7
فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

سال هفدهم ،شماره دوم
تابستان  ،5931شماره مسلسل 66

نقشِ «موضوع» در روشن ساختن مفهومِ «متنِ تاریخنگارانه»
تاریخ تأیید1031/1/11 :

تاریخ دریافت1031/11/03 :

امیر آغایلی

*

**

ابوالحسن فیاض انوش

***

مصطفی پیرمرادیان

نبو تصو یری روشووا چیسو

1

2

0

«مو اِ توویری نگیر نو » ،مفهو سووی ی و

نظری پر ی ر ح ه مطیلعیتِ نظریِ نش تیری ر بی ش ری هویی روبو رو
سیخ ست .یا ش ری توی تخوصیم مصوی یت مو ا تویری نگیر نو

سو ی

پژوهخگر ن ح ه تیری تیری نگیری ما گس ر نده ست .ب نظر م رسد بر ی
ییف ا ر ه برون رفت

یا وضعیت ،ب لگ ی

تکی بر آن ب ن ب مفهو

م ن تیریص نیی

ریم ک بوی

مو ا تویری نگیر نو وضو ب بصخوید و بو مود آن،

تخصیم مصی یت ر ضیبط منود کور  .یوا ن شو یر بوی چنویا هودف و بوی یوا
پیشفرض سیمین ییف ست ک گ ن هویی

آاویر مک و ا تویریص

ر سوت

ست ک بر سر تلق ِ آنهی ب عن نِ م اِ تیری نگیر ن  ،جمیع نیمصورب وجو
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ر و بنیبر یا م ت ن آنهی ر «م نِ لگ » نیمید .بر سیس ییف هیی یوا مقیلو
«رخد تیریص » ر م ت ن فصل مخ رک م ض عیت یا س

م ن و عنصر

بنیی ی م ن تیری نگیر ن و مالک تخصیم مصی یت شمر  .بر سیس تعریف ک
«رخد تیریص » ر م ا مقیل ر ئ شده سوت ،م ضو عیتِ م و ن همچو ن
طبقیت ،سفرنیم  ،ندگ نیم  ،نسیا و مز ر ت یک م ض ع غیرتیریص سوت و
ر ن یج  ،میهیتِ یا آایر ،م فیوت میهیت م ن تویری نگیر نو ر یویب شوده
ست.

کلیدواژگان :متون تاریخی ،متون تاریخنگارانه ،موضوعات تاریخی ،رخدداد تداریخی،
تاریخنگاری.
طرح مسأله

این نوشته در صددِ تبیینِ مفهومِ متنِ تاریخنگارانه و ارائه یک معیار (مؤلفه) برای تعریف و
تشددخی ِ مدددادی ِ آن اسددت .بددیتددو هی بدده تیددای «مددتنِ تدداریخنگاراندده» از «متددونِ
غیرِتاریخنگارانه» ،معضالتی را در حیطه پژوهشهای تاریخِ تاریخنگاری و حوزههای نظری
تاریخ پدید آورده است .از مشکالتی که این بیتو هی ،در حوزه تاریخِ تاریخنگداری پدیدد
آورده است ،آشفتگی در برشدیردنِ مددادی ِ آردارِ تداریخنگارانده اسدت 1.احتیداً برخدی
مخاطبان ،در موا هه با اینگونه دستهبندیها ،اگر نه با تیامیِ مدادی ِ برشیرده ،حددال
با ارزیابیِ برخی از آنها به عنوانِ متونِ تاریخنگارانه هم عقیده نخواهند بود .بنابراین نبودِ
تددوری روشدن و نتددبتا مشدتر از مفهدومِ مدتنِ تداریخنگارانده و تیددای ِ آن از متددونِ
غیرتاریخنگارانه 2و یا بیاهییت ارزیابی نیودنِ این تیای  ،محتی است .مشک ِ تشدخی ِ
مدادی ِ متونِ تاریخنگارانه ،منحدر به تاریخنگاریِ لرونِ اولیه اسالمی نیتت ،بلکده هدر
محققی که در حوزه نقد و یا بررسی تاریخنگاریِ یک دوره تاریخی به پژوهش میپدردازد،
با آراری موا ه خواهد شد که تشخی ِ ماهیتِ آنها و تعیینِ اینکه آیا مدددالی از متدونِ
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تاریخنگارانه هتتند یا خیر ،برای وی متألهساز خواهد شد .مثال پژوهشگری که به بررسیِ
تاریخنگاریِ دوره صفوی میپردازد ،در موا هه با کتابی هیچون صفوة الصفا ،میبایتت به
ارزیابی و لضاوت درباره ماهیتِ این ارر بپردازد؛ هیانگونه که یکی از محققان ،این کتاب
را اساسا منبعی تاریخنگارانه محتوب نکرده ،آن را «در ردیفِ کرامتنگاری از ندوِِ تذکرةة

االولیاء» به حتاب میآورد.

0

ابهام در تشخی ِ مدادی ِ متونِ تاریخنگارانه ،اف ون بدر پدژوهشهدای حدوزه تداریخِ
تاریخنگاری ،برای نظریهپردازی و مفهومسازی در حوزه تاریخ و تاریخنگداری نید ایددادِ
اشکال میکند .اختالفِ نظر در حوزه تشخی ِ مدادی ِ متنِ تاریخنگارانه ،روی دیگرِ این
والعیت است که مفاهیم و تعاریف در این حوزه دچارِ ابهامند ،بدین دلید کده مددادی و
مفاهیم ،دارای رابطهای دوسویه و متناظر با یکدیگرند .بدیهی است که احتتاب یا عددمِ
احتتابِ گونههایی هیچون کتبِ م ارات ،بلدان ،مل و نح  ،رحلهها ،معا مِ شعرا ،طبقات
و یا انتاب به مثابه متنِ تاریخنگارانه ،در مفهوم و تعریفی که از تاریخنگاری ارائده خواهدد
شد ،تیای ایداد میکند .بنابراین برای نظریهپردازی در حوزه تاریخنگاری و حتدی ایضدا ِ
مفاهیمِ بنیادی در شعبهها و رشتههای دانش تاریخ ،تبیینِ ایدن متدأله ضدروری بده نظدر
میرسد .به عنوان مثال ،در سال 8د 1087که برای نختدتین بدار در ایدران ،رشدتهای بدا
عنوانِ «تاریخِ محلی» در دانشگاه اصفهان تأسیس شد ،نیازِ مبرمی به تعریفِ تاریخِ محلی و
تعیینِ حد و مرزِ آن با دیگر شعبهها و رشتههای تاریخ ،احتاس شد .تاریخ محلی ،به مثابه
یک گونه از تاریخنگاریِ اسالمی د ایرانی ،وا دِ پیشینهای بود که در و شناختِ مفهدومِ
آن به مثابه یک رشته ،بدونِ شناختِ این عقبه تاریخی ،درکی نال

میبود .حال آنکه به

دلی ِ نبودِ معیارها و تعاریفی راهگشا در این زمینه ،تعیینِ مدادی ِ آرارِ تاریخنگاریِ محلدی
به طورِ اخ

و نی تعیینِ مدادی ِ آرارِ تاریخنگاری به طدورِ اعدم ،بدا آشدفتگی و نظدراتِ

پراکنده و بعضا متباینی روبهرو گردیده است .مثال برخی از پژوهشگران ،کتبِ ولدفنامده،
سفرنامه ،م ارات و یا حتی معا م مخت

به معرفی شعرای یک منطقه را نی بده عندوان
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متونِ تاریخنگاری محلی تلقی کردهاند 1حال آنکه به نظر میرسد اینگونه تلقیها خالی از
منالشه نیتت.
به دیگر سخن ،متأله این است که بدونِ در دست داشتنِ مفهدوم و معیداری از مدتنِ
تاریخنگارانه ،نییتوان مدادی و بدون کیکِ مدادی  ،نییتدوان مفهدومی مشدخ

از

متنِ تاریخنگارانه ارائه کرد .پس بدرای وضدو بخشدی بده مفهدومِ مدتنِ تداریخنگارانده و
ضابطهمند نیودنِ تشخی ِ مدادی  ،چه باید کرد؟
اشاره شد که برخی از آرارِ تاریخ تاریخنگاری ،نیونههایی هیچون مل و نح  ،انتاب،
م ارات ،متالک و میالک ،کتبِ رحله یا سفرنامهها را به عنوانِ متونِ تاریخنگارانده تلقدی
کردهاند و نی اشاره شد که در این مقاله ،درباره این تلقدی تردیددِ ددی و دود دارد .اگدر
فرض شود که این کتب هیگی از زمره متون تاریخنگارانهاند؛ آنگاه میبایتت حدال یک
عندر مشتر

