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معرفت تاریخی و عینیت تاریخ از نظرگاه مقریزی
تاریخ دریافت11/11/3 :

تاریخ تأیید19/3/1 :

دکتر زهرا روحالهی

امیری

دکتر صادق آیینه

وند

پرسش از امكان معرفت تاريخي و عينيت تاريخ يكيي از غدغدي هيا ممي
فيلسوفان انتقاغ تاريخ غر گذشت و امروز بوغه است .ايي پرسيش ي ارت يا
مستقي با مقول علميت تاريخ غارغ خواستار آن اسيت ي تياريخ باييغ فيار از
هرگون نگاه شخصي و ارزشي عرض گرغغ و غر اي صورت است

ميتوانيغ

غر جايگاه علمي قرار گيرغ .بنابراي اهميت اي موضوع با بررسي آثيار تياريخي
مورخان مسلمان ب جمت وا او مفموم عينيت تاريخ و امكان معرفت تياريخي
مورغ اهتمام نويسنغه قرار گرفت .مفاهيمي چون امكان معرفت تاريخي و عينيت
تاريخ و م احثي چون غخاليت ارز هيا و گينينش غر تياريخا چيارچون ايي
تحقيق را تشكيل مي غهنغ .نويسنغه غر اي مقال بر آن است تا ب بررسي غيغگاه
تقيالغي مقرين (م )548 .غر قالب مفاهي گفت شغه بپرغازغ .غر پژوهش انجام
شغه مشخص گرغيغ مقرين حصول شناخت تاريخي را امكانپيذير مييغانيغ و
 دانش آموختة دکتری تاریخ اسالم دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 استاد دانشگاه تربیت مدرس.
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راه وصول آنرا محغوغ ب ابنارها ماغ و حسي نميغانيغ .از ريرد غيگير از
غاغهها مقرين چني بر ميآيغ

عينيت فار از ارز

گيذار محيال اسيت

اما ن ب بما تأثير ارز ها بيرا تحرييي ييا همسيو سياز تياريخ بيا پييش
فرضها مق ول مورخ.

واژههاي كليدي :تاریخنگاري ،مقریزي ،معرفت تاریخي ،عینیت تااریخ ،ارزشهاا در
تاریخ ،گزینش در تاریخ.
مقدمه

در هر پژوهش تاریخي ،نوع نگاه و رویكرد مورخ با هاااو و درا او از هيابي با
معرفتشناسي منجر ميشود .در این نگاه آو چ دنبال ميشود آو اسات ها تااریخ چا
دیدگاهي را ب مورخ براي شناخت هااو ،انياو ،هيبي و آفرینش داده است .در این هاا
تاریخ ب عنواو منبعي معرفبي براي شناخت هایگاه انيااو در هاااو معرفاي مايگاردد.
معرفتشناسي را ميتواو در ابعاد دیگري هم دنبال هرد مانند این ه در علم تاریخ دادهها
ميتوانند ب مورخ در رسیدو ب واقعیت و حقیقت تاریخ همك نمایند.
ب عبارت بابر این پرسش در تاریخ مطرح ميشود ه آیا معرفت تاریخي امكاوپايیر
است؟ این معرفت مي تواند تاریخ را ب عنواو منبعي معرفبي معرفي نمایاد چارا ها اگار
تاریخ ببواند زمین ساز شناخت و آگاهي ب وقایع را فراهم آورد ،یقین و ایماو را بر شناخت
هااو و هایگاه انياو در فرایند حوادث عالم نیز فراهم خواهد هرد.
امكان معرفت تاریخی

س گرایش عمده درباره امكاو معرفت تاریخي وهود دارد .گرایش نخيت ،تفكر سنبي
است ه معرفت تاریخي را معرفبي آیین وار و تطابقي ميداند و هدف خود را رسایدو با
واقعیت تاریخي اعالم ميهند .مورخ در این دیدگاه ،حكم آیین اي را دارد ه در صدد است
آو چ را رخ مي دهد ب طور دقیق ب ما منعكس هند .عینیت در این دیدگاه ،امري ممكن
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و دست یافبني است.

1

گرایش دوم ،مدرنیيم است ه در آو ،واقعیت تاریخي حكم آیین اي غباارآلود را دارد
ه رسیدو ب آو سخت اما با روشهاي خاص علم تاریخ امكاوپيیر است.

9

گرایش سوم ،تفكر پيت مدرو است ه معرفت تاریخي را اماري ممبناع مايداناد و
اعالم ميهند ه ما نمي توانیم ب واقعیت تاریخي دست یابیم .در ایان دیادگاه ،ماورخ در
فضایي از عالیق و ارزشهاي خود ،تاریخ را ميسازد .در این دیدگاه ،انياوها هیچ دیدگاه
مشبرهي با هم ندارند و انياو گيشب و حال مبفاوت است .شناخت در این دیدگاه ،محال
است چرا ه تفاوت شرایط زماني و مكاني مبفاوت انياوها ،این امر را ب وهود ميآورد.

3

با توه ب این امر ،مام ترین ميئل در تاریخ این است ه آیا معرفت تااریخي دسات
یافبني است؟ در این مقال با توه ب چارچوب بیاو شده ب دنباال پاساخگاویي با ایان
پرسش ها برآمدیم ه آیا از دیدگاه مقریزي معرفت در تاریخ امكاوپيیر اسات؟ آیاا ماورخ
مي تواند ب شناخت واقعي در تاریخ دست یابد؟ و چ عواملي عینیات در تااریخ را تادیاد
ميهند؟
تاریخ منبعی معرفتی

دیدگاه مقریزي درباره این ه تاریخ منبعي معرفبي اسات باا عباارتهاایي مشاخ
ميشود ه در اببداي المواعظ آمده است .او در مقدم این هباب ،بعد از آو ه بر حصول
ب حقیقت در تاریخ تأهید ميهند ب سبب اهمیبي ه شناخت تاریخي دارد از خداوند براي
رسیدو ب راه درست ،افعال و اقوال صحیح ،طلب هدایت ميهند .سپس مقریزي ،تاریخ را
منبعي از معرفت قلمداد ميهند ه او در پي آو است ه هرع هایي از ایان منباع عمایم
معرفبي بچشد.

4

نشان دیگر اعبقاد مقریزي بر معرفت بخشي تاریخ این است ها او دیادو و شانیدو
اخبار مبعددي را ه از طریق پیشینیاو رسیده است براي هيب معرفت ضروري ميداند.

5

عبارتي ه او بالفاصل بیاو ميهند ،نشاو مي دهد ه منمور وي از معرفت در این همل ،
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فقط شناخت تحوالت هزئي تاریخ نبوده است .او تأهید ماينمایاد ها انيااو از علاوم و
صنایع شارها ،اقوام ،امتهاي عرب و عجام و اخابالف آرا ،عقایاد و اخباار آنااا آگااهي
ميیابد و از این طریق ،معرفت هيب ميهند.

6

او در مقدم المواعظ و االعتبار بر این نكب تأهید دارد ه ماامتارین فایاده و رماره
تاریخ ،آو خواهد بود ه انياو ب هایگاه هااو پي برد و بداند ه هاااو فااني اسات .او
رمره دیگر این علم را تايیب یافبن انياو ميداند.

7

مقریزي آگاهي از اخبار را در زندگي خود تا بداو دره مام ميداند ه آو را ب عنواو
یك اصل در هلوگیري از خطا قلمداد مايهناد .بناابراین در مقدما اش بار اغاثة االةة

شناخت احوال هااو و رویدادهاي گيشب را عامل فاام علات رویادادها و چرایاي باروز
حوادث ميداند.

8

با توه ب این اهمیت تاریخ ،مقریزي تاریخ را از اموري ميداند ه انياوهاا در اماور
دنیا و امور مربوط ب آخرت از آو بينیاز نیيبند 1.این بدین معنا اسات ها ماواد تااریخي
ميتواند یقینآور باشد تا هایي ه ن تناا ب ایجاد معرفت ميانجامد ،بلك فرد ميتواند بر
اساس دادههاي تاریخ راه نجات را در دنیا و آخرت بیابد.
او تأریر شناخت و معرفت در تاریخ پیامبر و آگاهي از زندگاني ایشااو را در تادریس
فق و قضاوتها یش در مصدر قضا تعیین هننده و هادایتگار عناواو مايهناد و اععااو
مي نماید ه این آگاهي سبب تصدیق ایماو او نيبت ب پیامبر شاده اسات و ایان امار
ممكن نبود مگر با معرفت و شناخت او (پیامبر« .)»بدین هات هباب اةتةا االمةما را
ه در این موضوع نوشب است بابي از اماات علم مينامد.

