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 پردازی تاریخ و نگاری تاریخ

 واسعی علیرضا سید:  آورنده پدید

 برخری  .نیسر   برخررردار  دراز عمرری  از تاریخ دانش اما دارد، بشر زندگی درازای به عمری تاریخ اینکه با

 می گمان آن برای طرالنی قدمتی خطا، به رانند می سخن آن درباره و زنند می دس  تاریخ نگارش به چرن

 درآمرده،  نگرارش  بره  نام این به که هایی کتاب گرچه ندارد، چندانی دیرینگی تاریخ دانش ما، رانای در .کنند

 مری  روشن ادامه در تاریخ، دانش با تاریخی های کتاب تفاوت اینکه .نیس  اندک اخیر های سال در ویژه به

 روشرمند  دانشری  عنرران  هبر  تاریخ، دانش با میزان چه زنند، می قلم تاریخ حرزه در که آنان راستی به ؛شرد

 دارند؟ آشنایی

 بره  ایرانری  و اسالمی تفکر در تاریخ به پردازندگان بر گذری آن، چیستی بیان و«  تاریخ» سازی روشن برای

 پایران  در و شرد می اشاره آن به نزدیک های فعالی  با تاریخ تمایز به ادامه در و اس  مفید اجمالی صررت

 .دهیم می قرار بررسی مررد را تاریخی داوری معیارهای و پردازیم می تاریخ تعریف به

 تاریخی داوری معیارهای

 تاریخ به پیشین نویسان تاریخ رویکرد .1

 صررت به و اس  برده مؤثر سخ  آنها نگاری تاریخ به دهی شکل در که اس  برده خاصی گیری جه  با

 ارزش فروکاستن معنای به سخن این .اس  کشانده می خاص سریی و سم  به را تاریخ غافالنه، یا آگاهانه

 در کره  اسر   هرایی  فعالیر   از گزارشری  صررفا  بلکه نیس ، آنان مررد در داوری دیگر، تعبیر به و آنان کار

 .اس  پیرسته وقرع به تاریخ حرزه

 عقاید حوزه دانشمندان و ( متکلمینالف

 پیدا انگیزه به یا که اند برده عقاید رزهح دانشمندان و متکلمین اند، پرداخته تاریخ به که افرادی از دسته یک

 بری  و تخریب منظرر به یا و اند نهاده پای نگاری تاریخ گرد در مذهبی و دینی باورهای برای پشترانه کردن

 های داده روی به ای ویژه نگرش اینان ؛اند پرداخته تاریخ در وجر جس  به مخالف های داشته نمایی بنیان
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 براور  تحکریم  بره  گذشرته،  در رویردادهایی  تکره  کردن پیدا با که اند برده آن پی در آغاز از و داشته تاریخی

 وقرای   بره  داورانره  پیش نگاهی با دسته این .سازند استرارتر را خریش عقاید و پرداخته رایج باور یا خریش

 آنان منظر از ای و شد می ترجیه یا نمرد، می ناسازگار آنان های داشته با آنچه طبیعی طرر به و نگریستند می

 مطالرب  تردیرد  بری  هرا،  کتراب  این میان در البته .آمد نمی میان به آنها از ذکری و شد می شمرده اساس بی

 شرکل  انگیزه و رویکرد از تراند نمی هرگز پژوهنده اما شرد، می یاف  فراوانی به ارزشمند، و ترجه درخرر

 هرای  کتراب  .گرردد  پرذیرا  را آن هرای  تحلیل یژهو به و مطالب، همه و ورزد غفل  ها کتاب گرنه این یابی

 ترر  گسترده میدانی در نیز دینی تاریخ های کتاب و اند گرفته شکل هایی انگیزه چنین با عمدتا مذهبی تاریخ

 .هستند تامل و مطالعه قابل منظر، این از

 سرایان سخن و شعرا ادیبان،( ب

 خرریش،  سررایی  سخن عرضه برای مضامینی یافتن ایبر که اند برده سرایان سخن و شعرا ادیبان، دوم دسته

 کره  بررد  تراریخ  در عناصرری  کردن پیدا اینان اصلی انگیزه .گرفتند می بهره تاریخ از و کرده روی گذشته به

 مخاطبران  ترا  کننرد  برخررردار  بیشرتری  جرذابی   از را خرریش  های نرشته یا ها سروده بترانند آن براساس

 اصرلی،  گیرری  جه  اما یاف ، می ظهرر آن پرتر در نیز ملی و دینی های نگیزها گاه چند هر ؛بیابند بیشتری

 پیرسرته  وقررع  بره  کره  گرنه بدان ها واقعی  عرضه و حقایق واشکافی و کشف تاریخ، به ایشان رویکرد در

 بره  رسریدن  بررای  کره  کردند می ترجه نکاتی به یا فشردند می پا نکاتی بر جه  همین به .اس  نبرده برد،

 آن آفررینش  بره  خررد  یافتند، نمی عناصری چنین گذشته، های پدیده در اگر حتی و برد کارآمدتر افشاناهد

 آدمیران  احساسرات  تهیریج  و عراطف تحریک در که قضایایی ویژه به .آفریدند می هایی داستان و زده دس 

 .افتند مؤثرتر

 مبلغان و خطیبان واعظان،( ج

 بره  و غیردینی یا دینی انگیزه با اینان ؛اند برده مبلغان و خطیبان واعظان، اند، پرداخته تاریخ به که سرم دسته

 روی تراریخ  به گذشته، در الگرهایی دادن نشان منظرر به و جامعه، و فرد دهی جه  یا ارشاد اصالح، قصد

