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چکیده

خاستگاه تاریخنگاری اسالمی یسالله ای اسالت هال یستقالن ا ح یاننالا
یسهما دربارة آ دیدگاههای یختهف دارنالد .عبالداعزییی اعالدحری یانال
یسالالهما بالالا توف ال

دح خالالح یالالدیق ح ب هال ب ال عاالالوا یاالالور یکاتالالب

تاریخنگاری یدیا ح عناق یزتنالد اسالت خاسالتگاه تالاریخنگالاری اسالمی

ریق در یکتب یدیا دارد ه با پنه الی ا اسالهوو ح سالا باله ق صال

ایام ،انساو ،شزن) ح یبتا بن تان نات ح ش وههای جدی یادثا توانست

چالارچوو یغالا ی ح سال نة پ الایبن را تنسال هاالد .در ایال یناعال بال رحش

توف ف ال تاه ه دالیل اعدحری بنای ادعایش نند ح ردّ ی شود ح اسهوو
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ح سا بالایه  ،هال عهمالای یدیاال ن الی ا آ تالیث ن پذینفتال انالد ،بال عاالوا

خاستگاه تاریخنگاری اسمی شااخت ی شود.

واژههای کلیدی :اعدحری ،یدیا  ،یدیق ،ب ه  ،یکتب تالاریخنگالاری
اسمی .

مقدمه

ابهام در طه زة تاریخنگاری اسمی  ،خاستگاه آ را ب یوضالوع یهال در یالو ة یطاعزالات

اسالالمی بالالدل سالالاخت اسالالت قگ الالب 16:1394،ح نالال

 :سالالیگ  375:1386،ح هالالایفنیی،

 .)143:1991در ن م نخست ن ب ست ی مدی نظنات یختهف ا سالوی یستقالن ا دربالارة
خاستگاه تاریخنگاری اسالمی ارالال گندیالد .هم هتالو گ الب پ قالنفتهالای تالاریخنگالاری
اسمی را ناش ا تمد های یجاحر عنبستا دانستقگ ب )16:1394،ایا هسالان چالو دال
حیدا ح رح نتال خاسالتگاه تالاریخنگالاری اسالمم را تالداحم سالا
دانستادقاعدحری 89:2000،حن

بالاله عالنو بالل ا اسالمم

 :رح نتالال .)81:1365،ایال یوضالوا ا سالوی یسالهمانا بالا

جدیت دنبال گندیالد ح نخسالت بالار ا سالوی عبالداعزییی اعالدحری* ق2010-1919م) یالورد
بنرس

نار گنفت .عبداعزییی اعدحری یک ا نظنی پندا ا یسهما در یو ه تاریخنگالاری

اسمی در ن ب ست است ه ب حاسط خدیاتش در ای یو ه بال «شال خاعمالورخ عالنو»
یزنحف شده است قاعزمف .)2010،اح آثاری درباره خاستگاه تاریخنگاری اسمی ح تاریخ
دحعت عباس ا ح تقالک مت ح نظالامهالای اسالمی ح تالاریخ ا تصالادی اعالناو نوشالت اسالت.
اعدحری ال ی فه عصن یاضن را تاریخ دانست ح ب فورت خاص تان ال در ی اال تالاریخ
عه تاریخ را ضنحری ی داند .اح افنار دارد بدح پژحهشهای انتنادی دربالارة یالورخ ح
تطورات عه تاریخ نم توان یصادر تاریخ را ب دست آحریال ح رحایالتهالای تالاریخ را
نند ها قاعدحری .)7:2000،اعدحری بنای رس د ب یصادر افه تاریخنگاری در س الن
نخست هجنی ا یاابز چو تاریخ طبنیقد310ه.ق) فناتن ی رحد ح ینایل آغا ی دانش
تاریخ را تا ن نخست ی هاحدقهما  .)11:حی در هتاو «نقالاه عهال اعتالاریخ عاالد اعزالنو»
یوضوا خاستگاه تاریخنگاری عنب را در س ن نخست هجنی یورد تان

نار ی دهد
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ح نت ج ی گ ند ه عهال تالاریخ در نالید عالنو ا دح یکتالب تالاریخنگالاری یدیاال ح عالناق
سنچقم گنفت است .اعدحری یزتند است یاالور یکتالب عالناق سالا

باله ق صال

ایالام،

انساو ،شزن) است ح یاالور یکتالب یدیاال بالن تان نالات جالدّی یاالدثا اسالتوار یال باشالد
قاعدحری .)13:2000،در ای یناع یا با آ بخش ا دیالدگاه اعالدحری هال بال یکتالب عالناق
ینبوط ی شود هاری نداشت ح آ را ه سو با دیدگاه ی دان ه خاستگاه تاریخنگالاری
اسمی را سا

باله ی داند .باابنای یاور افه باق یکتب یدیا در دیالدگاه اعالدحری

ی باشد .طب نوشت های اعدحری یکتب یدیا قخح یالدیق) هال

ارتبالاط بالا سالا

بالاله

نداشت بهک با تان نات جدی یادثا یدیا وام یافتال اسالت .بال گفتال اح یاالدثان چالو
عنحة ب

ب نقد94ه.ق) ح هنیقد124ه.ق) با ب هارگ نی ش وههالای یالدیی ح نظالام اسالااد

ایادیق یغا ی ح س نه نبوی را گالند آحردنالد ح بالدی تنت الب تالاریخنگالاری یدیاال را با الا
هندندقهما  .)23:اعدحری یزتند است یادثا یدیاال نخسالت یورخالان بودنالد هال شال وه
اسااد را در تاریخنگاری ب هار گنفتاد ح ای ش وه ا ن دحم ب بزد در یکتب عالناق نفالو
هندقهما  )139:ح در نهایت توسح یورخا بیرگ اسمی در الن سالوم بال عاالوا یقال
افه تاریخنگاری اسمی ب هار گنفت شالدقهمالا  .)145:باالابنای در دیالدگاه اعالدحری ح
یاننا یسهما یتیثن ا اح ،با ا تاریخنگاری اسمی یدیق ی باشالد ح تالاریخ ا یالدیق
بنآیده استقیزنحف .)130:1996،در ای یناع سز ی شود در س بخش اعال ) خاسالتگاه
تاریخنگاری اسمی در نگاه یستقن ا و)توفال

دیالدگاه اعالدحری ج) دالیالل اعالدحری

همناه با نند ح تاه ل آ ب رحش توف ف ال تاه ه ارال شود .هدف یا ای اسالت هال نقالا
ده دیدگاه اعدحری نادرست بوده ح دالیالل اح نمال توانالد حجالود سالا بالاله را در رحنالد
شکلگ نی تاریخنگاری در یدیا نف سا د ح هسان چو عنحة ح هنی با تیث نپالذینی ا
ای سا ب گندآحری اخبار یغا ی ح س نه نبوی پنداخت اند .باابنای خاستگاه تاریخنگالاری
اسمی سا

بایه عنو جاهه بوده است.