در میانِ تیامیِ این آرار ،یافته و تعریف شود؛ عندر مشترکی که به مثابده

حلقه وص ِ این آرار باشد و توسطِ آن بتوان این آرار را دارای ماهیتی واحد دانتت و آنها
را به عنوانِ مدادی ِ متونِ تاریخنگارانه تلقی کرد 1.اما تالشهای نگارندگان برای یدافتنِ
این عندرِ ذاتی که در میانِ تیامیِ آرارِ م بور مشتر باشد به بنبتت رسید؛ پدس بدرای
پاسخگویی به متأله این مقاله ،یعنی برای ایضا ِ مفهومِ متنِ تاریخنگارانه و سه کدردنِ
تشخی ِ مدادی ِ آن ،باید به دنبالِ مؤلفهای بود کده بده عندوانِ یدک عنددرِ مداهوی و
هویتبخش در میانِ تیامیِ متونی که تاریخنگارانه تلقی خواهند شد ،مشترکا و ود داشته
باشد.
برای دستیابی به عندرِ م بور ،تعدادی از آراری کده ماهیدتِ آندان بده عندوانِ متدونِ
تاریخنگارانه موردِ ا یاعی نتبی لرار دارد ،برگ یده و «متونِ الگو» نامیده میشوند .از سوی
دیگر ،عندرِ هویتسازِ «موضوِ» به عنوانِ معیدار در نظدر گرفتده مدیشدود؛ چدرا کده در
انگارهای رایج و برخاسته از معرفتشناسی سنتی ،موضوِ به عنوانِ معیار تیای ِ علوم تلقی
میشود 1.اما چنانچه هیین متونِ الگو را از لحاظِ «موضوِ» بررسی کنیم ،موضوعاتِ متنوِ
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و مختلفی در آنها به چشم میخورد ،مث مطالبِ غرافیایی و مضامینِ عدایب و غرایب
که اوً این گونه موضوعات در میانِ هیه این آرار ،مشتر نیتت و رانیا چنانچه آنها را
به عنوانِ عندرِ ضروری و ذاتیِ متونِ تاریخنگارانه تعریف کنیم آنگاه ،آراری هیچون کتبِ
عدایب و غرایب و یا تیامی کتبِ غرافیایی هم در زمره متونِ تاریخنگارانده مدیگندندد.
این امر به نوبه خود ،به هیان معض ِ بتطِ هرجومرجگونه دامنه مدادی و اشکال در امدرِ
تعریف و ایضا ِ مفهوم ،مندر خواهد شد؛ تدور نیایید که چگونه میتدوان بده تعریفدی از
تدداریخنگدداری دسددت یافددت کدده هددم تألیفدداتِ نویتددندگانِ کت دبِ عدایددب و غرایددب و
غرافیانویتان و هم کتبِ تواریخِ سلتلهای را در بربگیرد! پس باید به دنبالِ موضوعی بود
که فالدِ مشکالتِ مذکور باشد .این مقاله بدر آن اسدت کده موضدوِِ مدوردِ نظدر« ،رخدداد
تاریخی» است.
اما روندِ پاسخگویی به متأله این پژوهش ،در هیین نقطه به پایدان نیدیرسدد ،بلکده
میبایتت «رخداد تاریخی» به گونهای امع و مانع تعریف شود ،چون در غیر این صدورت
میکن است ،موضوعاتِ برخی از متونِ غیرتاریخنگارانه نی به عنوانِ مددادیقی از رخدداد
للیداد شده و به بینظییِ مددالی د مفهومی و نقطه شروِِ متأله بازگشدت شدود .ارائده
تعریفی با این کیفیت ،محتاجِ لوازمی است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
نهایتا حضورِ «رخداد» به عنوانِ موضوِِ محوری ،مؤیدِ تاریخنگارانه بودن و غیدابِ آن،
ت دیگدر،
حاکی از تاریخنگارانه نبودنِ یدک مدتن اسدت .بندابراین ،بدود و نبدو ِد موضدوعا ِ
تعیینکننده نیتت و مثال چنانچه ارری در مقدمه خود حاویِ موضوعاتِ عدایب و غرایدب
باشد ولی موضوِِ محوریِ آن «رخداد» باشد ،آن متن تاریخنگارانه است.
تعریف این مقاله از «رخدادِ تاریخی» به عنوان سنده هویدتِ متدون ،عبدارت اسدت از:
تغییرِ زمانمند ،متوالی (متلت ) و دامنهدارِ مُدرَکی (لاب در ) که بر موضدوعی عدارض
شده و از آندا که برای عدهای از اعضای یک گروهِ انتانی مهم بوده ،مورخ آن را گ ینش
و روایت کرده است .در ادامه مقاله ،این تعریف ،موردِ تد یه و تحلی لرار خواهد گرفت.

12

نقشِ «موضوع» در روشن ساختن مفهومِ «متنِ تاریخنگارانه»

با تو ه به مقدمه فوق ،این پرسشها و فرضیات مطر میشود:
سوال  :1رخداد ،که فد ِ مشتر ِ موضوعاتِ متونِ الگو فرض شده است ،دارای چده
مفهومی (تعریفی) است و مدداقِ آن در متونِ الگو چیتت؟
فرضیه  :1تغییراتی مُدرَ (لاب در ) ،زمانمند و متوالی که بر یک موضوِ عارض و
به واسطه اهییت داشتن برای گروهی از افراد ،گ ینش و روایت شده اسدت .بندابر بعضدی
دًی  ،غالبا رخدادها و ولایعِ سیاسی ،مدداقِ رخدادِ تاریخی بودهاند.
سوال  :2با معیار لرار دادنِ رخدادِ تاریخی به عنوانِ موضوِِ بنیادینِ متونِ تاریخنگارانه،
حاص ِ ارزیابیِ برخی از آرارِ موردِ منالشه چیتت؟
فرضیه :2صرف نظر از برخی استثنائات ،موضوعاتِ گونههایی چدون انتداب ،طبقدات،
اموال ،خراج ،زندگینامه مشاهیر ،سفرنامه ،فرهنگنامهها و م ارات ،مدیوعا دارای کیفیتِ
متباینی از کیفیدتِ ایدن معیدار در متدونِ الگدو اسدت و بندابراین خدارج از گتدتره متدونِ
تاریخنگارانه ارزیابی میشوند.
پیشینه تحقیق

ظاهرا متأله ایضا ِ مفهومِ متنِ تاریخنگارانه و تیای ِ آن از متونِ غیرتاریخنگارانه ،تا پدیش
از دوره معاصر موضوعیت نداشته است .هر چند که در اواخرِ لدرون چهداردهم و پدان دهم
میالدی ،در حوزه تیدنِ اسالمی ،برخی از متألهان و محدران ،هیچدون ایددی ،کدافیدی
(م873هد.ق) 7و سخاوی (م332هد.ق) 8به تعریفی تدریدی از تاریخ و تداریخنگداری نیداز
پیدا کردند 3،تعاریفِ گوناگونِ آنان از منظرِ علومِ دینی ارائه شده بود و آنان با رویکردِ علم
حدیث ،درصددِ پاسخگویی به متائ ِ معرفتشناختی و روششدناختیِ تداریخ برآمدندد .در
دورانِ معاصر نی  ،متأله این پژوهش ،موردِ تو هِ دیِ محققان نبوده است و بده هیدین
دلی  ،این موضوِ از یک ادبیاتِ تحقیقی غنی ،بهرهمند نیتت.
تنها معدودی از محققان بدین متأله اشاره نیوده و تعدادِ کیتری پاسخگدویی بددان را
و هه هیتِ خویش لرار دادهاند .روزنتدال (م2330م) 13از معددود محققدانی اسدت کده در
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رویارویی با طیفِ گتترده آرارِ مکتوبِ اسالمیِ لدرونِ اولیده هددری ،خدود را بدا مشدک ِ
تشخی ِ مدادی ِ متونِ تاریخنگارانه موا ه دیده است 11.وی در ایگاهِ پاسخگویی به این
متأله لرار میگیرد ولی پاسخهای وی فالدِ وضو  ،انتدام و همسازی با یکدیگر است.
آلا ری از معدود کتانی است که به متأله م بور اشداره و عددمِ تیدای نهدادن میدانِ
«منابعِ تاریخی ( )historical sourcesبا منابعِ تاریخنگاری ( historiographical
 »)sourcesرا «یک خطای معرفدتشناسدی و روششناسدی »...ارزیدابی مدیکندد 12.وی
هیچنین به ارائه تعریفی از منبع تاریخی و تاریخنگاری پرداخته است؛ وی ،رابطهای از نوِِ
عیوم و خدوصِ مطل  ،میانِ منابعِ تاریخی و منابعِ تاریخنگاری ترسیم میکند .او مندابعِ
تاریخی را به دو نوِِ منابعِ معرفتی (نوشتاری) و منابعِ غیرمعرفتدی (غیرنوشدتاری) تقتدیم
میکند و در ذی ِ بخشِ منابعِ معرفتی (نوشتاری) ،منابعِ تاریخنگداری را در کندارِ غرافیدا،
فقه ،ادبیات و ...در این گروه میگنداند 10.اما وی واردِ بحثِ تعیینِ مدادی ِ مندابعِ مدوردِ
منالشه نییشود.
هیچنین مدتبی خلیفه ،ضینِ انتقاد از عدمِ تفکیکِ «متدونِ تداریخنگارانده» از «متدونِ
غیرتاریخنگارانه» ،متونی را به عنوانِ متون تاریخنگارانه تعریف میکند که «توسط مدورخ و
با هدف ربت ولایع و رویدادهای تاریخی نگارش یافته باشند» .وی «تداریخهدای عیدومی،
سلتلهای ،محلی و نهایتا مواردی چون فتو ها و تاریخ الوزراهدا» را بده عندوانِ مددادی
متونِ تاریخنگارانه و شاهنامه فردوسی و سیاسدتنامده را بده عندوانِ مددادیقی از متدونِ
غیرتاریخنگارانه للیداد میکند.

11

در چارچوبِ فلتفه علم و معرفتشناسیِ ندوین ،نابتدندگی و عددمِ کفایدتِ راهکداری
هیچون «تعریف» به عنوانِ تنها راهکارِ ایضا ِ یک مفهوم ،به ربوت رسیده است« .تعریف»

را نییتوان به عنوانِ تنها رویه معنابخش به مفاهیم در نظر گرفت ،بدین دلی که تعریفِ
مفهومِ متنِ تاریخنگارانه نیازمندِ مفاهیمِ دیگری است که خود ،مفهومِ معلدوم و مشخددی
داشته باشند 11.مفاهییی هیچون «مورخ»« ،والعه»« ،رویداد»« ،ضبط» و «هدف» ،خود نیازمندِ
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توضیح و تعریف میباشند .تشخی ِ مدادی ِ این مفاهیم نی متألهساز است؛ مثال چنانچه
عندرِ «هدف» را در نظر بگیریم ،با مواردی موا ه خدواهیم شدد کده گداه مؤلفدانِ آرداری
غیرتاریخنگارانه ،صریحا هدفِ خود را نگاشدتنِ متندی تداریخی بیدان کدردهاندد .دولتشداه
سیرلندی ،در یک صفحه ،سه بار بدین نکته اشاره مدیکندد .در لالدبِ یدک بیدت شدعر،
مدهولِ خود را «ذکرِ تاریخ و لده شعرا »...ذکر میکند .سپس اشاره میکند که «تداریخ و
تذکره و حاًتِ »...شعرا را کتی «ضبط ننیوده» و هدفِ وی تحق ِ بخشدیدن هیدین امدر
میباشد .سراندام تدریح میکند که با کیکِ « تواریخِ معتبره ...کتبِ سیر» و دیدوانهدای
شعرا« ،تاریخ و مقامات و حاًتِ شعرای ب رگ ...را یع نیوده است».