 گذشرتگان،  زنردگی  در کره  بررد  آن گروه این اصلی های دغدغه .اند زده دس  تاریخ نگارش به گاه و کرده

 ؛یابنرد  ترفیرق  خراهنرد،  مری  که سریی و سم  به مردم ترده دهی جه  به آن براساس تا بیابند هایی نمرنه

 که آن اصل در همگان اما نیس ، بحث محل چندان گرف ، می صررت قصدی چه به دهی جه  این اینکه
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 از گرهری  گشردن نه عمده، غرض نگرشی چنین در ؛داشتند اشتراک برد، پندشان که جهتی به مردم کشاندن

 بررده  ارشادی مطلرب سری و سم  برای آوردهایی دس  یافتن بلکه گذشته، تاریخ مهمات و ها پیچیدگی

 .اس 

 اجتماعی و سیاسی های عرصه سودجویان یا و بازان سیاست سیاستمداران،( د

 بره  کره  دانر  بررده  اجتمراعی  و سیاسری  های عرصه سردجریان یا و بازان سیاس  سیاستمداران، دیگر دسته

 نیازمنرد  خررد،  دسرتررات  و فرامین به دیگران تسلیم و خریش کارکرد به بخشی مشروعی  و ترجیه منظرر

 کتراب  .یابنرد  دسر   خرریش  اغرراض  به تر آسان و بهتر آن، براساس بترانند تا اند برده پیشین تجارب ارائه

 و سیاسری  مسرائل  برر  کتابها از دسته این در .اند مانده باقی و گرفته شکل منظرر بدین بسیاری تاریخی های

 چگررنگی  و جامعره  اداره هرای  شریره  دادن نشران  شررد،  مری  تاکیرد  بسریار  جامعه مدیری  نیز و حکرمتی

 انگیرزه  بره  جز خرد عرصه، این پردازان تاریخ شاید .اس  نظر مررد سردمداران و حاکمان یافتن مشروعی 

 .نیس  مداران سیاس  های خراسته انجام جز چیزی انآن اصلی محرک اما باشند، نبرده قلم به دس  مادی

 دینی خالص انگیزه( افرادی با ه

 غرض .زنند می دس  تاریخ تدوین به دینی خالص انگیزه با که اس  افزودنی دیگری دسته مجمرعه این بر

 رگران، بز و اصرحاب  و( ع) معصررمین  ،(ص) پیرامبر  ویژه به پیشینیان، زندگی بیان با که اس  آن دسته این

 ایرن  در اصلی تاکید .دارند عرضه را اسالمی های سن  و فرهنگ و دهند ارائه مسلمانی زندگی از تصریری

 زیسرتن  رسم و راه هم مسلمان یک آن، براساس تا اس  دینی بزرگان زندگی و شخصی  دادن نشان دسته،

 خالصرانه،  و پراک  عالقره  و عشرق  نگراه،  این در .یابد آگاهی خریش دینی بزرگان به نسب  هم و آمرخته را

 .انجامد می تاریخ دهی شکل به که اس  اصلی مایه خمیر

 :اس  ترجه قابل نکاتی شد، بیان آنچه مجمرع از

 وجررد  تراریخ  بره  رویکردشران  در استراری داوری پیش و ها فرضیه پیشین، های گروه تمامی در آنکه :یکم

 قررار  مخاطبران  روی پریش  در و کشریده  تصریر به را گذشته که نیس  آن پی در پرداز، تاریخ هرگز و دارد

 را خرریش  های فرضیه که اس  آن وجری جس  در غافالنه، و ترجه بی یا و آگاهی و علم با او بلکه داده،

 .بیابد مؤیداتی آنها برای یا و رسانده اثبات به
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 نگرنرده  یرا  نریسنده اغراض و ها خراسته با منطبق رویی و رنگ به را تاریخ ها، داوری پیش این آنکه :دوم

 و عناصر دادن نشان تر رنگ کم یا تر برجسته صرفا آفرینی، نقش این در .دهد می شکل ها بدان و درآورده

 مری  قرار آنان وظایف حرزه در عمال نیز رویدادسازی و آفرینی حادثه بلکه نیس ، مؤثر تاریخی رویدادهای

 .گیرد

 کارآمرد  ابرزاری  یرا  زمینه عنران به بلکه روشمند، دانشی عنران به نه تاریخ به رویکردها، همه در آنکه :سوم

 .گرف  بهره شکلی هر به آن از پیشینی، اغراض به ترجه با تران می که شرد می نگریسته

 تیرپ  دوم دینری،  مترلیران  تیرپ  اول ؛اسر   جرادهی  قابل تیپ سه در فرق، های دسته مجمرعه روی هر به

 .ادب و هنر مترلیان تیپ مسر و حکرم ، و سیاس  مترلیان

 بره  و نگریسرته  گذشرته  بره  پیشرینی  هرای  انگیزه یا و داوری پیش هیچ بی ترانند می آدمیان راستی به اینکه

 در و نیسر   میسررر  آسرانی  بره  آن بره  پاسرخگریی  کره  اسر   جردی  پرسشری  خیر، یا بپردازند آن تصریر

 .ایم برآمده پیشین وضعی  نمایش صدد در رفاص بلکه ایم، نبرده آن اثبات یا نفی صدد در فرق، گزارشگری

 در خررد  کره  شرد  خراهرد  اشراره  تاریخ روشمندی به اندکی ها، فعالی  دیگر با تاریخ تمایز بیان با ادامه در