11

مطالب بیاو شده ،نگاه مقریزي را ب تاریخ ب عنواو یك علم معرفت زا نشاو ميدهد
تا آو ها ه مي تواند ب عنواو ابزاري در هات بازیابي راه صواب و بازشناسي راه خطا با
انياو همك هند .معرفت تاریخي تا آوها اهمیت ميیابد ه اگر شخ

بخواهد در ایماو

خود یقین حاصل هند باید ب تاریخ پیامبر مراهع نماید .نبیج آو ه علم تاریخ ميتواند
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11

ب عنواو منبعي معرفت بخش معرفي شود ه درا انياو را ب هاااو و هيابي ،تحات
تأریر قرار ميدهد.
امكان معرفت تاریخی از منظر مقریزی

مقریزي در اببداي المواعظ بر امكاو شناخت در تاریخ تأهید ميهند 11.از طرف دیگر،
اگر تاریخ ببواند ب عنواو منبع معرفبي محيوب گردد باید بر اساس دادههااي صاحیح و
قابل اعبمادي بنا شود و ببواند شناخب شود .بنابراین اعببار بر این ه تااریخ مايتواناد از
طریق گفب هاي پیشینیاو و اخبار آناو ،اسباب معرفات بخشاي انيااو را فاراهم هناد،

19

ميتواند ب عنواو دلیلي بر امكاو حصول شناخت تاریخ ب عنواو منبعي از معرفت تاریخي
مطرح گردد.
با فرض باال ،مقریزي بر وهود یك حقیقت بیروني انكارناپيیر ه ميتواناد شناساایي
شود معبقد است .عبارتهایي چوو اعلم 13حاهي از این حقیقت است ه مقریازي در پاي
القاء دادهاي است ه از نمر او مي تواند یك حقیقت تاریخي باشد .حقیقبي ه او فرض بر
درسبي آو و شناسایي آو دارد .او گاه براي اربات نمر خود ،روایت را ب اهل معرفت ارهاع
ميدهد 14و با این روش بر درسبي روایت خود مار تأیید ميزند.
عليرغم این گفب ها ه داللت بر درسبي بيیاري از دادههاا و قابال اعبمااد دانيابن
تاریخ است ،گاه مورخ با دورهاي روب رو ميشود ه فاقد هرگونا مادرا ،شااهد و راوي
است و ب هات بعد زماني ،بشر عاهز از دیادو آو باوده اسات .ایان یكاي از مشاكالت
عمده اي است ه منكراو علمیت تاریخ اعالم ميهنند و یكي از پرسشهاایي اسات ها
همواره مخالفاو علمیت تاریخ مطرح مينمایند .آناا بر این ادعا هيبند ه آو چا اماروز
وهود دارد و مرتبط با زماو حال است ب دلیل پیچیدگيهاي دنیاي اماروز قابال شاناخت
نیيت ،چ رسد ب وقایعي ه مبعلق ب گيشب است .مقریزي با اععااو با ایان اشاكال،
راهحل برطرف هردو آو را ب صورت خاص ارائ ميدهد.
اولین راه حل او درباره تاریخ اقوام گيشب و یا پیدایش بشر ه روایتهاي تاریخي و یا
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شاهد و راوي ندارند این است ه او فقط شاادت خدا در هباب آسماني را حجت ميداند.
دومین راهحل براي این نوع گزارش ها ،رهوع ب تاریخ شفاهي آو ملت است .او بیااو
ميهند ه برخي روایت ها و حوادث در زماو خاود ،قابال ضابط نیيابند اماا ایان وقاایع
ميتوانند ب گون اي شایع شوند ه هيي نبواند منكر آناا شود چوو گوشها از آنااا پار
شده است و مورد تأیید همگاو قرار گرفب است.
سومین راه دست یابي ب حقیقت در تاریخ ،رهوع ب اخباري است ه انكار نشدهاناد .او
نيخ نشدو قول هایي را ه درباره یك واقع وهاود دارد دلیلاي بار درسابي و صاد آو
روایت ميداند .او راهحل سوم را رهوع ب راویاو مشاور و مورد اعبمااد مايداناد و ماورد
اعبماد بودو ناقالو یك روایت را منشأ معرفت نيبت ب آو دوراو معرفي ميهند.

15

با این وهود ،این پرسش مطرح است ها آیاا هما دادههااي تااریخي ماورد اعبمااد
هيبند؟ چگون مورخ قادر خواهد بود از سایل عمایم دادههااي در دسابرس ،حقیقات را
اسبخراج نماید؟ مقریزي با وقوف بر این مطلب ،درباره نادرسبي یك روایت با شایوههااي
پژوهشي خود قضاوت ميهند و نادرسبي آو را براي خواننده ب تصویر ميهشااند .ارهااع
روایتها ب عقل و محصور نكردو دادههاي تاریخي ،فقط ب مشاهده و تجرب  ،یاا ارهااع
روایتها ب صاحباو آو علم و یا اسبفاده از شارت راوي و روایت از شیوههاي مبعدد او در
انبخاب گفب ها و داده هاي درست است .البب این امر مامي است ه بیشبر مورخاو بداو
توه نمودهاند و پرداخبن ب آو در حیط موضوع این مقال نیيت.
بنابراین صرفنمر از روش مقریزي در ارائ روایتها ،دیدگاه وي بر وهود یك واقعیت
بیروني حكایت دارد ه با اسبفاده از ابزار و روش خاص ميتواند ب حقیقت آو دست یابد.
با توه ب این گفب ها ،رویكرد مقریزي در باب حصول معرفت تاریخي ایجابي است .او ن
تناا ب دست آوردو معرفت در تاریخ را امكاوپيیر ميداند ،بلك هيب چناین معرفباي را
واهب فرض مي هند چرا ه سبب تقویت ایماو فرد نيبت ب پیامبر و تقویت باورهااي
دیني مي شود و ب فرد در شناخت راه درست و صواب از امور خطا یاري مايرسااند .ایان
هماو تلقي او از تاریخ ب عنواو منبع معرفبي است .مقریزي با توه ب این ه فرد با این
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شناخت مي تواند ب چرایي علل وقایع و وقوع حوادث زماو خویش پي ببرد ب این هار بعد
عقالني ميدهد.
ابزارهای كسب معرفت از نگاه مقریزی

در معرفتشناسي ،این مبحث ه شناخت و معرفت از چا طرقاي حاصال مايشاود؟
بحثي مام تلقي مي گردد .انبخاب هر ابزاري هات رسیدو ب معرفت ب رویكرد معرفباي
فرد مرتبط است .ابزارهاي مبعددي براي رسیدو انياو ب شناخت وهود دارد .از همل این
ابزارها حيي ،عقلي ،شاودي و وحیاني است.
ابزار عقل

ابزار عقالني از عام ترین ابزارهاي شناخت است .بنابر نمر برخي از فالسف  ،این ابازار
در میاو عموم مردم شایع است و دیگر روشها هم ب وهود آو نیازمندناد 16.مقریازي باا
این ادعا ه اعطاي فام و فطانت از هانب خداوند ،ابزاري براي شناخت اخباار گيشابگاو
است ب وضوح ب دخالت عقل و فام ب عنواو عاملي تأریرگايار در فاام تااریخ تصاریح
ميهند و از راه تدبر و تأمل در اخبار ،قدرت شناخت و معرفت در تاریخ را ميیابد.

17

در نبیج مقریزي از عقل ب عنواو یكي از ابزارهاي رسیدو ب شناخت باره ميبارد.
مقریزي حبي در اعببار بخشیدو ب یك روایت تاریخي ،دخالت عقل را هایز ميداند .او در
باب روایت هایي ه حاهي از ب پادشاهي رسیدو عیقام بعد از عنقام در مصار اسات ،ایان
روایت را ب گون اي ميداند ه عقل آو را تصدیق نميهند.