الف) خاستگاه تاریخنگاری اسالمی در نگاه مستشرقان

تان نات یستقن ا دربارة ندگان پ ایبن اسمم در طول ن های نو ده ح ب ست ی مدی ب

ینحر ب بنرس های انتنادی یاابع س نه نبوی یزطوف شالده اسالت .یاننالا احع ال بالا حجالود
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ای ه ی دانستاد یاابع س نه در یان طوالن پس ا حفات پ ایبن یالدح شالده اسالت ،بالاحر

داشتاد ه ای یاابع یاحی ایادیی است ه توسح شاهدا ع ا ح ایع یا پ ایبن رحایالت

شده است .آنها با حجود تضادهای یوجود در اخبار ح یا ردپای افسان سنای ح اغالناقگالوی

ح انواا جانبداریها در گیارشهای ینتبح با س نه نبوی ،تصور ی هندند ب هالن یالال هال
نناد یورخ ادر ب با سا ی ح ایع هست .ایا دینی نم گذرد هال ایال دیالدگاه بالا تقالک

بنخال ا یستقالالن ا در رابطال بالالا اعتبالالار ایادیالالق در تالالاریخ اسالالمم هاالالار یال رحد قپارسالالا،
 .)310:1388گهد یهن در هتاو «یطاعزات اسمی » نخست ضنب را ب ای باحر خوشب اانال

حارد ساخت .اح با اشالاره بال ننالش فالایبا هالن یالذهب در جزالل ایالادیی همسالو بالا آرای

خودشا  ،رحش نند ایادیق توسح یسهمانا را ناهارآید دانست ح یال گویالد ایال یتالو را
نبایالالد یابالالع ح ینجز ال تالالاریخ در تالالدحی س ال نهی پ الالایبن ح تالالاریخ فالالدر اسالالمم دانسالالت

قگهد یهن،1357 ،ص .)81افناد دیگنی چو هالاننی الیالاس ح علونال هایتالان تننیبالا تمالام
یانوالت ینبوط ب ی ات پ ایبن را یجزالول ح بنسالاختة نساللهالای بزالد دانسالتادقهنیمال ن الا،

 .)15:1386در چاال شالنایط نظالنات یتزالددی ا سالوی یاننالا غنبال دربالارة خاسالتگاه

تاریخنگاری ارال شد ح یاابع ینبوط ب یغا ی پ ایبن ه ب گفتال سالیگ تصالوین بهتالنی ا
آ حجود داشت ،یورد بنرس

نار ی گ ندقسیگ  .)369:1386،عوی دال حیالدا سال نه ابال

اسااققد151ه.ق) را ننط آغا نگارش تاریخ اسمی اعمم ی هاد .حع ای نظن ا سالوی
دیگالالن یاننالالا رد یالال شالالودقهالالایفنیی .)162:1991،ینسالالد جالالونی در یناعالال ابالال اسالالااق ح

حا دیقد207ه.ق) نت ج ی گ ند بخش بیرگال ا سال نة پال ش ا الن دحم شالکل گنفتال ح
نویسادگا بزدی یطاعب را یاطبال بالا دریافالت خالود بالدا افالیحدهانالدقحا الدی.)20:1361،

هورحیتس س ن تاول یاابع یغا ی را رحش ی سا د ح افنادی چو ابا ب عیما قد96ه.ق)

عنحة ب

ب ن ،شنیب ل ب سزدقد123ه.ق) ح حهب ب یاب قد114ه.ق) را پای گذار ایال نالوا

نگارش ی داندقسیگ  .)369:1386،یاننا غنب در ایتداد بنرس یاابع س نهی پ ایبن در
ن احل جهت با شااس خاستگاه تاریخنگاری ،ساتهای تالاریخ عالنو بالل ا اسالمم را

بنرس ی هااالد .هم هتالو گ البقد1971م) در یناعال ای هال بالنای انتقالار در دایرةالمعارف

اسالالمم در  1938ارال ال یال هادقیصالالطف  )1/29:1983،ا سالالات تالالاریخ اعالالناو جاالالوب ح

شماع یاد ی هاد ح ی گوید سات یکتوو عنو جاالوب ا طنیال رحایالت شالفاه در تاال
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حس ز ا اطمعات افسان ای در ن احل تداحم یال یابالد هال بالا تالاریخ باسالتان عنبسالتا ح
افالالالنادی چالالالو حهالالالب بالال یابالال ح عب الالالد بالال شالالالنی جنهمالال قد67ه.ق) پ ونالالالد داشالالالت

استقگ ب .)15:1394،گ ب یال افیایالد رحایالات ایال افالناد را یورخالا نساللهالای بزالد در
آثارشا حارد هندند .اب اسااق رحایات عب د را ننل ی هاد ح اب هقامقد218ه.ق) هتالاو

اعت جا حهب ب یاب را تصا ح ی هاد ح یت در اثالن یاننانال تفسال ن طبالنی ا اطمعالات
حهب استفاده ی شود .گ ب نت ج ی گ ند «ای افسالان هالا در ینالام عاافالنی غ نیاطنال در

جنیا تاریخنگاری عنب با

ی یاند ح یانز بن سن راه توسز انتنادی ح درک فالا ح ا

تاریخ باستا نار ی گ ند»قهما ) .گ ب سات تاریخ عنو شماع را یتیثن ا سا بالاله
دانست ح ی نویسد« :فتویات اسمی جنیا سالا

ب هال ای را بالدح ایال هال حیژگال اش را

تغ ن دهد یتاول هند ح ای یسله بن تاریخنگاری اسمی اثالن گذاشالت ح در آ اطمعالات

سا

ب ه ای جایگ ن شد ح یؤعفا بزدی در تواریخ خود در باو تالاریخ نخسالت ح خمفالت

ایالالوی ا آ اسالالتفاده هندنالالد»قهمالالا  .)16 :بزالالد ا گ الالب ب قالالتنی تان ال دربالالارة تالالاریخ

تاریخنگاری اسمی یتزه ب فالنانتس رح نتالال یال باشالد .بال گفتال شالاهن یصالطف هتالاو
رح نتالالال احع ال ح یهمتالالنی تان ال عهم ال جدیالالد دربالالارة عه ال تالالاریخ عنب ال اسالالت ه ال

تالالاهاو ق )1978بالال بالالا عنبالال ح بالالا هالالای خالالارج یاتقالالن شالالده اسالالت قیصالالطف ،
.)1/37:1983رح نتال در هتاو تاریخ تاریخنگاری در اسممق )1952ی نویسد« :هه تالنی

فورت تاریخنگاری در اسمم ،توف

نم شود ح اسالتمنار یسالتن

صال

جایع ت

رحیدادی است ه ب ش ا چاالد فالفا

ایالام اسالت ،چاال توفال ف خبالن نالام دارد» قرح نتالال،

 .)1/81:1365رح نتال با ای سخ ه حجود ایاماعزنو ب انگن نوع آگاه تاریخ ن ست،
ص

ایام را فا د ار ش تاریخ دانست استقهمالا  .)32:بالدی تنت الب در نالید یستقالن ا

عهم

ن دحم هجنی دیده ی شود ه ا نظن آنا ی بایست ای شکاف را با تیث نپالذینی

شکاف حس ز ب سات افسان ای ح یندی عنبستا پ ش ا اسمم ح سالنگاریهالای نسالبتا
یسهمانا ا ساتهای تاریخ تمد های دیگن پن ساختقگ الب .)15:1394،در نت جال بایالد

گفت یاننا غنب تا ن م ن ب ست یزتند بودند خاستگاه تاریخنگاری اسمی ال عنبال در

تداحم سا باله ق ص

ایام ،انساو ح شزن) بوده است .در نید آنها یت یغا ی پ الایبن ن الی

ا ای سا یتیثن است .ای نت ج یال توانسالت اعتبالار ح ی الیا حثا الت ح ار ش عهمال با الا
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تاریخنگاری اسمی را در ایتداد سات تاریخ ى دحرا بالل ا اسالمم النار دهالد ح تیی الدی
باشد بن ای یطهب ه ایکا نوشت س نهای فا ح ا پ ایبن حجود نداردقشالف ز خالو ان ؛

عاع اده.)204:1393 ،

بزد ا انتقار آثار یستقن ا در ی ا خاستگاه تاریخنگالاری اسالمی  ،یاننالا یسالهما
ن ی ب بنرس ای یوضوا پنداختاد .اعدحری با نادرسالتدانسالت دیالدگاه یاننالا غالنو بال
طنح دیدگاه جدیدی یبادرت هند .اح ابتدا با نوشت یناع ای در  1957ب انتنالادات شالاخت
پاسخ ی دهدقهایفنیی .)162:1991،در حا ع شاخت در  1954طزات چالا شالده ا بنایالای
هتاو یوس ب عنب قد144ه.ق) را ب اعتبار دانست بودقینادینسب .)158:1379 ،اعالدحری
همچا در تان ن راجع ب هتاو ابال اسالااق بال تقالک

هالای فالورتگنفتال ا سالوی

یستقالن ا در ار ش یاالابع سالال نه پاسالخ یالال دهالد .اح بالالا اشالاره بالال نظالنات یالالونتگمنی حات
ی گوید :یاابع س نه ح شکل اساس آ بل ا یا ابال اسالااق ح اسالتادش هالنی هال در
س نه پ قگام احست ب حجود آیده استقاعدحری .)156:1378 ،اعدحری در نهایت بالا نوشالت
هتاو «نقاه عه اعتاریخ عاداعزنو»ق )1960ب طنح دیدگاه یتفاحت خود ی پندا د تا بتواند
با نقا داد با ا سات تاریخنگاری اسمی بن تان نات یاالدثا الن احل ح دحم ا اعتبالار
آ دفاا هاد .در ادای با در نظن داشت ای
دالیل اح را یورد نند ح بنرس

ی اال هالا دیالدگاه اعالدحری را توفال

ح سال س

نار ی ده .