 داوری امکان دیگر، تعبیر به ؛افتد می مؤثر بشر آشکار آفرینی نقش از بیرون های عرصه به«  تاریخ» کشاندن

 آنچره  مشرابه  داوری امکران  بشرری،  هرای  دانرش  در گاه هیچ گرچه سازد، می فراهم یحد تا را بینانه واق 

 .نیس  پذیر امکان دهد، می رخ مادی های پدیده درباره

 ها فعالیت دیگر با تاریخ تمایز .2

 در کره  کسرانی  از بسریاری . اسر   برخرردار سزا به اهمیتی از آن، روشنگری و تاریخ مفهرم بازشناسی برای

 آن مامرریر   نیرز  و تمرایزات  از کنند، می روی بدان غیرعلمی های انگیزه به چرن زنند، می مقل تاریخ باب

 :آید میان به سخن آن درباره کرتاهی، به چند هر اس ، الزم جا این در. ندارند چندانی آگاهی

 رمان و تاریخ .الف

 فکرری،  و نرشتاری تالشی انرم اما داده، روی که آنگرنه ؛اس  گذشته روشمند تصریر و بیان متکفل تاریخ

 .اس  بشری تخیل از برآمده
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 بخراهرد  آنکه بی و پردازد می گری آفرینش به خریش، ذهنی ترانایی و قدرت با سرا، افسانه یا نریس رمان

 از گراه  نرریس  رمان .پردازد می قضایا و روابط ها، پدیده افراد، خلق به گرید، سخن بیرونی های واقعی  از

 جه  خرد ذهنی  به بتراند که اس  آن برای صرفا گیری بهره این اما گیرد، می بهره نیز نیبیرو های پدیده

 .کشاند می آفرینندگی به را وی که اوس  اصلی غرض و هدف صررت این غیر در بدهد،

 زمینره  خرد این بلکه شرد، نمی تنگنا دچار آنها نبرد از هرگز و نیس  قضایا عدم و وجرد بند در سرا افسانه

 پدیرده  خالهرای  هرا  افسانه در .بخشد تحقق خریش اغراض به تر راح  تا سازد می فراهم او برای مناسبی

 هرا،  افسانه یا ها رمان انسانی روابط در .شرد می پر نریس رمان ذهنی  با خالیی هر شرد، نمی مشاهده ای

 .درونی نه و شرد می دیده بیرونی نه جلرتی، نه و دارد وجرد خلرتی نه

 خرریش،  خلرت ترین خلرت در شرهری و زن اینکه ؛اس  آشکار و یافتنی دس  چیز همه افسانه المع در

 چره  ای پدیده به نسب  یا و دیگری به نسب  فردی دل در اینکه و شرد می عرضه اند، کرده چه و گفته چه

 تنهرا  سفری در که فردی بر شده سپری قضایای ها، افسانه در حتی .اس  یافتنی دس  تفصیل به گذرد، می

 همره  در کره  چررا  ؛یابد می انعکاس اس ، گذشته در مشکالت و سختی فرط از جنگل، یا کریر بیابان، در و

 مراهری  تفاوت همین و اس  نریسنده ذهنیات بلکه داده، روی واقعیات نه شرد، می عرضه آنچه مرارد، این

 .اس  تاریخ با رمان

 :برشمرد چنین توان می را تاریخ و رمان های تفاوت و تمایزات

 .بشری تصررات و ذهنیات با رمان ولی دارد، کار و سر بیرونی واقعیات با تاریخ  .1

 رخردادها  برا  رمران  و کنرد  مری  وگرر  گفر   آن براساس و پردازد می رویدادها ذکر به صرفا تاریخ .2

 .آفریند می خرد بلکه ندارد، پیرندی

 رمران  در ولری  باشد، نهاده اختیارش در را هاآن ای راوی که براند سخن تراند می مراردی در تاریخ .3

 .سراید می را آنها خرد سرا افسانه که چرا نیس ، راوی به نیازی

 رمران  امرا  بخراهرد،  را دیگرران  هرای  اندیشه یا و شده وارد افراد خلرت به تراند نمی هرگز تاریخ .4

 از اش گریی سخن بلکه اس ، یکسان او برای چیز همه شناسد، نمی اندیشه و خلرت نام به چیزی

 .اس  بیشتر ها انسان درون و ها خلرت

 .نیس  چنین رمان در که اس  مراجه بسیاری زمانی خالهای با گری گزارش در تاریخ  .5
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 در و زده سرر  انسان از دو هر آنکه جز ندارد، وجرد رمان و تاریخ میان ارتباطی هیچ آمده، مرارد به ترجه با

 .رانند می سخن انسانی غیر یا انسانی روابط و تعامالت باره

 داستان و تاریخ .ب

 .اسر   داشرته  قررار  او ترجره  مرررد  دیربراز  از که اس  بشری جذاب و فکری های فعالی  جمله از داستان

 عرصره  ایرن  در ترانرد  نمی کسی هر و کند می طلب ویژه تخصصی که اس  هنرمندانه کاری سرایی داستان

 داسرتان  و اسر   ذهنیرات  و واقعیرات  از ای آمیزه داستان .باشد مند هرهب الزم ترانایی از آنکه جز شرد، وارد

 برا  ترا  کرشرد  می و زند می دس  طراحی به دادها، رخ و ها پدیده برخی از استفاده با سرا، داستان یا نریس

 بره  را ای پدیرده  اسرتمرار  آنهرا،  بره  حیرات  تزریرق  و یکدیگر کنار در قضایا، از ای مجمرعه نهادن هم کنار

