فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا
سال بیست و سوم ،شمارة  ،12پاییز و زمستان 1392

فرایند تاریخی روششناسی تاریخنگاری اسالمی
ناصر صدقی

1

تاریخ دریافت99/01/9 :
تاریخ تصویب99/4/4 :

چکیده

مقولهی روش ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش معرفتی به موضوع یک علم

دارد؛ همچنانکه روششناسی یا شناخت روشهای یک علم هم مسئلهای
است که ویژگیها ،و اصوو و مبوانی ن را بایوز ا نووع نگوان نسوبت بوه

موضوع ن علم و معرفتشناسی مربوط به ن جست .بر همین اساس ،در
پوژوه

ااضوور وضووعیت و فراینووز توواری ی و جایگووان مقولووهی روش یووا

روشهای رایج در تاریخنگاری اسالمی در ارتبواط بوا نووع نگوان معرفتوی

مورخان مسلمان به موضوع و مسائل علم تاریخ بررسی شزن است .هرچنز
برخی مورخان مسلمان متناسب با شرایط شوللگیوری و گسوترش جریوان

تاریخنگاری اسوالمی ،بوهشوللی متنواو و البتوه هموران بوا گسسوتهوای

بلنزمزت و دامنوهدار نوو وریهوای بسویاری را در عرصوهی روششناسوی

داشتهانز ،جز مواردی محزود و استثنایی ،بهدلیول نلوه تواریخ نوزد اکثور
 .0دانشیار تاریخ دانشگان تبریزn_sedghi@tabrizu.ac.ir ،
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مورخووان مسوولمان بووهعنوووان علووم شووناخت جامعووه مدوورر نشووز ،درنتی ووه

روشهای رایج در نهم معدوف به شناخت واقعیات اجتمواعی در بسوتر
تاری ی نشز؛ یرا بهدلیل ااکم بودن و فراگیری نگوان معرفتوی خبوری بوه

موضوع و مسائل علم تاریخ و تلقوی ا تواریخ بوهعنووان معرفتوی روایوی و

خبرمحور ،مسئلهای ماننز واقعیت تاری ی و ویژگیهای چنین مقولهای در

محل انزیشهی جزی مورخوان مسولمان قورار نگرفتوه و درنتی وه روش یوا
روشهای معدوف به شناخت چنین قضیهای هم چنوزان جایگواهی نیافتوه

اسووت .درمقابوول ،نچووه بووهعنوووان موضوووع و مسووئلهی محوووری فعالیووت

تاریخنگاری باقی مانز ،خبر و روایت تاری ی بود و بهسبب چنین نگورش

معرفتی ،روشهای رایج هم بیشتر معدوف به چگونگی ضبط و ثبت خبور
تاری ی شز.

واژههای کلیدی :تاریخنگاری اسالمی ،معرفتشناسی ،روششناسوی،
خبر تاری ی ،واقعیت تاری ی.

 .1بیان مسئله

ورود به عرصهی پژوهشی مربوط به تاریخنگاری اسالمی و مسائل و موضوعات مربووط بوه
ن ،نهم در مقالهای م تصر ،در ابتزای امر سهلممتنع مینمایز؛ یرا ا یکسوو ،بوهدلیول

وسعت ،تعزد و سابقهی بلنزمزت پژوه های مربووط بوه ایون عرصوه ،ورود در ن کواری
عبث و تلراری محسو میشود و ا دیگر سو ،سنت تاریخنگاری اسالمی بهلحاظ وسعت
مانی و گستردگی جغرافیایی ،سنت فلری عظیم و ریشهداری است که تواری ی بوهقوزمت
سزنهای شللگیری تمزن اسالمی و گستردگی جغرافیای فرهنگی جوامع اسالمی دارد .بوا
این مالاظات ،در این م ا محزود نه قصز پرداختن به جنبههوای جزئوی و فوردی متوون و
ویژگیهای تاریخنگاری مورخان مسلمان را در طو قرنهوای طووینی داریوم و نوه املوان
بیان ،توصیف یا تحلیل جریان کلی این عرصوهی معرفتوی گسوتردن وجوود دارد؛ بللوه ایون
مقالووه کوششووی اسووت بوورای نشووان دادن مینووههووای توواری ی تلوووین ،دگرگووونی و فرجووا
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روششناسی تاریخنگاری اسالمی بهعنوان یلی ا وجون مهم این سنت عظیم فلوری؛ یعنوی
همان طرر پاسخ برای این مسئله که تاریخنگاری اسوالمی ا ایوث مبوانی روششوناختی در
ارتباط با مینهها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی و استلزامات و نیا های اواکم بور ن ،چوه
رونزهایی را طی کردن و در چه وضعیتی قرار گرفته است.
تاریخنگاری اسالمی دراصل در فضای سنتهای فلری متعلق به علو ازیثی و خبوری
و ار شهای معرفتی اهل ازیث و اخباریان شلل گرفت و باعنوان «علم اخبار» بوهصوورت
معرفتی با ویژگیهای اغلب خبری ظاهر شز؛ به طوری که روشهوای جورر و تعوزیل خبور
تاری ی بهواسدهی نقز و اعتبارسن ی راوی و سلسولهی اسوناد راویوان خبور و گورد وری و
ثبت اخبار تواری ی ا طریوق مقایسوهی ن بوا اخبوار مشوابه و ار یوابی ن ا ایوث وااوز،
مستفیض و متواتر بودن ا ن ستین روشهایی بودنز که در ت ربیات تاریخنگواری مورخوان
مسلمان بهکار گرفته شزنز .این روشها بهجهت تزاو مینهها و شرایط تواری ی و معرفتوی
مؤثر در پیزای