11

کالینگوود (م1310م) 17نی «مفهومِ کلی تاریخ» را در چهار ویژگیِ اصلی خالصه کدرده
و صریحا اشاره میکند که این مفهوم مربوط به «دورانِ دید» است .البته وی از این چهار
معیار برای بررسیِ ماهیتِ کتیبههای باستانیِ بین النهدرین و متدونِ یوندانی د رومدی نید
استفاده میکند .بر اساسِ هیین ویژگیها و در رابطه با کتیبههای سومری مینویتدد« :از
دیدگاه نگارنده ،این چی ی نیتت که ما «متن تاریخی» بخوانیم»ً 18.زم به ذکر است کده
متأله و مدهولِ اصلیِ کالینگوود ،ایضا ِ مفهومِ «متن تاریخی» نیتدت ،بلکده برشدیردنِ
معیارهای چهارگانه م بور ،یکی از مقدماتی است که وی را در محق ساختنِ هدفِ اصلی
وی یاری میکند .بر خالف نگارندگان این مقاله که تنها به دنبدالِ وضدو بخشدیدن بده
مفهوم متن تاریخنگارانه و تشخی

مدادی ِ آن در چارچوب تاریخنگاری اسالمی د ایرانی

هتتند ،کالینگوود با ارائه خوانشی از مفهوم ،موضوِ و روششناسیِ تاریخ در لالدبِ یدک
منظومه سترگ ،بر آن است که معرفتِ تاریخی را به شاخهای متتق از دیگر گوندههدای
معرفت ،بدل سازد .وی با کیکِ این منظومه میخواهد تاریخ را که با مال

لرار گدرفتنِ

معیارهای پوزیتیویتتی ،در علم بودنِ آن تردید شده ،به ایگاهِ خود بازگرداند 13.بنابراین با
هدفی که کالینگوود در تعقیب آن است ،اهییتی ندارد که با اِعیالِ معیارهای او ،در تیدامِ
تاریخنگاری باستانی یونانی د رومی ،تنها نیوندههدایی انگشدتشدیار هیچدون هدرودوت
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(م121ق.م) 23،تاکیتوس (م117م) 21،پلیب یا پلیبیوس (م118ق.م) 22و لیدوی (م17م) 20را
بتوان به عنوانِ مدداقِ یک مورخ در نظر گرفت .با معیارهای وی ،حتی «در این امر که او
[تاکیتوس] اساسا مورخ بوده یا خیر ،تردید رواست» .چنانچه معیارهای کالینگوود د که بدر
اساسِ آنها ،تاکیتوس و آرارش بیرون از دایره تاریخ و تاریخنگاری لدرار مدیگیرندد د در
تاریخنگاری ایرانی د اسالمی نی به کار گرفته شوند ،تعدادِ مورخدان و آرداری کده تحدتِ
عنوانِ پیشینه تاریخنگاری ایرانی د اسالمی بالی میماند ،کیتدر از انگشدتانِ یدک دسدت
خواهد بود .اف ون بر مشک ِ مذکور ،بازه زمانیِ پژوهشِ کالینگوود نی  ،به فراخدور متدأله،
بتیار فراخ است .وی از سپیدهدم تاریخ ،یعنی از دوره حاکییت سومریها ،به بررسیِ متون
میپردازد .بنابراین در موا هه با کتیبههای سومری و متونِ مشابه که معطوف بده اعیدالِ
خدایان هتتند ،مربوط بودنِ متون به کردار و افعال آدمی را به عنوانِ یکی از ویژگیهای
تاریخ تعریف میکند .حال آنکه در بازه زمانیِ این مقاله ،چده متدون تداریخنگارانده و چده
متونی که غیرتاریخنگارانه ارزیابی شدهاند ،مربوط به افعال آدمی هتدتند و بده کدارگیری
چنین معیاری تو یهپذیر نخواهد بود.

21

منطقِ گزینشِ معیارِ (مؤلفه) موضوع و «متونِ الگو»

گونههای تاریخنگاریِ عیومی ،سلتلهای ،تکنگاری 21و تاریخهای محلی دنیوی 21فدد
مشتر ِ تلقیِ دیروزین و امروزین از متنِ تاریخنگارانه بوده و بر سرِ احتتابِ آنان به عنوانِ
متنِ تاریخنگارانه ،منالشهای و ود ندارد .ضینِ اینکه آرارِ مذکور ،در طدیِ چندد لدرن ،بده
صورتِ متتیر به عنوانِ گونههای تاریخنگاری به حیاتِ خود ادامه داده و دچار حدذف یدا
استحاله در گونههای دیگر نشدهاند .از این رو در این مقاله ،گونههای م بور به مثابه الگدو
فرض شده که از آن با عنوان «متونِ الگو» یاد میکنیم .هیچنین برای مقایته متونِ الگدو
با آرارِ موردِ منالشه و سندشِ اینکه آیا میتوان آنها را نی ارری تاریخنگارانه تلقی کرد ،از
معیارِ «موضوِ» استفاده خواهد شد .با معیار لرار دادنِ کیفیتِ این معیار (مؤلفده) در متدونِ
الگو ،به بررسیِ برخی از آرارِ موردِ منالشه پرداخته میشود.

نقشِ «موضوع» در روشن ساختن مفهومِ «متنِ تاریخنگارانه»

11

اشاره شد که مدادیقی که فد مشتر ِ تلقیِ دیروزین و امروزین از متنِ تاریخنگارانه
هتتند ،به عنوانِ الگو در نظر گرفته میشوند .به تعبیرِ دیگدر ،مددادیقی از تداریخنگداریِ
سنتی ،که چه در گذشته و چه امروز درباره هویتِ آنها به عنوانِ یک گونه تاریخنگداری،
ابهام و منالشهای و ود ندارد ،به عنوانِ الگو تلقی شدند .دلی ِ اینکه بده اسدتخراجِ فدد ِ
مشتر

«تلقی دیروز و امروز» از تاریخنگاری مبادرت شد ،این است کده نیدیتدوان تیدامِ

کتبی را که لدما در طی لرون گذشته به عنوانِ مدادی ِ تاریخنگاری تلقی کردهاند ،امروزه
نی مدداقِ تاریخنگاری تلقی نیود .به عنوانِ مثال ،ایدی (م711هدد.ق)« 27،داسدتانهدای
عدیب و خندهآور» و «نوادر و موضوعاتِ مربوط به مخلولات بهتزده و مالیخولیدایی »...را
دو بخش از هشت بخشِ تاریخ میانگارد.

28

یکی از نکاتی که مؤیدِ انتخابِ متونِ الگو میباشد ،دوام و استیرارِ آنها در بتترِ زمانیِ
تاریخنگاریِ اسالمی د ایرانی است .به مرورِ زمان گونههایی از تاریخنگاری ،به اشکالِ رایج
و غالب بدل شده و تا دورانِ معاصر دوام و استیرار پیدا کردهاند و برخی گونهها یدا حدذف
شدهاند و یا در دیگر گونهها استحاله گردیدهاند .تکنگداریهدا و ردههنگداریهدا از یلده
گونههایی هتتند که نهایتا در گونههای دیگر ادغام شدند .با نگداهی بده تعدداد ردهههدای
نگاشته شده و کییتِ آرارِ بالیمانده و هیچنین دوره زمانیِ نویتندگانشان ،به نظر میرسد
که این گونه آرار با ذب و استحاله در دیگر گونهها ،به عنوانِ گوندهای متدتق از میدان
رفته و تاریخنگاری اسالمی از تکنگاریِ تکرخدادها به سیت و سوی امعنگداری گدام
برمیدارد 23.آراری که روزنتال آنها را تکنگاری 03مینامد نید سرنوشدتِ مشدابهی پیددا
میکنند 01.بنابراین عالوه بر ا یاعی نتبی بر سرِ ماهیدتِ کتدب تداریخنگداریِ عیدومی،
تکنگاری ،سلتلهای و محلی دنیوی ،دوام و استیرارِ آنها در پارادایمِ تداریخنگداری نید
پشتوانه گ ینشِ آنهاست.
اکنون به توضیحِ موضوِ و ارزیابیِ کیفیتِ آن در متدونِ الگدو و آردارِ مشدابه پرداختده
میشود.
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موضوع

اشاره شد که بر اساسِ مبانیِ معرفتشناسیِ سنتی ،موضدوِ ،عیددهتدرین معیدارِ تفکیدکِ
معارف میباشد 02.در این مقاله نی  ،موضوِ به عنوانِ معیاری در نظر گرفته شده است که
به تشخی ِ مفهومِ متنِ تاریخنگارانه و تیای ِ آن از آرارِ مشابه یداری مدیرسداندً .زم بده
توضیح است که نه بر تیامیِ موضوعاتِ دخی در متونِ الگو ،که تنها بر «رخدادِ تاریخی»،
به مثابه مخرجِ مشتر ِ موضوعاتِ دخی در متونِ الگو ،تکیه شد .هیانگونه که در مقدمه
اشاره شد ،دلی ِ اتخاذِ این رویکرد این بود که در هیین متونِ الگو نی  ،موضدوعاتی و دود
دارد که فقط مخت ِ یکی از آنها است ،در حالی که در این ا به عندری نیاز است کده
در میانِ هیه متونِ تاریخنگارانه مشتر باشد.
ایرادِ دیگر برخی از دیگر موضوعاتِ متون الگو این است که امروزه در پذیرشِ برخدی
از آن ها به عنوانِ موضوعاتی تاریخی ،تردیدِ دی و ود دارد و برخی از آنها نی موضوِِ
دیگر حوزههای معرفتی لرار گرفتهاند؛ نیوندههدایی از ایدن گونده موضدوعات عبارتندد از:
مضامینِ عدایب و غرایب و یا مطالبِ اساطیریِ مربوط به چگونگیِ تأسیسِ یک شهر که
در کتب تاریخ محلی دنیوی گندانیده شدهاند 00،متائ

غرافیایی مربوط به هفت اللیم و

دریاها و یا مطالب مربوط به آفرینش هان و انتان و یا مضامین اساطیریِ ایران باسدتان
که در کتبی هیچون مةوج الکهب 01،مجمل التواریخ و القصص 01و طبقات ناصذة  01منددرج
است .بنابراین چنانچه مثال دادههای غرافیایی را به عنوانِ عندری تاریخنگارانه بپذیریم،
آنگاه تیام کتبِ غرافیایی نی در حوزه متونِ تاریخنگارانه خواهند گندید؛ به هیین ترتیب
اگر موضوعاتی هیانندِ اساطیر و عدایب و غرایب ،به عنوانِ یک موضوِِ بنیادی و اصدلیِ
متونِ تاریخنگارانه پذیرفته شوند ،گونههای زیادی از منابعِ مکتوبِ ادبی ،هیچون داسدتان
و لده و مَتَ و حیاسه نی به رگه متونِ تاریخنگارانه وارد خواهند شد.
ضینِ اینکه هیانگونه که پیشتر نی اشاره شد ،این متونِ الگدو نید خدود ،محددولِ
دههها و سدهها تحول و تکام بدودهاندد؛ بندابراین ،در میدانِ گتدتره وسدیعی از تغییدر و
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تحوًتِ موضوعی ،تکیه بر رخداد به عنوان عندری مشتر و به لحاظِ زمدانی متدتیر،
رویکردی معقول به نظر میرسد.
حال که رخداد ،فد ِ مشتر ِ موضوعات متونِ الگو معرفی شد ،نوبدت بده تشدخی
مدداق میرسد؛ اما تشخی ِ مدادی ِ رخداد ،امری سه و میتنع است ،لذا ارائه تعریفی
از آن ،راهگشا خواهد بود؛ تعریفی که مانع از شیولِ موضوعاتی چون مضدامینِ عدایدب و
غرایب و مطالبِ غرافیایی گردد .برای بررسیِ این امر ،بار دیگر به تعریفی که در مقدمده
مقاله ارائه شد ،اشاره میشود:
رخدادِ تاریخی ،تغییرِ زمانمند ،متلت و دامنهدارِ 07مُدرَکی اسدت کده بدر موضدوعی
عارض شده و از آندا که برای عدهای از اعضای یک گروهِ انتانی مهم بوده ،مدورخ آن را
گ ینش و روایت کرده است .حال ،به تشریحِ ارکانِ این تعریف پرداخته میشود:
به نظر میرسد که با این تعریدف ،مضدامینی چدون اطالعدات غرافیدایی ،عدایدب و
غرایب و اساطیر د که به عنوانِ دیگر موضوعاتِ دخی در متونِ الگو بدانها اشاره شدد د
مدداقِ رخدادِ تاریخی محتوب نییشوند .چرا کده فالددِ رکدنِ زمدانمنددی ،تتلتد و
دامنهداری هتتند .منظور از تتلت و دامنهداری این است که رخدادهای تداریخی وا ددِ
تقدم و تأخرِ زمانی ،پیشزمینه و پیآمد بوده و مورخ آن را در ارتباط با رخدادهای پتین و
پیشینِ آن لرار میداده است .به تعبیری دیگر ،میانِ گ ارههایی که به گ ارشِ رخددادهای
تاریخی میپردازند ،نوعی رابطه و مالزمه و ود دارد و ترتیدب و تدوالیِ آنهدا ،از ترتیدبِ
زمانی ،ارتباطِ علّی یا رابطهای غایی و دًلی نشأت میگیرد .رخدادهای تاریخی از مبدأی
فرضی آغاز میشدند و با زندیره حوادث ادامه مییافتند .مثال رخدادی هیچون بده تدو
بتته شدنِ مدلسِ مشروطه ،وا دِ پیشزمینهها ،پیآمدها و یا رخدادهایی است که پیش و
پس از آن رخ دادهاند 08.اما مثال عدایب و غرایب و دادههای غرافیایی فالدِ این تتلتد
و دامنه داری و زندیره دًئ و غایاتند« .نختتین مخلوق» و «شیطان ملعون» کده طبدری
بدانها میپردازد و یا مولعیتِ غرافیاییِ دریای ابیض یا احیر که متدعودی بده گد ارشِ
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آنها پرداخته ،چشیهای که از کوهی فوران میکرده و پس از طدیِ «دوازده فرسدنگ» در
آسیان ،در شارستانی فرود میآمده ،دادههایی منفرد و غیرزمانمندند 03.بدیهی اسدت کده
عدایب و غرایب و اسطورهها ،فالدِ عندرِ تولیت یا زمانمندی نی هتتند.