 .ندارد وجرد آن در خللی و ابهام هیچ گریی ؛دهد نشان پریا و زنده تصرر

 آن خالهای کردن پر در تنها و اس  واقعیات بر مبتنی داستان که اس  نکته همین در رمان با داستان تفاوت

 داسرتان،  در چرن و اس  استرار تخیل بر آغاز، همان از رمان که حالی در جرید، می بهره گمان و حدس از

 بره  گراه  که دهد می اجازه خرد به سرا داستان نیس ، ها واقعی  دل از پدیده یک جزئیات یافتن بر صراریا

 .باشد برخرردار بیشتری هماهنگی و جذابی  که بزند دس  عناصری آفرینش

 :کرد بیان چنین را داستان و تاریخ تفاوت تران می شد، گفته آنچه بنابر

 تفاوت تاریخ و داستان

 هریچ  جهر ،  همین به و نیس  استرار واقعیات بر خریش های داده همه در تاریخ خالفبر داستان .1

 .براند سخن واقعی  از خارج تراند نمی تاریخ که حالی در ندارد، ساختن و خلق در محدودیتی

 و رفته پیش به حدسیات و ها گمان براساس تراند می و ندارد نیازی پژوهیدن و کاویدن به داستان  .2

 کرردن  پرر  برای حتی زند، می دس  برداری پرده و کشف به تنها تاریخ ولی دهد، ارائه را تصریری

 .خالها

 اطالعرات  و دانرش  بره  نیازی آنکه بی اس ، استرار حافظه و ترانایی بر که اس  هنر و فن داستان  .3

 .اس  شده تعریف های روش بر مبتنی دانشی تاریخ اما باشد، داشته واقعی
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 بررای  را دو آن میران  مررز  تشرخیص  گراه  کره  دارد وجررد  تاریخ و داستان میان ندکیا مشابه  روی، هر به

 معرفری  نرریس  تراریخ  عنرران  بره  سررایان  داستان تا گردد می مرجب امر همین و سازد می ناممکن بسیاری

 و نیس  مخفی ای زاویه هیچ ها داستان در چرن و برآیند مررخین با معارضه به حتی گردند مدعی و شرند

 اس  تر مطلرب عامیانه نگاه در و مردم ترده داوری در گردد، می عرضه زنده و کامل صررت به پدیده یک

 .اس  شمار به سرایان داستان پیروزی برای ای زمینه خرد این و

 تصویری هنر و تاریخ .ج

 کره  سر  ا آن در دو این تشابه .اس  آدمی گری صررت ترانایی از برخاسته و انسانی روح لطاف  زاده هنر

 دارد، اهتمرام  آن شرکلی  عرضه به تصریر، هنر و زند می دس  ای پدیده نرشتاری تصریر به ظاهر، به تاریخ

 .بزند دس  بازسازی به آنکه نه سازد، می که اس  هنرمند این هنرمندی، از ناشی نگارگری در تردید بی اما

 بره  پژوهشری،  هرای  یافته و اریخیت های داده براساس که اس  آن همتش و تالش تمام که مررخ برخالف

 .بکشد تصریر به را آن و یافته ترفیق ای پدیده بازسازی

 مری  ترر  کامرل  و تر پسندیده که گرنه آن و کند می استفاده خریش خیال و اندیشه از مصرر تصریر، هنر در

 هنرر  انترر  مری  جهر   بردین  .نباشد چیزی چنین خارج و واق  عالم در اینکه مگر دهد، می شکل را نماید

 و رمران  میران  آنجا در آمده تمایزات و دانس  همانند داستان با دیگر جه  از و رمان، با جهتی از را تصریر

 .اس  تامل قابل و گفتنی اینجا در تاریخ، با داده

 چیست؟ تاریخ .3

 رحمط پرسش این جای همچنان اما گیرد، می نقش ذهن در تاریخ از شمایی شد، گفته تاکنرن آنچه براساس

 سال در ویژه به اند، زده قلم بسیاری سؤال این به پاسخ در متفکران گریند؟ می تاریخ چیزی چه به که اس 

 هرا  آن هدف ترین مهم که آمده در نگارش به تاریخ تحلیلی یا نقدی فلسفه حرزه در هایی کتاب اخیر های

 .اس  برده آن پژوهش روش و تاریخ دانش سازی روشن

 ویرژه  اصطالحات دارای تاریخ که رو آن از برخی ؛اس  علرم در جدی های بحث از تاریخ علمی  مرضرع

 تکررار  تاریخی قضایای چنین هم و داد نشان آن در تران نمی را تغییرناپذیری قراعدی و قرانین نیز و نیس 

 عده اما .کشیدند فرو داستان و هنر حد در و دانسته بیرون دانش مقرله از را آن اند، تجربه قابل غیر و ناپذیر
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 دیگرر  برا  تراریخ  مشابه  به تجربی، علرم از انسانی های دانش دانستن متفاوت و تصرر خالف بر دیگر ای

 شرده  تعریرف  روش دارای دانشری  عنرران  بره  را آن و پرداختره  آن قرانین استخراج صعرب  و انسانی علرم

 پرذیر  تجربه و قراعد و اصرل بر مبتنی و روشمند دانش کنرنی دنیای در تاریخ روی، هر به اند، کرده معرفی

 می اساس، این بر ؛باشد داشته را الزم کارآمدی تا دارد نیاز ای ویژه تخصص به علرم، دیگر مانند به و اس 

 اساسری  نکتره  دو ذکرر  آن از پریش  اما داد، ارائه تعریفی آن از و نگریس  علرم دیگر همچرن تاریخ به تران