ن تا سزنی ششم ه ری به انحای م تلف بهویوژن در تواریخنگواری اهول

دین و شریعت یا همان فقیه -مورخان تزاو داشت .مورخانی ماننز مسعودی ،ابنمسولویه و
ابناثیر با درک معنا و رابدهی بوین رخوزادهای تواری ی ،فراتور ا تلقوی خبوری ا معرفوت
تاری ی ،به شناختی نسبی ا مقولهای چون واقعیات تاری ی رسیزن بودنز؛ اما ایون مورخوان
در تاریخنگاری خود موفق به ابوزاع و بوهکوارگیری روشهوای تواریخنگواری معدووف بوه
شناخت چنین وجهوی ا موضووع تواریخ نشوزنز .همچنوانکوه در ینوزن هوم موورخی مثول
ابنخلزون بهاتلای سنت تاریخنویسی مورخان نا بردن توانست برای اولین بار بوا تعریوف و
مدرر کردن واقعیت تاری ی اجتماع انسانی بهعنووان مقولوهای متفواوت بوا خبور تواری ی و
کشانزن ن به عرصهی انزیشهی تاری ی و تبزیل ن به موضوع علم تاریخ ،تحولی اساسی
در روشهووای توواریخنگوواری ای وواد کنووز؛ بووا ایوون اووا  ،دیووزگانهووا و نظریووات معرفتووی و
روششناختی وی هم مورد توجه و فهم مورخان متأخر قرار نگرفت؛ یرا نها همچنوان در
فضای انزیشهایِ مبتنیبر رویلردهای خبری به موضوع و مسائل علم تواریخ مویانزیشویزنز.
ا اینرو بهعلت مسلط بودن رویلرد معرفتی خبوری و روایوی بوه موضووع و مسوائل تواریخ،
همچنان یک نوع رکود و انحداط در روشهای تواریخنگواری مورخوان مسولمان بوهشولل
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فراگیووری ادامووه یافووت؛ یوورا روشهووای توواریخنگوواری مورخووان متووأخر اتووی در قیوواس بووا
روشهووای توواریخنگوواری خبرمحووور مورخووان سووزنهووای پیشووین ماننووز طبووری ،مسووعودی،
ابنمسلویه و ابناثیر ،دچار سیر انحداطی و قهقرایی شزن بود.
 .2روششناسی تاریخنگاری روایی؛ از راویمحوری تا خبرمحوری

تاریخنگاری برای ن ستین بار نزد مسلمانان باعنوان «علم اخبوار» و بوهعنووان فعالیوت فلوری
خبری ،روایی و معرفتی اافظهمحور بهواسده ی نیا های معدوف به گاهی ،ضرورت ثبوت
اخبار رویزادهای مربوط به بعثت پیامبر (ص) و ظهور اسال  ،سیرنی نبوی و اقوا و ااووا
پیامبر (ص) و صوحابه ،و سونتهوا و مفواخر قبیلوهای عور  ،و سوران ا در ارتبواط بوا بسوتر
تاری ی و شرایط اجتماعی و فرهنگی معدوف به چنین نیا ها و ضورورتهوایی ظواهر شوز.
درنتی ه ،روشهایی هم که در مینهی تاریخنگاری بهکار گرفته شز ،معدوف به چگوونگی

گرد وری ،نقز و اعتبارسن ی ،ضوبط 0و ثبوت خبور تواری ی بوود (صوزقی-18 : 0911 ،
)18؛ بهطوری که روش «جرر و تعزیل» 9خبر بوا معیوار نقوز و ار یوابی اعتبوار راوی خبور و

توجووه بووه سلسوولهی روات خبوور جهووت اعتبارسوون ی خبوور توواری ی ،ن سووتین ت ربووهی
روششناختی ات اذشزن در تاریخنگاری مسلمانان بود (مهوزی .)089 -080 :0939 ،روشوی
که مدابق ن ،مهمترین هزف و تالش مورخ ،ارجاع خبر تاری ی به منبوع خبور یعنوی راوی

یا راویان و سلسلهی روات خبر 9و اعتبارسن ی ن براساس دو معیار بیرونوی بوههومپیوسوته،

 .0ضبط یعنی پایبنزی به ثبت اسناد و عین روایت خبر و عز دخالت در تحلیل و تفسیر ن .در ایون دیوزگان انحوراف
ا اسناد خبر و وارد کردن استزی در متن خبر نوعی تحریف خبر تلقی میشز( ر.ک :رینکو .)81 -89 :0989،

 .9اصو روش شناختی رایج نوزد اهول اوزیث بورای اعتبارسون ی اوزیث براسواس معیارهوایی ماننوز اسوال  ،عوزالت،

امانووتداری ،صووزاقت ،تقوووا و عقوول روای (ای ووی 99 :0981 ،و  ،)93 -94اجتنووا وی ا غوور ور ی ،تعصووب و

جانبداری در نقل ن ،و وجود رابدهی موثق و مدمئن بین سلسلهی روات ازیث در شللدهی به مبنای روش جورر
و تعزیل در تاریخنگاری اسالمی نق