ب) توصیف دیدگاه الدوری
شاهن یصطف دربارة هتاو نشرة علم الترریخ عندالعرب ی نویسد هال یؤعال
اساس تاریخ را در فدر اسمم هق

آ دح یکتالب

هنده اسالتقیصالطف  .)1/23:1983،گالیارش شالاهن

یصطف ب انگن آ است ه طنح یکاتب تاریخنگالاری اسالمی احل بالار توسالح عبالداعزییی

اعدحری ارال شده است ح بس اری ا یاننا یسهما بال تیسال ا اعالدحری یوضالوا یکتالب

تاریخنگاری اسمی را پذینفت ح بسح دادهاند .خود شاهن یصطف درهتاو «تاریخ اعزنبال
ح اعمورخو » یکاتب تاریخنگاری را در دح یجموع یکاتب هوچ

فارس) ح یکاتب بیرگ قیدیا  ،عناق) یالورد بنرسال

ح احع قشالام ،یمال ح

النار داده اسالتقهمالا  .)118:یکال

دیگن ا هسان ه ب شدت یتی ثن ا اعالدحری بالوده بقالار عالواد یزالنحف اسالت .یزالنحف بالا
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نوشت یناع یظاهن تیث ن اعزه اعادیق ف عه اعتاریخ عاداعمسهم در سالال  1965ح بسالح

آ در هتالالاو اثالالن اعاالالدیق فال نقالالاه اعتالالاریخ عاداعمسالالهم در  1966بالال تالالیث ن یالالدیق در

شکلگ نی عه تاریخ پنداخت است .یزنحف در ای

ی ا بن تان نات اعدحری تک هالنده

ح دربارة هدف خودش یال گویالد :صالد یالا جالی ایال ن سالت هال بگالوی افالول یغالا ی ح
یتزهنات آ ا یاظن شکلگ نی ح یاقی ح پ قنفت ح تاول یبتا بن یدیق نبوی بوده است

قیزنحف .)130:1966،گستنة تیث نگذاری اعدحری بن ساین یاننا یسالهما را یال تالوا در

یدخل تاریخنگاری دانقاایة جها اسمم ح تان نات دیگن یقاهده هالند قنالاج 11:1389 ،
ح یا ن

ب آل ا حند .)315:1387،باالابنای بالا توجال بال ایال هال هتالاو اعالدحری یابالع اعهالام

یاننا بزد ا خودش ی باشد ،بنرس دیدگاه حی دربارة خاستگاه تالاریخنگالاری اسالمی

یالی اهم ت ی باشد.

هتاو اعدحری دح بخش دارد :نویساده در بخش احل ب طالنح دیالدگاه خالود پنداختال ح

بخش دحم را ب یتو تالاریخ اختصالاص داده اسالت .بخالش نخسالت چهالار فصالل دارد :در

فصل احل تطور عه تاریخ در س ن احل هجنی با نگاه گذرا ب گنایشهالای یالدیی ح
ب ه ای در دح یکتب یدیا ح عناق بنرس شده است .اعدحری در فصالل دحم یکتالب یدیاال

را بنرس ی هاد ح ا عنحة ب

ب ن ح هنی ب عاوا یؤسسالا ین نال ایال یکتالب سالخ

ی گویدقهما  .)71:در بخش سوم حهب ب یاب را بال عاالوا یکال ا صالاص ح اخباریالا
یزنف ی هاد ح یزتند است ای شخ

ینجع اسنال ه ات ح صال

ص های یما بوده است .اعدحری ی افیاید بنخمف نظن یستقن

یا بالل اسالمم ا جمهال

حهب ب یابال بال طالور

جدی ننق در نوشت س نة پ ایبن نداشت ح پالژحهشهالای سال نه بالل ا اح توسالح یاالدث
یدیا وام یافت است .باابنای عاصن ص

بزد ا شکلگ نی یواد س نه داخل سال نه شالده

استقهما  .)13 :اعدحری در بخش چهارم ،یکتب تاریخنگاری عناق بالا گالنایش بالاله را
یزنف ی هاد ح ی نویسد ای یکتب یستنل ح ریق های آ یتفاحت بالا ریقال هالای یکتالب
یدیا بوده استقهما  .)14:اعدحری تیه د ی هاد آنچ باعق شکلگ نی عهال تالاریخ نالید

عالالنو شالالده اسالالت بالالا دح یکتالالب یدیا ال ح عالالناق ارتبالالاط داردقاعالالدرحی )13:2000،ح آغالالا

تاریخنگاری در اسمم در دح گنایش یتمایی ا یکالدیگن یزاال گالنایش یالدیق ح گالنایش
ب ه ظهور یافت  ،بدی فورت ه خح یدیق در یدیا ح خح ب ه در هوف ح بصالنه یزاال
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یناهی سا

باله دنبال ی شود .ای دح خالح در دح جنیالا یهال جایزالة نخسالت یالازکس

گندید ،ه جنیا اسمی با یبادی ح تزه مات اسمی ح جنیا ب ه ای بالا اسالتمنار ی النا

باله شااخت ی شدقهما  .)131،اعدحری دربارة تاریخنگاری یدیا ی گویالد تان نالات ح

بنرسالال هالالای جالالدی دربالالارة یالالدیق ،هالال در یدیاال توسالالح یاالالدثا بنپالالا شالالده بالالود ،با الالا

یغالالا ینویسالال ح سالال نهنگالالاری گندیالالد قهمالالا  .)113 :اح اعتنالالاد دارد همالال ایادیالالق

گندآحریشده ،اساس تاریخنگاری پ قنفت در ن دحم ح بزد ا آ ی باشد .در ادای اهال ّ
نظنات اعدحری دربارة یکتب یدیا را ب ا ی ها .