 :اس  الزم

 نکته اول

 گذشرته  آدمیان زندگی کشف وی کرشش عمده و دارد سروکار انسانی عملکرد و انسان با تاریخ چرن آنکه 

 ناخردآگاه، یا آگاهانه هستند، دارند ها گرنی هم دیگر یک با جهان در هان انسان چرن سر، دیگر از و اس 

 عراطرف  و احساسرات  و هرا  میرل  هرا،  دیدگاه ها، خراسته دریچه از و کرده روی دالنه هم نگاهی به مررخ

 در کره  چنران  بازسرتاند،  مرررخ  از را کردی روی چنین تران نمی هرگز و پردازد می تصریرگری به خریش

 ایرن  .اسر   آشکار نکته این انسان، با مرتبط های دانش دیگر و شناسی انسان تربیتی، علرم اجتماعی، دانش

 گراه  و باشرد  کارگشرا  ای رابطره  یرا  عملی درس  فهم در تراند می و دارد ویژه آمدی کار گاه دالنه هم نگاه

 اشراره  آن بره  کره  گرردد  مری  نادرسرتی  های تحلیل مرجبات گاه و سازد می فراهم را رویدادی تحلیل زمینه

 .شد خراهد

 دومنکته 

 مرررخی،  هر ؛گیرد نمی شکل داوری پیش بی گاه هیچ نماید، می باز را انسانی حیات پیشینه که تاریخ آنکه

 و هرا،  کینه و ها عالقه آورها، تب و عقاید ها، سن  و ها فرهنگ از متاثر اس ، طرفی بی عیمد آنکه حتی

 از تصرریری  ارائره  به چرن شخصیتی چنین و اند داده شکل را او شخصی  که اس  هایی آمیزه و ها آمرزه

 برا  باید را خیتاری هر جه  بدین ؛کند می فرافکنی آن بر را خریشتن از لغابی و رنگ کند، می روی گذشته

 .دید مررخ رنگ

 برای مررخ، ناحیه از روشمند پژوهشی و کرشش تاریخ که گف  و کرد ارائه تاریخ از تعریفی تران می حال

 :داد نشان تاریخ در تران می را ویژگی چند تعریف، این با ؛اس  گذشته های واقعی  دادن نشان و کشف
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 کشف پی در تاریخ .الف

 از گیری بهره با مررخ و اس  داده رخ آدمی زندگی درگذشته که اس  هایی اقعی و دادن نشان و بازسازی

 نظراره  بره  درسرتی  بره  را آن و کررده  پرر  را پدیده و خرد میان زمانی فاصله تا کرشد می ابزاری و ها روش

 هرای  انگمر  تراند نمی و ندارد سروکار خیاالت و ترهمات با نگاه، این در مررخ .کند ارائه گاه آن و بنشیند

 کار این در اس  ممکن چند هر ؛دهد می نشان خریش، زعم به را، ها واقعی  فقط او ؛دهد نشان را خریش

 .نیس  این جز وی کرشش و اجتهاد ولی نیابد، ترفیق

 ب( ابزار مورخ محسوسات است

 چشرم  و اسرلحه  و گیررد  مری  بهره خاص ابزار از پدیده، و خریش میان فاصله نرردیدن در برای مررخ .ب

 مکتررب  غیر صررت به مناب  اس  ممکن البته که هستند روایات و مناب  گذشته، رویداد دیدن جه  مررخ

 را خرریش  هرای  یافتره  آن، براسراس  بتراند تا اس  گذشته به مررخ یابی دس  ها راه تنها این اما باشد، نیز

 و کررده  تکیه غیبی دانش و گمان خراب، بر تراند نمی اطالعات، گردآوری مقام در مررخ .سازد عرضه قابل

 .بپردازد واقعه و عرضه به آن براساس

 برا  و خرررده  پیرنرد  بحث مررد پدیده به باید لزوما هستند، گذشته به نگاه در مررخ ابزار که روایات و مناب 

 زا یکری  ایرن  و گرردد  کشرف  رویرداد  با مناب  و روای  و سند پیرستگی باید و باشند داشته زمانی تقارن آن

 .اس  تاریخ در مهم و حساس مسایل

 واقعره  با مقارنه به آن از تر پیش و بیشتر دارد، تکیه راوی و ناقل به آنکه از گذشته تاریخی، های داده اعتبار

 کره  هرایی  شاخصره  آنکه ویژه به ؛اس  خبر اعتبار از جزیی واسطه، و راوی بردن مرثق .اس  خررده پیرند

 نره  نقرل،  در واسرطه  او کره  آنجرا  ؛گردد می اعتبار عدم مایه خرد گاه شرد، می شمرده راوی بردن ثقه برای

 می بیشتر او های گفته اعتبار عدم بر دارد، سخن حسیات نه حدسیات، از راوی که آنجا و باشد واقعه شاهد

 .فشرد پای تران
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 اند دسته دو به نگاه یک در تاریخی مآخذ

 منابع

 یرا  حادثه وقرع زمان از که اس  هایی نرشته و بقایا آثار اسناد، رعهمجم آن و مکترب غیر یا مکترب از اعم

 .اس  شده منتقل بعدی ادوار به آن، به نزدیک

 تحقیقات

 از منراب   بنرابراین ؛ انرد  گرفتره  شرکل  مناب  براساس که شرد می گفته هایی تالش و پژوهش مجمرعه به که

 منراب   هرای  داده در هرا  آن هرای  یافتره  کره  یابنرد  یم اعتبار صررتی در تحقیقات و برخرردارند اولی اعتبار