13

مورخ با ذهنیتِ خاصِ خویش ،گذشته را دارای پیوستگی و تتلت تلقی نیوده ،بدرای
تدتم بخشیدن به این التفات و ذهنیت ،به سوی گ ینشِ سلتلههای سیاسیِ متتیر و با
دوام ،به عنوانِ موضوِِ خود بود .از هیین رو بدود کده مدورخ دسدت بده گد ینشِ روایدتِ
پادشاهیهای مناطقی میزد که وا دِ تداوم ،هم در تاریخ به مثابهِ رخداد و هم در تاریخ به
مثابه روایت باشند .طبری اشاره میکند که به دلی ِ اینکه پادشاهیِ ملو
دیگر ملو

عدم بر خالفِ

د هیچون ملو ِ یین د تا زمان ِ پیامبر اسالم پیوسته و مداوم بود ،اساسِ اررِ
11

خویش را بر ملو ِ عدم نهاد .اینکه غالبِ رخدادهایی که در متونِ الگو بدانها پرداخته
شده ،رخدادهای سیاسی و به کنشهای معطوف به تولید ،توزیع و مناسبات لدرت مربدوط
هتتند ،مؤیدِ هیین امر است .اما علیرغم این ،یدک رخددادِ تداریخی ل ومدا یدک رخدداد
سیاسی نیتت و تیامیِ مورخانِ پیشامدرن ،به طور آگاهانده و عامدانده در صدددِ نگاشدتنِ
تاریخِ سیاسی نبودهاند .چه بتا برخی از آنها ،ناخودآگاه و بدا گد ینشِ ناآگاهانده ،بیشدتر،
رخدادهای سیاسی را برگ یدهاند؛ چرایی رخ نیودنِ این پدیده ،با عنایت به تعریفی کده از
رخداد ارائه شد ،لاب ِ در است .اشاره شد که رخداد ،هیان تغییرِ مُدرَ ِ مهمِ زمدانمندد
میباشد .الدامات و کنشهای حاکییت ،بیش از هر موضوِِ دیگری ،وا دِ ارکانِ اهییت و
لابلیتِ ادرا و زمانمندی بودند .رخدادهای سیاسی ،از سویی مهمترین رخددادها بودندد؛
اهییتِ آنها در لوه اررگذاری این رخدادها بر زندگی بیشتر افدراد امعده و ً درم لدرار
گرفتن در کانونِ تو هِ آنها بوده است .رکنِ دیگرِ تعریدفِ رخدداد ،مُددرَ
التفات و در و تشخی

بدودن (لابد ِ

بودن برای مورخ) است .رخدادهای سیاسی ،در لیاس با د مثال

د رخدادهای التدادی که متضینِ مفاهیم و متغیرهای انت اعیِ مددرن و ناشدناخته بدرای
مورخِ پیشامدرن هتتند ،بتیار بیشتر لاب در

بودند؛ تها یات ،درگیریها ،شاهکشیها،
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وزیرکشیها و تغییرِ سلطنتها ،نه تنها برای مورخ که برای مردم عادی نی به راحتی لاب
تشخی

و در

بودند .اما آیا مورخِ پیشامدرن میتوانتته مُددرِ ِ رخددادهای التددادی

نظیرِ انقباض یا انبتاط مالی ،اف ایش یا کاهش شکاف طبقداتی ،مید انِ گدردش مدالی و
تغییراتِ نرخ تورم ،رکود و رکودِ تورمی باشدد .زمدانمندد نیدودنِ ایدن گونده رخددادهای
ش روی مدورخ لدرار داشدت .البتده پدیددارهای
التدادی نی مشک ِ دیگری بدود کده پدی ِ
التدادیای هیچون اف ایش یا کاهشِ فاحشِ لییتها یا کیبود و لحطدی نید از یلده
رخدادهای مهم و لاب ِ درکی بودهاند که در متون بدانها اشاره شده است .اما میبایتدت
پذیرفت که رخدادهایی هیچون لحطی و کیبود مواد غذایی را نییتوان محورِ یک مدتنِ
تاریخنگارانه لرار داد.
نهایتا این گونه به نظر میرسد که یکی از عناصرِ مشترکی کده در میدانِ متدونِ الگدو
و ود دارد و باعث شده که در هیچ زمانی ،چه گذشته و چه حال ،در تلقدیِ ایدن آردار بده
عنوانِ ارری تاریخنگارانه ،تردیدی و ود نداشته باشد ،عندر یدا مؤلفده رخدداد باشدد .لدذا
میتوان این گونه استنتاج کرد که به لحاظِ موضوعی ،رخداد ،یکی از ا اءِ ًینفدکِ یدک
اررِ تاریخنگارانه است و چنانچه ارری فالدِ این عندر باشدد ،مدیبایتدت در تلقدیِ آن بده
عنوانِ یک متنِ تاریخنگارانه تردید نیود و چنانچه موضدوِِ محدوریِ یدک مدتن ،رخددادِ
تاریخی باشد ،آن ارر ،متنی تاریخنگارانه است.
ارزیابیِ برخی مصادیقِ موردِ مناقشه با کمکِ معیارِ «موضوع»
طبقات

یکی از گونههای آرارِ نوشتاری که طبقهبندیِ آن به عنوانِ متنِ تاریخنگارانه ،امری لابد
تردید در نظر گرفته شد ،کتبِ سرگذشتنامه نظیرِ طبقات میباشد .این گد اره بدا بررسدیِ
موضوعیِ این گونه ،موردِ تأیید لرار خواهد گرفت .به نظر میرسد که موضوِ و مضدامینِ
این گونه از آرار ،هر کدام یک کلیشه (لالب)اند ،نه رخدادی منحدر به فرد؛ مدیوعهای از
کلیشهها که با مدیوعهای از اطالعات متفاوت تکیی میشوند .تیثیال میتوان این آرار را
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به یک فُرم و یا یک پرسشنامه تشبیه کرد که میبایتت فضاهای خالیِ آن را با دادههای
مشخدی پر کرد .کلیشه یا فُرمی که میبایتت دادههای مربوط به تولد ،نامِ شیوخ ،اسانید،
روایتِ یک یا چند حدیث و باًخره تاریخ فوت را در بر بگیرد .اما چرا نییتوان این گونده
مطالب را به عنوانِ رخداد در نظر گرفت؟ چنانچه پیشتر نی اشاره شد ،رخدادهای تاریخی
دارای تتلت یا توالی هتتند و میانِ گد ارههدایی کده بده گد ارشِ رخددادهای تداریخی
میپردازند نوعی رابطه و مالزمه و ود دارد و ترتیب و توالیِ آنها ،از تقدم و تأخرِ زمدانی،
ارتباطِ علّی یا رابطهای غایی و دًلی نشأت میگیرد .اما توالی گ ارههدای کتدبِ طبقدات،
اعتباری و مربوط به کلیشه یا لالبی است که در این کتب و دود دارد .بده عبدارتِ دیگدر،
برخالفِ رخداد ،آنچه که باعث میشود که مطالبِ مربوط به تولد ،شیوخ ،اسانید و روایدتِ
یک یا چند حدیث و سراندام تاریخ فوت در پیِ یکدیگر لرار گیرند ،توالیِ زمانی ،علّی و
دًلیِ میانِ این مطالب نییباشد؛ بلکه چارچوبه کلیشه یا لالبی که به مرور زمدان ،مدوردِ
پذیرش و پتند نویتندگان طبقات لرار گرفته و کاربردِ آن بده یدک سدنت تبددی شدده،
مو بِ ترتیب و توالیِ این دادههاست.
بنابراین موضوِِ کتابهایی هیچون کتبِ طبقات الیحدرین را نیدیتدوان بده عندوانِ
مددالی از رخداد تاریخی در نظر گرفدت .از سدوی دیگدر ،صدرف نظدر از اینکده بتدوان
محتویاتِ این کتب را به عنوانِ رخدادِ تاریخی در نظر گرفت ،بر سرِ زندگینامه تلقی شدنِ
محتویاتِ آنها نی تردید و ود دارد .به نظر میرسد مطالبی را که در این کتب ،ذی ِ ندامِ
مُتَر َم ذکر شده ،نییتوان زندگینامه وی تلقی کرد؛ مقوًتی هیچون مکانِ تولد ،شیوخ،
نق ِ یک یا دو حدیث و ذکرِ اسانیدِ آنها را چگونه میتوان زندگینامه این افدراد در نظدر
گرفت؟

12

اما چنانچه برخالفِ نتیده گ ارههای فوق ،کتبِ طبقات را مدیوعهای از زندگینامهها
در نظر بگیریم ،آیا با این فرض میتوان آنها را ارری تاریخنگارانه فرض کرد؟ به عبدارتِ

22
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دیگر ،آیا میتوان زندگینامههای مشاهیر را نی به عنوانِ ارری تاریخنگارانه پدذیرفت؟ بده
عنوانِ مثال ،آیا زندگینامه ابنسینا یک اررِ تاریخنگاری است؟
زندگینامه