اهمّ نظرات الدوری

دیدگاه اعدحری را ی توا شایل دح بخش ایجاب ح سالهب دانسالت .اح در بخالش ایجالاب ا

آغا شکلگ نی تاریخنگاری اسمی ح ننش احع یادثا یکتب یدیا در شکلداد بال
با ا تاریخنگاری ح ش وههای آنا سخ ی گوید ح در بخش سهب تمش ی هاد تا تالداحم
ح سه سا باله را در تان نات یادثا یکتب یدیا نف هاد .اح همچا در ای بخش بالنای
صاص ح داستا پندا ان چو حهب ب یاب سهم در یبایق س نة پ ایبن الل نم شالود .در
ادای با استااد ب هتاو اعدحری دیدگاههای اح را در دح بخش ایجاب ح سهب ینحر ی ها .
بخش ایجالاب  :اعالدحری یزتنالد اسالت تالاریخنگالاری اسالمی پالس ا ظهالور اسالمم رخ
نمودقهما  )131:ح فزاع تهای پ ش ا اسمم نظ ن صال

ایالام ح انسالاو ح شالزن هال

نالوا

یفهوم تاریخنگاری را اعناء نم هادقهما ) .اح در ایال بالاره یال نویسالد عهال تالاریخ در نالید
عالالنو بزالالد ا اسالالمم در دح گالالنایش یتمالالایی یزاالال خالالح اهالالل یدیققیدیاالال ) ح خالالح
ب ه قعناق)قهما  )131:شکل گنفت .اح ا ای دح خح ب عاوا دح یکتبقیدرس ) تاریخ
یاد هنده استقهما 13:ح  .)14اعدحری ی نویسالد تان نالات ینبالوط بال یغالا ی در یکتالب
یدیا  ،ضم بنرس های ینبوط ب یدیق شکل گنفتقهما  )23:ح احعال هسالان هال بال
یغا ی ح عصن رساعت پنداختاد تزدادی ا فن ندا فاابة یقهور ا جمه ابا ب عیمالا ح
عنحه بال

ب الن بودنالدقهمالا  .)24:در نسالل بزالد ا عالنحه ن الی تزالدادی ا عهمالا بال پ قالنفت

تان نات یغا ی ح توسز آ

ام هندند ه در ی ا آنهالا هالنی یهال تالن ا همال یال باشالد

قهما  .)26 :اعدحری تصنیح ی هاد اگن عنحه پ قگام در عه تاریخ باشد ،هالنی یؤسالس
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یکتب تاریخ در یدیا ی باشدقهما  .)113 :اعدحری یزتند است ش وه اسااد در الن دحم
ب یکتب عناق راه یافت ح در ن سوم ب عاوا ش وه افه تالاریخنگالاری اسالمی توسالح
یورخا بیرگ ب هار گنفت شد .اح در ای رابط بالا اعگالو النار داد تالاریخ طبالنی دربالارة
طبنی ی نویسد :طبنی ا نظن رحش ح ب اش ی

یدیقشااس بود ح ای حیژگال ا تیه الد

حی بن سهسه ساد ح خودداری اح ا ننادی یاتوا فه ی شودقهما .)63 :

بخش سهب  :اعدحری با رد دیدگاه عوی دال حیدا نویساده یادة س نة داینةاعمزارف اسمم
ایام با ا یغا ی پ ایبن بوده است قهما  )89 :ی نویسد :اساس یغا ی

یبا بن ای ه ص

در تان نات جدی اهل یدیق توسح هنی ح شالاگندانش شالکل گنفالت ح ایال بالنخمف
نظن هسان است ه یزتندند ص
113ح ن

ایام ح سا

باله در ایجاد آ ننش داشت استقهما :

ب یزنحف .)127:1966،اعدحری دربارة حهالب بال یابال یال نویسالد حهالب دارای

فنهاگ ح ادگاه یما بود ه ب طور بس ار غنیب ا یکتالب یدیاال سالن درآحرد قاعالدحری،
 .)2000:30اح ی افیاید حهب هتاب دربارة یغا ی داشت ه طزات بالا یانالده ا آ نقالا
ی دهد سبک بدح اسااد ح اسهوب یاناد اسهوو ص
است حهب ینجع افه اسنال ه ات ح ص
ه

ایام داشالت اسالت .اعالدحری یزتنالد

در یغا ی بوده استقهما  .)30:با حجود ایال ،

ننق در با ا س نة پ ایبن نداشت استقهما  .)13 ،پس ا ب ا اه نظنات اعالدحری در

ادای دالیل اح را در دفاا ا نظناتش ی آحری ح با نند ح تاه ل آ دالیالل ،نادرسالتبالود
دیدگاه اعدحری را نقا ی ده .
دالیل الدوری ،نقد و تحلیل

اعدحری یدع است ص های ایام ح انساو ه

یفهوم تاریخنگاری را اعناء نم هاد ح عهال

تاریخ بزد ا اسمم ب حجود آیده است .اح بنای ای یدعا ه

دع ه ارال نم دهالد ح غافالل

است ه ای سخ با آنچ اح دربارة ب یای های تاریخنگاری در عناق ی گویالد در تاالا

ی باشد .اعدحری خح ب ه قیکتب عناق) را ب یفهالوی دنباعال فزاع التهالای پال ش ا اسالمم

ی داند ه هما ص

ایام ح انساو ح شزن بوده استقاعدحری .)131:2000،اح ی نویسالد:

نوا ب ه ای تاریخ ا عم ب فزاع تها ح ایور ب ه یای گنفالت .ایال نالوا تالاریخنگالاری ا
نظن یاتوا ح سب

ادای یستن داستا های ایام ح گیارشهای انساو بالود هال یسالتن ما بال
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سوی ایام جدید ح فتویات اسمی هدایت شدقهما  .)132:اعدحری ای ایتمال را ن ی الل

شده است ه ایجاد یبدأ تاریخ نید یما ا در ایدا یبدأ تاریخ ثابت نالید یسالهم تالیث ن
داشت استقهما  .)18 :اعدحری یت ی پذیند ای اسهوو در تالاریخنگالاری یدیاال ن الی راه
یافت استقهما ) .باابنای دربارة چا ی النا یالؤثن ح یسالتمنی در تالاریخنگالاری اسالمی
نم توا گفت ه

یفهوم تاریخنگاری اعناء نم هاد.

آحردی ه اعدحری دح گنایش یدیی قیدیا ) ح ب ه ایقعناق) در تاریخنگاری بزالد ا

اسمم را دح یکتب یتمایی ا ه ی داند .اح دربارة حج تمایی ای دح گنایش عمحه بالن نفال
سا باله ق ص

را ا خصالالال

ایام ،انساو ح شزن) ،ضنحرت تیه د بن سادیت ح یدا در ایوال راحیا

یکتالالب یدیا ال دانسالالت اسالالتقهمالالا  .)132 :دربالالارة نفالالو سالالا بالالاله در

تاریخنگار ی اسمی در باد احل ب ا هندی هال اعالدحری یتال نفالو ایال سالا در یکتالب
یدیا را پذینفت است یاتها بنای یتمایی نقا داد یکتب یدیا تیه د ی هاد ی النا عالنو

جالالاهه در یکتالالب یدیا ال تالالا پایالالا گالالنفت اسالالاس یغالالا ی پ الالایبن ،ه ال بالالن با الالا ایادیالالق

یادثا قعنحه ح هنی) در یال شکل گنفت بوده است ،اثالنی نداشالت ح تاهالا در الن دحم
بزالالد ا نسالالل هالالنی ایالال سالالا جالالاهه در اعالالب صالال

ایالالام ح اسالالنال ه ات بالال سالال نه نفالالو

ی هادقهما  22:ح  .)29در ادای ب ای دح حج تماییبخش در جای خود ی پندا ی  .یالال

باید پنس د آیا گنایشهای یادشده در ید یکتب ی باشد؟ ح طالنح یکاتالب تالاریخنگالاری

اسمی ا سوی اعدحری ابل پذینش است؟ در پاسخ باید گفالت بنخال ا یاننالا هه الت

نظنی یکاتب تاریخنگاری در اسمم را پذینفتال انالد حعال در جیل الات بالا اعالدحری اخالتمف

دارند .ب عاوا ییال شاهن یصطف عمحه بن تزداد یکاتالب ،در تنالدم شالکلگ النی یکاتالب

هوچ

نسبت ب یکاتب بیرگ تاریخنگاری با اعدحری اختمف دارد .همچا در دیالدگاه

شاهن یصطف عنحه ح هنی ب دح یکتب شام ح یدیا تزهال دارنالد ح با الا گالذارا یکتالب

یدیا ال افالالنادی بالالل ا آنهالالا ح هس ال چالالو عبالالدا ب ال عبالالاس ی ال باشالالدقیصالالطف :1983،
 .)157،152،118،127،150تفاحتهای دیدگاه یصطف با اعدحری تا یالدی اسالت هال بایالد
گفت با پذینفت تندم یکاتب هوچ