18

مقریزي حبي با صراحت بیشبري ب دخالت عقل در تاریخ حكم ميهند .او در مقدما
عقلي ه بر هباب اغاث االة آورده است تأهید ميهند ه مشاهده و تجرب ميتواناد با
انياو در درا درست وقایع همك نماید اما ب خطرات تجرب شخصاي و مشااهدههااي
عیني نیز توه ميهند .او محدودیت هاي هيماني و تأریرپيیري انياو از تألماات روحاي
وارد شده از محیط را از عوامل مؤرر در چگونگي درا انياو بیاو ميهند و باور دارد ها
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انياو ب گون اي است ه حادر اي بزرگ را ه در گيشب اتفا افباده ب راحبي ميشنود
و آو را هالب و خواندني ميیابد ،در حالي ه حادر اي هوچك ه خود شااهد آو باوده و
آو را با گوشت و پوست خود لمس نموده است با آب و تاب فراواو تعریف ميهند.
بنابراین در انبااي مقدم عقلی خود با اشاره ب آی  961ساوره بقاره و آیا  4ساوره
احزاب تأهید ميهند ه خداوند ب هر ه بخواهد حكمت عطا مينماید و ب هر هس ها
حكمت عطا هند خیر فراواو داده شده است و هز خردمنداو هيي پند نميگیرد 11.ب این
ترتیب او مشاهده را از لوازم اولی شناخت مي داند اما اعببار این نوع شناخت را ب دخالات
عقل و حكمت مربوط ميهند.
از آوها ه پند گرفبن از احوال مردماو گيشب در صورتي مفید خواهد بود ه انيااو
ببواند از آو در زندگي خویش باره برد .او انياو امروز را با انياو گيشاب در بيایاري از
الی ها مشبرا مي بیند چرا ه او را قادر ب درا تحوالت مارتبط باا انيااو در گيشاب
ميداند ب این شرط ه از تكی صرف بر منقوالت هزئي پرهیز نماید و با عقل و حكمات
ب تحلیل اوضاع و احوال گيشب بپردازد .بر ایان اسااس ،انيااو اماروز باا درا حاوادث
نامالیم گيشب مي تواند ب مدیریت خود و تحوالت زنادگي اقادام هناد .از طارف دیگار،
انياو فقط از راه تجرب و مشاهده صرف ،قادر ب دریافت پیامهاي تاریخ نخواهد بود ،بلك
نقش خداوند در هدایت او و اعطاي درایت و عقل براي دریافت این پیامها از نكات بيایار
مام مباني معرفبي مقریزي در تاریخ است.
یكي از فراگیرترین و اببدایيترین ابزارهااي معرفات قاواي حياي ،چشاایي ،بیناایي،
شنوایي ،بویایي و بياوایي است .این ابزار نقشي حياس و مؤرر در شكلگیري معرفتهاي
بشري دارند .ب گون اي ه فقداو هر هدام از اینهاا با همااو میازاو ،فارد را از علاوم
تصدیقي ،تصوري ،نمري و بدیاي مربوط ب آو حس محروم ميهند .البب برخي معبقدند
وهود ابزار حيي شرط الزم براي شناخت است اما شرط هافي نیيت.
ابزار حس و مشاهده

91
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مقریزي عالوه بر عقل ب عنواو یكي از عوامل تأریرگيار بر شاناخت ،با مشااهده و
تجرب ب عنواو یكي از منابع مام معرفبي اعبماد داشب است .بنابراین در مقدما اش بار
المواعظ در بحث رئوس رمانی  ،مشاهده را یكي از راههاي هيب خبر ميداند.

91

اعببار مقریزي براي معرفتهاي عیني و حيي در گفبا هااي مبعادد و مخابلفش در
هبابها ،قابل ردیابي است .ب عنواو مثال او در بیاو باال آمدو آب نیل در موعد غیر مقرر
بیاو مي هند ه مردم ب هات آو ه مبدأ آب نیل و سرچشم آو دور از محل مياكوني
آناا است و از مشاهده آو محروم هيبند ب خطا و اشبباه در ایان امار افبادناد .او عامال
اصلي خطا و اشبباه را عدم مشاهده منبع و مبدأ آب ميداند 99.او پس از قیل و قاالهااي
مبعدد درباره نقصاو و زیادي آب نیل ،با این عبارت بر درسبي یكي از آرا تأهید ميهند ه
آو را مطابق با تجرب شخصياش یافب است.

93

عالوه بر این ،مقریزي بر اساس مشاهدات شخصي خویش ،شكوه و عممات مصار را
ب خواننده منبقل ميهند .او در المواعظ بخش مامي از تاریخ گشاب مصار را باا دیادو
ابنی  ،مياهد ،پلها ،حمامها ،معابد و هنیي ها ب نيل امروز منبقل مينماید94.عاالوه بار
آو ،مقریزي تمامي اتفا هاي تلخ دوراو قحطي مصر را ه در اغاث االة گزارش ميهند
بر اساس مشاهده ها و تجرب شخصي خود بیاو ميهند .ب این ترتیاب او توانياب اسات
بيیاري از واقعیتها را ه همبر مورد توه مورخاو بوده است منبقل نماید 95.با این وهود،
حصول معرفت تاریخي با ميئل دیگري پیوند خورده است و آو این ها آیاا رسایدو با
معرفت تاریخي ميتواند عیني باشد؟ یعني ميتواو تاریخي بدوو دخالات ارزشهاا ارائا
داد؟
عینیت در تاریخ

عیني واژه اي است ه ب دلیل هاربرد غیار دقیاق آو ،اغلاب منشاأ خطاا و آشافبگي
مي گردد .دو برداشت یا معنا از عینیت باید از هام تفكیاك شاوند .نخيات چیازي شابی
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«مطابقت با واقع یا واقعیت» ه مفاوم مبضااد آو عهناي اسات .دوم «قابال تصادیق و
ارباتپيیر» ه مبضاد آو تحكمي است 96.مي تواو مراد از عینیت را حالت شاناخبي فاقاد
تمایالت ،هیجاوها و قضاوتهاي ارزشي دانيت 97.از نگاه عاین گرایااو آرمااو عینیات،
شناخبن یا بیاو چیيبي هااو ب صورتي ميبقل و هدا از عهنیت فارد اسات 98.بار ایان
اساس ،نبایج تحقیق باید با توه ب موضوع و بدوو دخالت گرایشها باشد .در حاالي ها
برخالف نمر این دسب منبقداو ،آناا معبقدند ه این امر ممكن نیيت چرا ه داوريها از
ماهیت عهن فاعل شناسا ناشي ميشود و درسبي و نادرسبي این گزارهها ،ميبقل از تفكر
و احياس مورخ نیيت.

91

در اوج گیري رشد علمي دانشمنداو علوم تجربي و عصر تحوالت سریع هوامع ،علاوم
طبیعي ب عنواو الگویي براي دیگر علوم مطرح شد و روش علوم تجربي ب عناواو تنااا
روش علمي معرفي شد .بنابراین گماو بر این بود ه عینیت از ویژگيهایي است ه بایاد
در هر دانشي ه مدعي مقام و موقعیت علمي است وهود داشب باشد .تلقي آناو از عینیت
این بود ه وقبي ما در مبني ،یك سليل اطالعات را عیني توصیف ميهنیم ،منمورمااو
این است ه داراي چناو هیفیبي هيبند ه هم هياني ه درباره آناا تحقیق ميهنناد،
آناا را ميپيیرند.
در این توصیف ،آو چ مام است تأهید هیفیت عمومي تفكر علمي است یعناي ایان
ه این گون تفكر بيطرفان و عاري از آراي شخصي است .بناابراین مايتاواو آو را با
دیگراو منبقل هرد و آو را تكرار نمود یعني اگر قرار باشد تاریخ ب نحوي ب عنواو علام
پيیرفب شود باید در آو خصیص اي یافت ه مانند علوم طبیعي پاسخگوي نیاز ب عینیات
باشد یعني انبمار داریم ه همال بيطرفي در تاریخ مبجلي باشد.

