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 یاسالمقرون میانه در  نگاریبررسی سیر مفهوم تاریخ

 

 

 

 علی اصغر رفیعی دولت آبادی

 

 
 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسالم از دانشگاه شهید بهشتی 

 

 

 

دوران میانه تمدن اسالمی دوران درخشش و شکوفایی علمی ـ فرهنگی بزرگی در تاریخ بشری : چکیده 

در این دوران، مسلمانان به دالیل چندی روی به علم آموزی و گسترش اندیشه ورزی شود. محسوب می

یار ثیر بسآوردند و توانستند در علوم زمان خود سرآمد شوند. آشنایی با ملل دیگر و نهضت ترجمه نیز تا

د، پس نگاری بیگانه بودنشگرفی در بالندگی علمی این تمدن داشت. اعراب قبل از اسالم که با تاریخ و تاریخ

دا نگاری را آغاز کردند. در ابتاز اسالم ابتدا شروع به ضبط شرح فتوح و سیره کرده و در کمتر از دو قرن، تاریخ

گرفت، به نگارش تاریخ پرداختند راویان مورد وثوق صورت میایشان روش نقلی و اخباری صرف که متکی بر 

نگاری توسط فالسفه و حکما، تاریخ نیز دیدگاهی تحقیقی و عقالنی به خود گرفت و روایت ولی در اثر تاریخ

گاران نتاریخ مستلزم توصیف و تحلیل و سنجش بر اساس عقل و خرد شد. سر سلسله جنبان این شیوه که تاریخ

باشند. گذار از تاریخ اخبار گونه به تاریخ تحلیلی د مسعودی و پس از آن مقدسی و مسکویه رازی میخردباورن

باشد که در اثر ادغام فلسفه و علم االجتماع با نگاری قرون میانه میاز مهمترین تغییرات در پارادایم تاریخ

ست. بنابراین مفهوم تاریخ و توسط فیلسوف ـ مورخان قرون میانه همچون بیرونی صورت گرفته اتاریخ 

شناختی مهمی است نگاری در تمدن اسالمی و مخصوصا قرون میانه دارای سیر تغییر و تحول معرفتتاریخ

 اد.نگاری مورد شناسایی قرار دکه بر اساس آثار تاریخی نگارش شده و دیدگاه مورخان نسبت به تاریخ و تاریخ

خردباوری، فلسفه، تاریخ، علم نهضت ترجمه، نگاری، تاریخ تمدن اسالمی، سیره نویسی،ها: واژهکلید

 تاریخ تحلیلی  شناسی، معرفت االجتماع،

 

 مقدمه

دین اسالم در سرزمینی به دور از عقالنیت و تفکر سر برآورد ولی با توجه به پتانسیل عظیمی که در بطن آن وجود داشت و    

دعوت آشکار آن به تفکر و اندیشه ورزی و حمایت عملی از آن، مدت زمان زیادی طول نکشید که توانست مرزهای شبه جزیره 

ز با دیگر ای نیبا شکوه را ایجاد نماید که نه تنها از لحاظ جغرافیایی، بلکه از نظر اندیشهعربستان را در نوردد و تمدنی بزرگ و 

های بزرگ جهانی قابل مقایسه است. این دعوت به عقالنیت با آشنایی مسلمانان با ملل دیگر و آثار علمی آنها موجب تمدن

 انهیران مدوقالب آن به اندیشه ورزی پرداختند. مقطعی از گیری  سنتی عقالنی در حوزه تمدنی اسالم شد که متفکران در شکل
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است که حتی عصر اومانیسم و خرد در جهان اسالم  شهیاند یی(، دوران شکوفایچهارم و پنجم هجر ی)سده ها یتمدن اسالم

خرد  ییوفاشک آنحاصل  (. لذا یک سنت فربه عقل محور ایجاد شد که5731)کرمر، و رنسانس اسالمی نیز نامیده شده است

ه رشت یرگی مختلف و شکل یعلم در حوزه ها یکه باعث اعتال ی استمیعظ انیو خردگرا شمندانیسر برآوردن اند بشری و

مندان و خردگرایان بزرگ و مشهور اسالمی است شیاند  شاهد بر این مدعا دانش مسلمانان شدند. لمرودر ق دیجد یعلم یها

 ا،نیابن س ،یابوالحسن عامرفارابی، شد؛ نیز  رنسانس و ییتمدن غرب به عقل گرا یآور یالهام بخش روآثارشان  یحت که

گوید در سده چهارم هجری که عصر خردگرایی و اومانیسم چنانکه دکتر شفیعی کدکنی می .گرانیابن رشد و د ،یراز هیمسکو

اریخ، فلسفه و غیره نیز در اوج و شکوفایی است، ساختار ساختارها در اوج است و به تبع آن ساختارهای خُرد همچون ادبیات، ت

هستند. تمایزی که فرهنگ ایرانی و ساختار کالن آن در سده چهارم داشته و در معیار کره زمین یک اوج به شمار می رود، 

ره عکه با دیکتاتوری اشا« ظنّ»، نه حجیت «یقین»چیزی نبوده است جز آزادی خرد و استوار بودن ساختار ساختارها بر حجیت 

  (.5711بر ذهنیت جامعه تا به امروز مسلط شده است)شفیعی کدکنی، 

ای نزد اعراب نداشت، در تمدن اسالمی شروع به بالیدن و به سمت اعتال رفتن کرد. با ظبط اقوال و نگاری که سابقهتاریخ      

ن عرصه گزارش از گذشته، پرشی به وضعیت نوینگاری شروع شد ولی با قدم گذاشتن حکما در رفتار بزرگان اسالم به نوعی تاریخ

ل و شد، از آن پس مستلزم تحلیدر مفهوم تاریخ پدید آمد. تاریخ که تقریبا تا اواخر قرن سوم به شیوه نقل اخبار نگریسته می

 آورد. توانست اثبات کند و بپذیرد به نگارش در میتوصیف شناخته شد و مورخ هر چه را با عقل می

 یسینو خیها و ابعاد آن در تارجنبه یداشت که برخ ییها یژگیمولفه ها و و چهارمسوم و قرن  یو فرهنگ یجتماعساختار ا   

با علوم  نایرانیمسلمانان و ا ییتوان به نهضت ترجمه و آشنا یساختار را شکل دادند، م نیکه ا یفکر یها انی. از جرافتیبازتاب 

ها و وه. گردیعصر دم یفکر یبه فضا یدیروح جد دیآن تضارب و برخورد آرا و عقا یاشاره کرد که در پ یونانی یو فلسف یعقل

مودند. در ن فایا ینقش مهم یو انتقاد یدر گسترش تفکر عقالن هیلیچون معتزله، اخوان الصفا و اسماع زین ییخردگرا یفرقه ها

توجه  و ییاگرایدن ،ییگراعقل ،یخردورز یجوانه ها نیفراهم شد تا نخست یتها فرص انیساختارها و جر نیا ریدوره تحت تاث نیا