تاریخنگالاری ا جمهال یمال ح شالام عمالم خاسالتگاه

تاریخنگاری اسمی ال عنب ب بل ا اسمم یال رسالدقهمالا  .)123 :باالابنای تمالاییی بالنای
تاریخنگاری یدیا با

نم یاند .ب عمحه شاهن یصطف بن عاصن جغناف ا در ایجاد یکاتالب
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یختهال

تیه الالد یال هاالالدقهمالالا  .)114:ایال در یالالاع اسالالت هال بنخال یاننالالا یزتندنالالد

تنس بادی یکاتب تاریخنگاری بناساس جغناف ا چادا عهم ح د

ن ست ح تاریخنگاری

در یغنو اسمی  ،ه ب قتنی بُزد جغناف ای را دارد ،تفاحت با تاریخنگاری شنق اسالمی

نداردقیضنت  .)184:1391،بنخ دیگن ا یاننا  ،یکاتب تالاریخنگالاری را پذینفتال ح بالا
ب یکاتب نگنش ا یکاتب نگارش  ،یکاتب تاریخنگاری در اسالمم را در یالنه

تفک

یکاتب نگارش

نار دادهاندقآل ا حند .)315:1387،تنه الل یفهالوم یکتالب در تالاریخنگالاری

اسمی ب یکاتب نگارشال ا ایال نظالن هال تو الع ایجادشالده ا یفهالوم یکتبقنگنشال ) را
تزدیل ی هاد دی ب پ ش است حع هاو حضوح چادان ندارد .در ای بنداشت هنیال

ا یکاتب تاریخنگاری خصای

نگارش حیژهای دارندقآل اال حنالد،404 ،396 ،348:1387،

 )466 ،457 ،425،439حع د ت در خصال

یکاتالب نگارشال نقالا یال دهالد جالی عایالل

جغناف ا حیژگ یه دیگنی ه آنها را یتفاحت نقالا دهالد ،حجالود نالدارد .بال همال عهالت

بنخ ا نویسادگا  ،با نادیالدهانگاشالت چاال خصایصال بسال اری ا یاالدثا  ،اخباریالا ح
نویسادگا س نه ح یغا ی ح یورخا تاریخ عموی در طول نح احع ساه در جغناف الای

یختهالال

را در یالال

اعالالب الالنار یالال دهاالالد ح همالال را بالال عاالالوا یالالورخ رحایالال یزنفالال

ی هاادقسجادی 40:1375،ح ن
یاناد جغناف ا ح خصای

ب سجادی .)308:1385،بدی تنت ب باید گفت عاافالنی

یکاتب نگارش نم تواند ا نظنیة یکتبها دفاا هاد.

در ینابل یوافنا نظنیة یکاتب تاریخنگاری ،شماری ا یاننا یسالهما ح غ نیسالهما

یخاع

ای نظنی هستاد .بنای ییال هایفنیی تیه د اعدحری بن شکلگ النی یکاتالب در الن

دحم را تییل بنانگ ی دانسالت ح یزتنالد اسالت ایال نظنیال جالای ننالد ح بنرسال داردقهالایفنیی،
 .)145:1991بنخ دیگن با درنظنگنفت حیژگ های عالام در دح الن نخسالت بال رد نظنیال

یکتب تاریخنگاری پنداخت اند ح یزتندند در ینیه احل عالوایه چالو  -1عاصالن خانالدان

 -2عاافن غ ناسمی نصنان ات ،اسنال ه ات ح یجوس ات تیث ن تز ال هااالدهتالنی در جنیالا

تاریخنگاری اسمی  ،ثبت ح ضبح س نهی پ ایبن ح یسالل ینبوط ب دحره فااب ح یالواد

بزدی داشت استقیضنت  .)170:1391،باابنای باید گفالت تننینهالای گونالاگو ا نظنیال

یکاتب تاریخنگاریْ یاحی اشکاالت یفهوی ح یصدا

است ح نمال توانالد ب الانگن حجالود

یکتب یستنه در تاریخنگاری ب عاوا یکتب یدیا باشد.
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اعدحری یزتند است احع هسان ه ب باق دربالارة یغالا ی پ الایبن پنداختاالد فن نالدا

فاابة یقهور ا جمه ابا ب عیما ح عنحة ب

ب ن بودند .اعدحری دربارة ابالا بال عیمالا

ی نویسد :ابا یاد بود ح تمایل داشالت دربالارة یغالا ی تان ال هاالد .اح یال افیایالد جالی

یزنوب ه اشارهای ب ابا ب عیما دارد ساین یورخا ا اح ننه ندارنالد .بالا ایال یالال در
هتب یدیق رحایات اح با

یانالده اسالت .در حا الع ابالا بال یایعال گالذار ا ینیهال بنرسال

یدیق ب بنرس یغا ی ی باشدقاعدحری .)24:2000،در نند ای یطاعب بایالد گفالت شالنح

یال ابا ب عیما در طبنات اب سزدقد230ه.ق) نقا ی دهد ابا پسن عیما خه فال سالوم

جی ایادیق پدرش یطهب دربارة یغا ی نداشت اسالتقابال سالزد )5/268:1379،ح شخصال

ه یزنوب ا اح رحایت هنده است ابا ب عیما ایمالن بجهال قد170ه.ق) اسالت هال راحی

جزفن ب یامالدقد148ه.ق)بالوده اسالتقیزنوب  )1/357:1374،ح هتالاب دربالارة یغالا ی ن الی
داشت استقجزفنیا  .)68:1376 ،باابنای تقاب اسم سبب ای اشتباه اعدحری شالده اسالت.
ای اشتباه ب ایتمالال یالاد ا یناعالة هالورحیتس نقالیت گنفتال ح پالس ا اح توسالح سالیگ ،

اعدحری ،شاهن یصطف ح دیگنا تکنار شده استقسالیگ  369:1386،نال

بال اعالدحری،

24:2000؛ یصطف  152:1983،ح آل ا حند .)321:1387،ناگفت نماند تاها هس ه بال سال نه
ابا ب عیما اشاره هنده است ،ب ن ب بکارقد256ه.ق) در اعموفن الات یال باشالدق ب الن بال

بکار .)290:1386 ،عمحه بن ای  ،تان نات سیگ نقا ی دهد بنخمف نظن اعدحری بالل

ا فن ندا فااب تزدادی ا فااب ب ثبت ایادیق ح یغا ی پ الایبن یبالادرت هالندهانالد .ا

جمه هتاو سهل ب اب خ یمة یالدن انصالاری قدرگذشالت بال 60-41ه.ق) یتوعالد سالال 3

سوم بزد ا هجنت است ه یک ا جوا تنی افااو پ ایبن بالوده ح هتالابش نالید نالوهاش
یامد ب یا

ب سهل با

یانده ح حا دی فالناحا ا آ ننالل هالنده اسالت .نمونال دیگالن

طز ای ا نوشت عمء ب خضنی فااب ی باشد هال در الن سالوم یوجالود بالوده اسالت.