31

معناي این حرف این است ه ارزش ها و هنجارهاي زندگي خصوصي مورخ با هایچ
وه نباید اهازه دخالت داشب باشد .مورخ مجاز نیيت ه ارزشهاي فردي و شخصي خود
را وارد حوزه هار و مطالعات خود هند 31در این صورت است ه ماورخ مايتواناد تااریخي
عیني و منطبق بر واقع بنویيند .این دیدگاه ه ب دیدگاه آیین اي شناخت معروف است بر
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این باور است ه واقعیت وهود بیروني دارد و معرفت نبیج اتصال با هااو خارج است 39و
علم نبیج هشفیات است 33.بنابراین براي دستیابي ب تاریخ عیني ،مورخ باید با بيطرفي
و عدم دخالت تعصبها ب تحلیل دادههاي تاریخي بپردازد.

34

پرسش اساسي در تاریخ این است ه آیا مي تواو تاریخ عیني و بدوو دخالت ارزشها
نوشت؟ در پاسخ ب این پرسش ،منقداو بر این باور هيبند ه این امر امكاو پيیر نیيت
زیرا هدا نمودو فرد از اعبقاداتش امري ناممكن است .بنابراین هدف عدم دخالت و تاأریر
باورها در تحقیقات است .اتكینيوو معبقد است عینیت فار از ارزشها ،اماري محاال و
ناممكن است 35.والش نیز معبقد است عینیت علمي با عینیت تااریخي مبفااوت اسات .او
تاریخ بيطرفان را ن تناا واال نميداند بلك آو را غیر ممكن ميخواند.

36

ميئل دیگري ه تاریخ را از عینیت دور ميسازد گزینش در تاریخ است اما آیا گزینش
در تاریخ سبب سلب عینیت در تاریخ ميشود؟ و گزینش در تاریخ ب چ معنا است؟ آو چ
اهمیت دارد این است ه اگر تعادات شخصاي ماورخ بار پرساشهااي او تاأریر بگايارد
خدش اي بر عینیت وارد نميشود 37.عالوه بر آو ،عرص اعمال اخبیار مورخ محدود است و
چنین نیيت ه مورخ ببواند ب هر گزینشي دست بزند .گزینشها در حاد انبخااب برخاي
موضوعات و دادهها است .در این مقال  ،فارغ از درسبي یا نادرسبي این نگرشها ،ب دنبال
بازیابي نمر مقریزي در باب عینیت در تاریخ هيبیم.
عینیت در تاریخ از نظر مقریزی

مقریزي چ رویكردي را ب این مقول داشب است .آیا از نمر او ،تاریخ بدوو توه با
باورها و ارزش ها وهود دارد؟ آیا مورخ ميتواند در تحقیقاات ،ارزشهااي خاود را نادیاده
گیرد؟ محدوده تأریرگياري ارزشهاي مورخ تا هجاست؟
با بررسي گزاره هاي ارائ شده ب وسیل مقریزي مشخ

شد ها او حصاول معرفات

تاریخي را امكاو پيیر ميداند .نشان هاي فراواني بر صاحت ایان ادعاا داللات مايهناد.
مام ترین آناا ،اعالم مقریزي بر تصدیق ایمانش باا شاناخت زنادگاني پیاامبر اسات و
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دیگري پیدا هردو راه خطاب و صواب بر اساس زندگي گيشبگاو و حواث روزگاراو قبل و
بحث مام عبرتآموزي از سرنوشت اقوام و ملتهاي پیشین است ه بارها در هبابهااي
او بیاو شده است .این موارد نشاو دهنده این ميئل است ه گزارههااي تااریخي باراي
مقریزي یقینآور و قابل اعبماد هيبند .نگاه او بر این امر قرار دارد ه آو چا در گيشاب
اتفا افباده را مي تواو از راه درست و تبیین مناسب درا نمود و آو چ ب وسایل ماورخ
درا شده هماو چیزي است ه در گيشب اتفا افباده است چوو در غیر ایان صاورت،
دیگر هایي براي عبرتآموزي و پندپيیري از آو باقي نخواهد ماند.

38

جهتگیری مقریزی نسبت به ارزشها

دخالت ارزش ها یكي دیگر از ميایل مام در تاریخ نوشب هاي مورخاو است چرا ها
دخالت ارزش ها در تاریخ ممكن است تاریخ را از ميیر صحیح خاارج نمایاد .ایان امار دو
هات دارد ،اول این ه مورخ بر اساس گرایش هاي خاص و باورهاي خاود از پايگیاري
درست وقایع باز بماند و تاریخ غیر واقعي را ب نمایش بگيارد .از طارف دیگار ارزشهاا و
باورهاي مورخ ،او را در هات سو دادو ب برخي موضوعها همك مايهناد و ماورخ بار
اساس روشي صحیح و با اسبفاده از روایتهاي مورد تأیید ب بخشهایي از تاریخ ه مورد
غفلت قرار گرفب  ،توه نماید بدوو این ه از ميایر درسات خاارج شاود .ایان دساب از
ارزشها مي تواند بر اساس عالیق شخصي مورخ برهيب گردد اما تا زماني ه عالیاق او
در نبایج بررسيها تأریري نداشب باشد ،قابل پيیرش هيبند.
تأثیر گرایشهای مقریزی در موضوعهای انتخابی

هماوگون ه اشاره شد ممكن است مورخ بار اسااس برخاي گارایشهااي مايهبي،
سیاسي و عالیق شخصي ب برخي از موضوعات ،توه بیشبري نشاو دهد .این ميئل تاا
زماني ه او را در گزینش دادهها با اشبباه مواه نيازد آسیبي ب عینیت وارد نخواهد هرد.
مقریزي ب عنواو یك ميلماو داراي گرایش هاي ميهبي و دیناي باوده و گارایش او در
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انبخاب برخي موضوعات ب وسیل او مؤرر بوده است.
ب عنواو مثال ،عالق مقریزي ب اهل بیت پیامبر باعث توه ویژه او ب آناا ميشود
و او را ترغیب ب نوشبن هبابي در این زمین ميهند .مقریزي شاافعي مايهب ،علايرغام
عقایدش ه ميتوانيت مبفاوت با ميهب اهل بیت باشد ب طور ویژه ب ایان بخاش از
تاریخ اسالم ه همبر مورد توه دیگراو بوده و یا بر اساس برخي اغراض تحریاف شاده
است توه نشاو مي دهد .این بخش بیشبر مربوط ب زندگي خانداو پیامبر اسالم اسات
ه بعد از رحلت ایشاو ،مورد بي ماري قرار گرفبند و ب اعبقااد مقریازي در حاق ایشااو
هوتاهي صورت گرفت .او با این دیدگاه ب تالیف دو هباب درباره اهل بیات باا ناامهااي
«ةعرف ةا يجب آلل البيت النبوي ةن الحق علي ةن عداهم» و «النزا و التخاصم فةي ةةا

بين بني اةيه و بني هاشم» ميپردازد .تأهید او در اببداي هباب ةعرف ةا يجب الل البيت بر
این امر قرار ميگیرد ه :
پس به درستي هنگامي كه ديدم بيشتر مردم در حق اهل بيت پيامبر كوتااهي
مي كنند و از حق آنان اعراض مينمايند و در شأنشان اسراف ميكنناد و نبابت
به جايگاهشان در نزد خداي تعالي جاهل هبتند دوست داشتم تا در اين رساله بر
عظمت جايگاهشان داللت كنم تا اهل تقوا را بر بزرگي مقدارشان راهنمايي كانم
تا بدين ترتيب به حد و منزلتشان واقف گردند و هر آن چه خدا به آنها داده باود
تصديق كنند.

39

مقریزي علت اصلي نوشبن این هباب را هياني مي داند ه در حق اهل بیت تقصایر
هردهاند .لفظ مقصره ب نمر ميرسد بر هياني اطال ميشد ه شأو و مقام اهل بیت را
هم نموده و هایگاه اهل بیت را منكر شدهاند 41.او در این هبااب ،هادف اصالي خاود را،
عالق ب راهنمایي این دسب بر عممت مقام اهل بیت عنواو ميهناد تاا هاایي ها باا
گزارههایي ه ارائ ميدهد هُاّال و مقصراو نيبت ب قدر و منزلت اهل بیت وقوف پیدا
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نمایند و این علم سبب تصدیق آناو شود 41.او با اسبناد ب آی  33سوره احزاب ه ب آیا
تطایر معروف است بر این گفبار خود شاهد ميآورد .او تفيیرهاي مبعددي از شیع و سني
درباره این آی مي آورد و درباره دالیل درسبي و یا نادرسبي این اقوال بحث ميهند 49تا باا
اسبناد ب روایتها و دادهها ،تصورات نادرست هاهالو را تصحیح هند.
مقریزي در النزا و التخاصم دشمني بنيامی با بنيهاشام را هادالي دیارین معرفاي
ميهند و ظلم و سبم تاریخي آناو را نيبت ب خاناداو رساول گراماي اساالم تشاریح
مي نماید .هدف او از تألیف این هباب آو است ه هایگاه بني امی را در زماو پیامبر با
همگاو بشناساند .بنابراین او با ادعاي قریش ،مبني بر قرابت باا پیاامبر در رسایدو با
خالفت هدال ميهند .او بر این باور است ه اگر قرابت علت رسیدو ب ایان مقاام اسات
هيي در قرابت و سابق و وصیت نميتوانيت با امیرالمؤمنین حضرت علي رقابت هند.