مندان، ساختارها دانش نیا ریتحت تاث رانیکند. در غرب و شرق ا دایپ ییایمجال رشد و پو ییگراو علم یو تجرب یعیبه علوم طب

ند. در ظهور کرد یرونیب حانیو ابور نایس یبوعل ،یراز ه،یمسکو یابوعل ،یدیتوح انیچون ابوح ییخردگرا لسوفانیمورخان و ف

چهره  یرا که طبر یو سنت ینقل خیبودند که اصول مکتب تار ییگروه ها نیمعتزله از نخست ،یفکر یگروه ها و فرقه ها انیم

مفسران و  ن،متکلما یبه جا لسوفانیعصر رجال، دولت مردان، دانشمندان و ف نیدر ا .قرار دادند دیشاخص آن بود، مورد ترد

 (7 ص ،5737 قیداری، قدیمی). نشستند یسینو خیو تار ینگار عیوقا گاهیمحدثان در جا

سوال اصلی که پژوهش به دنبال پاسخ گویی به آن برآمده این است که اساسا در مفهوم تاریخ در قرون میانه اسالمی تغییری    

 نگاری توسطبوده است؟ در سیر تاریخرخ داده و یا اینکه تاریخ نگاری ساختاری بدون تغییر از صدر اسالم تا دوران معاصر 

ونه گای که مد نظر داریم ایننگاری رخ داده است؟ همچنین فرضیهمسلمانان در قرون میانه، چه تغییرات مهمی در پارادایم تاریخ

 های میانه، تغییر و تحول صورت گرفته است. نگاری نزد مسلمانان سدهمفهوم تاریخ و تاریخاست که در 

نگاری در قرون میانه اسالمی، در صدد مشخص اساس پژوهش حاضر با در نظر داشتن تغییر در مفهوم تاریخ و تاریخبنابراین 

 د. باشمیقرون میانه نگاری نزد اندیشمندان مسلمان ساختن کیفیت و چگونگی تغییر در این مفهوم و آغاز و انجام تاریخ
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 نگاری نزد مسلمانانتاریخطلیعه 

اری نگهای دیگر و علمی، تاریخنگاری آشنایی نداشتند و به صورت مرسوم در تمدناز اسالم با تاریخ و تاریخاعراب پیش    

ها بت اندیشه در باب ،است: شعر، انسابهای فکری اعراب پیش از اسالم که به صناعت تعبیر شدهترین فعالیتعمده»کردند. نمی

 نگاری نیز وضعیتکرد بودند. در این دوره هیچ جریان علمی وجود نداشت و تاریخهایی که قبایل را توصیف میو نقل داستان

 (. 571: ص5711آزاد ارمکی، «)پرداختندهای قبایل میها و وقایع و درگیریمشابهی داشت. مورخان عرب تنها به توصیف جنگ

ط به ثبت و ضب نگاری شدند و شروعو تاریخ های نخست صدر اسالم، مسلمین عالقمند به تاریخپس از اسالم و از همان سال   

دانش »، «خرد آواره»به اعتقاد علی امیری در کتاب در خور توجه  یامبر و صحابه و فتوحات اسالمی کردند.حاالت و احواالت پ

بود و معروفترین کتاب جنگ )مغازی( به دست محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی « سیر و مغازی»نخستین مسلمین، دانش 

و مغازی تشکیل شده بود. تعالیم ابن اسحاق از طریق « مبعث»، «مبتدا»ای که او از پیامبر تدوین کرد از سه بخش ست. ... سیرها

شاگردش عبداهلل بن طفیل بکایی به عبدالملک ابن هشام ابن ایوب حمیری رسید. وسیره النبی که امروز در دست است، تدوین 

 (. 713: ص 5731امیری، «)شودبن اسحاق و هم سیره ابن هشام خوانده میهمین ابن هشام است که هم سیره ا

رفتند که  یبنابراین مسلمین در صدر اسالم ابتدا به منظور حفظ سنت پیامبر و اسالم راستین به سمت تدوین سیره و مغاز   

ر گذاشت و با آشنایی مسلمانان با دیگنگاری است ولی رفته رفته این نوع نگارش و ضبط احواالت رو به تکامل خود نوعی تاریخ

ع به نگاری مستند و جامنگاری نزد ایشان، سنت سیره نویسی در تاریخ ادغام شد. پس از آن تاریخ و تاریخجوامع و تاریخ و تاریخ

ه و ه سیرای که پس از نگارش چند مورد تاریخ بر پاییشمندان مسلمان قرار گرفت به گونهدهمراه خردگرایی در مرکز توجه ان

نگاری خردگرایانه در آثار امثال مسعودی، بیرونی، عامری، مقدسی و از همه مهمتر ابو علی حدیث همچون تاریخ طبری، تاریخ

ا در اینج. پس از حمله مغول آثار تاریخی ارزشمندی همچون آثار قرون میانه پدید نیامد لی متاسفانهو مسکویه رازی رخ نمود

 پردازیم. می نگاری در اندیشه مسلمانانتاریخمفهوم اجماالً به سیر 

 

 مسلمانان پیدایش و تکوین تاریخ نگاری 

های آغازین بعثت پیامبر اسالم آغاز شد و رفته رفته بر عمق و غنای آن افزوده شد تا اینکه نگاری اسالمی از همان سالتاریخ   

ه های پیامبر پرداختند کابتدا مسلمین به نوشتن مغازی و جنگدر قرون میانه اسالمی به اوج رشد و شکوفایی خود رسید. در 

یشه ر»نگاری علمی روی آوردند. های دیگر به تاریخشود و پس از آشنایی با آثار تاریخی تمدننگاری محسوب مینوعی تاریخ

تی در جریانات تاریخی را بایسپیدایش فن روایت، سیره نویسی، بیان حوادث و وقایع قبایل، تاریخ عمومی و تاریخ جزئی و دیگر 

های بعدی متفاوت است. مورخان نخستین، بر اساس جویی کرد. انگیزه مورخان صدر اسالم با مورخان سدهقرن اول هجری پی

ها و حوادث جاری و نزول وحی تعهد و تکلیف دینی، وقایع و حوادث مربوط به حضور پیامبر)ص(، ائمه)ع( و صحابه را در جنگ

های بعد انگیزه تالیف کتب تاریخی شکل جدیدی یافت. یعقوبی بر اساس اعتقادات شیعی خود تاریخ . ولی در قرننوشتندمی

 (. 575 ص همان، ،آزاد ارمکی«)بی دست به تالیف تاریخ زدندنوشت و برخی دیگر برای اثبات برتری نژادی و قومی ایرانی یا عر
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اص به ای خثابت و از قبل مشخص نداشت و افراد گوناگون بر اساس عالیق و اندیشهنگاری اسالمی یک روند بنابراین تاریخ   

های دیگر. همچنین روزنتال در ای خاص و برخی به گونهنگاری پرداختند. برخی به مغازی پیامبر، برخی به قوم و قبیلهتاریخ

ه اطالعات تاریخی، در نیمه دوم قرن اول هجری های در بر دارندکتاب»های تاریخی مفید معتقد است که مورد خاستگاه کتاب

ا آمده هنگاری اسالمی ادوار بعد، پیشتر در آنآید که تمامی عناصر تشکیل دهنده تاریخبه نگارش درآمده است. چنین به نظر می

 (.517: ص5711روزنتال، «)است

ه نیز نهضت ترجم ها صورت گرفت.گر و ترجمه و نقل آنها با آثار تاریخی ملل دینگاری نزد مسلمانان با آشنایی آنرشد تاریخ   

 نویسی اولین سرمشقی کهدر تاریخ»کوب به اعتقاد دکتر زرین در رشد و غنای تاریخ نزد مسلمانان تاثیر به سزایی داشت.