اساسی داشت (کافی ی84 :0981 ،؛ س اوی.)019 -011 :0981 ،

 .9البته ،مورخان بهانزا نی اهل ازیث در ار یابی اعتبار راوی یا خبر ،وسواس و س تگیری نزاشوتنز؛ یورا محوزثان

شروط س ت و متعزدی را برای اعتبارسن ی راوی و سنزیت خبر وضع کردن بودنز؛ ا جمله شانزدن شورط و صوفت را
برای راوی خبر و پن ان شرط و معیار را هم برای خبر درنظر گرفته بودنوز کوه اعتبوار راوی یوا خبور بایوز مدوابق نهوا
سن یزن میشز (ر.ک :ای ی.)48 -48 :0981 ،
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یعنی میزان اعتبار راوی و ربط و سونزیت سلسولهی روات خبور تواری ی ا ایوث منقدوع یوا
متصلبوودن بوود (ای وی .)43 :0981 ،در هموین راسوتا ،تعیوین اندبواز موانی بوین م خو و
سلسلهی روات خبر تاری ی یا همان تسلسل و پیونز مانیِ راویوان اخبوار تواری ی ،معیواری
بود که با استفادن ا روشهای رایج در علم اوزیث در مینوهی اعتبارسون ی خبور تواری ی
بهکار گرفته شز ( یینهونز 804 ،098 :0988 ،و 808؛ رینکو .)81 -89 :0989 ،
هرچنز تواریخنگواری خبوریِ مبتنویبور راویمحووری در نووع خوود ت ربوه و نوو وری
ار شمنزی برای نقز و ثبت اخبار تاری ی موثق و صحیح بود ،در گ ر مان با پوی

موزن

شرایط متفاوت و تغییر نگان مورخان مسلمان به ابعواد و وایوای معرفوت تواری ی در شولل
خبووری و روایووی ن ،کاسووتیهووای ایوون روش شوولار شووز؛ ی ورا ایوون روش بیشووتر بوورای
تکنگاریهای خبری و جزئی و منفرد متعلق به مان و ملان تاری ی محزود مناسوب بوود
(س ادی و عالم ادن)40 :0983 ،؛ بهگونهای که هر انزا ن بوه موضووعات متنووع تواری ی و
مربوط به ملان و مان گستردن و بلنزمزت پرداخته میشز ،دیگر املوان تواریخنگواری در
شولل ثبوت خبور تواری ی براسوواس روش شناسوایی و نقوز و اعتبارسون ی راویوان متعووزد و
ناشناس خبر و شناسایی و افظ سلسلهی اسوناد خبور تواری ی و درنتی وه اعتبارسون ی خبور
براساس چنین معیارهایی وجود نزاشت؛ یرا سلسولهی اسوناد خبور تواری ی در گو ر موان
ا همگسی ته میشز و پیونوز بوین راویوان ناشوناس و مشو د کوردن سلسولهی اسوناد خبور
املانپ یر نبود (ای وی .)99 :0981 ،دیگور اینلوه ،ایون روش بوا توجوه بوه اینلوه دراصول،
برگرفته ا روشهای علم ازیث بود ،برای شناخت و نقز اخبوار تواری ی -کوه مربووط بوه
رخزادهای بیرونی و واقعیات تاری ی بودنز -کارایی محزود داشت؛ یرا بهقو ابنخلزون
( ،)81 /0 :0919اگر اعتبار ااادیوث بوا ارجواع بوه شوریعت و منوابع مربووط بوه ن سون یزن
میشز ،اعتبار اخبار تاری ی که معدوف به بیان رخزادهای تاری ی بود ،بایوز بوا ارجواع بوه
معیار واقعیات تاری ی ار یابی میشز که چنوین املوانی در روش نوا بوردن وجوود نزاشوت.
بهدلیل چنین محزودیتها و کاستیهوایی در روش جورر و تعوزیل ،بوا گسوترش افوقهوای
تاریخنگارینگری و تاریخنویسی مورخان مسلمان ا سزنی چهار بهبعز و با مدورر شوزن
موضوعات و مسائل متنوع در تاریخنگاری ،بهتوزریج روش نقوز و ار یوابی اخبوار تواری ی
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بهواسدهی مقایسهی نها با اخبار مشابه ،ادغا م موعهی روایتهای مشابه در قالوب یوک
روایت و خبر تاری ی و ا ف راویوان و سلسولهی اسوناد اخبوار تواری ی در تواریخنگواری
مرسو شز .بزین گونه با گ ار ا راویمحوری و نقز خبر تواری ی براسواس معیوار راوی و
سلسلهی اسناد راویان خبر ،موضوع و محتوای خبور موورد توجوه قورار گرفوت و معیارهوایی
ماننز وااز و متواتر بودن ،یاون و نامعقو بودن یا درست و معقو بوودن خبور تواری ی ،در
کانون توجه روشهای ثبت خبر تاری ی یا همان تاریخنگاری قورار گرفوت (ای وی:0981 ،
)99؛ یعنی خبر تاری ی ا ایث واقعی و معقو بودن معنا و محتووای ن درمعور

بررسوی

عقالنی و مندقوی بوا اخبوار مشوابه قورار گرفوت .بوزین گونوه جهوت رسویزن بوه سودحی ا
تاریخنگاری موثق ،اخبار تاری ی ا نظر صحت و سقم و میزان اعتبارشان ،به سه نووعِ اخبوار
صحیح ،اخبار سقیم و اخباری که هر دو ااتما صزز و ک