یکی از ارکانِ تعریفِ رخداد که مضامینِ کتبِ زندگینامه فالددِ آن اسدت ،احدرازِ اهییدتِ
گروهی یا ا تیاعی است .برای روشنتر شدنِ دایره مفهومیِ رخدداد و رکدنِ «اهییدت» در
تعریفِ آن ،باید بدین نکته اشاره کرد که هر آن چی ی که در یک روایتِ تاریخی به عنوانِ
رخداد ربت میشود ،به واسطه اهییتی بدوده کده بدرای ا تیداعی از انتدانهدا (خددلتِ
ا تیاعیِ رخداد) داشته است .در والع حیثیتِ این اهییت ،اررگذاریِ آن بر زندگیِ ا تیاعی
گروهِ ب رگی از افرادِ امعه بوده است .ولایعِ زندگیِ شخددیِ مشداهیر ل ومدا بدر زنددگیِ
ا تیاعیِ افرادِ امعه مؤرر نبوده است 10.در زندگینامه د و بنابر منط ِ خداصِ آن د تولدد،
رشد ،کودکی ،حوادثِ فی یولوژیک هیچون شکتتنِ دست و پدا ،مدرگِ پددر یدا مدادر در
کودکی و سراندام ،مرگِ شخ

بیان میشود .آیا این گونده ولدایعِ فدردی کده بدر یدک

شخ ِ مهم عارض شدهاند ،ل وما وا د اهییتِ ا تیاعی نی هتتند؟ به عبارتِ دیگر ،آیدا
تیامِ رخدادهای زندگیِ شخدیِ مشاهیر بر زندگیِ ا تیاعیِ امعده ایشدان اررگدذار بدوده
است؟ ناکامی در وصالِ یار ،میکن است یکی از مهمتدرین رخددادهای زنددگیِ شخددیِ
ابنسینا باشد ،اما آیا این امر ل وما مو دبِ تغییدری در امعده وی و در نتیدده ،رخددادی
ا تیاعی بوده است .به نظر میرسد که پاسخِ این پرسشها منفی باشد .البته گاه ،برخی به
پرسشهای م بور پاسخِ مثبت میدهند که این ناشی از خلطِ مفهومِ «اهییتِ ا تیاعی» بدا
«اهییتِ بالقوه تحقیقی برای تاریخپژوهانِ امروزی» است .شاید در تو یهِ پاسخِ مثبدت بده
این پرسش ،این گونه توضیح داده شود :چنانچه موضوِِ یک پدژوهشِ تداریخی ،بررسدیِ
آیین سوگواری در لرنِ پندم باشد و یا موضوِِ یک پژوهش ،بررسیِ ذهنیتِ مدردمِ لدرنِ
پندم درباره پدیده سوگِ والدین باشد ،آنگاه گ ارشِ رخدادی شخدی ،هیچدون گد ارشِ
فرضیِ ابنسینا از مرگِ پدر و مادر و احواًت و تألیاتِ درونیاش ،وا ددِ اهییدت خواهدد
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بود؛ بدین ترتیب امورِ شخدیِ ابنسینا نی وا دد اهییتدی بدالقوه در راه پاسدخگدویی بده
پژوهشی تاریخی بوده است.
برای پاسخ به این تردید ،باید اشاره کرد که اگر بنا باشد «اهییتِ ا تیاعی» ،با «ظرفیتِ
بالقوه دادههای منابعِ مکتوب در پژوهشهای تداریخی» متدرادف باشدد ،آنگداه امدروزه بدا
گتترشِ دامنه تحقیقاتِ تاریخی ،باید هیه متونی را که از گذشدته بدالی مانددهاندد دارای
«اهییتِ ا تیاعی» تلقی کرد؛ چرا که هیه آنها برای « امعه پژوهشگرانِ امروزی» ،وا ددِ
اهییتِ بالقوه است .حتی مکتوبات بالیمانده از یک دعدانویسِ لا داری را نید مدیتدوان
دارای اهییتِ ا تیاعی و رخدادهایی تاریخی للیدداد کدرد؛ اگدر موضدوِِ یدک پدژوهش،
بررسیِ هتتیشناسیِ توده ایرانی در عدر لا ار و یا تاریخِ ا تیداعیِ دورانِ لا دار باشدد.
بنابراین بایتتی میانِ «اهییتِ بالقوه برای پژوهشهای تاریخی» و رکنِ «اهییتِ ا تیاعی»

که در سطورِ پیشین بدان پرداخته شد ،تفکیک لائ شد.
از سوی دیگر میکن است در اعتراض به اف ودنِ لیدِ «ا تیاعی» به رکنِ «اهییت» ،در
تعریفی که از رخداد ارائه شد ،گفته شود که هیان رخدادهای تاریخی را نی یک فرد ،یعنی
مورخ ،گ ینش میکند و اگر هیین گ ینشِ فردیِ مورخ در کار نباشد ،رخدادی تاریخی نی
در کار نخواهد بود .در پاسخ باید اشاره کرد که اگرچه در متونِ الگوی تاریخنگاری نی  ،امرِ
گ ینش ،یک امرِ انفرادی است و گ ینش توسطِ فرد (مورخ) صورت میگیرد و پیشفهمها
و پیشوضعهای این فرد (مورخ) در گ ینش و یا عدم گ ینشِ یک رخداد مؤرر است ،نهایتا
معیارِ اصلی گ ینشِ یک رخداد تاریخی از سوی مورخ ،احرازِ اررگذاری و اهییتِ آن بدرای
یک ا تیاِِ انتانی است .شاید با متامحه بتوان مورخ را فدردی در نظدر گرفدت کده بده
نیایندگی از گروهی از افراد امعه ،اهییتِ یک رخداد را میسندد و آن را برحتبِ اینکده
برای این گروه وا د اهییت است ،برمیگ یند .گوردون چایلد (م1317م) 11نید بدر نقدشِ
پررنگ ترِ عوام ِ ا تیاعی نتبت به عوام ِ شخدی ،در گ ینشِ ولایع توسطِ مورخ ،صحه
میگذارد؛ مورخ « ...از بین ولایع عدیده ،آنهدایی را کده بده نظدرش بر تدته مدیآیندد،
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برمی گ یند .گ ینش او تا اندازه محدودی مبتنی بر افکار و عقاید شخدی اوست لکدن بده
طور کلی متکی بر عرف و عالی ا تیاِ است.»...

11

سفرنامه

تلقیِ سفرنامه نی به عنوانِ مدداقِ متنِ تاریخنگارانه ،با هیدین مشدک روبدهروسدت .در
سفرنامهنویتی ،رخدادهای سفر ،لائم به گ ینشِ متافر است و هر آنچه در سدفر و در راهِ
نی به مقدد و برای شخ ِ متافر مهم باشد در سفرنامه میگندد .به عبارتِ دیگر ،مفادِ
سفرنامه به عنوانِ موضوِ ،فالدِ رکنِ اهییتِ ا تیاعیِ رخدداد ،بده مثابدهِ موضدوِِ متدونِ
الگوی تاریخنگاری است .گ ارشِ اینکه ناصر خترو هنگامِ ورود به بدره ،سه ماه است که
«موی سر باز نکرده» و از «برهنگی و عا ی به دیوانگان ماننده» شده و بده هیدین دلید
دچارِ سنگپراکنی کودکان گردیده ،بر اساسِ اهییتِ ا تیاعی نبوده ،بلکه منطد ِ سدفر و
گ ینشِ فردیِ متافر ،مو ب نگارشِ آن شده است.

11

گونه دیگری از آرار که بعضا به عنوانِ آرارِ تاریخنگارانه تلقی شددهاندد ،آردارِ «انتداب»

هتتند .گونه انتاب ،یک گونه نوشتاریِ متتق بدوده کده موضدوِِ اصدلیِ آن ،مشدخ
ساختنِ پیوندهای نتبیِ میانِ افراد و لبای ِ عرب بوده است .با مالحظده آرداری هیچدون
جمهةة النسب ،جمهةة انساب العةب ،سةاج االنساب ،عمدة الطالب فی انساب آل ابذیطالذب و...
مشاهده میشود که مضیون و محتوای کتاب ،چی ی

زندیرههایی از نامهای افراد بده

عنوانِ پدر ،فرزند ،فرزندِ فرزند و ...نیتدت 17.مطالدبِ کتدبِ انتداب ،آشدکارا موضدوعاتی
متفاوت از رخدادِ تاریخی هتتند و بنابراین ارری تاریخنگارانه تلقی نییشوند.
استثنائات

گاهی نی با ذهنیتِ تاریخنگارانه ،از فرم و لالبِ آراری هیچون طبقات یا انتاب ،به عنوانِ
لالبی برای روایت و بازنیاییِ رخدادهای تاریخی بهدره گرفتده شدده اسدت .بدرای نیونده
میتوان به طبقات ابن سعد (م203هد.ق) 18و انساب االشةاف بالذری (م273هد.ق) 13اشاره
کرد که باید این کتب را علیرغمِ عناوینشان ،ارری تاریخنگارانه تلقی نیود .بنابراین تنهدا
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بر اساسِ نامِ یک ارر ،نییتوان به دستهبندی و تشخی ِ گونه آن پرداخت .مثال با صِدرفِ
مشاهده لفظِ «فتو » در عنوانِ یک ارر ،نییتدوان بالفاصدله آن را در حدوزه کتدبِ فتدو
للیداد نیود .میکن است ذهنیتِ مؤلف و یا موضوِِ ارر ،مو بِ تلفی ِ یک گونه با گونهای
دیگر شده و در نتیده با استحاله گونه ارر ،نوِ و گونه دیگری از آرار به و ود آمده باشدد.
الفتوح ابن اعثم کوفی نیونهای از این آرار اسدت .ایدن کتداب تنهدا معطدوف بده موضدوِِ
فتوحات نیتت و به ولایع مربوط به دوران خلفای راشدین ،بنیامیه و بنیعباس (تدا لدرن
سوم) نی پرداخته است 13.هیچنین باید این نکته را نی در نظر داشت که هیان طدور کده
گونهها و عناوین دستخوش تلفی میگردند ،محتوای یک ارر نی میتواند دچار تلفی بدا
موضوعاتِ مختلف گردد .مثال در مدلداتِ («ا اء») ابتداییِ الطبقات الکبذة از ابدن سدعد،
موضوِِ محوری ،رخداد میباشد ولی ا اءِ یا مدلداتِ بعدی ،هیاننددِ دیگدر کتدبِ گونده
«طبقات» ،به موضوِِ سرگذشتنامهها میپردازد .مثال در ءِ ششم ،اسامیِ طبقاتِ اول تدا
پندم از اهالی مکه که از خلیفه دوم روایت کردهاند ،اسدامی طبقدات چهارگانده از راویدان
یین ،صحابه ،تابعین و دیگرانی که به کوفه وارد شدهاند و طبقاتِ نهگانه راویانِ کوفی که
از خلفای راشدین و افرادی هیچون عبداهلل بن متعود روایت کردهاند ،ذکر شدده اسدت.