ی خود اوقاتی را به (. خلفا و امرای اسالمی در دربارها17: ص 5731کوب، زرین«)هامسلمین پیدا کردند عبارت بود از خداینامه

گذراندند و مشوق مورخان شدند. عالقه آنها به تاریخ ایران و مخصوصاً عالقه عباسیان شنیدن تاریخ گذشتگان عرب و فارس می

 نگاری گردید. ها در امر تاریخها و سرمشق گیری از آنبه شاهنشاهی ساسانیان، موجب ترجمه خداینامه

 

 ساختار علمی قرون میانه اسالمی 

شود، دوران شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی است و به قرون میانه اسالمی که عمدتا قرن سوم و چهارم هجری را شامل می   

فرای  و ریچارد پژوه یک اوج تکرار نشدنی در تاریخ است. برخی از اندیشمندان همچون کرمرعقیده بسیاری از اندیشمندان اسالم

نامند و برخی دیگر نقطه اوجی در تاریخ تمدن بشری که در نوع خود آن را دوران رنسانس اسالمی و عصر زرین فرهنگی می

 کدکنی. ست همچون شفیعیو تکرار ناشدنینظیر بی

ر اوج غیره د کدکنی تمامی ساختارهای اجتماعی اعم از فرهنگی، علمی، اقتصادی، ادبی ودر این دوران به اعتقاد دکتر شفیعی   

شده نیز  نامیده« ساختار ساختارها»ها که گیری از عقل و خرد بشری بودند و بنابراین ساختار کلی حاکم بر اینشکوفایی و بهره

ها جایی که ساختار ساختاردر اوج و نهایت پیشرفت بوده است. البته ممکن است ساختاری نیز در حضیض بوده باشد ولی از آن

 (. 5711کدکنی، اند)شفیعیبع و پیروی از آن رو به کمال و پیشرفت داشتهده، ساختارهای خرد نیز به تتال بودر اوج اع

یکی از ساختارهای قرون میانه اسالمی است که توانست به اوج اعتال و شکوفایی علمی نگاری نیز به هر حال، تاریخ و تاریخ   

یل شود و آثار تاریخی با فلسفه و سیاست پیوند یابد. تاریخ در قرن چهارم برسد و تاریخ نزد مسلمین توانست به علم تاریخ تبد

ری گنگاران خردگرا که عمدتا با فلسفه و علوم عقلی آشنایی داشتند به روایتهجری به صورتی عقالنی نگریسته شد و تاریخ

جایی که تاریخ به عبرت یز دانست. از آنتوان اعتالی این ساختار را موثر در اعتالی دیگر ساختارها نپرداختند. همچنین می

خواند و تاریخ نگاران عمدتا کار خود را یا به سفارش پادشاهان و صاحب منصبان آموزی و تجربه اندوزی از امور گذشتگان فرا می

 دادند، تاثیر قابل توجهی در ساختار سیاسی و تمشیت امور کشوری و لشکری داشته است. ها، انجام مییا تقدیمی به آن

  نگاری مسلمانانهای تاریخروش

برخی به روایت سیره و مغازی تر اشاره شد، گونه که پیشهمانهای مختلفی داشته است. نگاری نزد مسلمانان روشتاریخ   

همت  ایهای محلی و سلسلهبرخی به تاریخی عمومی از جهان و برخی نیز به نقل تاریخ اند،پیامبر و فتوحات اسالمی پرداخته
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ی دست هاینگاری به ابداعات و نوآوریای خود در تاریخاند. در این میان هر مولفی نیز با توجه به ساختار فکری و اندیشهگماشته

ها دیده خاصی نداشت هم شعر و هم قصص هم اخبار در کتابنگارش تاریخ در آغاز روش »العابدینی به گفته زینزده است. 

ای را دنبال کرد که هم در بر دارنده شیوه های تاریخ ادب روش ویژهشد ولی بعدها تحول در آن پدید آمد. ... بعدها کتابمی

العابدینی دو نوع روشی که زین(. 773: ص 5711العابدینی، زین«)نگاری بود و هم از نظر ادبی به بالغت و فصاحت خود رسیدتاریخ

های مسکویه، شمارد، روش مرسل مانند آثار طبری، مسعودی و ابن اثیر و روش ادبی مانند کتاباز لحاظ سبک ادبی بر می

 تنوخی و ابراهیم الصابی را شامل می شود. 

نگاری نام برده که دارای اهمیت ته تاریخخود به طور کلی از سه دس «نگاری در اسالمتاریخ تاریخ»روزنتال در کتاب ارزشمند    

ای است و سومین نوع نگاری محلی یا ناحیهباشند. نوع اول تاریخ عالم یا تاریخ عمومی جهان است؛ دومین شیوه تاریخمی

 نگاری نزد مسلمانان تاریخ معاصر و خاطرات است. تاریخ

ر مفهومی تاریخ نزد مسلمانان، و همچنین دوری از طوالنی شدن در اینجا به دلیل اهمیت تواریخ عمومی و نشان دادن تغیی   

نگاری عمومی اندیشمندان اسالمی پرداخته و سعی در نشان دادن گذار و انتقال رخ داده نزد مورد مباحث، تنها به روش تاریخبی

 نمایم. ایشان می

  تاریخ عمومی

نویسی مسلمانان پس از سیره نگاری است. تاریخ عمومی از جهت اهمیت توان اولین نوع از تاریخرا میمومی تاریخ عنگارش    

چون پس از نگارش چند اثر تاریخی عام از  است در قرون میانه اسالمینگاری های تاریخاز مهمترین نحلهبه خرد و عقالنیت 

رخان گردید و مورخ به عقل مرجع و معیار مواساس خرد و عقل بشری صورت گرفت. جهان، نگارش تاریخ عمومی جهان بر 

به نوعی فلسفه و تاریخ در هم ادغام شدند. ساختار تاریخ عمومی به این صورت است که: . تحلیل و توصیف عقالنی امور پرداخت

: 5731، کوبزرین«)تواریخ عام در بین مسلمین تقریباً همه مبتنی است بر گزارش احوال عالم از هبوط و طوفان تا عصر مورخ»

این روش از تاریخ نگاری ابتدا یعقوبی با کتاب تاریخ یعقوبی تاریخی عمومی از جهان نوشت که در آن از داستان (. در 11ص