را دارا بودنز ،تقسویم شوزنز

(همان.)94 -90 :
در ادامه و تلمیل روش نا بردن ،دیگر معیارهای روششناختی که بورای اعتبارسون ی و
ثبت خبر در تاریخنگاری خبرمحور مدرر شز ،توجوه بوه شورایدی ماننوز مقدووع و مظنوون
بودن ،ظاهر ،م مل ،مبیّن و میزانِ مبتنی بودن خبور بور نود و تأویول و درنهایوت ،ار یوابی
سنزیت خبر تاری ی براساس معیارهایی مثول «وااوز» (بوهنقول ا یوک راوی)« ،مسوتفیض»
(نقل کمتر ا سه راوی) و «متواتر» (نقل بی

ا سه راوی) یا «محوا »« ،مملون» و «واجوب»

بود (مسعودی311-389 /0 :0984 ،؛ ای ی .)91 :0981 ،هرچنز در این سنت روششوناختی
هم بهشلل پررنگوی ادبیوات و وااگوان رایوج نوزد اهول اوزیث و روشهوای اعتبارسون ی
ازیث بهعنوان خبر شورعی اواکم بوود ،تغییور چشومگیری کوه صوورت گرفوت ،گو ار ا
راویمحوری و تکنگاریهای مبتنیبر او نگاری براساس ترتیب موانی وقووع رخوزادها
در کوتانمزت ،بهسمت خبرمحوری و موضوعنگاری براساس مانهای تواری ی بلنزموزت
بود؛ یعنی گرچه خبر تاری ی در این نوع تاریخنگاری همچنوان ا اصوالت منحصوربهفوردی
برخوردار بود و در کانون فعالیت تاریخنگاری قرار داشت ،مبنوای روششوناختی اواکم در
ن نسبت به روشهای تاریخنگاری پیشین تاازود یادی تغییر یافت؛ یرا بهجوای ار یوابی

9/9/2014 11:20:23 AM

Text [12] ed 1.indd 106

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری وتاریخنگاری دانشگاه الزهرا 107 /

اعتبار خبر تاری ی براساس معیارهای مربوط به راوی یا راویان خبور ،خوود خبور تواری ی و
اعتبارسن ی ن برپایهی معیارها و شروط معدوف به خبر محوریت یافت.
 .3روششناسی تاریخ نگاری تحلیلیی؛ از خبیر -رخیدا تیاریخی تیا خبیر-

واقعیت تاریخی

ا نظوور رو نتووا ( ،)11 -18 :0988ن سووتین نمودهووای تغییوور نگووان مورخووان مسوولمان ا
تاریخنگاری در شلل خبرنگاری بهسمت تاریخنگاری در شلل واقعوهنگواری کوه ااصول
درک تاریخ در معنای واقعه و رخوزاد بوود ،در مینوهی توجوه بوه سوا و موان و رو وقووع
رخزادها و ضرورت ثبت نها بهشلل سا نگاری مدابق نظم مانی وقوع نها نموود پیوزا
کرد .البته ،در این نوع تواریخنگواری نوه واقعیوت تواری ی بوهعنووان امور تواری ی معقوو و
مندقی ،بلله همان رخزاد و واقعوه تواری ی منفورد و پراکنوزن در فراینوز موانی و براسواس
سا نگاری مورد توجه بود .همان رویلردی که بهلحاظ روششوناختی ،رخوزاد تواری ی را
در الم مقولهای اساساً خبری در کانون توجه و انزیشهی تاریخنگاری قورار مویداد؛ ماننوز
تالشهای برخی مورخان مسلمان که بهدلیل داشتن شناختی نسبی درمورد مینههوای وقووع
رخزادهای تاری ی میکوشیزنز فراتر ا جنبههای خبری معرفت تواری ی ،بوه فهوم شورایط
جغرافیایی یا بسترهای اجتماعی وقوع رخزادهای تاری ی در بسوتر موان تواری ی بوهعنووان
مقولهای که خبر تاری ی مربوط بزان بود ،دست یابنوز (ای وی .)08 :0981 ،اقوزا موورخی
ماننز محمزبن عمر واقزی ( 918 .ز) به جهانگردی و مهاجرت به منواطق م تلوف جهوت

مشاهزن و «معاینهی» 0ملان و بستر جغرافیایی وقوع برخی رخزادهای تاری ی مورد بحث و
مشاهزنی ااوا مرد یک مندقه و نظامات اجتماعی ن ( یینهونوز)043 -044 /0 :0988 ،
شایز برخاسته ا چنین نگان معرفتی به تاریخ و توالش بورای فهوم شورایط طبیعوی و تواری ی