11

هیانندِ سایرِ کتبِ طبقات ،اطالعاتی که ذی ِ نامِ هر یک از شخدیتها درج شدده ،غالبدا
شام ِ اسامی و نتبِ آنها و افرادی که از آنان روایت کردهاند ،میباشدد .بندابراین گداهی
لالبِ گونههایی هیچون طبقات یا انتاب ،به لالبِ روایتِ ولایع بدل شدهاند .بدین صورت
که مثال به ای شک ِ سالشیار یا حولیه ،تغییراتِ ادوارِ تاریخی بر حتبِ طبقات بازنیایی
شدهاند .روزنتال نی به طورِ تلویحی چنین پدیشفرضدی را در نظدر گرفتده اسدت .وی در
لتیتی از کتابش ،تبارشناسی (انتاب) را یکی از «اشکالِ فرعیِ تقتیمبندیِ ادوارِ تاریخی»

یاد کرده و در فد ِ دیگری تحتِ عنوانِ «محتویاتِ» کتبِ تاریخی ،به «تبارشناسی» اشداره
میکند .به نظر میرسد که وی نی میانِ «انتاب و طبقات به مثابهِ موضوِ» بدا «انتداب و
طبقات به مثابهِ شک و لالبِ رواییِ بازنیایی رخدادها» تیای لائ بوده اسدت .بده عندوان
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مثال ،او االنساب بالذری را مددالی تلقی میکند که در آن ،پیوندها و عالی خانددانی د
یعنی انتاب د لالبِ تنظیمِ مطالبِ کتاب شده است 12.بندابراین ،علدیرغدمِ بررسدیِ کلدیِ
گونههایی هیچون سفرنامه ،طبقات و یا انتاب و عدمِ پدذیرشِ آنهدا بده عندوانِ متدونِ
تاریخنگارانه ،نیونههایی هیچون مدلداتِ ابتداییِ طبقات ابن سعد و انسذاب االشذةاف هدم
و ود دارند که به عنوانِ استثنا ،مشیولِ این حکم کلی نییشوند؛ چرا که موضوِِ محوریِ
آنها ،رخدادِ تاریخی است .حیاتِ یحیی نی نیونهای است که در آن ،گونه زندگینامده ،بده
فرم و لالبِ روایتِ رخدادهای تاریخی بدل شده اسدت .بده دیگدر سدخن ،زنددگینامدهای
هیچون حیاتِ یحیذی را میتوان بدین دلی که حدمِ غالبِ محتوای کتاب بده رخددادهای
ا تیاعی د سیاسی اختداص دارد ،از زمره متونِ تاریخنگارانه تلقی کرد .به عبارتِ دیگدر،
علیرغمِ اینکه یحیی دولت آبدادی از امدوری شخددی هیچدون تولدد ،تعددادِ بدرادران و
خواهران و مباحثِ مربوط به تأهلش سخن میگوید ،اما حدمِ این گونه مطالب ،نتبت به
حدمِ گتترده رخدادهای ا تیاعی سیاسیِ این ارر ،ناچی است .چنانچه اگدر بده فهرسدتِ
مطالبِ این ارر ر وِ شود ،با فهرستِ مطالبِ تواریخِ این برهههای زمدانی تدوفیرِ چنددانی
مالحظه نخواهد شد .تبدی ِ زندگینامه به لالب و چارچوبِ روایتِ تاریخ و غلبه چشمگیدر
وزنِ رخدادهای تاریخی در این ارر ،هنگامی معنادارتر میشود کده بده مقدمده ایدن اردر و
اهییتی که این نویتنده برای تاریخ لائ است تو ه شود .در والع ،وی بیش از اینکده بده
نگارشِ «سوانحِ عیریِ» خود پرداخته باشد ،به «حوادث دهری» و «حوادث عیومی عالم و...
ولایع عیده وطن خویش» پرداخته است.

10

متونِ غیرتاریخنگارانه مشتبه با متون تاریخنگارانه محلی

از سوی دیگر ،بهکارگیریِ نوِِ دیگری از چینش و چیدمانِ موضوِ از سدوی نویتدندگانِ
کتبِ طبقات ،مو بِ بروزِ برخی ارزیدابیهدای شدبههبرانگید در حدوزه تشدخی ِ متدونِ
تاریخنگارانه گردیده است؛ در برخی از کتبِ طبقات ،برای تنظیم و چینشِ مطالب ،عدالوه
بر رکنِ طبقه یا نت  ،هیچون کتبِ معدم از حروفِ الفبا نی در تنظیم و بازآراییِ مطالدب
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استفاده شده است .برخی از دیگر نویتندگانِ کتبِ طبقات ،به ای شیوه تنظدیمِ الفبدایی،
شیوه تنظیمْ بر اساسِ مح ِ زادگاه را برای تنظیم و تبویبِ ارر خویش برگ یدند .ابن سدعد
که در ارر خویش بخشهایی را به اهالی کوفه و بدره اختداص داده بود ،به نوعی پیشتازِ
این نوِ از تنظیم و تبویب است که بعدها حتی در طبقات االطباء ابن لدد نید بده کدار
رفت 11.عدهای از محققان ،صِرفا به اعتبارِ این چینشِ غرافیاییِ (مح ِ زادگاه) مطالدب و
بدونِ تو ه به اینکه آیا این آرار مدداقِ متنِ تاریخنگارانه و به ویدژه مدتنِ تداریخنگارانده
محلی هتتند یا خیر ،این گونه آرار را مددالی از متونِ تاریخنگارانه محلی برآورد کردهاند.
پیشتر ،کتب طبقات و فرهنگنامهها (هیان کتبی که روزنتال تواریخ محلی دینی نامیده)،
خارج از حوزه مدادی ِ تاریخنگاری ارزیابی شد .اما عدهای به اعتبارِ هیدین تقتدیمبنددیِ
غرافیایی و علیرغم پذیرشِ «ارتباطِ محکمِ این کتب بدا علدوم حددیث» و پدرداختن بده
محدران به عنوانِ محتوا و بهرهگیدری از «فدرم بیدان» علدمِ حددیث ،آنهدا را بدا عندوانِ
«فرهنگنامههای دینی» و نی به عنوانِ گونهای از آرارِ تاریخنگاری محلی در نظر گرفتهاند.
حتی آراری هیانندِ شعةاء اصبهان حی ه اصفهانی (م011هد.ق) 11و شذعةاء بخذخ ناصدرالدین
مدینی (م111هد.ق) نی د که احتیاً معدمهایی بودهاند در معرفیِ شعرای اصفهان و بلخ
د کتب تاریخِ محلی تلقی شدهاند 11.بنابر معیار لرار دادنِ رکن موضوِ و رخداد تاریخی به
مثابهِ مدداقِ آن ،این آرار از مدادی ِ متونِ تاریخنگارانه به شیار نییروند و در نتیدده در
زمره متونِ تاریخنگارانه محلی هم محتوب نییشوند.
آرارِ دیگری نی به دلی ِ اختداص به یک مکانِ خاص و با اتخاذِ رویکردی مشدابه ،از
سوی برخی محققان مدداقِ تاریخنگاریِ محلی پنداشته شدهاند ،مثال کتبِ م اراتی که در
عنوانِ خود دارای پتوندِ یک شهر یا ایالت بودهاند؛ علیرغم اینکه محقد  ،صدریحا بیدان
کرده است که« :مؤلفان ،کتابهای خود را به منظور راهنیایی زائرین لبورِ اولیا و صالحین
نوشته و از این راه ،کتب رواب میکردند» .هیچنین هیین محق  ،ولفنامههدا را نید «...
به دلی ِ اینکه محدود به یک مکانِ خاص در شهر و منطقه مشخ

میباشند و اطالعات
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دلی و مشخدی را در خدوص مکانی که ولدف شدده و یدا مولوفداتی کده بددان تعلد
میگیرد ارائه میدهند ،از دیگر گونههای تداریخنگداری محلدی »...بده شدیار آورده اسدت.
کتابهای غرافیای تاریخی نی «با تو ه به رابطه ناگتتتنی بین تاریخ و غرافیا به طدور
عام و تاریخنگاری محلی با غرافیای تداریخی بده صدورت خداص ...از گوندههدای مهدم
تاریخهای محلی »...به شیار رفتهاند 17.با تو ه بده مبداحثی کده گذشدت ،کتدبِ مد ارات،
ولفنامه و غرافیای تاریخی ،از متونِ تاریخنگارانه به شیار نییروند و بندابراین از رگده
متونِ تاریخنگارانه محلی نی خار ند.
نتیجه

رخدادِ تاریخی ،تغییرِ زمانمند ،متلت و دامنهدارِ مُدرَکی است که بر موضدوعی عدارض
شده و از آندا که برای عدهای از اعضای یک گروهِ انتانی مهم بوده ،مورخ آن را گ ینش
و روایت کرده است.
تعاریفِ دیگری نی میتوان از رخداد تاریخی ارائه کرد ،اما تعریفِ فوق بندابر نیداز بده
تعریفی بود که مانع از ورودِ موضوعات و عناصرِ غیرتاریخی دیگدری گدردد کده در کتدب
غیرتاریخی و حتی در برخی از کتبِ تداریخی مو ودندد .در ذهدنِ مدورخ ،ریدانِ تداریخ،
پیوسته و واحد تلقی میشده است؛ مورخ به دلی ِ هیین ذهنیت و تدوری کده از تداریخ و
تاریخنگاری داشته ،در پیِ پیوستگی و تتلت بوده است.
لابلیتِ ادرا و استعدادِ زمانمند شدن ،به مثابهِ ارکانِ رخداد تاریخی است و موضوعی
که بیش از هیه این لابلیتها را دارد ،رخدادهای سیاسی است .حتی امروزه نی علیرغدم
پیشرفتهای علوم ا تیاعی و فرهنگی ،تشخی

مبدأ و منتهای زمانیِ تحوًتِ ا تیاعی

و فرهنگی امری دشوار است .در دورانی که هنوز بتیاری از رشتههای علومِ انتانی پدیدد
نیامده و مفاهیم و متغیرهای نظریِ آنها کشف و تعریف نشده بدود ،رخددادهای سیاسدی
لاب در ترین تغییراتی بود که مورخ لادر به گ ارش ،روایت و گاه ،تبیینِ آنها بود .ضین