پردازد تا تاریخ اسالم و به دوران تالیف کتاب کند و به تاریخ انبیا و پیش از اسالم و اقوام و ملل مختلف میآفرینش شروع می

 شود. خالصه می

، ستاکه به تاریخ طبری مشهور شده« تاریخ الرسل و الملوک»یز با نوشتن کتاب عظیم طبری نمحمد بن جریر پس از وی    

عقلی نبودن تاریخ و عدم . طبری دیدگاهی دینی به تاریخ داشت و در جایگاه یک مورخ بر تاریخ عمومی جهان را ترسیم کرد

عقیده خود را « تاریخ الرسل و الملوک»(. وی در مقدمه 537ـ537: صص 5711کرد)مهدی، دخالت فکر بشر در آن تاکید می

آگاهی از حوادث اقوام گذشته و اخبار و رویدادهای جاری برای کسانی که زمان »دهد: پیرامون موضوع تاریخ چنین شرح می

ها )مخبران و ناقالن( ن. اینشود مگر از راه اخبار مخبران و نقل ناقالاند حاصل نمیها را درک نکرده یا خود ناظرشان نبودهآن

توان مشرب طبری را (. از این سخن می1-3، ص 5طبری، ج«)نباید استنتاج عقلی یا استنباط ذهنی را در آن دخالت دهند

شناخت که به دنبال صرف نقل اخبار و روایات از گذشته و قدما را در نظر داشت و از هرگونه تحلیل و توصیف و دخالت خرد در 

 نمود. خ پرهیز میحیطه تاری
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دست به « مروج الذهب»با کتاب ق( 771)متوفی مسعودی ابوالحسن علی بن الحسین  در ادامه سنت تاریخ نگاری عمومی،   

آثار تاریخی مسعودی و شیوه نگارش او نگاشت. « التنبیه و االشراف»ای از آن را با نام عالم زد و خالصهعمومی نگارش تاریخ 

توان گفت مسعودی در دوران انتقال و گذار قرار دارد و می تاریخ در تمدن اسالمی داردمفهوم تاریخ و نگارشنشان از تغییر در 

. تاریخ که تا زمان وی صرف نقل و روایت اخبار بود، در نظر مسعودی نیاز به دهدبه خاطر جایگاهی که به عقالنیت در تاریخ می

نیمی  «مروج الذهب». در شودعالم نوشته این امر به وضوح دیده می ازاو اریخی که پیدا کرد و در سلسله تو تحلیل و توصیف نیز

باشد. همچنین اطالعات کمی و فلسفی و خوارق و عجائب از کتاب راجع به عناصر تمدنی و تاریخ آن و عناصر فکری و دینی می

 باشد. اهمیت عقل و خرد نزد وی می ( که نشان از717: ص 5711العابدینی، آورد)زینها را هم میو برخی اسطوره

با توجه به تغییر در حال وقوع )گذار به خردگرایی در نگار بزرگ اسالمی در روش نگارش تاریخ عمومی، پس از این سه تاریخ   

پس از مسعودی عقل را داور  کهقرار دارد ق( 711در میانه سده چهارم هجری )مقدسی با کتاب البدء والتاریخ نگاری(، تاریخ

مباحث فلسفی، کالمی، و علمی، چهره تاریخی این اثر را تیره و تار کرده »به عقیده روزنتال  ودهد نهایی در روایت تاریخ قرار می

 (. 511روزنتال، همان: ص «)است

در  . کتاب وی مملو از مباحث فلسفیاستنگاری کمک شایانی کردهمقدسی به پیوند فلسفه و تاریخ و خردگرایی در امر تاریخ   

است. مقدسی ها پرداختهها را سنجیده و به پذیرش یا رد آنای است که با خرد آنشناخت و ذات احدیت و مسائل مورد مناقشه

ای در اهمیت خرد و شناخت آورده و پس از آن به حمد خداوند و سپس به مباحث فلسفی و برخالف سنت رایج، ابتدا مقدمه

می در مورد آفرینش و رد آراء خردگریزان پرداخته و پس از بنا کردن این بن مایه عقالنی برای کتاب، به تاریخ جهان از کال

 (. 5737هجری پرداخته است)مقدسی، 711تاب در سال دوران باستان تا زمان نگارش ک

ایبه از ش»گوید به دنبال نگارش کتابی هستم که نگاری خود اشاره کرده و میبر اهمیت خرد و نقش آن در تاریخ وی آشکارا   

الن های جعاپردازان و برساختهها و از خرافات پیرزنان و مجعوالت قصهها و گزافهدستکاری حقیقت بر کنار باشد و پالوده از یافه

کند که ن را رد میانگیز و معجزات توسط غیر از پیامبرا(. مقدسی انجام کارهای شگفت511حدیث به یک سوی باشد)همان، ص

بدان و آگاه باش که هر کس به معجزات انبیا ایمان داشته »گوید: توان درباره کارهای جمشید دید که میای از آن را مینمونه

آن مسلم باشد و اگر آنچه در این باره یاد باشد باید به چنین چیزهایی ایمان بیاورد، در صورتی که از نظر سند نقل درستی 

تر درست باشد، این مرد بی هیچ گمان پیغمبر بوده است و اگر چنین نبوده پس جعل و تزویر است و خدای آگاهاند کرده

(. گاهی نیز کوشیده است تا برخی از این روایات را، توجیه خردآمیز کند. برای نمونه، تاویل داستان سوار 115است)همان، ص

 (. 111داند)همان، صطغیان او علیه ابلیس میشدن طهمورث بر ابلیس را، خدا پرست شدن طهمورث و 

باور نگاری عمومی قرون میانه اسالمی همچون طبری، مسعودی و مقدسی، مهمترین تاریخهای شاخص تاریخپس از چهره   

ت. شرا به زبان فارسی نگا« تجارب االمم و تعاقب الهمم»خردگرا در تمدن اسالمی، ابوعلی مسکویه رازی سر برآورد که کتاب 

عبرت آموزی از تاریخ به نگارش تاریخ اقوام گذشته گیری از تجارب گذشتگان و وی که فیلسوفی اخالقی بود، به منظور بهره

نمود گری قرار داد و از روایت اموری که غیر عقالنی میمخصوصا ایران باستان پرداخت و خرد را داور و معیار سنجش و روایت

فایده و های بیو تجارب آن. وی که تواریخ عصر خود را آگنده از قصه ارزیابی گذشته است ـ عمده ابوعلی کار»پرهیز کرد. 