وقوع رخزادهایی باشز که در اخبار تاری ی بحث میشز .همچنانکه بالذری و یعقوبی هوم
ا مورخانی بودنز که تالش میکردنز ا طریق گشتوگ ار در سر مینها بهمنظور ار یابی
اعتبار اخبار منقو موجود و کسب اخبار و اطالعات تاری ی جزیز دربوارنی ملول و اقووا ،
 .0واقزی لفظ «فَاُُُُعاینه» را در این مینه بهکار میبرد.
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اطالعات تاری یشان را درمورد رخزادهای موورد بحوث کامول کننوز .همچنوانکوه بعوزها
مسعودی ( 948 .ز) بهشللی جزیتر جهت کسب اخبار بیشتر و البته موثق و ار یابی اخبار
موجود دربارنی رخزادهای تاری ی مورد بحث ،ا یکسوو بوه مسوافرتهوای گسوتردن در
نواای و شهرها و سر مینهای م تلف اقزا کرد ،یرا معتقز بوود معرفوت اقیقوی را فقوط
بهواسدهی گشتوگ ار در ملوانهوای وقووع رخوزادها و بوا ت ربوه و مشواهزنی ش صوی
میتوان بهدست ورد (یوسوفیراد)998 :0918 ،؛ ا دیگور سوو اقوزا بوه طورر روشهوایی
خبرمحور برای اعتبارسن ی بهتر خبر تاری ی کرد .البته ،مورخان نا بردن بیشوتر ،ا ملوان و
مان وقوع رخزادهای جزئی و منفرد تاری ی دارای شوناخت و فهوم نسوبی بودنوز و اقوزا
نها برای مسافرت در سر مینها و مشاهزن یا معاینهی ملان جغرافیوایی یوا بسوتر اجتمواعی
وقوع رخزادها بیشتر با هزف کسوب اخبوار یوادتر و موثوق و اعتبارسون ی اخبوار تواری ی
موجود بود نه لزوماً تأمل در ویژگیها و یافتن رابده و معنای رخوزادهای تواری ی و توالش
برای ابزاع روشهایی جهت شوناخت و فهوم بهتور چنوین مقولوهای .بوه ایون معنوا کوه نهوا
همچنان درمورد مقوله ای ماننوز واقعیوت تواری ی بوهعنووان امور تواری ی کلوی و معقوو و
نتی هی فهمِ رابدهی بین م موعهی رخزادهای تواری ی ،درک روشونی نزاشوتنز؛ بنوابراین
نتوانستنز روششناسی معدوف به شناخت و تحلیل چنین مقولوهای را در تواریخنگواریشوان
بهکار گیرنز .درنتی ه ،روشهایی هم که در تواریخنگواری خوود بوهکوار مویبردنوز ،بیشوتر
معدوووف بووه گوورد وری اخبووار توواری ی موثووق براسوواس شووناخت ملووان وقوووع رخووزادها و
رویزادهای تاری ی محسوس و نزدیک به مان و جامعهی نهوا بوود و دربوارنی شوناخت
رویزادهای تاری ی اعصار پیشین و جواموع گ شوته و رابدوهی علّوی و معنوایی رخوزادهای
تاری ی کارایی و اعتبار چنزانی نزاشت.
البته ،بهدلیل تالشهای ن ستین مورخان یادشزن جهت مشاهزن و فهم مینههای تاری ی
وقوع بعضی رخزادهای تاری ی جزئی و محسوس دربارنی اخبار تاری ی مربوط به نهوا،
درک برخی مورخان بعزی ا سدح خبر تاری ی بهتزریج بهسمت شناخت عنصور واقعیوت
تاری ی و بیان نظور و طورر دیوزگانهوای اولیوه درموورد رابدوه و معنوای برخوی اووادو و
جریانهای تاری ی سوز یافت .همان روش و رویلردی که ابنمسلویه درعوین پوایبنوزی
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به شیونی تاریخنگاری خبری و کرونولوایک طبری بوهکوار گرفوت؛ بوهطووری کوه وی بوا
ا ف راویان و ن یرنهای اسناد روایات و کنار نهوادن اخبواری کوه نهوا را غیرتواری ی،
افسانهای و غیرمعقو میدانست (ابنمسلویه 09 -00 /3 :0988 ،و  ،)09به تأمل در واقعیت
برخی پزیزنهای تاری ی ماننز ثار سیاستگ اریهای اهل قوزرت در عرصوهی اقتصواد و
جامعووه (همووان 994 ،009 -009 :و  991و  081 -088 /8و  )999و جریووانهووای توواری ی
مربوط به چگونگی و چرایی ظهور و سقوط اقوا و ملل و مناسبات نها پرداخوت (هموان:
 999 -990و  048 ،093 -090 /8و )919؛ یووا همچنووانکووه ابووناثیوور در مواجهووه بووا روش
تاریخنگاری طبری ضمن تالش برای ااترا ا روش سوا نگواری انعدوافناپو یر در ثبوت
اخبار رویزادها که به گسی تگی مفورط اخبوار در طوو موانهوا و سوا هوای م تلوف من ور
میشز ،به روش تاریخنگاری موضوعمحوور درضومن رعایوت سوا نگواری در ثبوت اخبوار
تاری ی مبادرت کرد (ابناثیر :0408 ،ال زء ایو  .)1 -8 /همچنین ،او بهدلیل شوناختی کوه
ا برخی واقعیتها و جریانهای تاری ی بهعنوان عناصری درخور تأمل بهدست وردن بود،
به طرر بحث دربارنی رابده و چرایی برخی رخزادهای مهوم موان خوود ،ماننوز فروپاشوی
نظم سیاسی جهان اسال بهواسدهی نفاز و شلافهای درونی بین الا مسولمان و عوامول
و تهزیزهای خارجی ماننز جنگهای صلیبی و املهی مغوین پرداخت (همان.)993 /01 :
اما نه ابنمسلویه و نه ابناثیر هیچکزا نتوانستنز بوه تعریوف واقعیوت تواری ی بوهعنووان
براینز کشف و فهمِ نسبت بین م موعهی رخزادهای تاری ی پراکنزن و بهظاهر غیرمورتبط،
و ابزاع روششناسی مندبق با چنین نگان معرفتی و معدوف به شناخت ن دست یابنز .بورای
اولین بار ابنخلزون بعز ا وقفهای طووینی توانسوت بوهواسودهی گواهی و نقوز سوا نزنی
سنتهای پیشین تاریخنگاری مورخان مسلمان و روشهوای رایوج در ن ،بوه نوو وریهوای
شگرفی در مینهی تاریخنگاری دست یابز (صوزقی 0911 ،الوف)99 -98 :؛ بوهطووری کوه
وی ابتزا به نقز همهجانبه و سیبشناسی کاستیهای تاریخنگواری مبتنویبور روش جورر و
تعزیل راویان اخبوار و روش تواریخنویسوی خبورمحوور مسوعودی در مینوهی طبقوهبنوزی و
اعتبارسن ی اخبار تاری ی پرداخت (ابنخلزون 80-39 ،0-04 /0 :0919 ،و  )83و در گوا
بعزی ،به با تعریف خبر تاری ی دست د و روششناسی خوود را بور هموین اسواس مدورر
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کرد .ابنخلزون برخالف مورخان پیشین ،خبر تواری ی را نوه در معنوای گوزارش و روایوت
صرف ،بلله بهمعنای گاهی و عرصهی پیونوز انزیشوهی عقلوی و فهوم تواری ی و موضوعی
میدانست که وقایع تاری ی در چارچو

