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چكيده
پرداختن به جایگاه و منزلت علم تاریخ در طبقهبندیهای رایج علوم در نزد مسلمانان و معضالت و مساال راراروی
آن ،مسئله پژوهش حاضر را شک می دهد .حکما و رالسفه که قال به اصالت علوم و دانشهای عقلی بودناد ،تااریخ را
به عنوان علم نپذیررتند .رقها و علمای دینی هم درباره جایگاه علمی تااریخ ،دو موضام متفااوت ات ااد کردنادب الا
رقیهمورخان تاریخ را به لحاظ برخی ویژگیهای موضوعی ،روشی ،رایدهمندی و ایت در زمره علوم نقلای مرباوب باه
شریعت قرار داده اند .طیف دیگر ،تاریخ را به لحاظ موضوعی و رایدهمندی ،در مجموعاه علاوم یردینای و مرباوب باه
ادبیات قرار دادهاند .ادی مورخان هم به تناس

ارزشها و موقعیت اجتماعی خودشان ،تاریخ را به لحااظ موضاوعی در

زمره علوم ادب و از حیث رایده و ایت ،از جمله دانش های خدمتگزار اها سیاسات و قادرت قارار دادهاناد .برخای
مورخان صاح

رکر و د د ه ،همچون ابن خلدون نیز با درک چنین وضعیت بغرنج معررتای و روشای حااکم دربااره

جایگاه علم تاریخ ،تالش کردهاند برای تاریخ به عنوان یکی از دانشهای اجتماع انسانی ،موضوع و روشهای مساتق و
متعلق به خود تعریف کنند .اقدامی ارزشمند که در کانون رهم و توجاه مورخاان و اندینامندان متاقخر قارار نگررات و
همچنان تفکرها و سنت های پینین درباره جایگاه علم تاریخ استمرار یارت .به طاوری کاه در نازد مسالمانان تاا ع ار
جدید ،تاریخ به لحاظ موضوعی و روشی در بین علوم دینی و ادبی و از حیث رایادهمنادی باه عناوان علام خادمتگزار
عالیق و ارزشهای اه شریعت و سیاست باقی مانده است.
واژههای کليدی :طبقهبندی علوم ،علم تاریخ ،رایدهمندی ،شریعت ،سیاست ،اندینمندان مسلمان
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در ا ر چنین دگرگونیهاایی ،برخای از علماای دیان

مقدمه
در طول سال های اخیر ،در موضوع کلی طبقه بندی

تاریخ را به لحاظ موضوعی و مسال مطارح در آن ،باه

علوم توسط اندینمندان مسالمان ،پاژوهش هاای تاا

عرصه علوم مربوب به ادب منتقا کردناد .باا اخاتالر

حدودی درخور توجاه صاورت گررتاه اساتب 9اماا

نرری که علمای دیان دربااره جایگااه و منزلات علام

درباره جایگاه علم تاریخ در سنت طبقه بنادی علاوم

تاریخ داشتند ،طیف دیگری از اندینمندان مسلمان کاه

1

همان ادی مورخان بودناد ،مطاابق سانتهاای ایرانای،

نرار و ا ار در عرصاه

تاریخ را به لحاظ رایدهمنادی در زمیناههاایی همچاون

طبقه بنادی علاوم ،تحات تاق یر سانت یوناانی و باه

حکمتآموزی و تجربتاندوزی در امر حکوماتداری،

خ وص ارسطویی ،به علوم رایج در نازد مسالمانان

در مجموعه علوم مربوب به ادب و سیاست قرار دادناد.