آموز است در تاریخ خویش بیاورد. از این رو در چه را برای عامه سودمند و تجربهمیان فقط آندید کوشید که از آنآور میخواب

توانست یافت صرف نظر کرد و حتی از احوال ای نمیها کسی بهرهآن ها که دیگر ازتاریخ خویش از سرگذشت انبیاء و معجزات آن
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پیغمبر اسالم نیز فقط به اجمالی راجع به جنبه سیاسی سرگذشت او اکتفا نمود. در صورتی که از تاریخ ایران قدیم به سبب 

هم در این طرز کار بی اثر تر سخن راند و شاید ایرانی نژاد بودنش توانست شد مفصلفوایدی که در عمل از آن حاصل می

 (. 37ص کوب، همان،زرین«)نبود

های دانش نزد مسلمانان رو به شکوفایی نگاری همچون سایر شاخهنیز در طول قرون میانه اسالمی، تاریخ پس از مسکویه   

امل فی الک»اثیر در کتاب و ابن « الغرر فی سیرالملوک و اخبارهم»ثعالبی در کتاب نگاری امثال تاریخ عمومی با تاریخداشت و 

ترین سورانهجکوب که به نظر دکتر زرین« جامع التواریخ»نویسنده تا زمان خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی و تقریباً « التاریخ

کوفایی شولی نهایت رشد و  .ادامه یافت( )همانجانویسی مسلمین و حاصل یک نوع همکاری بین المللی استترین اثر تاریخو عظیم

نگاری رو به زوال رفت اگر چه آثار تاریخی ساختار تاریخنگاری مسلمین در همان قرن چهارم هجری است و پس از آن تاریخ

ارزشمندی همچون آثار یاد شده در قرون بعدی پدید آمد. تحول مفهوم تاریخ از روایت مستند به راوی به روایت عقل پذیر در 

 اوج آن در تجارب االمم مسکویه قابل مشاهده است. این دوران کامل شده بود که 

خردگرایی و عقالنیت،  روند اضمحالل و خمودی بر ساختار نگارش تاریخ  ازنگاری تاریخبه دلیل فاصله گرفتن در روزگار مغوالن 

ا مرجع و محورشان نگاران سده سوم و چهارم هجری که در برخی موارد عقل تنهنگارانی همچون تاریخو دیگر تاریخ چیره شد

نویسی در ایران بعد از عهد مغول تاریخ». و تنها به مدح و مداهنه پادشاهان وصاحب منصبان مشغول شدند بود سر بر نیاوردند

(. 31ص همان،«)را فوق العاده کم مایه کرد هادقتی در اسناد و روایات کار آندچار فترت شد و مدح و مداهنه مورخان همراه با بی

ی در ایرانپژوهیبازورث معتقد است که رشید الدین فضل اهلل با دست آورد خود در جامع التواریخ نه فقط به اوج دانش همچنین

اطر و یابد)یارشنگاری اسالمی دوران پیش از عصر تجدد یا پیشامدرن دست میقرون وسطی در رشته تاریخ، بلکه به اوج تاریخ

 (. 711، ص 5737دیگران، 

 

 نگاریتاریخشناسی با مردمالجتماع و پیوند علم ا

ای هنموده است. تاریخ نگاران سدهنگاری از دیرباز با علوم مختلف در تعامل بوده و از دستاوردهای آنها استفاده میتاریخ و تاریخ   

ناخت مردم نیز از دوران اند. شنگاری مبادرت کردهگذشته نیز با تبحر در علوم زمان خود اعم از طبیعی و اجتماعی به امر تاریخ

ات اند و میان مطالعقدیم مورد توجه و عالقه پژوهشگران و اندیشمندان بوده است و به منظور شناخت انسان به تاریخ رجوع کرده

 برای شناختن انسان تاریخ مهمترین منبع است. تاریخ»است. به نظر دکتر گاسپاریان االجتماع پیوند برقرار گردیدهتاریخ و علم

دهد، نه از لحاظ انفرادی و دور از جامعه، و انسان در طول تاریخ تغییر و تکامل انسان را از نظر اجتماعی مورد مطالعه قرار می

 (. 5، ص ـ گاسپاریان: ـ«)استپیدا کرده

و متفاوتند ولی هر د توان انسان دانست. اگر چه در روش مطالعه و بررسی آن،بنابراین سوژه اصلی تاریخ و علم االجتماع را می   

دارای تاثیر و تاثر از یکدیگرند. علم االجتماع برای شناخت انسان و شیوه زندگی او چاره ای ندارد جز این که به تاریخ زندگانی 

انسان مراجعه کند و تاریخ نیز برای دادن آگاهی روشن و کامل از شیوه معیشت انسان به ناچار باید از علم االجتماع و اصول 

سلمان نگاران مکه در گذشته برخی از اندیشمندان و تاریخشناختی استفاده کند و در روند تاریخ نگاری به کار گیرد چنانممرد

 مخصوصا در قرون میانه اسالمی چنین کردند. 
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ا مردم مانند علم تاریخ ب»به منظور دوری از خلط مبحث در مورد رابطه علم تاریخ و علم االجتماع باید خاطر نشان کرد که    

شوند چون علم االجتماع ها سر و کار دارد. وقایع اجتماعی فقط در زمان و مکان معین انجام میعضو اجتماعی و نشو و نمای آن

گذرند بنابراین علم االجتماع باید متکی به ها پی در پی میهای جماعت و نشان دادن اصولی که مطابق آن نمونهبا تعیین نمونه

و مختلف تاریخی بوده و روی مدارک آن باید تفکرات عمومی نسبت به تعادل و نیروی محرکه جماعت باشد. ...  وقایع متعدد

شود علم االجتماع با وقایع خصوصی سر کند با این همه آن علم تاریخ نمیعلم اجتماع گرچه به وقایع و اسناد تاریخی تکیه می

 (. 3همان، ص«)اندت که به واسطه این وقایع به وجود آمدهو کار نداشته و مشغول وضعیت عمومی جماعاتی اس

االجتماع در تاریخ نگاری یکی از علل تغییر در مفهوم تاریخ نزد مسلمانان است. حکمای اسالمی که با همین به کارگیری علم   

ری ه شیوه تحقیق فلسفی و نظنگاری پرداختند، مجبور بودند از شیوه نقل اخبار صرف بشناختی به تاریخدید اجتماعی و مردم

روی آورند و بر اساس عقل و خرد، حاصل تامالت خود در تاریخ جوامع را به صورت تاریخ منتشر کنند. نمونه کامل این روش را 

او حاصل پیوند تاریخ و علم االجتماع است و با مرور آن شناخت کاملی « آثار الباقیه»توان ابوریحان بیرونی دانست که کتاب می

وی در  ای هند آشنا شویم.آید. نه اینکه صرفا با تاریخ سیاسی یا قومی و اسطورهاز مردم و جامعه هند آن زمان به دست می

مردم شناسی و علم االجتماع دارای تبحر و صاحب نظر بود و با این پشتوانه به نگارش آثار از جمله تاریخی مبادرت کرد. بیرونی 

حاوی  «آثار الباقیه»و « تحقیق ماللهند»ی و ترویج معرفت تاریخی عقل محور و ترویج آن بود. دو کتاب گذاراز افراد موثر در پایه

های علوم تجربی استفاده کرد و بر دیدگاه های اجتماعی و تاریخی اوست. وی در مطالعات تاریخی خود از فکر ریاضی و روش

 های تاریخی تاکید نمود. عقالنیت و خرد در داوری

تگان شناخت اخبار گذش»نگاری اخبار گونه توسط امثال طبری که معتقد بودند گونه بود که رفته رفته پس از آغاز تاریخاین   

ناخت توان به شاست جز از راه نقل و خبر ممکن نیست. چنانکه از راه فکر و استنباط نمیها را درک نکردهبرای کسی که زمان آن

-نگارانی سر بر آوردند که در نقل اخبار و احادیث نماندند و به روایت( تاریخ31،صکوب، همانزرین«)اخبار گذشته دست یافت.