 هرای  انسران  از چند هر؛ شد قایل آنها برای اعتباری هیچ تران نمی صررت این غیر در باشند، داشته ردپایی

 .شرد می گیری پی بعدی بند در بیشتر ترضیح. باشد سرزده شایسته و بزرگ

 ( تحلیل مستندج

 بلکره  نردارد،  خرریش  مطالعره  میرز  روی برر  ماهی همچرن والش، بیرتع به را، تاریخی واقعیات هرگز مررخ

 گراه  هریچ  تردیرد  بری  و گرردد  مری  مکشرف او برای گرناگرن طرق به و مآخذ الی البه از گذشته واقعیات

 بره  خرریش،  گرانره  تحلیرل  قردرت  با مررخ که اس  جا این .نیس  شدنی کشف واقعه یک زوایای تمامی

 تصرررات  و برافی  خیرال  از برخاسرته  نباید هرگز عمل، این اما زند، می  دس ها خلل و ها شکاف پرکردن

 چنرین  آنهرا  مجمرعه که اس  خامی های ریزه و کرچک اطالعات از برخاسته هایی گمانه بلکه باشد، واهی

 برر  و پنداشته مسلم امری عنران به را آنها تراند نمی مررخ حال عین در اما سازد، می مسیر را ای زنی گمانه

 .باشد داشته ترجه آن بردن خطا امکان به باید همچنان بلکه ورزد، نامعقرل اصراری نآ

 مرررخ  و گسرلند  مری  هرم  از را دوره یک پیرستگی که اند پرخلل و گسسته چنان آن گاه تاریخی، های داده

 و بازسرازی  درصدد غیرتاریخی، حتی و مختلف مناب  در پراکنده و متفرقه اطالعات از گیری بهره با تیزبین،

 یرا  باورهرا  براسراس  ترانرد  نمری  گراه  هریچ  او امرا  .اسر   مررخ کار ترین مهم این و آید برمی آنها پرکردن

 و بهترر  فهرم  زمینره  واقعیرات،  همسراز  ارائره  .بزنرد  کاری چنین به دس  اطالعاتی پشترانه بدون احتماالت،

 عرضره  نراخ  یک تصریری و ختهپرسا را ها خلل تراند می خردگاهی که سازد می فراهم را آن مجمرعی

 .کند
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 گراهی  نیسر ،  آمدنی دس  به تاریخ تخصصی های کتاب در وجر جس  از لزوما تاریخی، واقعیات کشف

 مسایل حتی یا و عامه فرهنگ یا و زمانه ادبیات بیان مقام در که هایی نرشته ویژه به غیرتاریخی، های کتاب

 بره  کره  دهنرد  مری  قررار  پژوهشگر اختیار در را ای ارزنده سیارب مراد هستند، دیگر امرر و طبیع  به مربرط

 و تراریخ  ویرژه  هرای  کتراب  چررن  هسرتند،  تراریخی  کترب  های داده از تر پذیرفتنی و اعتمادتر قابل مراتب

 تصررف  و دخرل  تردید بی که اند شده آوری جم  نریسنده ناحیه از پدیده یک ارائه انگیزه به آن، تخصصی

 هرای  ماده چنین به اعتنا بی غیرتخصصی، یا غیرتاریخی مناب  اما گیرد، می صررت آنها در او ناحیه از هایی

 پژوهنرده  ترا  گردد می مرجب جه  همین و یابند می انعکاس واقعیات حکم به و کرده روی آنها به خامی،

 .ورزد اعتماد آنها به

 ( تاریخ و سخن از وقایعد

 بره  پدیده با مقارن و پیرسته روایات به استناد طریق از تنها و اس  شده بیان روش بر مبتنی دانشی که تاریخ

 از تراریخ  .گریرد  نمری  سرخن  هرا  حادثره  آفررین  نقرش  های اندیشه و ها انگیزه از پردازد، می واقعی  بیان

 بره  تراریخ  دسترس از نیافته بروز و ظهرر که امرری ؛باشد شده ظاهر و یافته بروز که دهد می خبر چیزهایی

 .شرد وارد تراند نمی ها حرزه آن در تاریخ و اس  دور

 را هرایی  انگیرزه  هرم،  با مرتبط یا و پراکنده اطالعات از ای مجمرعه و تاریخی های داده براساس گاه مررخ

 میران  اما باشد، مفید و کارساز تراند می گاه البته که کند می زنی گمانه افراد های اندیشه به نسب  او کشف

 .شرد اشتباه مرجب و گرفته صررت خلطی نباید ظنی، های فتهیا و تاریخی های داده

 مقرامی  و جایگراه  واقعره  از اخبار یا و خبر نقل در مررخ .هستند دیگر یک از جدای دوچیز تحلیل و خبرها

 تراریخی  هرای  داده براسراس  لزومرا  ها تحلیل هرچند دیگر، جایگاهی آنها تفسیر و تحلیل عرصه در و دارد

 .نگریس  واقعی  از حاکی خبر عنران به آنها به نترا نمی اما اس ،

 برد خراهد خبر مقرله از صررت این در که اس  شنیدنی آنان خرد زبان از یا افراد، های اندیشه و ها انگیزه

 آنکره  نره  اسر ،  احتررام  قابرل  تحلیرل  صررفا  کره  گرردد  می کشف مررخ برای گفتار و اعمال طریق از یا و

 یرک  از آنهرا  بازشناسری  کره  گردد می باریک آنچنان گاهی دو این میان مرز .شرد انگاشته مسلم و پذیرفتنی