43

اظاار نمر او درباره خالفت عباسي ،زماني انجام ميشد ه عباسایاو در مصار عامال
مشروعیت بخش ممالیك بودند .او در این هباب ب ظلم و سبم بيحد بني عباس بر اهال
بیت پیامبر اشاره مي نماید .مقریزي این هبااب را در مادت ده ساال اقامات خاویش در
دمشق و در ایام ملك ناصر تألیف هرد .او ب صراحت عباسیاو را ب مانند بنايامیا ظلام
هننده در حق اهلبیت معرفي مينماید و هنایات آناو را ميشمارد.
عبارتهاي مقریزي نشاو ميدهد ه او تاریخ را همراه باا ارزشهااي دروناي ماورخ
داراي موهودیت ميداند چرا ه در مقدم هر دو هباب ،هدف خود را رسیدو ب حقاایقي
مي داند ه تا هنوو مورد غفلت قرار گرفب است .توه ب ارزشهاي دیني در دیگر ارار او
«اةتا االمما » هویدا است .در این هباب نیز مقریزي با هدف برطارف نماودو و زایال
هردو هال از دیدگاو هياني ه شناخبي نيبت ب پیامبر ندارند ب نوشبن ایان هبااب
همت ميهند .او محبواي هباب را براي آو مينویيد ه معبقد اسات انيااو در مناصاب
مام دولبي و اداره والیت ،بدوو شناخت پیامبر و سیره او ممكن است ب ورط گمراهي
و خطا بیافبد و ب این ترتیب بر لزوم پرداخبن ب هباب تأهید ميهند.

44
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غیر از ارزشهاي دیني و ميهبي ،ارزشهاي ملي نیز در انبخاب این موضوع ب وسیل
مقریزي تأریرگيار بوده است تا هایي ه ميتواو تألیف مامترین ارر او ،يعني المةواعظ و

االعتبار را ه درباره وطن مورخ است ،ناشي از حس میان پرسابي و ارزشهااي ملاي او
دانيت .او در مقدم آو ب روشني درباره این سرزمین با عبارتهایي ه نشاودهنده ایان
احياس دروني است مصر را ميقط الرأس خود و وطن خاص معرفي مينماید ه او هم
همبش را باراي حفاظ آراار آو از خطار فناا قارار داده اسات و با هماعآوري اخباارش
ميپردازد 45.ب این ترتیب او با این حس ارزشامند ،نا تنااا با هااتگیاري در تااریخ
نمي پردازد بلك گرایش او ب ميهب و وطن در دور گردیدو از خطا براي خواننادگاو و از
بین بردو خطر از بین رفبن بيیاري از وقایع مربوط ب سرزمینش مؤرر است.
دیدگاه مقریزی درباره دخالت دادن ارزشها در گزارههای تاریخی

در باب عدم عینیت تاریخ ،آو چ مورد تأهید مورخااو و فالساف قارار گرفبا تاأریر
ارزشهاي شخصي مورخ در نبیج گیريهاي تاریخي و تحلیل وقایع است .ایان امار با
عنواو یكي از موارد مخل عینیت تاریخ مطرح ميشود .مقریزي تأریر برخي گارایشهاا و
دخالت ارزشها را در گزارههاي تاریخي سبب ابطال گزارهها ميداند و با این شیوه بر عدم
صحت و هيب این گزارهها رأي ميدهد ب عنواو مثال ،او درباره علت نامگياري یكاي از
هوچ هاي محل مزار ب نام هوچ حيین ،معبقد است:
عامه مردم گمان مي كنند كه قبر حبين بن علي بن ابيطالب در آن است ولي
اين كذب محض افترا و افك است .همان طاور كاه در حااره برجاوان قباري را
متعلق به جعفر صادق ميدانند در حالي كه اين قبر متعلق به اباي تاراب نبشابي
است و قبر ديگر را كه متعلق به يكي از صحابه ميدانند و اينهاا از اكاييبشاان
است .براي اين كه عزتي را براي خود به وجود آورند اينهاا را باه خاود نصاب
ميكنند.

46
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داوري مقریزي در ارائ این روایت ،با بیاو این نكب اهمیت ميیابد ه او با اظااارات
تند بر ضد بنيامی و بني عباس در هباب النزا طرفداري و گرایش خود را نيبت ب اهل
بیت نشاو ميدهد و حبي موهب آو ميشود ه هام عصارانش او را از نيال فاطمیااو
بدانند .او با بيطرفي و واقع گرایي ب ارزیابي این روایت اقدام ميهند .از نمر او انبياب ب
این افراد از آو هات صورت گرفب است ه ببوانند ماوقعیبي در باین ماردم باراي خاود
هيب نمایند.
عوامل محیط سیاسي و اهبماعي فرد ،دوسباو ،اطرافیاو و همكاراو هم ميتوانند با
عنواو عامل مؤرر بر معرفت مطرح باشند .انيااو اگرچا داراي ارادهاي آزاد اسات اماا در
عمل مغلوب اندیش و تصمیم همع است و هماهنگ با همع فكر ميهناد 47.مقریازي باا
درا چنین تأریري ،این عوامل را سبب انحراف فرد از واقعیت و عدم درا حقیقت معرفي
ميهند .بنابراین درباره رد ادعاي ابن حزم در باب نيب فاطمیاو ميگوید:
آن چه ابومحمد در باب انتباب فاطميان گفتاه اسات ...ابومحماد در قرطباه
بوده و پادشاهان آن جا از بني اميه بودهاند كاه از دشامنان ايان قاوم مفاطمياان
هبتند .پس آنها اين نقلها را اشاعه دادهاند تا آن جا كه اين نقلها مشاهور شاد.
در حالي كه كباني هم هبتند كه آنها را از اهل بيت ميدانند.

48

بدین ترتیب ابن حزم تحت تأریر محیط سیاسي اندلس ه تحت حاهمیت امویاو قرار
دارد و همین طور نوشب علماي پیشین یعني نوشب هاي ابن رزام و اخاو محيان گرفباار
اسبنباط غلط و درا نادرست شده است .هم چنین مقریزي با تأیید شعر شاریف رضاي از
علماي شیع ه تأییدي بر انبياب فاطمیاو ب اهل بیت پیامبر است این گون مايآورد
ه او انبي اب این شعر را ب خود رد نمود اما وقبي پدر و برادر شریف ،نيبت ب این اقادام
او خشم گرفبند او قيم خورد ه از روي ترس و تقی این هار را انجام داده است.
مقریزي بر این نكب تأهید ميهند ه بنا بر گفب ابن اریر ،در زماو القادر باهلل عباساي
سندي نوشب شد ه برخي قضات و فقاا بنا بر شرایط خاص مجبور ب امضاي آو شادند.
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مقریزي بر این باور است هياني ه بر صحت این انبياب تأهید دارند ،معبقدناد امضااي
این سند از روي تقی و ترس بوده است و از طرف دیگر احبجاج ب قول هيااني ها با
نيب شناسي علم ندارند ،صحیح نیيت.