بته تحقیق در اخبار گذشتگان ال»گری عقالنی و به دور از اغراض و تعصبات نیز بود روی آوردند. ابوریحان بیرونی معتقد بود که 

که مورخ باید فکر خود را از تعصب و قوال قدما رجوع کرد، نهایت آنشود باید به اسناد و ااز راه قیاس و استدالل حاصل نمی

غلبه و پیروی از هوی و ریاست جویی که این همه مانع دیدار حقیقت است پاک کند و دور از تمام این شوایب و اغراض به 

ه نظر باشد. بمی نگاریتاریخ منادی خردگرایی در امرهمین بررسی اقوال گذشتگان همانجا( که «)بررسی اقوال گذشتگان پردازد

کوب ابوریحان بیرونی، رشیدالدین فضل اهلل، و ابن خلدون متقدمان روش علمی تاریخ یا فلسفه تاریخ دکتر زرین

 (. 35اند.)همان،ص

در های وصفی در آغاز کار، است. بدین سان که: نگرش« شناسیمردم»های ایرانیان سده های میانه، یکی هم از جمله دانش   

ود. شو جز آن دیده می« طبری»های پراکنده مورخان تمثل یافته و پیرامون موضوعات گوناگون است، مانند آنچه در تاریخ اشارت

 گردان در باب وصفهای جهانبر پایه نگرش« شناسی وصفیمردم»یا « نگاریمردم»آنگاه شاخه نوینی از مردم شناسی، یعنی 

های گردان مسلمان در سدهها و اقوام گوناگون پدید آمد و بالید. جهانجتماعی و دینی ملتمظاهر فرهنگ مادی و نهادهای ا

 شود به علومنگارانه سهمی بزرگ دارند که در آنچه مربوط میهای مردمای نمایان در گسترش قلمرو این پژوهشمیانه به گونه

 (.311-313:ص 5711است)اذکایی، انسانی اثرات آشکار داشته
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-شمس الدین ابوعبداهلل مقدسی صاحب کتاب احسن التقاسیم، جغرافیانگار مهم سده چهارم هجری نیز دارای گرایشات مردم   

ست، ااست. وی در سیر جغرافیانگاری خود که با سیر و سفر در اقصی نقاط زمین و مشاهدات عینی انجام گرفتهشناسانه بوده

ست. اثر اشناسی است را به رشته تحریر در آوردهنگاری و مردموه طبیعی، سیاسی، مردمنگاری که در برگیرنده وجنوعی جغرافیا

وی حاوی اطالعات عمیق و گرانبها و در برخی موارد جزئی است که در شناخت مردم آن دوران و آشنایی با معیشت و زندگی 

وان از آن تباشد که عالوه بر جغرافیا میفیا میایشان بسیار مفید است. کتاب احسن التقاسیم یکی از ارزشمندترین کتب جغرا

(. بنابراین 55:ص 5715عقاید مردم در مورد مسائل خرافی و دیگرمسائل رایج آن زمان را به درستی درک کرد)رحیمی فر، 

 گیرد. شناسی نیز جای میمقدسی نیز ضمن جغرافیانگاری، در حیطه روش علم االجتماع و مردم

نگاری حمزه اصفهانی در سده چهارم در تداوم شیوه تاریخ «سنی الملوک االرض و االنبیاء»مقدسی و  «آفرینش و تاریخ»   

نگاری در حال برجسته شدن است. مقدسی خود مدعی عمومی بود، با این تفاوت که رفته رفته نقش خرد و عقالنیت در تاریخ

این روند پس از وی ادامه یافت و در مسکویه  قرار داده است. ا مرجع امورنگارش تاریخ بر پایه خرد است و در اثر خود عقل ر

اثر  نیگیرد ولی جنبه فلسفی و عقالبه کار میمسکویه رسد. همان نگاه فلسفی که مقدسی داشت را رازی به اوج و شکوفایی می

لیل حل و روایت تاریخ و تنگاری را به سمت فلسفه و خردگرایی در نقمسکویه مهمتر از مقدسی است. شاید اگر مقدسی تاریخ

ق(، فیلسوف و مورخ بزرگ 715ابوعلی احمد بن مسکویه )م »رفت. آن نبرده بود، مسکویه رازی نیز هرگز به این سمت نمی

اندازد و آن نگاه فلسفی به رویدادهای تاریخی و غور در علل و اسباب حوادث، ایرانی، طرحی نو در تاریخ نگاری عمومی در می

اینان فیلسوفان تاریخ نویسند که از علم االجتماع و (. 113، ص5، ج5711والیتی، «)هاستظهور و سقوط تمدنخاصه تحلیل 

 اند. تحلیل جامعه شناختی در روایت تاریخ استفاده کرده

که به نوعی  توان در بیان احواالت مردم چین مشاهده کردای از پیوند تاریخ و علم االجتماع در آفرینش و تاریخ را مینمونه   

است. در تشریح آداب اجتماعی ایشان به آداب و رسوم ازدواج که از امور شناسی چین نیز پرداختهنگاری به جامعهدر حین تاریخ

ای که با زنی از ایشان ازدواج کند و دخترکی متولد شود و بعد بخواهد از آنجا هر بیگانه»نویسد: اجتماعی است اشاره کرده و می

: 5737مقدسی، «)ای از آن توست و اصل از ماستچه کاشتهگویند آندارند. میفرزند را به او می دهند و مادر را نگاه میبرود 

 (. 113ص

 

 نزد اندیشمندان مسلمان نشینی فلسفه و تاریخهم

ه نگاری در دوران میاناریختر اشاره شد، مفهوم تاریخ در اندیشه متفکران اسالمی و نوع نگاه ایشان به تگونه که پیشهمان   

شد و به صرف جمع آوری اخبار و احادیث اسالمی در حال تغییر و گذار به وضعیتی جدید بود. تاریخ که در ابتدا علم تلقی نمی

ها به ثبت وقایع تبدیل شد، رفته رفته به عنوان علم و با شفاهی و پس از آن به منظور جلوگیری از فراموشی و ماندگاری آن

رای خرد که جایگاهی ویژه بنگاری توسط فالسفه هی علمی به تاریخ نگریسته شد. نگاه علمی به تاریخ همزمان بود با تاریخنگا

ای جدا از علوم دیگر و علمی مستقل البته نه علم به معنای شاخهشناسی خود و روایت تاریخ قائل شدند. بشری در معرفت