 ای زیرکری  چنرین  از عمردتا  نگارنرد،  مری  خاصری  هرای  انگیرزه  رابرا  تراریخ  که آنها .شرد می مشکل دیگر
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 در و پرذیرفتنی  ظراهر  بره  ای آمیزه تحلیل، و خبر یا و ها گمان و ها واقعی  آمیزی درهم با که برخرردارند

 خلطری،  چنین و پردازند می خریش های اندیشه القای به رهزنی چنین با و دارند می عرضه اساس بی اق و

 هر به و کشد می فرد رمان حتی یا و داستان سطح به را آن که اس  تاریخ عرصه در بزرگ خطری گمان بی

 .دهد می را آنها به ورود اجازه کسی

 مورخ شناسی .ه

 مررخ شخصی  و جایگاه شناخ  پردازد، می اخبار و روایات یانم از واقعیات کشف به که تاریخ دانش در

 او، زنردگی  در نمررد  نیز و راوی های داده و اطالعات مجمرعه نهادن هم کنار با مررخ ؛دارد سزا به اهمیتی

 بره  پیرامررنی،  قرراین  و دالیل به اتکا با و قری ظن چنین با و رسد می او رویکردهای و شخصی  کشف به

 .زند می دس  آنها رد یا نقل به آنگاه پرداخته، او یها داده نقد

 بره  تراریخ،  دانشرجری  و پژوهنرده  وقتی .نیس  آسانی کار هرچند ؛اس  مهم تاریخ دانش در شناسی مررخ

 ترا  کشرد  مری  سرک مررخ ذهن پرده پش  به واق  در زند، می دس  خبر راوی یا مررخ شخصی  بررسی

 بدیهی .نگرد می او های گفته به داشتآن، نظر در با و اس  نهفته قعیتیوا چه او، فعالی  صحنه پس در ببیند

 کره  اسر   جریی انگیزه یا و خرانی اندیشه یا خرانی ذهن همان مررخ، بازی صحنه پش  به ورود که اس 

 فرسرا،  طاقر   گردآوری این و اس  اصطیاد قابل دقیق اطالعات و بسیار های داده اشکافی و با و سختی به

 .اس  تاریخ محقق و پژوهنده کار ورتضر فرص 

 دارد مرحله و سطح دو مورخ فعالیت .4

 نراممکن  گراه  و سرخ   آنهرا  به رسیدن البته که اس  ها داده آوری جم  و اطالعات گردآوری اول، مرحله

 یرک  گرنراگرن  زوایرای  از ترا  ورزد می اتکا قرائن به و گیرد می بهره دیگر عناصر از ناچار به مررخ و اس 

 .کند برداری پرده یدهپد

 بره  چگرنره  که کند می حیرت دچار گاه را مررخ ها، داده مجمرعه ؛اس  ها یافته درباره داوری دوم، مرحله

 چررا  ؛اس  زیبا حال حین در و دشرار نیزکاری مرحله این و کند ارائه واقعی تصریری تا پرداخته آنها جم 

 اس  واقعیتی به بخشیدن جان و احیا پی در آنها، کردن ور و زیر و ها داده میان در وجر جس  با مررخ که
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 ویرژه  لرذتی  مرررخ،  خردایی  کار این و اس  نشسته او بر زمانه سنگین غبار و گذشته او بر دراز سالیانی که

 .دارد

 پذیرد می صورت معیار چند اساس بر مورخ داوری

 اولین منابع به استناد .الف

 وگر گف  بی نشرد، یاف  مناب  در آن از اثری یا و نباشد مستند خنیس تا و اس  داوری معیار ترین اساسی

 گفته که چنان .گرف  بهره آن از و جس  تمسک آن به تران نمی هرگز و اس  بیرون مررخ نگاه گردونه از

 .یابد نمی ترجه ارزش صررت غیراین در باشد، پیرسته و وثیق ای رابطه باید دیده، و مررخ میان رابطه شد،

 پدیده تحقق و وقوع امکان .ب

 تردیرد  بری  و اسر   رویدادها و ها واقعی  بازسازی پی در مررد که ترضیح این با ؛اس  داوری معیار دیگر

 ؛اس  نگاه قابل منظر چند از امکان این و باشد شدنی اثبات آنها تحقق و وقرع امکان باید

 دیدگاه اول

 بره  ؛باشرد  داشرته  وجررد  باید آنها پدیداری امکان گذشته، زمان امکانات و شرایط به ترجه با طبیعی، نظر از

 سرخنی  زمران  آن در آهنری  ابرزار  از تررانیم  نمی کنیم، می وگر گف  حجر عصر از وقتی آنکه سخن، دیگر

 ویرژه  کرارکرد  ابزار این از هریک و نیس  سخنی پیشرفته تکنرلرژی ابتدایی، صنای  عصر در و باشیم داشته

 مسریر  طری  نمرنره  عنرران  بره  ؛داد نسب  پیشین ابزار به را کنرنی پیشرفته ابزار کارکرد تران نمی و دارند ای

 طررر  بره  چیرزی  چنین گذشته در ولی پذیرد، می انجام سرع  به امروزی وسایل با کنرنی زمان در طرالنی

 .گرف  یدهناد را آن و ورزید غفل  مقرله این از تران نمی وقای ، میان در رو این از برد، ناممکن طبیعی

 دومدیدگاه 

 انسانی عملکرد با تاریخ، گر پژوهش و مررخ وقتی .اس  مکان و زمان ظرف در پدیده یک گنجایش نظر از

 سرنجد،  می را آن وقرع، مکان یا و شده ذکر زمان ظرف با شرد، می مراجه کشتار و جنگ چرن گذشته، در