41

بنابراین ارائ یك روایت صحیح در صورتي امكاو پيیر خواهد بود ه مورخ در ناایات
بيطرفي ،آرامش و بدوو تعصبات و گرایش ها ببواند روایت تاریخي را ارائ دهد .با وهاود
شرایط خاص سیاسي ه براي فرد ایجاد ميشود تاریخ عیني و علمي دچار خدش خواهاد
بود .بنابراین اظاار نمر شریف را دور از حقیقت اعالم ميهناد چاوو شارایط بیااو یاك
روایت حقیقي را نداشب است .عالوه بر آو ،مرتب علمي افرادي را ه درباره یاك مطلاب
علمي اظاار نمر ميهنند در درسبي ،نادرسبي و عینیت دادههاا حاائز اهمیات مايداناد و
هماوطور ه در روش او نیز منعكس است اعببار دادههاي تاریخي را ب ارائ آناا از هانب
اهل معرفت و صاحباو علم منحصر ميهند .از این هات ،درسابي ایان روایات و اسابناد
مورخاو ب ادعاي افرادي ه در علم نيب سررشب اي ندارند دلیلي بر غیر واقعي باودو و
نادرسبي آو اعالم مينماید.

51

توه ویژه مقریزي ب خلفاي فاطمي و همدردي آشكارش با آناا ،تعااریف ویاژه او از
سادات حيیني مصر 51و پيیرفبن ادعاي انبياب فاطمیاو ب امیرالمؤمنین حضرت علي و
حضرت فاطم (س) 59با وهود انكار این ادعا از طرف مورخااو هام عصار ساني مايهب
وي 53سبب شده است ه عدهاي اعببار هباب هاي او را زیر سؤال ببرند .ب عناواو نمونا
یك نویينده در تحشی بر نيخ خطي اتعاظ بالفاصل پاس از عباارت مقریازي دربااره
نيبت فاطمیاو عنواو ميهند ه رابط نویينده با تكيیب آو چ مبخصصاو درباره اعببار
شجره نيب فاطمیاو گفب اند و تالش او براي تمجید و تحيین اقادامات ایشااو ،توهیا
پيیر ب نمر ميرسد .مقریزي ميخواسب هام از موقعیات فاطمیااو حمایات هناد و هام
گزارشي طرفداران از حكمراني ایشاو بنویيد.

54

این دیدگاه از هانب بيیاري از شرح حالنویياو مقریزي هم بیاو شاده اسات و آورا
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دلیلي برعالق مقریزي ب فاطمیاو دانيب اند .بیاو این مطلاب از هاناب شااگرد او ،ابان
تغري بردي و ابنحجر مؤید این است ه گارایش مقریازي با فاطمیااو از ساوي هام
عصرانش هم احياس شده است 55.ابن حجر ب وصف مقریزي از كتاب ابنخلدون اشااره
ميهند و تعریف مقریزي نيبت ب تاريخ ابن خلدون را بازي با هلمات و طریق هاحمیا
ميداند و ميگوید او با روش بالغت ،هلمات را ب گون اي زینت داده است ه شما چیزي
را حين ميبینید در حالي ه حين نیيت .او تصریح ميهند ها سارور ماا ،مقریازي در
تعمیم ابن خلدوو افراط هرده و این نبوده است مگر آو ه ابن خلدوو نيب بني عبیاد را
صحیح دانيب است و آناا را فرزنداو علي ميخواند او بر این نكب اشااره مايهناد ها
مقریزي معبقد بود این موارد طعن ب سبب مراعات عباسیاو بوده است .ابن حجار ساپس
این نكب را یادآور ميشود ه چوو مقریزي منبيب ب فاطمیاو بود ،دوست داشت ه ابن
خلدوو نيب آناا را اربات هند.

56

سخاوي ،شجره نام مقریزي را در هباابش آورده اسات .در ایان شاجره ناما  ،نياب
مقریزي تا امیرالمؤمنین علي بن ابیطالب ادام ميیابد 57.ب نمر ميرساد اگار بخاواهیم
پيیرش انبياب فاطمیاو ب امام هعفر صاد  را ب هات نگرش رأفت آمیز او نيبت با
بني هاشم و علویاو و یا ب هات همراهي او نيبت ب اصول تشیع بپايیریم و در نبیجا
دخالت این گرایش در ارائ داده ها ب حياب آوریم باید این تيهر داده شاود ها مورخااو
بزرگي چوو ابن عبدالماهر 58،ابن طاویر 51و ابان خلادوو 61اعبباار ادعااي فااطميهاا را
پيیرفب اند .مورخاو و بزرگاني چوو خواه رشیدالدین فضلاهلل ،خواه نصیرالدین طوسي
و حمداهلل ميبوفي بر درسبي نيب فاطمیاو تأهید نموده و این عمل عباسیاو را ب سابب
دشمني و عداوت القادر دانيب اند.

61

از طرف دیگر ،عباسیاو ه این اعببار را مخدوش اعالم هردهاند تا یك قارو پاس از
تأسیس فاطمیاو ،هیچ واهنشي در برابر این نيبنام نشاو ندادناد .اولاین باار در زمااو
حكومت القادر عباسي در سال  419ه است ه هلي اي تشكیل گردید و در آو از قضات،
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فقاا و اشراف خواسب شد تا با رد ادعاي فاطمیاو از آناا برائت هویند .در این هلي تأهید
شد ه فاطمیاو از نيل دیصاو قرمطي هيبند و هیچ ارتباطي باا امیرالماؤمنین حضارت
علي ندارند.

69

عالوه بر آو ،شایع الوهیت الحاهم ،نيخ شریعت ب دسات خلفااي فااطمي و مابام
هردو آناا ب زندق و رنویت ميتواند برگرفب از تبلیغاات منفاي عباسایاو باراي مقاصاد
خاص سیاسي باشد .اگر در زماو این واقع دقت شود ميتواو ب علت این عكاسالعمال
پيبرد .در این دوراو عباسیاو ،بخش اعمم سرزمینهااي خاود را از دسات داده بودناد و
حكومت هاي ميبقل و نیم ميبقل در ایاراو و شامال آفریقاا ،سالط سیاساي و دیناي
خالفت را ب چالش هدي هشانده بودند .ب همین سبب ،عكسالعمل عباسیاو نيابت با
حاهمیت فاطمیاو ه ن تناا از بعد سیاسي بلك از بعد معنوي نیز در تعارض با عباسایاو
قرار گرفب بود ب نمر قابل توهیح است.
عباسیاو براي بدنام هردو فاطمیاو ،آناا را ب قرامط نيبت دادند ،چاوو قرامطا باا
هبك حرمت خان خدا و تغییر در احكام اسالمي ،وها خوبي در میاو ميلماناو نداشبند.
بنابراین علت این انبياب ب آناا و همینطور ب یاود ،یك موضعگیري سیاسي است نا
اعبقادي .فاطمیاو از انبياب ب امیرالمؤمنین حضرت علي موفقیت زیادي ب دست آورده
بودند و با این ادعا مشروعیت دیني و سیاسي ایشاو مورد چالش قرار ميگرفت.
عالوه بر این ادعانام  ،بحث دیگري باز مي شود ه ب اعبقاادات و عقایاد اساماعیلی
مربوط است .بيیاري از مورخاو اهل سنت ب دالیلاي ها بیااو شاد نيابت با عقایاد
اسماعیلی با نگاههاي هانبداران و گرایشهاي خاص سیاسي موضعگیري داشب اند و گاه
نيبتهاي ناروا ب آناا دادهاند .مقریزي با اععاو ب این مطلب در هباب اتعاظ الحنفةا با
صراحت بیاو ميهند:
امروز بيشتر مردم نببت به اعتقادات فاطميان در جهل هبتند و مان دوسات
دارم كه آن چه در كتاابهااي آنهاا بياان شاده و از آن دوري شاده را روشان
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نمايم.