بر اساس معیارهای سه گانه موضوع ،روش و ایات

نتیجااه چنااین وضااعیتی آن شااد کااه تاااریخ از منراار

یا رایاده منادی توجاه کارده و آن هاا را طبقاه بنادی

ویژگی های موضوعی و روایادی کاه بارای آن مت اور

کرده اند .در همین راستا ،به تاریخ نیز در زمره علاوم

بودنااد ،در وضااعیت دشااوار مبتناای باار دوگااانگی و

و معااارر رایااج و رینااه دار در ررهنااو و جامعااه

بالتکلیفی ،بین مجموعه علوم دینی و ادبی رایاج بااقی

اسالمی ،نفیاً و ا باتاً بر اسااس معیارهاای ماذکور در

مانااد .در نهایاات نیااز ،از داشااتن موضااوع و مسااال و

طبقه بندی های م تلف علاوم توجاه شاده اسات .در

روشها و رایدهمندی های مستق و متعلق به خاود ،باه

ن ستین تجربه های طبقاه بنادی علاوم کاه از طارر

عنوان یکی از مجموعه علوم مربوب به جامعاه انساانی،

حکما و رالسفه مسلمانی همچون کندی و راارابی و

باز ماند .مورخ اندینمندی همچون ابنخلدون ،با درک

ابن سینا صورت گررته ،در مجم وعاه علاوم موضاوع

وضعیت مذکور ،کوشید با طرح موضاوع و روشهاای

بحث ،تاریخ جایگااهی نداشاته اسات .باا گساترش

مستق برای تاریخ ،باه عناوان علام االجتمااع ،آن را از

سنت های تاریخ نگاری در متن علاوم دینای و عربای

حیطااه علااوم شااریعت و ادبیااات خااار کنااد و در

متعلق به مسلمانان ،همچون حادیث و انسااب ،ایان

طبقه بندی علوم ،به آن جایگاهی مساتق دهادب اماا باه

امکااان رااراهم شااد کااه تاااریخ باارای پاارداختن بااه

علت نفهمیدن و توجه نکردن متقخران ،تاالش وی باه

موضوعات و مسال تااری ی دارای صابغه دینای یاا

نتیجهای درخور نرسید.

توسط مسلمانان ،پژوهش مستقلی انجام ننده است.
اندینمندان مسلمان صااح

مربوب به اقنار و طبقات اجتماعی د ینی و نیز خبری
و روایی بودن موضوع آن ،در مجموعاه علاوم نقلای

تاریخ در مجموعه علوم نقلی و دینی

مربوب به شریعت مطرح شود .ابتادا باا عناوان علام

سنت رکری مربوب به طبقه بندی علوم از سده ساوم

اخبار و بعدها با نام علم سیر و اخبار و در نهایت ،با

قمری/نهم میالدی ،با آ از روند ترجمه متون علمی و

عنااوان علاام تاااریخ یااا تااواریخ .از سااده پاانجم

رلسفی یونان به عربای توساط رالسافه مسالمان و باا

قمری/یازدهم میالدی ،با نقش آررینی قنر اجتمااعی

تالش های ابویوسف اسحاق کندی ،ن ستین ریلساور

ادبا و مننیان در امر تاریخ نگاری ،به تدریج گونه هاا

شااناخته شااده مساالمان ،شااک گرراات .کناادی در

و سبک های م تلفی در حوزه تاریخ نگاری پدید آمد.

طبقه بندی خود از علوم ،به سیاق روش ارسطویی ،باه
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علوم با محوریت و اصالت علوم عقلی یاا باه عباارت

ال ا

اندیناامندان اسااالمی و بااه خ ااوص اه ا

بهتر« ،علوم حکمی» و در اقسام منطقیاات ،طبیعیاات،

رلساافه ،تاااریخ را علاام محسااوب نکااردهانااد و در

ریاضیات و الهیاات توجاه کارد (کادیور33 :9007 ،ب

طبقهبندیهای مد نرر آنها از علاوم ،تااریخ جایگااهی

ن ر.)34 :9053 ،

نیارته اسات (ساجادی)13: 9075 ،ب اماا باه تادریج باا

رااارابی از دیگاار اندیناامندانی بااود کااه در کتاااب

گسترش علوم روایی و خباری متعلاق باه شاریعت در

اح اءالعلوم ،علوم را به علم زبان ،علام منطاق ،علاوم

جامعه اسالمی و اشتغال ب اش مهمای از اندینامندان

ریاضاای ،علاام طبیعاای یااا طبیعیااات ،علاام الهاای یااا

جامعاااه اساااالمی بااادان ،ایااان دساااته از علاااوم در

مابعدالطبیعه و علم مدنی (علام سیاسات) تقسایم کارد

طبقه بندی های رایج رسامیت یارات .ابوعبادام محماد

(رارابی .)9001 ،وی به علات اصاالت دادن باه عن ار

خوارزمی از جمله ن ستین اندینمندان صاح

نرر در

عق و روش قیاسی در معررت و شناخت ،برای علاوم

عرصه طبقه بندی علاوم اسات کاه هنگاام ارالاه طارح

نقلاای و خبااری و از جملااه تاااریخ شااقنی قال ا نبااود.