 نگررد،  مری  آن بره  مطالعره  قابل ای مقرله عنران به باشند، داشته را آن گنجایش مکان و زمان که صررتی در

 زمران  به ترجه با عاشررا، روز در را( ع) حسین امام دس  به نفر هزاران شدن کشته مطهری شهید که چنان
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 سرپاهی  جراگیری  بررای  را کرربال  صرحرای  فیزیکی فضای نیز خلدون ابن و داند می ناممکن( ع) امام پیکار

 مری  ویرژه  تررجهی  عناصری چنین به خریش داوری در مررخ بنابراین ؛بیند می کرچک نفری صدهزار چند

 .کند

 دیدگاه سوم

 می دور خبررسانان دسترس از را آن رابطه یا واقعه یک بردن خصرصی شدت گاه ؛اس  اخبارگیری نظر از

 دو پنهرانی  سرخ   و سرری  وگرری  گفر   .گرردد  مری  مراجره  مشرکل  با آن پذیرش جه  همین به .سازد

 وگرر  گفر   آن اعضای از یکی آنکه جز گیرد، نمی قرار دیگران اختیار در هرگز حساس انزم در شخصی 

 سرازی  فراش  چنرین  بررای  را زمینره  آمرده  پریش  های مرقعی  یا و باشد زده دس  آن سازی فاش به خرد،

 هرردوی  نهایر   در و دهرد  می روی پیکار صحنه در کس دو میان که وگریی گف  مانند سازد، می ناممکن

 گذشرته  کترب  در آنچره  .نردارد  حصرل امکان طبیعی طرر به اطالعاتی چنین تردید بی شرند، می کشته آنان

 و بردن عمرمی گاه .زنند می دس  آن ساخ  به دیگران که اس  ترهماتی بهتر تعبیر به یا و ها گمان آمده،

 ترانرد  نمری  عمرمیر ،  ینچن با ای واقعه که چرا دارد، می باز آن پذیرش از را مررخ حادثه، یک بردن علنی

 .باشد شده منتقل بعدی ادوار به محدود طریق چند از یا تن چند ترسط تنها

 یابند، می انعکاس مختلف طرق از تنها نه باشند، برخرردار ویژه حساسی  از که آنگاه ویژه به عمرمی وقای 

 به تردید دیده به مررخ د،نش چنین چرن و سازد می فراهم را سازی فرهنگ زمینه خرد شیرع، عل  به بلکه

 گرنه به که قضایایی درباره خصرصا تاریخی، های دوره در پدیده یک سازی پنهان عرامل البته ؛نگرد می آن

 قابرل  ظهررر،  شدت از قضیه گاه ولی نیس ، پنهان مررخ دید از اس ، گران حکرم  خراس  برخالف ای

 بره  ترانرد  مری  آن براساس و اس  کارگشا داوری قامم در مررخ، برای معیار این روی، هر به ؛نیس  کتمان

 .ساخ  روشن را آنها اعتباری بی و برد پی ها خیالبافی و ها سرایی داستان از برخی

 اسر ،  استثنا امری اس ، عادت از خارج و الهی اراده از برخاسته که معجزات طبیعی، وقرع امکان بحث در

 تعبیرر  بره  ؛باشرد  شده تایید نیز آن بردن معجزه و برده پذیرفته اثبات تاریخ طریق از آن وقرع که شرط بدان

 و دارد پیرنرد  کرالم  دانرش  بره  آن ثبرت مرحله اس ، امامان و پیامبران های ویژگی از یکی که اعجاز دیگر،

 کرالم  حررزه  از خارج و تاریخی امری اثبات مرحله در ولی اس ، خرد خاص شرایط با نقلی یا عقلی بحثی

 که دهند نشان ترانند می تنها متکلمین .اس  اثبات قابل تاریخی های روش با و تاریخ دانش رد تنها و اس 



15 
 

 اس  مررخان کار اس ، زده سر آنان از ای العاده فرق کار چنین اینکه اما اند، العاده فرق قدرتی دارای آنان

 دانرش  در اگرر  و دارد اربردکر  تراریخ  دانش های مالک آنها پذیرش و رد در تردید بی و دهند نشان را آن تا

 .شرد می شمرده غیرعلمی کاری شرد، پرداخته آن به دیگر های

 تاریخ داوری معیار دیگر .ج

 مجمرعره  سازوارگی اس ، واقعیتی احیای درصدد که مررخ ؛اس  تاریخی های داوری مجمرعه خرانی هم

 اخبرار  .بپرردازد  خبرر  یرک  یدرسرت  کشف به آن براساس تا اس  ارزشمندی مالک آمده، دس  به اطالعات

 و کذب یا و درستی و صح  تاریخی مطالعات در .کنند می تکذیب گاه و تعریف گاه را دیگر یک تاریخی

 اگرر  ؛شررد  مری  نگریسرته  اطالعراتی  هندسره  بره  بلکه یابد، نمی پیرند آن گرینده به تنها خبر، یک نادرستی

 می مقبرل هندسه از جزیی و ضل  عنران به خبر نآ باشد، همساز خبر باآن آمده دس  به اطالعات مجمرعه

 قررائن،  یا دالیل از ای دسته با خبر اس  ممکن هرچند ؛شرد می طرد گاه و شده تردید خبر آن در واال افتد،

 روی هرر  به ولی سازد، خریش داده براساس را آن آهسته آهسته و گردد تاریخی معرف  هندسه تغییر زمینه

 .کند تعریف معارف آن میان در را خرد و سازد همراه خرد با را ها داده آن مجمرعه بتراند باید
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