هتاو سزد ب عباده قد15ه.ق) فااب نایدار یورد دیگنی است ه بزدها توسح شالنیب ل
ب سز د ب سزدقد123ه.ق) رحایت شده ح سات ای خاندا در تالیع

یغالا ی ادایال یافتال

استقسیگ  .)371:1386 ،سیگ همچا با استااد ب آنچال طبالنی ا ابال اسالااق آحرده
ی افیاید :ای یطاعب نقا ی دهد در یالا عالنحه بال

ب الن اشالخاص ب قالتنی بال نگالارش

یغا ی یقغول بودهاند .اح ی افیاید تان در اسااد یاابع یتیخن ح اطمعات ینبوط ب تناج
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نقا ی دهد اب اسااق بنای گیارش جاگ خادق دست ه ا هتاوهای هفالت یؤعال ،
ه حی آنها را عهما شااخت  ،بهنه بنده استقهما ) .سیگ ا ی ا یزافنا عنحه ب

ب الن،

افنادی چو سز د ب یس ّبقد94ه.ق) ،اس ب یامد بال ابالوبکنقد107ه.ق) ،ابالو اسالااق

عمنح ب عبدا همدان قد127ه.ق) را ب عاوا یورخان ه در تان نات یغالا ی ح تالیع

یبتداقآغا خهنت) ح فتوح دست داشت اند نام ی بندقهما  .)372:اضاف بن یطاعب ب ا شالده
باید گفت تان نات ینبوط بال یغالا ی تاهالا در یدیاال نبالوده ح در شالهنهای دیگالن ا جمهال

شهنهای عناق ن ی فااب ح تابزا بدا پنداخت اند .ا جمه یال تالوا بال عالاین بال شالنای ل

شزب قد103ه.ق) اشاره هند ه در فن ح شزن ح یغا ی سنآید بود ح هتالاب دربالارة یغالا ی

پ ایبن نوشت است .شزب ب شهادت اب سزد ا اهل یالدیق بالوده ح بالا اهالل رأی بال شالدت

یخاعفت هنده استقاب سزد .)6/706:1379،با حجود ای  ،شهنت شزب در ننل اسنال ه ات
ح ص

ح داستا های تبعهای یمال اسالتقیصالطف  .)175:1983 ،بالدی تنت الب نمال تالوا

آ طور ه اعدحری ب ا ی هاد عنحه را یؤسس تان نات یغا ی شمند ح احل هس دانست
ه در یغا ی هتاب تیع

هنده است .همچا نم تالوا تان نالات یغالا ی را یااصالن بال

یدیا دانستقاعدحری.)24:2000،

هما طور ه ب ا گندید ،طب دیدگاه اعدحری یکتب یدیا در پ دایش ح جهتگ النی

ینهو تمشهای دح ت ا یادثا فن یزا عنحه بال

ب الن ح شالاگند بنجسالت اش هالنی

ی باشدقهما  .)23 :اعدحری در جای جالای هتالابش ا عالنحه ح هالنی بال عاالوا یاالدثان

تمامع ار سخ ی گویالد .اح یزتنالد اسالت دح حجال تمالاییبخش یکتالب یدیاال یزاال اعال )

اهم ت داد ب اسااد ح نند راحیالا یالدیق ح و) پنه الی ا سالا بالاله را عالنحه ح هالنی

رعایت هندهاند ح ب ای شکل توانست اند اساس یغا ی پ ایبن را بن تان نات جالدی یالدیق
استوار سا ند ح یانع نفو سا باله ق ص

ایام،انساو،شزن) در آ شوندقهما  24:ح .)27

ای بخش ا دیدگاه اعدحری ه ی بایسالت بال عاالوا هسالتة سالخت نظنیال اح ا الویتالنی

دالیل بنخوردار باشد تفاحت یادی با ساین بخشها ندارد .اعدحری بنای ای ه نقالا دهالد
عنحه ح هنی حجوه تماییبخش یکتب یدیا را رعایت هندهاند ناچار ی شود تیث نپالذینی
آنها ا ص

ایام ح تساهل آ دح در ب هالارگ نی اسالااد را توج ال نمایالد .اح دربالارة ناالوة

استفاده ا اسااد توسح عنحه ی نویسد :عنحه ب شکل رایج در یا خالود ا اسالااد اسالتفاده
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هند طوری ه در همة رحایات اسااد را نم آحرد بهک تاها اسااد یواد یهال یاناالد آغالا
حی ح هجنت را آحرده اسالت ،حعال

صال

ح رحایالات پ وسالت را بالدح

هالن اسالااد ب الا

ی هاد .اعدحری دربارة عهت رحش عنحه ی افیاید با حجالود ایال هال اسالااد در یالا عالنحه
یورد توج بود حع

واعد د

اسالااد در یالا هالای بزالدی آشالکار شالدقهمالا  .)25 :ایال

اعتناف نقا ی دهد ه تو ع رعایت د ت یاد بالن یوضالوا اسالااد ح ننالد راحیالا در یالا

عنحه یمک ن ست ،باابنای حج تماییی ا ای نظن در هار عنحه با ساین اهل تاریخ نخواهد
بود .اعدحری در رابط با عاافن سا باله در رحایات عنحه ن ی یجبور ب توج شده اسالت.

اح با حجود استفاده ا شزن در رحایات عنحه ی نویسد عنحه دربالارة بزضال ا یالا هالا شالزن

ایناد ی هاد حع ن ب شکل ح سب

ایام عنو بهک ب خاطن عم ای بوده است هال عالنحه

ب شزن داشت استقهما ) .اعدحری ی نویسالد در بخقال ا رحایالات عالنحه صال

یندیال

حارد شده استقهما  .)86:بدی تنت ب باید گفالت در رحایالات عالنحه سالا بالاله ا جمهال

شزن ح ص

ن ی حجود داشت است.

توج هات ا ای دست دربارة رحایات هنی ن ی تکنار شده است .اعالدحری یال نویسالد:

هنی بخش اعظ س نه را ا یدیق اخذ هنده است ح ص

دارد ه آ ه ینبوط ب ص

انب است ه توج ب آ ب تالا گ شالنحا شالده بالودقهمالا :

 .)27اح با حجود آنک یاناد فن ندا
ا آ بهنه ی بند ح سب

در رحایالت اح ساله انالده

اح ا سب

یانش ب شزن عم دارد حع در یغا ی بسال ار انالدک
ایام بس ار دحر استقهما ).اح ی افیاید هالنی عالاع

ب انساو بود ح هتاب دربارة نسب نیش نوشتقهما  )28 :ح رحایاتش را یستاد هند .عکال

اح عاصن جدیدی را حارد اسااد هند ه آ اسااد جمز بودقهما ) .هنی تاها بال رحایالات

عنحه بساده نکند ح ب بنرس گستنده دربارة رحایات یدیا پنداخت ح هن آنچ ی شالا د را

ی نوشت .اح احع هس است هال حاهه «سال نه» را بکالار بالند ح خطالوط ح چالارچوو آ را
حضع نمودقهما  .)26:در ای چارچوو اح بزض ا اخبار بل ا اسمم را تالا جالای هال بال
ندگان پ ایبن ینتبح ی شود ب ا ی هاد .س س دحرا

ندگان پ الایبن در یکال ح پالس ا

آ هجنت ح دحرا یدیا را رحایت هنده است .هنی ب تاریخ خهفای راشدی هال توجال

داشت ح ب یواد یهم ه در تاریخ ایت ننق تز هااده داشت ،پنداخت اسالتقهمالا :
 .)27نوشت های اعدحری نقا ی دهد ه اح اسالتفاده ا شالزن در نالید هالنی را یال پالذیند ح
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هما طور ه در بل اشاره شد ب دستداشت
ح با ای هال یال نویسالد اطمعالات تالاریخ

هنی در انساو اشاره ی هاالدقهمالا )107 :

هالنی عمویالا بنگنفتال ا ایادیالق اسالت حعال

ی پذیند ه یواد دیگنی ،اگنچ یادحد ح اندک ،بال اخبالار تالاریخ

هالنی نفالو هالنده

است .ف اعمیل ی گوید داستا های عای ان در بنخ ا رحایات هنی بال چقال یال خالورد

قهما  .)106 :همچا ی نویسد توج هالنی بال اخبالار انب الاء پ قال ح اخبالار اهالل هتالاو،

انزکاس خف ف ا اسنال ه ات را در آثار حی بنجا نهاده است ح در ای باره هزالباالیبالار را

یابع هنی دانست استقهما ) .اعدحری ه نم تواند حجود سا بالاله را در نالید عالنحه ح

هنی ب ذیند ،ی نویسد :حجود ای یالواد نمایالانگن آغالا تاالوع اسالت هال بزالد ا هالنی

ب حجود آیدقهما  .)106:آشکار است ه چا توج هالات نمال توانالد حجالود عاافالن سالا
باله ق ص