ن قرار میگیرنز (نصوار .)009 :0988 ،در نگوان

ابنخلزون ،خبر تاری ی دارای سه وجه مهم و بههمپیوسته بود :وجوه او  ،شولل ظواهری و
جنبهی روایی و نقلی خبر بهعنوان امری با توا یافتوه ا نحوونی مشواهزات و ذهون و بوان
راویان است؛ وجه دو ن است که خبر تاری ی مقولهای مستقل ا واقعیوت تواری ی نبوود،
بلله عنصری تابع و دریچهای برای فهم واقعیت تاری ی بود؛ ویژگوی سوو ایون اسوت کوه
خبر تاری ی بهدلیل دو ویژگی یادشزن ،بیانکننزنی عین واقعیت تاری ی نبوود ،بللوه فقوط
میتوانست ااتمالی ا ن باشز .ابنخلزون متناسب با ویژگیهایی کوه بورای خبور تواری ی
متصور بود ،تغییراتی در روش مسعودی در مینهی تقسیمبنزی اخبار تاری ی بهوجود ورد
و به چنزین نوع خبر تاری ی قائل شز که عبوارت بودنوز ا  :اخبوار واهیوه (ضوعیف) ،اخبوار
مستحلیه (نامملن) ،اخبار موضوعه (ساختگی) و اخبوار صوحیحه (درسوت) (صوزقی0911 ،
الف .)94 :با نگاهی به تقسیمبنزی ابنخلزون ا انواع خبر تاری ی ،مویبینویم کوه وی انوواع
سهگانهی خبر تاری ی مورد نظر مسعودی در شلل واجوب ،مملون و ممتنوع را بوا عبواراتی
دیگر در شلل صحیح ،واهی ،مستحیله (صزقی )19 : 0911 ،بهکوار گرفتوه و در تلمیول
ن ،نوع چهارمی ا خبر تواری ی را افوزودن کوه هموان خبور موضووعه یوا سواختگی اسوت.
ابنخلزون به این دلیل به ابزاع و طرر این نوع خبر تاری ی اقوزا کورد کوه معتقوز بوود در
روش جرر و تعزیل و روشهای رایجِ معدوف به نقز اعتبارسون ی اخبوار تواری ی ،املوان
تش ید اخبار ساختگی و مقاصز راویان در مینوهی دسوتکواری و وارد کوردن درود در
محتوای خبر تاری ی وجود نزاشت و همین امر موجب وارد شزن اخبار تاری ی غیرواقعوی
و ساختگیِ بسیاری در ثار مورخان میشز (ابنخلزون.)83 /0 :0919 ،
ابنخلزون پس ا بوا نگری در مفهوو و گونوههوای خبور تواری ی ،بورای پایوهگو اری
روششناسی خود اقزا دیگوری ان وا داد و ن ایون بوود کوه بورای اولوین بوار بوه تعریوف
موضوع برای تاریخ و مدرر کردن ن بهعنوان علموی مسوتقل پرداخوت (هموان)80 -81 :؛
علمی که موضوع ن عبارت بود ا خبر دادن یا به عبارت بهتور ،گواهی دادن ا «کیفیوات
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اجتماع و تمزن و عوار

ذاتی ن» (همان 8 :و  .)84وی با این اقزا توانسته بود با گ ار ا

راویمحوری و خبرمحوری در سنتهای پیشین تاریخنگاری اسالمی« ،واقعیت تواری ی» را
بهعنوان امری تحلیلی و قابل فهم به موضوع و مسوئلهمحووری علوم تواریخ مبوز کنوز و بوا
مستقل کردن تاریخ بهعنوان علمایجتماع ا علو خبری و ادبی متعلق به شریعت و ادبیوات،
روششناسی مندبوق بوا ایون نگوان معرفتوی بوه موضووع تواریخ را بوهکوار گیورد (هموان)9 :؛
روششناسیای که دارای دو وجه بههمپیوسته بود :وجه او

