى ننىده ن آ کت عت ضرنرت عدل چ زى رال دریافقت ،ننىتوالنا آنچات
رال کت دریافقت ن دالنسقت ن ید کرده ،ن الن »(مد می.)138-137 :1374 ،
مد می عت منظور عنای ننود ه ف تود در نالپسزد کثرت عانری ن شکاک ت رالیا
م ا نخبگا جام ت پذیرش ماتقار توج ت مبناگرالیانت رال کارگر مییاع  .نی در پایاا فصال
نخست عتصرالحت الی دی گاه تود رال ع ا میکن « .جویاى دل اى عار صاحّت دل الشا

ن

عاقى الز عرالى عات توالمق تا عىنهایات ،فاما المات .زیارال آنچات محصاول ظاوالهر المات،
محسومات المت ن آنچت محصول عوالط المت ،م دوالت المت ن آنچت نهایت ن الشاقت عاشا
غ رموجود المت نت م اوا ن نت موهوا» (مد می.)160 :1374 ،
مااخنانی کاات مد ماای در پایااا فصاال نها کقاااب در پنا ن النا رز مخاطبااا ماایآنرد
عتنضو دشوالرههایی کت الن رال عت نگارش کقاب عرالنگ خقات ن هنچنا پاماخی رال کات الن الز
عرالی الی عحرال ها یافقت آشکار میننای  .ت ن در الی مخنا ع انگر تصور مد می الز الما ا
ن شرالی آ هنچو راله عرن رفت الز عحرالنی المت کت النسا گرالیا الم می مول آ عودن .
«پس الى عن گا ت الى! عذره زی الز نفس ن تاوالهشهااى تاویش ن الز آ گارنههااى
هنانن النقا کت م الینک عت یارى ت الى در نحاتهاى مسانانا عات توصا

آ هاا ،الز عارالى
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شنا ،تواله پردالتت ن پ رنى کن الز دی  ،دینى کت ت الى ت االى الز عارالى تاویش آ رال
رنال دالشقت المت ن آنا رال عت چنگزد ع ال فرالتوالن ه المت ن الز الیشا عر پام الرى ن حفاظ
آ عه ن پ نا گرفقت المت ن کقابهاى تویش رال عر آ نازل دالشقت ن پ اامبرال تاویش رال
ع ال فرمقاده ن هر کت رال کت ع ال لب ک گویا ماژده پاادالش ن اک دالده ن هار کات رال الز آ
مرپ چى کنا نعا ه ک فار دالده المات کات دالیال ن عاراله الن آشاکار المات ن نشاانتهااى
حکنقش المقوالر .زنهار عت جاه

ن مسخرگا ن ژالژتایا ن آناا کات در المانات الالهاى ،الز

عرالى لذتهاى ح والنى ن توى درن گى تویش ،ت انت مىکنن  ،فریفقت مباشا  ،آناا کات
منقهاى هنّت الیشا النباشاق شاکنى المات ن پوشااکى ن دماق اعى عات آرزنیاى ن شاهوتى ن
فرننشان

تشانى ن مارکوب دشاننى .آناا کات العااط اى الز فریاب ن دماقا ن المااط رى

درنغ مى آرالین کت ظااهرش تشاک ک ن تابا س المات ن عااطنش کفار ن اللحااد ،ن عا ال
ناآزمودگا ن نوتامقگا رال مىفریبن ن عوالا رال -کات فضال ن م رفقاى ن شاناتت چنا النى
ن الرن  -دچار ح رت مىکنن  .هرگاه شنا رال در کار الیشاا  ،شابهتالى حاصال شا الز آنچات
ت الى ت الى ،در ح الیشا رنال دالشقت المات غفاات مورزیا کات الز آ رنز عااز کات تا الى
جها رال آفری ه المت ،چت در جاها ّت ن چت در الم ا ،هرگاز یکاى الز الیناا مار عرن الشات
مگر آنکت ت الى ت الى الن رال مرکوب کرد ن هرگاه کت الینا درفشى عرالفرالشاقن تا الى آ
رال در گننامى ،عاژگو ن نگونسار کرد ن هر زماا کات یکاى الزیشاا مار عارآنرد ،تا الى
ت الى ،ناتوال تاری آفریا گا تاویش رال عار الن چ رگاى عخشا ن هار عا کات در راله دیا
مگال ن  ،ت الى ت الى ع یشا عازگردالن ن عت نع ه تویش نفا کرد «تا آشاکارال کنا الیا
دی رال ،عر هنت دی ها الگرچت دشخوالر آرن النبازآرن گا » (مد می.)409-408 :1374 ،
نتیجهگیری