63

ب این ترتیب مقریزي با مراهع ب منابع اصلي اسماعیلیاو ،در صدد تبیاین و روشان
هردو حقایق مربوط ب آناا برآمد.
هبابهاي «النزا و التخاصم في ةا بين بنياةيه و بني هاشم» و «ةعرف ةا يجةب آلل

البيت نبوي ةن الحق علي ةن عداهم» دو نمون از آرار مقریزي درباره بنايهاشام و اهال
بیتپیامبر است .او بدوو توه ب ميهب رسمي خود ب پاالیش دادهها ميپردازد و آراي
مورخاو را در این هبابها نقد ميهند .آراي مقریزي نشاو از آو دارد ها وي نيابت با
برخي گزاره هاي موهود در این هبابها انبقاد داشب است .بنابراین ميهوشد ها بررساي
هدیدي نيبت ب برخي گزارهها و ادعاها در تاریخ داشب باشد.
مام ترین ادعایي ه بني امی براي سام بردو خود از خالفت مطرح مينمایاد بحاث
االئمة من قریش است .آناو بر این عقیده هيبند ه بني امی در نيب با پیامبر مشابرا
بوده و ب همین سبب اسبحقا خالفت را داشب است .آناا با این ادعا ه هلما قاریش،
لفظ عام است و بر هم طوایف و قبایل قریش ميتواند بار معنایي یابد خالفت را مشاروع
دانيبند .مقریزي در رد این ادعاي قریش در برابر امیرالمؤمنین حضرت علي و اهل بیات
پیامبر ب مقایي آناا با خانداو ابوسفیاو ميپردازد .اببدا هایگااه امیرالماؤمنین حضارت
علي را در اسالم ،سبقت او در ایماو ،زهد ،تقوا ،غزوات او ،هیفیت اسالم و قرابت او را با
ابوسفیاو مقایي مينماید و این گزاره را مطرح ميهند ه ابوسفیاو قابل مقایي با احدي
از ميلماناو در این موارد نیيت چ رسد ب حضرت علي.

64

مقریزي ب اسالم آوردو ابوسفیاو ب دست عباس و برخورد پیامبر با او اشاره ميهند
و سپس ب برخوردهاي فرزنداو ابوسفیاو با اهل بیات پیاامبر ،هناگ باا امیرالماؤمنین
حضرت علي ،سم دادو ب امام حين ،قبل امام حيین ،حمل زناو او بر شبرهاي بي
محمل ،اراده بر هشف عورت علي بن حيین ،هشبن فرزناداو عبیاداهلل بان عبااس با
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وسیل بير بن ارطاة و اقدام معاوی در هشبن نا نفار از فرزناداو امیرالماؤمنین حضارت
علي و عقیل اشاره ميهند .او با این توصیفها ،این ادعا را ه آناا ميابحق خالفات و
هانشیني پیامبر بودند زیر سؤال ميبرد 65.هام چناین اسابنباط او از عاادلتارین حااهم
بنيامی یعني عمر بن عبدالعزیز هالب است .او عمر را یك چشم در میاو هوراو توصیف
مينماید و ميگوید:
او اگر عادل بود بر منصبي كه استحقاق آن را نداشت و متعلق به ديگري بود
تكيه نميزد.

66

او در النزا و التخاصم ب تحلیل و بررسي عملكرد بني امی ميپاردازد و باا گازینش
اخبار صحیح درباره هایگاه بني امی در حكومت پیامبر بر نادرسبي بيیاري از اخبار تأهید
ميهند 67.او با این اقدام خویش ،ادعاهاي ایشاو و بني عباس را در قرابت با پیاامبر با
چالش ميهشاند .او با ارائ تصویري روشن از عملكرد آناو و ظلم و سبمي ه بر خاناداو
رسول روا داشبند ب مقایي آناو و راه و روش پیامبر ميپردازد و تأهید ميهناد هجاا
چنین رفبارهایي با سیره و روش پیامبر شباهت دارد.

68

گزینش وقایع

تاریخ پر است از نقل هاي فراواو و مبفاوت ه گاه مورخاو را مجبور ميساازد باراي
نقل واقع درست از میاو چندین روایت ب هاوش بپردازند و از تعداد زیاد روایت ،یكاي را
انبخاب نمایند .یا این ه گاه مورخاو براي نوشبن یك پدیده تاریخي ،عاالوه بار هماك
گرفبن از شواهد و مدارا موهود باید با اسبفاده از قدرت تعقل و تدبر ،وهوه ناپیداي وقایع
را هامل هنند .یا براي تحلیل درست اوضاع پیراموني باید ب تعلیل عوامل مخبلف بپردازند
تا اسبنباطي صحیح از وقایع ب دست آورند.
اگر چ مقریزي در نوشبن هباب هاي خویش ب انبوهي از آرار گيشب توه هرده است
بي تردید ،تردیدي هدي در درسبي بيیاري از آناا داشب است .او ب اخبالف روایاتهاا و
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آراي علما واقف بوده است و ب این مطلب در اببداي المواعظ اشاره مايهناد .با هماین
دلیل براي این ه خود را از اتاام اشبباهات تاریخي دور هند تصریح مينماید ه هر نقلي
از هبابي و از عالمي آورده ب هماو هباب ارهاع داده است تا بدین ترتیب خود را از عااده
خطاهاي دیگراو رهایي بخشد.

61

او بعد از نقل از هباب ،ب تحلیل ميپردازد و علت نادرسبي خبر را ميآورد .با عناواو
مثال درباره حفر راهي بین بالد بربر و اندلس ب دست اسكندر و ساخبن پل بر روي آو و
هنارهگیري هشبي ها در این تنگ ه ب واسط عرض هم با دشواري همراه بوده است ،بر
عدم درسبي این مطالب تأهید مي هند و وهود اخبار ایان تنگا قبال از اساكندر را دلیال
خویش بیاو ميهند 71.او درباره حفر هانال سوئز نیز با هماین ترتیاب بار تصاور برخاي
نویيندگاو مبني بر حفر آو ب دست اسكندر خط بطالو ميهشد.

71

داوری عملكرد مقریزی

رویكرد مقریزي اگرچ از یك طرف نشاودهنده تأریر گرایشهاي دیني و سیاساي او
در بررسي تاریخ ،گزینش مواد و انبخاب موضوعات آو است ،از طرف دیگار نشااو از آو
دارد ه او خود از تأریر گياردو تعصبات و گرایشها در تاریخ مطلع بوده و سعي داشب تاا
با تحلیل درسات و منطقاي از وقاایع و اسابفاده از دادههاا ،نمار درسات را تبیاین هناد.
گرایش ها ،او را از هاده عدالت خارج نكرده و فقط در انبخاب موضوع تأریرگيار بوده است.
نشاو این ادعا این است ه هیچ هدام از نویيندگاو در این باب بر او خرده نگرفبند و این
عمل او مورد انبقاد علماي اهل سنت آو عصر قرار نگرفت.
در حالي ه مورخ بزرگي چوو ابن تغريبردي در باب تحلیل مقریزي درباره حكومت
ممالیك ،از نوشب ها و تحلیلهاي اسبادش انبقاد ميهند و تأهید مينماید ه درباره برخي
مطالبي ه او نيبت ب ملك ناصر برقو بیاو هرده است باید تأمل نمود اما درباره دیگار
موضوعها اظاار نمري نميهند.
ابن تغريبردي بر هر شرح اسبادش بر حكومات ملاك ظااهر و ملاك ناصار ،شارح
هدیدي مينویيد و تحلیل دیگري ارائ ميدهد و ميگوید در باب آو چ مقریزي در این
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باب آورده ،صواب است ه خالف آو گفب شود .او در باب تعاریفي ه مقریازي از ملاك
ظاهر آورده است عكسالعمل نشاو ميدهد و آو را بر ارار توها ویاژه ملاك ظااهر با
مقریزي مي داند .مقریزي در اظااراتش درباره ملك ظاهر ،او را اهل تدین ،اهل گيشت و
بزرگوار معرفي ميهند و او را فرد ميداند غیر از علماي حنفي را نميخواند و ب شادت در
ميهب خویش مبعصب بود .ابن تغريبردي اسبنباط ميهند ه چوو ملك ظاهر ،مقریزي
را ب حكومت خود خوانده بود ،او را ب خود نزدیك هرده و همنشاین خاود نماوده باود و
منصب والیت حيب را ب او واگيار نموده بود این تعاریف از او شده اسات و چاوو دیگار
سالطین مملوا سعي نكردند او را ب خود نزدیك نمایند ،مقریزي هم در بیاو بديهااي
سلطنت آناا ،هیچ امري را فروگيار نكرد و هم آناا را ربت نمود.

79

در این عبارات انبقاد صریح ابن تغريبردي نيبت ب نوشاب هااي اسابادش مشااهده
مي شود اما او بر این باور است ه مقریزي در این زمین معايور اسات چاوو او از اربااب
هماالت در این فن و مورخ زماو است ب گونا اي ها هایچ هادام از معاصارانش با او
نميرسند .او ب دور از دولت بود و هیچگاه سعي نكرد ب آناا نزدیك شود و ب این هاات
از ربت و ضبط قبایح و بدیااي ایشاو دریغ ننمود .ب درسبي ه او رق بود .سپس عبارتي
را از او نقل ميهند ه تا چ زماو مدح ميهني و هجو ميهني؟ پاسخ داد تا زمااني ها
نیكوهار نیكي نماید و بدهار بدي.