ایام ،انساو ،شزن) ح یت اسنال ه ات را در رحایات عنحه ح هنی نف هاالد ح

ا آنها یادث ناو بسا د .ب عمحه د ت در اسااد ح نند راحیا  ،همچاالا هال اعالدحری خالود

بدا اعتناف هنده است ،ا احاخن ن دحم هجنی توسح اهل یدیق ب طالور جالدی دنبالال

شده استقهما  .)25:باابنای نم توا سختگ نیهای اهل یالدیق در احاخالن الن دحم بال
بزد را ب احاخن ن نخست هجنی تزم داد ح انبوه رحایات ینسل ا عنحه ح هالنی نقالا

ی دهد ه در نالید آنالا شال وههالای اهالل یالدیق در الن سالوم یالمک ننالل اخبالار نبالوده

استقپاهتچ  .)1/154:1392،گذشت ا یوارد یادشده باید گفت اعدحری توجه بال یسالله

جزل در اسااد ندارد ح فنف اسالااد در رحایالات یدیاال را نقالان بال هالارگ نی جالدی اسالااد

دانست است .ای در یاع است ه ب گفتة یاننا ب هارگ نی تزاب ن افالطمی در تامالل

طبنات هه  ،ا تصنفات پس در سهسه اسااد بالوده اسالت هال بنخال ا راحیالا سالده 2ق
بدا گنایش داشت اند ح چا یطهب را طنق یخته

ننل با تزالاب ن یختهال

تامالل یالدیق

نقا ی دهد ،ب خصوص ح ت طنق یزتبنتن عالاری ا افالطمیات تامالل یالدیق باشالد ح
چا یواردی در رحایات هنی ن ی حجود داردقپاهتچ .)642 :1385،
اعدحری دربارة حهب ب یاب ن ی دچار تاالا

گالوی شالده اسالت .اح یال نویسالد یغالا ی

حهب در هتب س نه راه ن افت استقهما  )125:حع یزتند است گنایشهای حهب بال یابال

در یورخ یقهور یدیا اب اسالااق یافالت یال شالودقهمالا  .)30 :در نظنیال اعالدحری انتقالار

اسنال ه ات ح ص

یندی ب حهب ب یاب نسبت داده شالده اسالتقهمالا ) .حعال بالا حجالود
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یست یتندم حهب ب یاب نسبت ب هنی ،اعدحری ی نویسد نفالو ایال یالوارد در یغالا ی

پ ایبن نمایانگن آغا تاوع بوده ه ب پس ا هنی ینبوط ی شودقهما 22 :ح .)29یساله

است یتیخن نقا داد نفو اسنال ه ات در دیدگاه اعدحری تاها ب ای عهالت اسالت هال با الا

یدیی یورد نظن اح ،ه توسح عنحه ح هنی شکل گنفت  ،آس ب نب اد حع ای این یمکال

نبوده ح اثن اسنال ه ات در رحایالات هالنی نقالا یال دهالد هال آنهالا ا چاال رحایالات تالیث ن

پذینفت اندقهما  .)106 :عمحه بن ای  ،طب رحایات یانول ا پ ایبن سابن استفاده ا رحایالات
یهودی ب یا پ ایبن بنی گنددقیاج یاوچهنی،1377،ص 291ح ن

 .)307:1385ای سابن نقا ی دهد نفو اسنال ه ات خ ه

ب سجادی؛ ر مآرا،

بلتن ا حهب بال یابال رخ داده

است .ا جمه هسان یاناد هزباالیبالارقد32ه.ق) ،عبالدا بال سالممقد43ه.ق) ،تمال بال

دحس داریقد40ه.ق) ،ابوهنینهقد59ه.ق) ح عبدا ب عمنح ب عاصقد65ه.ق) ح عب الد بال

شالالنی قد86ه.ق) چاالالدی ده ال بالالل ا حهالالب ب ال یاب ال ب ال رحاج ص ال
بودهاندقدیاری ب دگه  107 :1390،ح ن

اسالالنال ه یقالالغول

ب یاج یاالوچهنی .)291 :1377،جالواد عهال در

شنح یالال عب الد بال شالنی قد67ه.ق) یال گویالد یکال ا یاالابع صال

اسالنال ه ح یندیال

هتاوهای عب د بوده استقعه  ،ب تا .)32 :ناگفت نماند طب گفت اب سالزد ،عالنحه در طبنال
دحم تابزالالا الالنار دارد ح راحی هسالالان یاناالالد ابالال عبالالاسقد68ه.ق) ح عبالالدا بالال عمالالنح بال

عاصقد65ه.ق) ح ابوهنینهقد59ه.ق) بوده است .قابال سالزد .)5/294:1379،اخبالار تالاریخ
نقا ی دهد اب عباس ح عبدا ب عمنح ب عاص ح ابوهنینه بنای پنسش ا یزالان

النآ

نید اهل هتاو ح نویسهمانان یاناد هزب االیبار رجوا هندهاندقابوری  1389:306 ،ح نال

ب گهد یهن .)38:1383 ،باابنای تیث نپذینی عنحه ،ه استاد هالنی بالوده اسالت ،ا هسالان

چو اب عباس ح اب عمنح ب عاص ح ابوهنینه آشکار است ح نمال تالوا پالذینفت هال در
یا عنحه ح هنی اسنال ه ات حجود نداشت است ح چا اخباری بزد ا یا

هنده باشد.

هالنی نفالو

آخنی یطهب ه در دیدگاه اعدحری جالای ننالد دارد ،یطالاعب اسالت هال دربالارة رحش

تاریخنگاری طبنی ب ا ی هاد .ب نظن ی رسد اعالدحری ا رحش ننالل اخبالار توسالح طبالنی
بنداشت نادرست دارد .اح رحش طبنی را یتیثن ا فنهاگ یدیق ح فن ی داند هال در ننالد

رحایات یتوج ساد آ استقاعدحری .)63:2000 ،بال تزب الن دیگالن ،طبالنی در تالاریخ ب الاش
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یدیی داشالت یزاال بالا تیه الد بالن سهساله رحات ا ننالادی رحایالات خالودداری هالنده اسالت

قاعدحری .)76:1394 ،بنداشت اعدحری ریق در یطهب دارد ه طبالنی در یندیال تالاریخش

ب ا هنده استقطبنی .)1/5:1362،ای بنداشت نادرست بوده ح نت ج عالدم تفک ال

رحش

گندآحری اخبار در تاریخ با رحش داحری اخبار در تاریخ ی باشد .در حا الع اعالدحری یاناالد
بسال اری دیگالالن تیه الالد طبالالنی بالالن رحشهالای غ نعنهالال در گالالندآحری اخبالالار تالالاریخ را بالال

رحشهای داحری اح در اخبار تاریخ تزمال داده اسالت .نادرسالت ایال بنداشالت ا تالاریخ

طبنی را ی توا ا بنداشتهای دیگالنی هال ا رحش طبالنی حجالود دارد نقالا داد .بالنای
نمون یاننان ه بنخمف اعدحری ،طبنی را یورخ ننهال ال رحایال نمال داناالد سال دسالت

ی باشاد:

احل گنحه هال یزتندنالد طبالنی یالورخ فن ال ح فالایب دیالدگاه ح نظالن بالوده اسالت.