ند تاریخی العزالری المت کت تاریخپژنها عاتنالماطة آ ضان عازشنامای فضاای گفقناانی

مؤلفا مناع مکقوب المکا تصویرمازی عن الز عرهتهای تاریخی مورد نظر تود رال فراله
مینناین  .الی گونت ند مسقازا قرالر دالد مق در عافت تاریخی تود ن درنظرگارفق نسابت
النگ زههای مؤل

ن م نای موردنظر الن الز نگارش مق عا عافقی کت المکا ظهاور دشاوالرههاا ن
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پامخها ش ه میعاش  .در نالق آنچت در الی ش وة موالجهات عاا مقاو الهن ات دالرد کاارکرد ن
م نایی المت کت الی مقو عرالی مؤلفا ن ن م اصری الیفا می کن  .عررمی مقو تاریخ الما ا
الز الی منظر نت تنها العزالری جهت عازشنامی فضای گفقنانی حاک عر تول الرر می دها عاکات
دی ا ی النقدااادی عاات مورتااا جهاات المااقفاده الز الی ا مقااو هنچااو مناااع نگااارش تاااریخ
رنی الدهای مورد عح

میعخش .

اللب ء ن اللقاریخ مد می الز آ دمت آراری المت کت مشنول الهن ت یادشا ه مایشاود ن
می توالن در پردهعردالری الز عس اری الز مساائل ،دشاوالرههاا ن پاماخهاای الرالئاتشا ه الز ماوی
هریک الز گفقنا های رق ب در عافقار تاریخی عصر ت نی رالهگشا عاش  .نکقات دیگاری کات
عاع

الهن ت فزن تر الی کقاب نسابت عات ماایر منااع مایشاود درآم خاق الماق اللنرزی

فاسفی مقاف زیکی عا گزالرش تاریخی توم مد می المت کت ت جب عس اری الز پژنهشگرال
م اصر رال عرمیالنگ زد الماا عر المااس رنیکارد مدالات نبایا الیا مقاو رال در النفکااک الجازالی
موضوعی آ در قالب شاتتعن یهایی الز دالنش در آ عصر عرالماس مبانی عد ن ت ن عاا
م ر دی  .عت نظر میرم حسام ت مد می عت شرالی فرهنگی عافقار تاریخی تود عاود کات
موجبات نگارش الی الرر مقفانت ش ه المت .عت ع ا دیگر ،عافت تاریخی کت مد مای در آ
میزیست دشوالرههایی رال الز عرالی الن عت نجود آنرد کت عایست پامخ درتور تود رال در الیا
کقاب دریافت میکرد ن در نق جت عایرغ حضور الجزالی مق دی الز دالناشهاای زمانات در
آ  ،عر الماس تفس ر عن الز مق  ،نظاا داللتهای م نایی الرر حول پردالزشی ج لی عرالماس
مبانی ک می مؤل

عرالی پامخ عت دشوالره چنا فرهنگگرالیای ن مولفاتهاای آ در جوالما

الم می نخسق ت نی ش ه المت.
جااذب عناصاار فرهنگاای تناا هااای عامااقانی در جام اة نوظهااور الم ا می مااوجی الز

جریا های ک می ن فرقتهای دینی پ ی آنرد کت عتنالمطت رالعطة دیالکق کی م اا فرهناگ
عامقانی ق ی ن فرهنگ دینی تازهپ ی آم ه در شبتجزیره عرعی تکوی یافات .الز عاارزتری

جاوههای الی جریا های ک می ن در مجناوع کا ات عافقاار تااریخی قار چهاارا هجاری
حضور پررنگ الرزشهاای النمان ساقی عات م ناای پ شاام ر آ در ها ن ضان ر نخبگاا

جام ت عود .فرهنگ جهاا نطا کات عاا ناوعی نساب تگرالیای ن شاکاک ت تاوما شا ه عاود،
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فردگرالیی ن الصالتعخش

عت مناف ن دریافتهای شخصی ،دی گریزی ن دن اطابی کات در

قالب ع اپایبن ی عت شری ت الم می چهره ننود ن در نهایت گسقرش مکاتب ن جریا هاای

ک می ن فکری اللقداطی مه تری ننادهای الی فرهنگ النسا گرالی الم می عود.