73

این داوري ابن تغريبردي درباره اسبادش ،در فام این مطلب ه مقریزي تا چ اندازه
در شرح حال افراد ،انصاف را رعایت ميهند هافي است چرا ه مقریزي با وهود تعریفاي
ه از ملك ظاهر مينماید او را سبكسر و ناداو خطاب ميهند و هيي ميداند ه اموال
فراواني را علي رغم هم همبودهایي ه دولت باا آو مواها باود ،تلاف نماود و زحماات
فراواني بر دولت تحمیل هرد ولي ایان مشاقات ،بعاد از او مشاخ

شاد و چاوو دوراو

حكومت وي طوالني نشد ،فرصبي فراهم نبود تا مدح یا عم وي گفب شود.

74

این امر ،بیاوگر آو است ه مقریزي بدوو در نمر گرفبن ارتباطش با ملك ظاهر با
توصیف ویژگيهاي این پادشاه مي پردازد .مقریزي ب دلیل فجاایع زیاادي ها در دولات
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ممالیك اتفا ميافباد از هم مناصب دولبي فاصل گرفات .وي حاضار نشاد حباي چناد
صباحي در منصب قاضي القضاة خدمت نماید و ب تادریس و نوشابن روي آورد .او باراي
مدتي ترا وطن نمود و مدتي در مجاورت هعب سكنا گزید .ایان فاصال سابب شاد تاا
راحت تر ببواند حوادث زمانش را تحلیل هند اما افرادي چوو ابان تغاريباردي با سابب
اتصال ب حكومت و مناصب حكومبي سعي در پوشش وقایع داشب و از بیاو هم آو چا
منزلت و مشروعیت حاهماو را با خطر مواه ميهرد ،طفره ميروند .ب عنواو نمون  ،او در
این باره ميگوید:
ملك اشرف برسباي در مدت حكومت خود ظلم ببيار كرد و شيخ تقيالدين
هم چيزهاي خوبي كه درباره او ميگفتند از بين برد البته او معذور بود.

75

نتیجهگیری

اعببار سنجي و عینیتیابي گزارههاي مورخاو با روش هدید و شیوههایي ه مورخااو
غربي ارائ نمودهاند امري است ه دیر زماني از آو نميگيرد اما این امر هماواره دغدغا
بيیاري از مورخاو ،علما و فقااي ميلماو از سدههاي پیش بوده است تا ببوانند با شناخت
رق یا نارق بودو افراد ،در اعببار آرارشاو داوري نمایند .باید اعبراف هرد ها ایان هااري
بيیار مشكل است و شاید درباره هم دادههاي مورخاو امري غیر قابل اهرا باشد .با ایان
حال در این تحقیق با روش ارائا شاده در فلياف انبقاادي تااریخ باا اسابفاده از برخاي
روشهاي موهود ب ارائ دیدگاه مقریزي در باب عینیت تاریخ پرداخبیم و مشخ

شد ه

او رسیدو ب معرفت تاریخي را امري ممكن و حبي واهب تلقي ميهند .الببا او تااریخ را
ب عنواو منبعي معرفت بخش معرفي مي نماید و عالوه بر آو ،معرفات تااریخي را قابال
حصول ميداند.
درباره این ه آیا ارزشهاي وهودي مورخ و دیدگاههاي او تأریري در تاریخنگاري دارد
با اندا عبارتهاي اشاره شده از هانب او مواه ميشویم ه نشااو دهناده ایان ميائل
است ه او از تأریر عوامل مخرب محیطي ،اعبقادي و سیاسي بر رویكارد افاراد در تااریخ
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31

آگاه بوده است .تا هایي ه این تأریر در انحراف مورخي ،چوو ابن حزم درباره نيب ناما
فاطمیاو و هاتگیري ناصحیح او مؤرر بوده است.
او شرایط سیاسي حاهم بر مصر در زماو خود را سبب هال و انحراف مردم از اعبقااد
درست نيبت ب فاطمیاو مي داند .او حبي این تلقي را در نوشبن النزا و التخاصم نشااو
مي دهد و با نوشبن این هباب از رویكرد بيیاري از مورخاو گيشب در توهی حكومت بني
امی و بني عباس انبقاد ميهند .با توه ب این موارد ميتوانیم مقریزي را مورخي معرفاي
نماییم ه تاریخي عیني را باور دارد ه ميتواند حاوي و حامل ارزشهاي مورخ باشد و با
گزینشي صحیح اخبار گيشب را انبقال دهد.
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 .40مدرس حباحباي  ،ةكتب در فرايند تكاةة ،ترجمه هاشم ايزدپناه ،تهران :كارير،8717 ،
ص  .17
 .41مقريزي ،ةعرف ةا يجب آلل البيت نبوي ةن الحق علي ةن عةداهم پيشاين ،ص  831ا
 .831
 .42همان .
 .43همر ،النزا و التخاصم صالح الرردان  ،ب جا :الهدف االعالم ،ب تا ،ص  .71

 .44ر .ك :مقريزي ،اةتا االمما بما للنبي ةن االحوال و االةوال و الحفده المتا پيشاين،
ج  ، 8ص  .7
 .45همر ،المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و اآلثار پيشين ص  .102
 .46همان ج  ،7ص  .833
 .47حفيظ اهلل رالدي ،پيشين ص  .701
 .48مقريزي ،اتعاظ الحنفا جمال الدين الشيال ،قاهره :ب نا ،8173 ،ج  ،8ص  .83
 .49همان ص  .77
 .50همان .
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 .51مقريزي ،المواعظ پيشين ،ج  ،8ص  .72
 .52مقريزي ،اتعاظ الحنفا پيشين ،ج  ،8ص  87ا  .77
 .53ابن حجر ،ابن تغريبردي و ابن ولكان .
 .54جمالالدين شيال ،ةقدةه بر اتعاظ الحنفا قاهره :ب نا ،8173 ،ج ،ص  .23
 .55ر .ك :ابن تغريبردي ،النجوم الزاهرة مرقع الرراق ،مكتبة الشاملة ،ب تا ،ج  ،3ص 711؛
ابن حجر عسقالن  ،انباء الغمر مرقع الرراق ،مكتبه الشامله ،ج  ،8ص  .171
 .56ابن حجر عسقالن  ،رفع االصر عن قضاه ةصر مرقع الرراق ،مكتبة الشامله ،ب تاا ،ج ،8
ص  .808
 .57ر .ك :سخاوي ،التبر المسبوك في ظ ،السلوك برالق :ب نا ،8117 ،ص  18ا  .13
.58ايمن ؤاد سيد ،الروض البهي الظاهري في خطط المعزي الفاطمي قاهره :ب نا 8117 ،م،
ص  7ا  .3
 .59ر .ك :شمسالدين محمد ابن الزيا  ،الكواكب السيارة في ترتيب الزياره مصر :االيهار،
مكتبة االيهريه للتراث ،ص 837؛ مقدمه ايمن راد سيد ،بر كتاب نزه المغلتين ابن طوير ص  .83
 .60ابن حجر ،رفع االصر عن قضاة ةصر ب جا :ب نا ،ب تا ،ج  ،8ص  .808
 .61عبداهلل ناصري حاهري ،فاطميان در ةصر قم :پژوهشكده حاريه و دانشاگاه ،8731 ،ص
 .731 ،72
 .62ابن اثير ،الكاة ،ب جا :ب نا ،ب تا ،ج  ،81ص  .833 ،2312
 .63مقريزي ،اتعاظ الحنفا پيشين ،ج ،8ص  .13
 .64همر ،النزا و التخاصم پيشين ،ص  .71
 .65همان ص  71ا  .77
 .66همان ص  .71
 .67همان ص  .78
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 .68همان ص  .11
 .69همان .
 .70همان ص  .73
 .71همان .
 .72ابن تغريبردي ،النجوم الزاهرة پيشين ،ج  ،3ص  .813
 .73همان .
 .74همان ص  .833
 .75همان ص  .831