هایی که عمدتا عقالنی نبودند فاصله گرفت و به خردگرایی نزدیک شد. اسطوره و روایتهمچون معنای امروزی، بلکه تاریخ از 
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اند و یا در رشته فلسفه و حکمت الهی مانند ترین مورخان اسالمی یا فیلسوفان بزرگی همچون مسکویه و بیرونی بودهبرجسته

 اند. اثیر تحصیالتی داشتهمسعودی و مقدسی و ابن

یر مهمی بر روند تغییر مفهوم تاریخ در قرون میانه داشت. به عقیده محسن مهدی فیلسوفان و متکلمان از فلسفه و کالم تاث   

ها به ماهیت و هدف و شیوه علوم به طور اعم و علوم عملی توجه آن»اند. های غیر مستقیم نیز تاریخ را تحت تاثیر قرار دادهراه

گرفت. در نتیجه افکار تاریخی به موازات فلسفه اسالمی ای قرار میاس مورخان حرفهای اقتببه طور اخص مورد مطالعه و تا اندازه

 (. 531مهدی، همان: ص «)شد، تکامل یافتواکنش افکار مذهبی اسالم نسبت به فلسفه چنانکه در علم کالم ابراز میو به موازات 

ند ای داشتند. ایشان نخستین اندیشمندان مسلمان بودحظهتاثیرگذار و نقش قابل مالمفهومی تاریخ سیر تغییر  نیز درمعتزله    

 گرایی کورکورانه عصر خودکاری و سنتها با محافظهکه منادی خردگرایی و توجه به نقش عقل بشری در عالم اسالمی بودند. آن

سا با نگاری نیز چه ببه شدت مخالفت کرده و سعی در گسترش استفاده از عقل بشری در تبیین امور داشتند. در شیوه تاریخ

ول معتزله نخستین کسانی بودند که اص»شک و تردیدهایی که معتزله مطرح کردند، تغییر و تحول تسریع و به سرانجام رسید. 

ی ها بر مآخذ و شیوه تتبعات تاریخآن بود مورد تردید قرار دادند. تازش آنمکتب تاریخ نقلی یعنی سنتی را که طبری نماینده 

ها لزوم درک عقالنی و کارانه و تقلیدی عصر خود بود. آنها بر روش مذهبی محافظهآن زمان، جزء تازش کلی آنمتداول در 

شان امها زنجیره راویانی بود که نجویی طبیعت و علل اشیاء را تاکید کرده از پذیرفتن اخباری که یگانه حجت برای درستی آنپی

یقین باید مبتنی بر دالئل عقلی »گفتند که (. معتزله می531ـ533همان: ص «)دندکرشد خودداری میپیش از هر خبر ذکر می

ه چچه بالذات معقول است پذیرفته شود و آنشد معنایش این بود که آنباشد و نه روایت محض. وقتی این حکم شامل تاریخ می

 همانجا(. «)نیست رد گردد

آشنایی مسلمانان با علومی که تازه از زبان یونانی ترجمه شده بود، به ویژه جغرافیا و حکمت طبیعی، و گسترش دامنه    

ا برانگیخت. های به افکار و رسوم اقوام دیگر و مطالعه تطبیقی آنامپراتوری اسالم که مسافرت و بازرگانی را تسهیل کرد، عالقه تازه

کردند یا زیر نفوذ معتزله در ی برای مبحث تاریخ به وجود آورد. مورخانی که این مسائل را مطالعه میااین عالقه مسائل تازه

کردند مانند مسعودی، و یا مانند مسکویه و بیرونی فیلسوفان و علمای طبیعی ها را اقتباس میآمدند و بسیاری از عقاید آنمی

ه ها ارتباط داشت. خدمات آنان بوجه کردند که با عالیق علمی و فلسفی آنمستقل الرأیی بودند که به تاریخ از آن جهت عطف ت

اید عقساخت یک مجموعه شان. چیزی که آنان را به هم مرتبط مینگاری به همان اندازه متنوع بود که سوابق و عالئقفن تاریخ

ن نقلی به ویژه کسانی را که مربوط به تاریخ نبود، بلکه یک نحوه برخورد بود. این مورخان بسیاری از مآخذ مورد استناد مورخا

پیش از اسالم بود رد کردند. مسعودی به جای وقایع نگاری سیاسی روی تاریخ فرهنگ و عمران جهان تکیه کرد و مسائل جدید 

اد. قرار دمانند رابطه محیط طبیعی با تاریخ بشر و مقایسه میان ادوار زندگی گیاهی و حیوانی و نهادهای بشری را مورد بحث 

تاریخ  ،مسکویه درباره استفاده عقلی از تاریخ جهان مادی برای مقاصد اخالقی و سیاسی به شرح و بسط پرداخت. به سنت ارسطو

ت بود یعنی فنی که به واسطه آن فرمانروایان و صاحب منصبان عالی رتبه، تدبیر الزم را برای حسن در نظر مسکویه کنیز سیاس

آموزند. بیرونی معلومات خود را در رشته داری، دوستی و طرز رفتار با بیگانگان را میکنند و عوام درس خانهاداره امور کسب می

فلسفه و علوم طبیعی وارد تاریخ کرد و توانست بر مشکالت مطالعه در پیرامون بنیان اجتماعی و عقاید دینی و علمی و تمدن 

یخی تواند موضوع تحقیقات تاراشت فایق آید. بیرونی ثابت کرد که افکار میمعاصر هند که با تمدن محیط خود تفاوت اساسی د

 (. 517ـ517کرد تحت مطالعه درآید)همان، صص که مکتب تاریخ نقلی خود را به آن محدود می« واقعیات»قرار گیرد و عیناً مانند 
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رخان مو ی شور و نشاط علمی بود و فیلسوف ـاهمچنین در غرب تمدن اسالمی نیز تاریخ و فلسفه در قرون میانه اسالمی دار   

های مهم علمی در تاریخ اسالم بوده و حکمای مهمی بزرگی را ارزانی تاریخ تمدن اسالم نمود. اسپانیای اسالمی یکی از سرزمین

کتاب  که فیلسوف و اختر شناس بود ق(711م/ 5131)متوفیاند. در اسپانیای مسلمان قاضی صاعدنیز از این خطه برخاسته

ین کتاب صاعد در ا»تر از آن بود. تر و جامعابوریحان بیرونی ولی کم تفصیل« تحقیق ماللهند»را نوشت که مانند « طبقات االمم»

های گوناگون را تشریح کرد و یک علم کلی مردم شناسی ابداع کرد که در آن تاریخ، دانش، سیرت و زندگی اجتماعی امت

نسبت داده شده است. او پرورش علوم را که تجلیات نفس عاقله هستند مرحله هنی گوناگون بشر نهادهای هر جامعه به قوای ذ

 (. 511همان، ص«)دانست و از این رو جوامع را به دو طبقه کلی یعنی متمدن و وحشی تقسیم کردقاطعی در تاریخ بشر می

ترین مورخان سیاسی در تمام تاریخ یکی از بزرگق( دیگر مورخ اسپانیای اسالمی، 713م/ 5131ابن حیان)متوفی به سال    