گسقرش ن مدبول ت الی دی گاهها در م ا عامت شرالی عافقاری رال پ ی آنرد کت در نظر

عرتی الز نخبگا منقی جام ة الم می عتعناوال یاک عحارال جا ی ت ب ار شا ن آناا رال عات

نالکنش نالدالشت .مد می ننونتالی الز الی الفرالد عود کات کوشا عاا نگاارش اللبا ء ن اللقااریخ
پامخی درتور عت الی شرالی حساس ن عحرالنی ع ه  .پامخ الن عت الیا شارالی عازگشات عات

تصوری شری تمحور الز الم ا ن زدند عناصار عااطنی ن فاسافی الز مااحت دیا عاود .عات

هن جهت میتوال تثل

الی کقاب رال الز ماوی الن القا المی عن ادگرالیانات تادای کارد .اللبقات

عن ادگرالیی الن نالج یک مشخصة عارز عود؛ الن ن ز مقثرر الز مدبول ت گسقرده ماتقار الماق الل

فاسفی در جام ة نخبگا تود رال محکوا عت پ ارنی الز رنش الماق اللنرزی آناا مایدیا .

نکقت شایا توجت در الی م ا ع ا موالجهة الص ل الن عا فاسفت ن نظریات فاسفی ن پایبنا ی عات
اللزالمات الی ش وة تفکر عود .در نالق مد می عا ه فِ عتکرماینشاان

مطااوبهاای دینای

تود ن عتمانن عس اری الز ک م و عت المقفادة العزالری الز المق الل فاسفی پردالتت الما در الینجا
منط فاسفی عتعنوال العزالری ک می جهت طرد هنا گزالرههای فاسفی عت کار میرفت.
مﻨابع

 آ رنوش ،آ رتاش ( .)1387چالش م ا فارمی ن عرعی (م ههای نخست) .تهارال  :نشار
نی.

 الیزنتسو ،توشیه کو ( .)1380مفهوم ایﻤان در کالم اسالمی .ترجنت زهرال پورما نا.
تهرال  :نشر مرنش.

 الیگرس ،گئور ( .)1389تاریخ نگاری در سدة بیستم .عب اللحس آ رنگ .تهارال :
منت.

 عخق اااری ،شااه ن طاااهره نظااری الیاخااانیآعااادی (« .)1390ع اانش م اارفشنامااانت در

تاریخنگاری مطهرع طاهر مدا س» .دو فﺼلﻨامه ﻋلﻤی ت پژوهشی تاریخنگتری و
تاریخنگاری دانشگاه ال هرا .مال ع ست ن یکا  ،دنره ج یا  .شاناره  ،7پ ااپی ،88
عهار ن تاعسقا .1390
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 عولت ،ریچارد ( .)1364گروش به اسالم در قرون میانه .ترجنت محن حس

نقاار.

تهرال  :نشر تاریخ الیرال .

 حضرتی ،حس (« .)1389درآما ی عار ندا تااریخی» .چاا شا ه در جستتارهایی در

تاریخ و تاریخ نگاری ،جاا النل ،ته ات ن تنظا حب اب ال الماناع ای ن من ار قاادری.
تهرال  :تانت کقاب.

 دفقری ،فرهاد ( .)1387تاریخ و ﻋقاید اسﻤاﻋیلیه .ترجنت فری ن ع رهالی .تهرال  :نشار
فرزال رنز.
 رضوی ،م العواللفضل(« .)1385ع نش ن نگرش در تاریخ نگاری الم می (مطال ت موردی
تاریخ نگاری الع مطهر مد می)» .قبسات .مال یازده  ،زمسقا .1385

 رنزنقال ،فرالنقس ( .)1385میراث کالسیک اسالم .ترجنت عا رضا پ م  .تهرال  :نشر
طهوری.

 .)1392( _____ ﻋلم پیروزمﻨد .ترجنت عا رضا پ م  .تهرال  :نشر گسقره.

 .)1365( _____ تاریخ تاریخنگاری در اسالم .ترجنت الم ال آزالد .عیجاا .مؤمسات
چا ن النقشارالت آمقا ق س رضوی.

 شف ی ک کنی ،محن رضا(« .)1374درعاره مؤل »؛ چا شا ه در آفریﻨ

و تتاریخ.

ترجنت محن رضا شف ی ک کنی ،تهرال  :آگت.
 ص ام ا گرجی ،زه ر ن ما

موماوی ما انی (« .)1394ضارنرت ت امال عا رشاقتالی

م رفتشنامای ن عاا تااریخ در عررمای چاالشهاای شاکاکانت درعااره المکاا ن العقباار
شناتت تااریخی» .فﺼلﻨامه مطالعات میان رشته ای در ﻋلوم انستانی .دنره هفاق ،

شناره  ،3تاعسقا  ،1394صص .1-26

 فرالی .ریچارد  .)1363( .ﻋﺼر زرین فرهﻨگ ایران .ترجنت مس ود رجبن ا .تهرال :
مرنش.