ن معدوف به شوناخت و نقوز

اخبوار تواری ی بووود و وجوه دو ن فهوم و تحلیوول ابعواد واقعیوت توواری ی بوهعنووان امووری
انضمامی با ویژگیهای بههمپیوستهی خبری -عینی و معقو و مندقی بود؛ امری که متعلوق
به اجتماع انسانی و کیفیات ذاتی ن بود و توسط ذهن انزیشومنز موورخ بوا تأمول در اخبوار
تاری ی و فهم «طبایع اجتمواع انسوانی» و ویژگویهوای ن ااصول مویشوز؛ یعنوی واقعیوت
تاری ی در روششناسی ابنخلزون مقولهای بود نه خبری صرف و نه عینی و واقعی ،جزئوی
و منحصربهفرد ا نوع رخوزاد تواری ی؛ بللوه اموری انضومامی بوود بوا ویژگویهوا و وجوون
بههمپیوستهی تاری ی -خبری و عقلی -مندقی؛ یعنی همان مدرر کوردن دانو

و معرفوت

تاری ی در شلل یک تحلیل مفهومی.
مدووابق چنووین فهووم و رویلووردی بوه معرفووت توواری ی و موضوووع توواریخ بووهعنوووان علووم
واقعیووتهووای مربوووط بووه طبووایع و ویژگوویهووای اجتموواع انسووانی بووود کووه ابوونخلووزون در
روششناسی دووجهی خود ،با هزف نقز اصولی و همهجانبهی اخبار تاری ی ا یوکسوو و
ارائهی درکی روشن ا موجودیت و ابعاد واقعیت تاری ی در معنای کلی ن ا دیگور سوو،
درصزد بر مز با ابزاع روشِ مندقوی و عقلوی موسوو بوه اندبواز خبور تواری ی بوا واقعیوات
تاری ی ،بین نقز اخبار تاری ی و تحلیل عقلی واقعیات تاری ی پیونز برقرار کنز و هم موان
در صحت و سقم اخبار و املان یا عز املان وقووع رویوزادها بینزیشوز و نهوا را بوا هوم
بسن ز (صزقی 0911 ،الف .)98 -98 :بهموجب این روش میشز با ارجاع خبر تواری ی بوه
واقعیت تاری ی مربوط بوه عموران و اجتمواع بشوری و «کیفیوات ذاتوی و طبیعوی اجتمواع» و
براساس نچه که برای عمران بشری در یک جامعه یا دورنی تاری ی «طبیعی» یا «عارضوی»
بود« ،مملن یا محا بودن» خبر تواری ی را با شوناخت (ابونخلوزون .)89 /0 :0919 ،روش
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م کور ناشی ا این رویلرد معرفتی بوود کوه ابونخلوزون خبور تواری ی را متوجوه واقعیتوی
بیرونی و شامل گاهیهایی درمورد واقعیت «طبیعی» معقو میدانسوت و بور هموین اسواس
معتقز بود هرگونه خبر تاری ی بایز تابع شرایط مدابقت بوا واقعیوات و ویژگویهوای طبوایع
اجتماع انسانی باشز (نصار)001 :0988 ،؛ یرا بهعقیزنی ابنخلزون ،مورخ با استفادن ا این
روش میتوانست به ااوالی که بال ات و بهمقتضای طبیعت هر پزیزن رخ مویداد ،ا طبوایع
(امور ضروری و مملن) یا امور عارضی (معلو  -فرعی) مربوط به ن پزیزن یا امور اتفاقی
و تصادفی یا نچه مملن نبود بر پزیزنی مورد مدالعوه ای واد شوود (عوز املوان -ممتنوع)
گان شود (مهزی919 -910 :0939 ،؛ طباطبایی .)039 :0984 ،همچنانکه وقتی عز املان
تحقق پزیزنهای مورد بحث در یک خبر براساس معیار اندباز نها با طبیعوت پزیوزنهوای
مورد بحث محر میشز ،خبر م کور اعتبارش را ا دست مویداد و دیگور نیوا ی بوه نقوز و
ار یووابی ن براسوواس روشهووای خبرمحووور نبووود؛ یوورا وقتووی یووک خبوور در ایوون شوویون
نمیتوانست دربرابر معیار اندباز با شرایط تاری ی و طبیعت واقعهی تاری ی مربوطوه اعتبوار
خود را افظ کنز ،دیگر نه نیا ی به نقوز و ار یوابی راوی بوود و نوه ار یوابی خبور بوا اخبوار
مشابه .اما اگر خبری در این شیون اعتبار خود را اثبات میکرد ،برای نقز هموهجانبوهی ن ا
روشهای جرر و تعزیل (ار یابی راوی) و مقایسهی خبور بوا خبور (ار یوابی خبور) مویشوز
استفادن کرد .ابنخلزون با ات اذ چنین رویلردهای روششناختی توانست در تواریخنگواری

خود -که البته ن را فقط در کتا مقزمه بیان کرد -ا روشهای معدوف به راویمحوری
و خبرمحوری رایج در سنت تاریخنگاری اسالمی بهسمت فهوم واقعیوت تواری ی در شولل
امری انضمامی و مورتبط بوا خبور و رخوزاد تواری ی ،و ذهون و انزیشوهی مندقوی و معقوو
کشیزن شود و ب