سال هفدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،5931شماره مسلسل 66

23

اینکه پدیدهای که بیش از هیه موضوعاتِ دیگر ،وا ددِ اهییدت و اررگدذاری بدر زنددگیِ
یعیِ ا تیاعات بود ،هیین گونه رخدادهای سیاسی بوده است.
کتبِ زندگینامه مشاهیر و هیچنین سفرنامهها ،به لحاظ موضوعی ،متفداوت از متدونِ
تاریخنگارانه تلقی شدند .رکنِ «اهییتِ ا تیاعی» به عنوانِ معیارِ گ ینش ،عندری است که
رخدادِ تاریخی ،وا د و مضامینِ سفرنامه و زندگینامه ،فالدِ آن هتتند .موضدوعاتِ کتدبِ
انتاب نی مشیولِ زندیرهای از اسامی و نتبتهدای نتدبی و سدببی اسدت کده آشدکارا
متفاوت از رخداد تاریخی به مثابه موضوِِ مشتر ِ متونِ الگدو اسدت .در والدع ،تدوالی یدا
تتلت ِ گ ارههای کتبِ انتاب د بر خالفِ توالیِ گ ارههای معطوف به رخداد تاریخی کده
ناشی از روابطِ زمانی ،علی یا غایی است د ناشی از پذیرش و بدل شدنِ یک فرم و لالدبِ
نگارش به یک سنتِ نگارشی استً .زم به تذکر است که صرفا بر اسداسِ ندام یدک اردر
نییتوان به ماهیتِ آن پی برد؛ چنانکه نیونههایی از آرار ،هیچون انساب االشذةاف ،فتذوح

ابن اعثم و حیات یحیی و ود دارند که به دلی ِ اینکه موضوِ محوری آنها رخداد تاریخی
است ،میتوان آنها را متن تاریخنگارانه تلقی کرد.
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پینوشتها
 .1سجادی ،سید صادق و ، ...تاریخنگاری در اسالم ،اول ،تهران :سمت ،1731 ،ج ،1ص،101
141 ،147 ،177؛ آئینهوند ،صادق ،علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی ،اول ،تهران :پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،1733 ،ج ،1ص1ـ.11
 .2هدفِ این مقاله وضوحبخشی به مفهومِ متنِ تاریخنگارانه و ارزیابیِ مصادیقِ آن است و احتساب
یا عدمِ احتسابِ برخی مصادیق به عنوانِ متنِ تاریخنگارانه ،تنها با همین منظور میباشد .لذا بیرون
دانستن متونی همچون سفرنامه ،وقفنامه ،معاجم شعری ،انساب ،طبقات و ملل و نحل از شمولِ
متونِ تاریخنگارانه ،به معنایِ انکارِ ارزشِ بالقوه این متون در پژوهشهای تاریخی نیست .نه تنها
این آثار که کتبِ فقهی ،تفسیری ،ادبی و ...و حتی منابع غیرنوشتاری و در کل هر آنچه که از
گذشته باقی مانده ،بسته به موضوعِ پژوهش ،این قابلیت را دارد که دادههایی برای پژوهشگرِ تاریخ
فراهم آورد و در جایگاهِ یک منبعِ پژوهشی قرار گیرد؛ البته منبعِ پژوهشی و نه متنِ تاریخنگارانه.
 .7آرام ،محمدباقر ،اندیشه تاریخنگاری عصر صفوی ،اول ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،1731 ،ج،1
ص.71
 .4قنوات ،عبدالرحیم ،نقد و بررسی تاریخنگاری محلی ایران در دوره اسالمی تا سده هفتم ق،
پایاننامه مقطع دکتری رشته تاریخ ـ گرایش اسالمی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان،

 ،1733ص24ـ21؛ زینلی ،بهمن ،نقد و بررسی تاریخنگاری محلی ایران از سال  111تا
1171هـ 1213/تا 1322م از سقوط بغداد تا پایان صفویه ،پایاننامه مقطع دکتری رشته تاریخ ـ
گرایش اسالم ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،1711 ،ص10؛ خیراندیش ،عبدالرسول،
صورتشناسی تاریخهای محلی ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،مرداد و شهریور  ،1730شماره دهم ـ
یازدهم ،ص7ـ.3
 .5با کمکِ ادبیاتِ دانشِ منطق ،میتوان مضمونِ مزبور را این گونه نیز ابراز کرد :چنانچه
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تاریخنگارانه بودن را به عنوانِ یک جنس و گونههایی از متون ،مانند انساب و سفرنامه و ملل و
نحل ،را به عنوانِ انواعی در نظر بگیریم که در این جنس مشترکند ،آنگاه باید این جنس یا عنصرِ
ذاتیِ مشترک ،یافته و تعریف شود؛ چرا که طبقِ تعریف ،جنس ،بیانگرِ خصوصیاتِ ذاتیِ مشترکی
است که شاملِ افرادِ مختلف الماهیه میشود .حالتِ دیگر این است که ادعا شود تاریخنگارانه
بودن ،نوعِ این آثار است ،یعنی این کتب از یک نوع هستند .از آنجا که افراد و مصادیق یک نوع،
همه از حیث ماهیت و حقیقت یعنی از حیثِ امورِ ذاتی ،یکی هستند و تفاوتِ آنها تنها در امورِ
عرضی است ،باز هم به یافتن حداقل یک عنصر ذاتی مشترک میان آنها ،نیاز است.
 .6البته عناصرِ دیگری نیز قابل گزینش و تعریف به عنوانِ معیار هستند .به عنوانِ مثال ،امروزه
بهکارگیریِ معیارِ حیث التفاتی ( )Intentionalityبه عنوانِ معیارِ تمایزِ حوزههای متداخل و
همپوشانِ معرفتی ،از توجیهِ معرفتشناختیِ پدیدارشناسانه برخوردار است که در مقالهای جداگانه
از نگارندگان مقاله حاضر ،به نقشِ این عنصر ،در ایضاحِ مفهومِ متنِ تاریخنگارانه پرداخته شده

است؛ ر.ک :آغایلی ،امیر« ،آشفتگی در مفهومِ متن تاریخنگارانه و نقشِ حیث التفاتی در ایضاحِ این
مفهوم» ،مجله علمی ـ پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری ،دانشگاه الزهرا ،تابستان .1711
(شایانِ ذکر است که مؤلفههای مزبور ـ یعنی موضوع و حیث التفاتی ـ نه تنها جدا و مستقل از
یکدیگر نبوده ،بلکه در شکلدهیِ هویتِ یکدیگر مؤثرند و تنها بنابر لزومِ رعایتِ محدودیتهای
واژگانی مقاالتِ مجالتِ پژوهشی و التزام به توضیح و تشریحِ مناسبِ هر یک از آنها ،در مقاالتی
جداگانه ،بدانها پرداخته شده است).
 .3محمد بن سلیمان بن سعد کافیجی ،از نامآوران عرصه علوم عقلی در حوزههای تمدن اسالمی و
صاحب آثار عدیدهای است .کتاب وی ،المختصر فی علم التاریخ ،برای پژوهندگان حوزه
تاریخنگاری اسالمی اهمیتی بهسزا دارد.

 .3محمد بن عبدالرحمن سخاوی ،مورخ ،محدث و مفسر و ادیب مصری که تألیف وی ،االعالن
بالتوبیخ لمن ذم اهل التاریخ ،خدمتی بزرگ به تاریخنگاری اسالمی بود.
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 .1روزنتال ،فرانتس ،تاریخ تاریخنگاری در اسالم ،مترجم اسداهلل آزاد ،اول ،مشهد :آستان قدس
رضوی ،1711 ،ج ،1ص.21
 .10خاورشناس ،تاریخنگار و اسالمشناس آلمانی ،فارغ التحصیل دانشگاه برلین در مقطع دکتری و
استاد دانشگاه ییل آمریکا.
 .11همان ،ص.23

 .12حضرتی ،حسن ،تأمالتی در علم تاریخ و تاریخنگاری اسالمی ،گفتوگویی با دکتر سید هاشم
آقاجری ،دکتر غالمحسین زرگرینژاد ،دکتر عطاءاهلل حسنی ،تهران :نقش جهان ،1731 ،ج،1
ص.33
 .17همان.
 .14خلیفه ،مجتبی« ،نکاتی درباره تاریخنگاری ایران در دوره اسالمی» ،مجله کتاب ماه تاریخ و
جغرافیا ،بهمن ماه  ،1712ش ،132ص11ـ.21
 .11در این مقاله نیز از تعریف استفاده شده است ،اما نه به عنوانِ تنها راهکارِ ایضاحِ مفهومِ متنِ
تاریخنگارانه.
 .11دولتشاه سمرقندی ،تذکرة الشعراء ،به اهتمام و تصحیح ادوارد براون ،تهران :اساطیر،1712 ،
ج ،1ص.17
 .13فیلسوف ،باستانشناس و مورخ انگلیسی که بیشتر به خاطر نگارش کتاب مفهوم کلی تاریخ،
که سه سال پس از مرگ وی در سال  1141منتشر شد ،شهرت دارد.
 .13کالینگوود ،رابین جرج ،مفهوم کلی تاریخ ،ترجمه علیاکبر مهدیان ،تهران :اختران،1731 ،
ص13ـ.20
 .11استنفورد ،مایکل ،درآمدی بر فلسفه تاریخ ،ترجمه احمد گلمحمدی ،سوم ،تهران :نشر نی،
 ،1733ج ،1ص23ـ.70
 .20نخستین تاریخنگار یونانیزبان (متولد سال 434ق.م) که آثارش تا به امروز باقی مانده است.
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 .21سناتور مورخ رومی (11ـ113م) .وی را از بزرگترین تاریخنگاران رومی میدانند که باقی
مانده آثار وی به رخدادهای قرن اول میالدی اختصاص دارد.
 .22مورخ یونانیتبار که توجه ویژهای به رخدادهای جمهوری روم در قرن دوم پیش از میالد
داشت.
 .27تیتوس لیویوس ( )Tıtus Lıvıusمشهور به لیوی ،شاعر و مورخ رومی که چهل سال از
عمر خویش را به نگارش  142جلد کتاب تاریخی پرداخت که امروزه تنها  71جلد از آن باقی
مانده است.
 .24عدمِ کاربردِ ویژگی مزبور ،بدین معنا نیست که نمیتوان از دیگر ویژگیهایی که کالینگوود
تعریف میکند ،برای ایضاح مفهوم متن تاریخنگارانه بهره برد؛ بلکه از آنجا که تکیه این مقاله بر
مؤلفه «موضوع» است ،از دیگر ویژگیهایی که وی تعریف میکند ،سخنی به میان آورده نشد.
 .25کتبی که به وقایعِ دورانِ تنها یک پادشاه اختصاص دارند؛ همانندِ ظفرنامه شامی یا دره نادره.
 .26روزنتال تاریخهای محلیِ حوزه تمدن اسالمی را به دو گونه دینی و دنیوی تقسیم میکند .در
گونه دینی ،پس از مقدمهای کم حجم شاملِ اساطیر تأسیس و بنای شهر و عجایب و غرایب ،وارد
موضوع اصلیِ خود ،یعنی معرفی رجال مذهبی و محدثان میشود .اما کتب دنیوی ،کتبی است
حاوی وقایع سیاسی ـ نظامی و موضعنگاری و اطالعات جغرافیایی (روزنتال ،پیشین ،ج،1
ص137ـ .)110تاریخ سیستان و تاریخ بخارا نمونههایی از تواریخ محلی دنیوی هستند.