دیم تنی یابز ه طبنی را فالایب دیالدگاه یسالتنل در فنال ح جالدا ا اهالل یالدیق

یزنف هنده است ،اعفهنست اب ندی ی باشدقاب ندی  .)424:1381 ،یذهب یستنل فنه

طبنی در نگاه بنخ ا یاننا جدید سبب گندیالده اح را ا فنهالای اخت الارگنای افالااو

یدیق با گنایشهای اعتداع ی ا رأی ح یدیق بداناد .ایاا یزتندند یقنو اخت الارگنای

طبنی سبب شده اح فنفا ب گندآحری رحایات بساده نکاد بهک ب نند آنهالا ح تالمش بالنای

اخت ار ی

رأی دست بیندقدهنا فارسالان  .)746:1385،گهالد یهن دربالارة شال وه تفسال نی

طبنی ی نویسد :حی ه
آرای یخته

گاه در پ یافت ی

نظن جیی ح فن ای ح یذهب ن سالت بهکال

را در هاار ه ی گذارد ح یک را ی پالذیندقگهالد یهن .)108:1383 ،طبالنی

دربارة اخبار تاریخ ن ی نیب ب هم ش وه عمل هنده استقبهنای ا  .)299:1385،بنخال

ا یاننا گنحه احل با نند یباای تاریخنگاری ننه اساسا ایکا داشت تاریخنگالاری ننهال

را رد ی هااد ،ح یزتندند طبنی فایب دیدگاه یستنل در گییاش ح ننل اخبار بالوده اسالت
ح رحایات را ب ناوی در دیدگاه تفس نی خود ساخت ح پنداخت ح در ربح بالا نالوع نگالاه ح

تفس ن ،گییاش نموده ح ب یا گیارش هنده استقیضالنت  .)24:1380،در ی الا گالنحه احل

یاننان دیگنی حجود دارند ه یزتندند طبنی هن آنچ ی دانست ننل نکنده است؛ بالنای
ییال عسگنی اعتناد دارد شکلهای یختهف ا هتما اخبار ح یجملگوی ح ناتمامگذاشت

ننل خبن توسح طبنی فورت گنفت است .بدی شکل ه با گفت ال یاتمل اعسماع اعزایال
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قیندم تامل شا د آ را ندارند) ح یا هنهت هن اهینها قی هناهت دارم اخبار ب قالتن را
ب احرم) ا ب ا آنها خودداری هنده استقعسگنی)37:1368 ،

گنحه دحم ا یاننا هسان اند ه یزتندند طبنی همسو با گفتمالا رسالم در یالا

خودش اخبار تاریخ را تاظ هنده است .هایفنیی رحش طبنی را در پ وند با یفهوم دانالش

در فنهاگ دحره یتندم اسمی دانست ح یزتند اسالت در ایال فضالا هالار یالورخ نال تفسال ن ح

ار یاب گذشت بهک فنفا تز

اخبار ثن ح یزتبن دربارة آ گذشت ح تیع

ای گیارشها

در چهار چوب یاظ ح یااسالب بالود هال طبالنی ایال هالار را بالا هانیاالدی انجالام داده اسالت
قهایفنیی)149:1991 ،

گنحه سوم ا یاننا تاریخ طبنی را بناساس واعد عه یدیق ار یاب هندهاند .آنهالا

بنخمف دیدگاه نویسادگا اینح ی رحشهای طبنی را همسو با اهالل یالدیق نمال داناالد.
ای گنحه یزتندند طبنی بس اری ا یز ارهای اهل یدیق را در نگارش تالاریخ ح تفسال ن بال

هار نبنده است .آنا یواردی چو عدم جنح ح تزدیل راحیالا  ،ننالل ا ضالزفا ح ب الا آرای
اهل یدیق را نمونال هالای ا تفالاحت رحش طبالنی بالا اهالل یالدیق ب الا یال هااالد

یخاع

قسخاحی .)329:1368 ،یسه است ب هارگ نی واعد عه یدیق ،آ ه در یالا طبالنی،

ی توانست یانع ا ننل افسان ها ح اسنال ه ات شود .ای در یاع است هال ی خالذ طبالنی در

باو تاریخ ادیا ح یذاهب دیگن غاعبا رحایات یقهور بال اسالنال ه ات ح تاالت تالیث ن ادب الات

اهل هتاو ی باشد .نا م ای گون رحایات حهب ب یاب ح اب اسااق بودند .ی خذ طبنی
در س نهی پ ایبن اب اسااق ی باشد ح بنای اخبار تاریخ فدر اسمم ب طبنال اخبالاری یزاال
اب یخا

ح حا دی ح یدایا تک هنده است ،ای در یاع اسالت هال افالااو یالدیق ح

رجالشااسا تننیبا هم اخباریا ا جمه هسان یاناالد ابال اسالااق ،ابالو یخاال  ،حا الدی،
س

ب عمن را با دالیل گوناگو یورد طز ح دح نار دادند ح رحایاتقالا را ابالل اعتاالا

ندانستادقبهنای ا  .)29:1385،طبنی در تفس ن ه بدح ننالد ح بنرسال ا رحایالات اسالنال ه

بهنه بنده استقدهنا فارسان  .)750:1385،ب عمحه باید گفت بسال اری ا یاالابع طبالنی در
تالالاریخ ح تفس ال ن یاالالابع یکتالالوو بالالوده اسالالت ح ب قالالتن ا یاالالابع عالالناق ی ال باشالالدقآل ا ال حنالالد،

 .)324:1369طبنی ا یاابع یکتوو ب ش وه حجاده ح بدح سماا اسالتفاده هالنده اسالت ح ا
آغا ن سوم هجنی ب قتن یواد یاناد شورش درا یدت نگ الا را بال ننالل ا شالاهدا
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ع ا یا آگاها یاه آحرده استقبهنای ا  .)299:1385،باابنای طبنی آنچاا ه بسال اری

ا نویسادگا اینح ی ی گویاد یورخ رحایال ن سالت بهکال بال گفتال ابال خهالدح یکال ا

یورخا بیرگ اسمم است هال هتالب پ قال ا ا را تتبالع هالنده ح اخبالار رح گالار گذشالت را

ب طور جایع گند آحرده است .قاب خهدح )1/3:1375 ،
نتیجه

در پایا باید گفت دیدگاههای اعدحری ح همفکالنا اح یباال بالن ایال هال تالاریخنگالاری در
یدیا در یو ه یغا ی ح س نه نبوی فنفا بن با ا تان نالات جالدی یالدیق باالا شالده باشالد،

اعتبار ندارد .حجود سا

باله ق ص

ایام ،انساو ح شزن) ح رحایالات اسالنال ه در رحایالات

با یانده ا عنحه ح هنی نقا ی دهد ای دح ح ساین هسان هال در گالندآحری ایادیالق
یغا ی ح س نه ننش داشت اند ،در فضای ه سا باله استمنار داشت است ،بال درخواسالت
یاهما ایوی یتوج یغا ی ح س نهی پ ایبن ح یواد فدر اسمم شدهاند .آنها یاناد سالاین
عهمای ن احل در یهن های درس یتداحل شنهت جست ح بس اری ا عهوم یا خود یاناد
شزن ح انساو ح ص

ایام ح یت رحایات اسنال ه را فناگنفت بودند ح در تمام ایال یالوارد

آثاری ا خود بنجا گذاشت اند .عنحه ح هنی یت در ی ا اسالااد بال فناخالور یالا خالود
عمل هندند ح انبوه رحایات ینسل ا آ دح نقا ی دهد در نید آنا ش وههای اهل یدیق
در ن سوم یمک ننل اخبار نبوده است .عمحه بن ای  ،رحایات با یانالده ا آثالار عالنحه ح
هنی ح سال نه ابال اسالااق ،هال ب الانگن نفالو عاافالن بالاله ح اسالنال ه در ی النا یدیاال
ی باشد ،نقالا یال دهالد تفالاحت فایقال در یاتالوا ح رحش تالاریخنگالاری یدیاال بالا سالاین
هانو های تاریخنگاری ا جمه عناق دیده نم شود .باابنای بالنخمف دیالدگاه اعالدحری ح
همفکالالنانش بایالالد گفالالت تالالداحم ح اسالالتمنار سالالا باله ق ص ال

ایالالام ،انسالالاو ح شالالزن) در

تاریخنگاری یدیا ح اساس یغا ی ح س نة نبوی ایالنی انکارنقالدن یال باشالد ح سالاتهالای
تاریخ عنو بل ا اسمم خاستگاه افه تاریخنگاری بزد ا اسمم بوده است.
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االقالم .اعسا اعیان .
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