مهمی ا روش تاریخنگواری خوود را جهوت شوناخت چنوین مقولوهای

پایهگ اری کنز .این اقزا درصوورت توجوه مورخوان بعوزی ،مویتوانسوت مسویر جزیوزی
فراروی جریان تاریخنگاری اسالمی و روشهای رایج در ن ترسیم کنز؛ یورا ابونخلوزون
با ابزاع و بهکارگیری روش اندباز اخبار تاری ی با ضرورتها و طبایع ذاتی اجتماع انسوانی
بهعنوان محل وقوع و بههمپیوسوتگی رخوزادهای تواری ی ،قورار دادن موجودیوت اجتمواع
انسانی در کانون معرفت تاری ی و سران ا تالش بورای بوهکوار گورفتن روشهوایی جهوت
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شناخت چنین مقولهای ،توانسته بود ا سدح خبری معرفت تواری ی و توصویف رخوزادهای
تواری ی براسواس عنصور سویر موانی ،بووه شوناخت عقلوی درموورد رابدوهی علّوی و معنووایی
رخزادهای تاری ی و اتی عنصور تغییور در اجتمواع و عموران بشوری در عرصوهی تواری ی
دست یابز.
 .4نتیجهگیری

تاریخنگاری اسالمی ا ایث نوع نگورش و روشهوای اواکم بور ن ،عرصوهی معرفتوی و
فلری ثابت و واازی نبود؛ بلله با نگواهی بوه تحوویت تواریخنگواری در جهوان اسوال ا
ابتزای پیزای

تا دوران بالنزگی و درنهایوت رکوود ن مویتووان سوه گونوه درک و نگوان

معرفتی به ماهیت علم تاریخ و موضوعات ن و روشهای متناسب بوا هرکوزا را تشو ید
داد .عزیمت این نوع دگرگونی فلری و روششناختی در تاریخنگواری اسوالمی ا ابتوزای
پیزای

ن ستین ت ار تاریخنویسوی در اسوال  ،ارکوت ا معرفوت تواری ی معدووف بوه

پوسته و ظاهر در شلل خبر تاری ی بوهسومت معرفوت تواری ی معدووف بوه دروننگوری و
درک معنا و رابدهی رخزادهای تاری ی بود؛ یعنی دگرگونی ا معرفوت تواری ی مبتنویبور
نگرش تاری ی در معنای خبری بوهسومت تواریخ در معنوای رخوزادهای جزئوی و واقعیوات
ملموس تاری ی ،و درنهایت سوز یافتن بهسمت تاریخ در معنای واقعیات معقوو و مندقوی
که بهواسودهی شناسوایی عقلوی و فهوم و درک رابدوه و نسوبت بوین رخوزادهای محسووس
تاری ی ااصل شزن بود .گونهای دگرگونی معرفتی نسبت بوه علوم تواریخ و مسوائل ن در
تاریخنگاری مورخان شاخد مسلمان بود که دگرگونی در روشهای تواریخنگواری نهوا
را درپی داشت .ن سوتین ت وار معرفوتشوناختی و درک مورخوان مسولمان ا تواریخ در
معنای م موعهی اخبار منقو یا ثبتشزن دربوارنی رخوزادهای پراکنوزن و منفورد در بسوتر
مانی مش د بود و متناسب با چنین معرفتی ،روشوی هوم کوه بوهکوار بردنوز ،معدووف بوه
چگونگی ضبط اخبار رخزادهای تاری ی جزئوی و پراکنوزن براسواس تووالی موانی نهوا،
برمبنای روایت شاهزان رخزادها و راویان اخبار تاری ی بوه دور ا هور نووع اعموا نظور در
ثبت اخبار بود .همچنانکه بعزها با عبور ا راویمحوری ،خود خبر تاری ی در محل توجوه
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مورخان قرار گرفت و متناسب با این دگرگونی ،روشهای متناسب بوا ن در مینوهی نقوز،
طبقهبنزی و اعتبارسن ی خبر تاری ی بهکار گرفته شز .هم مان با قرار گرفتن خبور تواری ی
در معوور

انزیشووهی برخووی مورخووان ،نهووا دربووارنی رخووزادهای توواری ی و مینووههووای

اوادو تاری ی مدرر در اخبار تواری ی هوم شوناخت نسوبی پیوزا کردنوز؛ دیوزگاهی کوه
بهتوزریج موجبوات شوناخت پوسوتهی تواریخ را در شولل رخوزادهای جزئوی و پراکنوزنی
تاری ی که مربوط به محسوسات بود ،فراهم کورد .بوا وسوعت یوافتن اوزود نگورش برخوی
مورخان ا تاریخ در معنای م موعهی اخبوار و رخوزادهای محسووس و پراکنوزن بوهسومت
جریانها و واقعیات دارای نظم و معنای معقو و مندقی که در تاریخنگاری ابونخلوزون بوه
اوج رسیز ،روشی هم که بهکار گرفته شز ،معدوف به نقز خبر ا طریق ارجواع بوه واقعیوت
تاری ی در شلل «طبایع اجتماع انسانی» بود .اما مشلل اساسی فضای معرفتی تواریخنگواری
اسالمی ن بود که بهعلت ااکم بودن مینههوای اجتمواعی و فرهنگوی مربووط بوه دانو

و

معارف نقلی و خبری در جهان اسال  -که با رکود علو عقلی قرین بود -تاریخنگواری هوم
بیشتر در چنین فضایی و در ارتباط با سونتهوا و ار شهوای معوارف نقلوی و خبوری توزاو
یافت؛ بهطوری که درنتی هی چنین شرایدی ،ابزاعات و تالشهای مورخ انزیشمنزی ماننوز
ابنخلزون در مینهی تبزیل واقعیت تاری ی به موضوع انزیشه و تفلر تاریخنگاری ،موورد
اقبا قرار نگرفت.
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