 .23محمد بن ابراهیم ایجی ،محدث و مورخ قرن هشتم قمری که کتاب وی به نام تحفة الفقیر الی
صاحب السریر (تحفه ایجی) ،در بررسی نظری تاریخنگاری اسالمی حائز اهمیت است.
 .23روزنتال ،پیشین ،ج ،1ص11؛ آئینهوند ،پیشین ،ج ،1ص244ـ.241
 .21واقدی ،محمد بن عمر ،الردة ،مع نبذة من فتوح العراق و ذکر المثنی بن حارثه الشیبانی ،یحیی
وهیب جبوری ،بیروت :دار الغرب االسالمی( ،بیتا) ،ص13ـ.27
 .30مدلولِ اصطالحِ «تکنگاری» نزدِ روزنتال ،متفاوت از آن چیزی است که در این مقاله به عنوانِ
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یکی از متونِ الگو (متنی تاریخنگارانه که در آن تنها به رخدادهای دورانِ یک پادشاه پرداخته شده
است ،مانندِ دره نادره) در نظر گرفته شده است.
 .71روزنتال ،پیشین ،ج ،1ص.11
 .72کاکایی ،قاسم« ،عرض ذاتی به عنوان معیار تمایز علوم» ،مجله علوم انسانی دانشگاه سمنان،
بهمن ماه  ،1734ش ،10ص1ـ.7
 .77نرشخی ،ابوبکر محمد بن جعفر ،تاریخ بخارا ،مدرس رضوی ،دوم ،تهران :توس،1717 ،

ص72ـ74؛ ملک شاه حسین بن ملک غیاث الدین محمد بن شاه محمود سیستانی ،احیاء الملوک
تاریخ سیستان تا عصر صفوی ،منوچهر ستوده ،دوم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی،1737 ،
ص27ـ43؛ کیاء گیالنی ،احمد بن محمد ،سراج األنساب ،تحقیق مهدی رجایی زیر نظر محمود بن
شهابالدین مرعشی ،اول ،قم :کتابخانه حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی(ره) ،1712 ،ج،1
ص7ـ21؛ سیفی هروی ،سیف بن محمد ،پیراسته تاریخنامه هرات ،محمدآصف فکرت ،تهران:
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ،1731 ،ج ،1ص11؛ ابن فندق ،علی بن زید بیهقی ،تاریخ بیهق،
تصحیح احمد بهمنیار ،با مقدمه میرزا عبدالوهاب قزوینی ،دوم ،تهران :چاپخانه اسالمیه،1717 ،
ج ،1ص22؛ مستوفی بافقی ،محمدمفید ،جامع مفیدی ،ایرج افشار ،تهران :اساطیر ،1731 ،ج،1
ص1ـ 11و .313
 .74مسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1744 ،
ص37ـ123؛ گردیزی ،ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود ،زین الخبار ،تاریخ گردیزی به
تصحیح و مقابله عبدالحی حبیبی ،اول ،تهران :دنیای کتاب ،1717 ،ص71ـ.17
 .71ناشناس ،مجمل التواریخ و القصص ،تصحیح نجمالدین سیفآبادی ،آلمان :دومونده
نیکارهوزن ،1733 ،ج ،1ص 777و 741ـ.730
 .71منهاجالدین سراج ،ابوعمر عثمان جوزجانی ،طبقات ناصری ،تصحیح عبدالحی حبیبی،1717 ،
تهران :دنیای کتاب ،ج ،1ص12ـ 14و 177ـ.143
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 .37استنفورد برای افاده مفهومِ تسلسل و دامنهداری ،از لفظِ «توالی» بهره برده است« :رویدادها
جایگزینِ یکدیگر میشوند .به دلیل وجودِ رکنِ توالی ،مخاطب مدام میپرسد« :بعد چه اتفاقی
افتاد؟» .مورخ توالیِ رویدادها را تعیین و آنها را بر اساسِ ترتیبِ زمانی یا منطق علیت ،در یک
توالی میگنجاند» (استنفورد ،مایکل ،درآمدی بر تاریخپژوهی ،ترجمه مسعود صادقی ،اول ،تهران:
سمت ،1734 ،ج ،1ص113ـ .)113تعریفِ ارائه شده در این مقاله ،ضمنِ برخورداری از
مشابهتهایی با تعریفِ استنفورد ،واجدِ مؤلفههایی همچون زمانمندی و تسلسل میباشد که تعریفِ
وی فاقدِ آنهاست.
 .38البته در تعریفِ ارائه شده از رخدادِ تاریخی و ویژگیهای برشمردهشده همچون تسلسل و
دامنهداری ،رخداد در عرصه تاریخ  2یا تاریخ به مثابه روایت مورد نظر بوده است .بنابراین به
مباحثی همچون علیتِ رخدادها و اینکه آیا علیت را بایستی در ذات یا نفساالمر رخداد جست یا
در روایتِ آن رخداد ،ورود نخواهد شد و یا اینکه مبدأ و خاتمه یک رخداد و پیشزمینهها و
پیآمدهای آن تا حدِ زیادی وابسته به گزینشِ مورخ است و متافیزیکِ علیت و اینکه علیت ،به
رویداد ( )eventبازمیگردد یا به امر واقع ( ،)factموضوعِ این پژوهش نیست.
 .71طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک ،ترجمه ابوالقاسم پاینده،
تهران :اساطیر ،1731 ،ج ،1ص20ـ11؛ مسعودی ،پیشین ،ص37ـ123؛ ناشناس ،تاریخ سیستان،
تصحیح ملکالشعرای بهار ،دوم ،انتشارات پدیده خاور ،1711 ،ص14ـ.13
 .40هدفِ این پژوهش ،تشخیصِ مفهومِ متنِ تاریخنگارانه در سنت تاریخنگاریِ پیشامدرن است.
بنابراین به این مسأله که در تاریخنگاریِ مدرن ،به برخی پدیدههای ساختاریِ اجتماعی و فرهنگی
و اقتصادی به عنوانِ پیشزمینه روایت یا تحلیلِ تاریخی ،پرداخته میشود و لزوماً همه این گونه
پیشزمینهها زمانمند نیستند ،اعتنایی نخواهد شد.
 .41طبری ،پیشین ،ج ،1ص.123
 .42ر.ک :رافعی قزوینی ،عبدالکریم بن محمد ،التدوین فی اخبار قزوین ،تحقیق عزیزاهلل عطاردی،
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نقشِ «موضوع» در روشن ساختن مفهومِ «متنِ تاریخنگارانه»

بیروت :دار الکتب العلمیه1133 ،م ،ج ،1ص7ـ71؛ حاکم نیشابوری ،ابوعبداهلل ،تاریخ نیشابور،
ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری ،تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ،اول ،تهران :نشر آگه،
 ،1731ج ،1ص722؛ ابونعیم ،حافظ ،ذکر اخبار اصبهان ،ترجمه نوراهلل کسایی ،اول ،تهران:
انتشارات سروش ،1733 ،ج ،1ص14؛ سهمی ،حمزه بن یوسف ،تاریخ جرجان ،زیر نظر محمد
عبدالمعیدخان ،چهارم ،بیروت :عالم الکتب1133 ،م ،ج ،1ص44؛ واعظ بلخی ،ابوبکر ،فضائل بلخ،
تصحیح عبدالحی حبیبی ،ترجمه عبداهلل بن محمد بن محمد ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،1710 ،ص

71 ،13 ،11ـ771؛ ابوالشیخ ،ابومحمد عبداهلل بن محمد ،طبقات المحدثین باصبهان و الواردین
علیها ،تحقیق عبدالغفور عبدالحق برالبلوشی ،دوم ،بیروت :موسسة الرسالة1112 ،م ،ج ،1ص.200
 .43شاید رخدادهای زندگیِ شخصیِ پادشاه یا حاکم از این حیث استثنا باشد؛ بهویژه از آن مقطع
از زندگیِ وی که بر تخت جلوس کرده است.
 .44باستانشناس ،مورخ و انسانشناس استرالیایی که باالخص آثار پیشاتاریخی وی مورد توجه
است.
 .41آرام ،پیشین ،ج ،1ص.41
 .41ناصرخسرو قبادیانی مروزی ،سفرنامه ناصرخسرو ،تصحیح محمد دبیرسیاقی ،تهران :انتشارات
زوّار ،1737 ،ج ،1ص.114
 .43ابن حزم ،علی بن احمد ،جمهرة انساب العرب ،لجنة من العلماء ،بیروت :دار الکتب العلمیة،
1407ق ،ج1؛ ابن کلبی ،هشام بن محمد ،جمهرة النسب ،عبدالستار احمد فراج( ،بیتا)؛ کیاء
گیالنی ،پیشین ،ج ،1ص7ـ( 21به استثنای  70صفحه نخستِ سراج االنساب که تحتِ عنوانِ «در
بیان مناقبِ سالطین صفویه» و به بهانه مدح صفویه ،به برخی رخدادهای تاریخی همچون جنگ
سالطین ازبک در جام کرمان ،صلح پادشاه روم ،واقعه شیروان ،واقعه رشت و واقعه استرآباد اشاره
شده است).
 .43ابوعبداهلل محمد بن سعد ،مشهور به کاتب واقدی ،مؤلف کتاب الطبقات الکبری که به بیان سیره
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پیامبر و شرح حال صحابه و روایت علمای اسالم اختصاص دارد.
 .41احمد بن یحیی ،مورخ ،جغرافیدان ،ادیب ،شاعر و نویسنده اواخر قرن دوم هجری قمری است
که عالوه بر انساب االشراف ،کتاب فتوح البلدان نیز از آثار اوست.
 .10ابن اعثم ،احمد ،الفتوح ،ترجمه محمد بن احمد مستوفی هروی ،تصحیح غالمرضا طباطبائی
مجد ،تهران :آموزش انقالب اسالمی.1732 ،
 .11ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،محمد عبدالقادر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة1410 ،ق،
ج ،1ص11ـ13 ،11ـ31 ،34ـ 31و 31ـ.170
 .12روزنتال ،پیشین ،ج ،1ص.141
 .17دولتآبادی ،یحیی ،حیات یحیی ،پنجم ،تهران :عطار ،1731 ،ص.10
 .14روزنتال ،پیشین ،ج ،1ص.114
 .11ابوعبداهلل حمزة بن حسن اصفهانی ،ادیب ،لغوی و مورخ ایرانی که بیشتر کتابهای وی در

زمینه نحو و لغت و ادب عربی بوده است .از مشهورترین آثار وی میتوان کتاب «سنی ملوک
االرض و االنبیاء» را نام برد.
 .11قنوات ،پیشین ،ص24ـ23 ،21ـ .70در آن جا اشاره شده که بارتولد (م1170م) کتب
فرهنگنامه (محلی دینی) را کتبِ دینی و خارج از حوزه تاریخنگاری برآورد نموده است.
 .13زینلی ،پیشین ،ص.10