 کرمر.جوئل ل .)1375( .اقیای فرهﻨگی در ﻋهد آلبویه :انسانگرایی در ﻋﺼر
رنسانس اسالمی .ترجنت محن م

حنایی کاشانی .تهرال  :مرکز نشر دالنشگاهی.

 کرن  ،پاتریش ا ( .)1394تاریخ اندیشه سیاسی در استالم .ترجنات مسا ود ج فاری.
تهرال  :نشر مخ .
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 کن ی ،ه و «زن گی عد نی در چهار م ه نخسق

الما می» در فرهااد دفقاری (.)1380

سﻨتهای ﻋقالنی در اسالم .ترجنت فری ن ع رهالی .تهرال  :نشر فرزال رنز.

 گرشامب چوکسی ،جنش ( .)1381ستی و سازش :زرتشتیان مغلوب و مسلﻤانان
غالب در جامعه ایران نﺨستین ستده هتای استالمی .ترجنات ناادر م رما

ی.

تهرال  :نشر قدنوس.

 گوتااس ،دین قاری ( .)1381تفکتر یونتانی ت فرهﻨتگ ﻋربتی :نهضتت ترجﻤته
کتاب های یونانی به ﻋربی در بغداد و جامعه آغتازین ﻋباستی (قترنهتای
دوم تا چهارم  /هشتم تا دهم)  .ترجنات محنا ما حناایی کاشاانی .تهارال  :نشار
مرکز دالنشگاهی.

 گول زیهر ،الیگناتس ( .)1383گرای

های تفستیری در میتان مستلﻤانان .ترجنات

ناصر طباطبایی .تهرال  :نشر قدنوس.

 لنبااارد ،مااوریس ( .)1391جغرافیتتای تتتاریﺨی جهتتان استتالم در چهتتار قتترن

نﺨستین .ترجنت عب ال ناصری طااهری ن مان ت ماادالت طباطباائی .تهارال  :پژنهشاک ه
تاریخ الم ا.

 مقحا ه ،رنی ( .)1389اوضاع اجتﻤاﻋی در دورة آلبویه :وفاداری و رهبتری

در جامعه اسالمی سدههای نﺨستین .ترجنت محن رضا مصباحی ن عاای یح اایی.
مشه  :نشر آعی.

 مقز ،آدالا ( .)1388تﻤدن اسالمی در قرن چهارم هجری یا رنستانس استالمی.
ترجنت عا رضا کانتی قرالگوزلو .تهرال  :الم رکب ر.

 مد می ،مطهر ع طاهر( .)1374آفریﻨ

و تاریخ ،ترجنت محن رضا شف ی کا کنی.

تهرال  :آگت.

 مکاال ،می عی ی ( .)1387بﻨیادهای ﻋلم تاریخ .ترجنت الحنا گالمحنا ی .تهارال :
نشر نی.

 مککارتی ،الی.دی .)1388( .معرفت به مثابه فرهﻨتگ ،جامعته شﻨاستی معرفتت
جدید .ترجنات کناال تاال پنااه ن دیگارال  .تهارال  :پژنهشاک ه مطال اات فرهنگای ن
الجقناعی.
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 م یی توالنی ،عایرضا ( .)1387درآمدی بر روش پژوه

در تاریخ .تهارال  :نشار

نی.

 مه ی محس «منت عد نی در الم ا» در فرهاد دفقری ( .)1380سﻨتهتای ﻋقالنتی
در اسالم ،ترجنت فری ن ع رهالی .تهرال  :نشر فرزال رنز.

 موموی م انی ،م

(« .)1394الهن ت ن ضرنرت پردالتت م رفاتشناماانت عات تااریخ».

دوفﺼلﻨامه ﻋلﻤی ت تﺨﺼﺼی ﺧردنامه ،مال شش  ،پای ز ن زمسقا .1394

 م ثنی ،جولی المکات( .)1391تاریخنگاری فارسی .ترجنت محن دهدانی .تهرال  :نشر
ماهی.

 نالئل الع ح ق ( ،)1386تاریخ توتوریهتای ققتوقی استالمی :مقدمتهای بتر
اصول فقه سﻨی .ترجنت محن رالمخ .تهرال  :نشر نی.

 یارشاطر ،الحسا «قضور ایرانیان در جهان اسالم» در ریچاارد هوالنسا ا ن جاورج
صباغ ( .)1381ترجنت فری ن ع رهالی .تهرال  :نشر مرکز عازشنامی الم ا ن الیرال .
Meiland, jack w (2010), historical knowledge, in A companion
to epistemology, wiley-blackwell.
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