ای که درباره زوال قرطبه نگاشته و با معرفتی که به روحیات گویانهانگیز و دلفگار و پیشبا شرح غم»است. به گفته محسن مهدی 

یچ مورخ اسالمی بر او های مردم حاصل کرده و با تحلیلی که از علل انحطاط اسپانیای مسلمان کرده هنوز هفرمانروایان و توده

 همانجا(. «)پیشی نگرفته است

ـمورخ مسلمان در اسپانیا ق(، پس از قاضی صاعد و ابن حیان، واپسین حکیم711م/ 5117سرانجام ابن حزم اندلسی)متوفی    

 اسپانیای مسلمان را دربا اقدام به نقد تورات و انجیل، گروه سه نفری مورخان بزرگ »نگاری خردگرایانه روی آورد. وی به تاریخ

کار مذهبی بود، مع الوصف نقد او بر تورات و انجیل کند. هر چند ابن حزم یک محقق محافظهقرن یازدهم میالدی تکمیل می

کند در تجزیه و تحلیل انجیل و سعی میجوید اکثر بر مبنای عقلی محض صورت گرفته است. او به برهان و مشاهده توسل می

 همانجا(. «)کار ببرد: یکی عدم تناقض باطنی و دیگر امکان ذاتی حوادثی که در آن نقل شده استدو معیار را به 

نگاری مسلمانان قرون میانه وجود دارد: ابتدا مکتبی که تاریخ را در وهله نخست گردآوری بنابراین دو مکتب عمده در تاریخ   

این  .گیرنداالثیر در آن جای می سنتی که طبری و ابن ؛کرداع میدانست و از دخالت عقل بشری در آن امتناطالعات مستند می

مکتبی برخاسته از سنت مسعودی و بیرونی است که تحقیق فلسفی  ،داشت. و دو دیگرگرایانه و حدیثمکتب صرفا جنبه تدافعی 

ایانی شدن آن نزد مسلمانان کمک شنگاری باب کردند. این مکتب بود که به رشد و بالندگی تاریخ و عقالنی یا نظری را در تاریخ

ـمورخان مسلمان از شرق تمدن اسالمی یعنی والیت سیستان و خراسان نگاری نزد حکیمکرد و در نهایت موجب اعتالی تاریخ

 شود گردید. را شامل می آن که شامات و اسپانیای اسالمیتا غرب 

 

 گیرینتیجه

مختلف از دیر باز اهمیت داشته و بشر برای حفظ نام و آوازه خود به ثبت و ضبط تاریخ در گستره زمان و نزد اقوام و ملل    

های مقدس اقدام کرده است. نزد ملل متدنی همچون ایرانیان ها و آموزهوقایع زندگی خود به انحاء مختلف و ادغام آن با اسطوره

یار مهم و در خور توجهی از ایشان نیز باقی مانده است. ولی نگاری رواج داشت و آثار تاریخی فراوان و بسو یونانیان باستان، تاریخ

نگاری محلی از اعراب نداشت. پس از اسالم و در سالهای نخستین در عربستان قبل از اسالم و اساسا نزد اعراب، تاریخ و تاریخ

، به و اقوال پیامبر رابطه داشتند صدر اسالم بود که ابتدا برخی صحابه و سپس فرزندان ایشان و یا کسانی که با راویان احواالت

های پیامبر پرداختند. این نوع گزارش احوال گذشتگان، رفته رفته به فراموشی سپرده شد و نگارش و ضبط سیره و جنگ



 292-239، ص   2931  اسفند،  2، جلد 12علوم انسانی اسالمی، شماره 

 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

211 
 

نگاری آشنا شدند، به نگارش تاریخ روی آوردند. اندیشمندان اسالمی که در نتیجه فتوحات و نهضت ترجمه، با تاریخ و تاریخ

ها در نگارش تاریخ عمومی از جهان صورت گرفت. این روش اگرچه به لحاظ شکلی با سیره نویسی تفاوت داشت و تالشاولین 

گرفت ولی به لحاظ محتوایی و روشی، همانند سیره نویسی به تاریخ عمومی جهان از ابتدای آفرینش تا زمان مولف را در بر می

کرد و همت اصلی وی نگارش ارش تاریخ به سلسله راویان مورد اعتماد استناد میبه صورتی که مورخ در نگو در ادامه آن بود. 

 نگاری و سنجش و تحلیل وقایعتاریخ مستند به راویان مورد وثوق بود. اینان آشکارا بر دوری عقل بشری در دخالت در امر تاریخ

بری نگاری اخبارگونه بنامیم، محمد بن جریر طنیم تاریختوانگاری که میکردند. نمونه بارز این نوع تفکر و شیوه تاریختاکید می

ر نگاری باست. پس از او اگر چه مسعودی کار وی را ادامه داد، ولی شیوه وی در تاریخ« تاریخ الرسل و الملوک»نویسنده کتاب 

اری با فلسفه نگباشد. تاریخنگاری نزد مسلمانان میاساس تحقیق و تحلیل نظری صورت گرفت و نشان از تغییر در پارادایم تاریخ

گاری نو علم االجتماع پیوند یافت و ثمره آن فلسفه تاریخ شد که نهایتا در ابن خلدون به نهایت شکوفایی رسید. این شیوه تاریخ

اوری بخردگرایانه در آثار مطهر بن طاهر المقدسی، مسکویه رازی، ابوالحسن عامری و ابوریحان بیرونی به خوبی رخ نمود. تاریخ

و نگارش تاریخ خردگرایانه با افت و خیز تا زمان حمله مغول در سرزمین های اسالمی و حتی شامات ادامه یافت ولی پس از اثر 

در تمدن اسالمی غروب کرد عظیم تاریخی خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی به نام جامع التواریخ، خورشید درخشان تاریخ 

 انشین روایت خردگرایانه از احواالت گذشتگان گردید. و مدح و مداهنه پادشاهان ج

در این پژوهش مرکز توجه ما بر روی نشان دادن تغییر مفهومی تاریخ نزد اندیشمندان اسالمی از صرف نقل اخبار به سنجش    

ر آمده پرداختیم. نتیجه بنگاری نزد مورخان مسلمان بود که به تفصیل به آن اخبار بر اساس عقل و پیدایش عقالنیت در تاریخ

نگاری نزد اندیشمندان اسالمی دچار تغییر و تحول ای است که به آن اشاره کردیم: مفهوم تاریخ و تاریخاز تحقیق همان فرضیه

شده که این تغییر در سیر این مفهوم و آینده آن بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است. تغییر در مفهوم تاریخ نزد مورخان اسالمی 

با علل بر شمرده شده از جمله پیوند تاریخ با فلسفه و علم االجتماع، موجب خلق آثار تاریخی ارجمندی گردید که تا به امروز 

ی آمدند، اطالعات تاریخای که اگر این آثار تاریخی به وجود نمیباشد. به گونهنیز دارای اهمیت و سودمند در عرصه علم تاریخ می

 ماند. شته بسیار محدود و ناقص میامروزه بشر نسبت به گذ
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