دایرةالمعارری خود با عنوان مفاتیح العلاوم ،در موضاوع

همچنان که ابنسینا نیز در کتاب شفا در طبقهبنادی ماد

م داقها و گونه های علاوم رایاج در تمادن اساالمی،

نررش ،به تبعیت از شایوه راارابی و البتاه باا تف ایلی

مجموعه علوم نقلی و عربی متعلق باه مسالمانان را در

بینتر از اینان ،مجموعه علوم را در چهار قسم منطاق،

کنار مجموعه علوم عقلی برخاسته از سنتهای یوناانی

طبیعیات ،تعلیمیات (ریاضایات) و الهیاات طبقاهبنادی

رسمیت ب نیده است .وی در مجموعه علوم اساالمی،

کااارد (ابااانساااینا )137 ،903 ،941 ،955/0 :9333 ،و

نامی از علمی با عنوان تاریخ نبرده استب اما در آخارین

جایگاهی را برای علوم نقلی قال نناد .چارا کاه تنهاا

ب ش از مجموعاه علاوم عربای و اساالمی متعلاق باه

دانش هاای عقلای موساوم باه علاوم حکمات ،اعام از

مساالمانان ،ر االی را بااا عنااوان علاام اخبااار آورده

حکمت نرری و عملی ،در کانون توجه ابنساینا باود و

(خوارزمی )10 :9000 ،که همان صورت ن ستین علام

مجموعه علوم نقلی و ادبی و شهودی جایگااهی در آن

تاریخ است .علمی که موضوع آن شناخت و بت اخبار

نداشت (کدیور 53 :9007 ،تا .)50

و انساب مربوب به اقوام ،مل  ،اسامی و طبقات م تلف

در رویکرد این دسته از اندینامندان باه طبقاه بنادی
علوم ،مسئله تقم برانگیز آن است که چرا آنها تاریخ را

پادشاهی است (خوارزمی 11 :9000 ،تا .)911
این اقدام خوارزمی در زمینه مطرح ساختن تااریخ در

با وجود آنکه موضوع آن متعلق به انسان و بات اخباار

مجموعه علوم رایج در نزد مسلمانان ،هر چند در شک

و احوال ارراد انسانی بوده است ،هیچ گااه در مجموعاه

علم اخبار بوده ،در مقایسه با کاار رالسافه اندینامندی

علوم مدنی قرار نداده اند .امری که علت آن را بر اساس

همچون رارابی و ابنسینا ،از آنجا ارزشمند باود کاه باه

آنچه بعدها برخی مورخان و به خ اوص ابانخلادون

نرر میرسد از ن ستین تاالشهاا در زمیناه قارار دادن

بدان دست یارتند ،نه در ماهیت و جنبههاای موضاوعی

تاریخ در طبقه بندی علوم بود .ابوریحان بیرونی هم کاه

علم تااریخ ،بلکاه بایاد در سانتهاای رکاری یوناانی

برای شناخت و بات اخباار تااری ی اهمیات و شاقن

(زرینکوب 17 :9041 ،و  )03و روش و رویکردهاای

خاصی در نرر می گررت ،تاریخ را یکی از اجزای علوم

روایی و خبری دانست که مورخاان مسالمان در زمیناه

نقلی دانسته است .چرا که به عقیده وی ،تاریخ به لحاظ

تاریخنگاری ات اد کرده بودند.

موضااوعی جنبااه خبااری و روایاای داشااته و علاام بااه
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موضوعات آن تنها از طریاق نقا امکاانپاذیر باوده و

علم تاواریخ در مجموعاه علاوم نقلای و خباری قارار

قیاااس و اسااتدالل را در آن جایگاااهی نبااوده اساات

گررت (ابنالجوزی.0/9 :9395 ،ب ابنرنادق 7 :9097 ،و

(بیرونی- :9077 ،د).

1ب عباادالغارر رارساای 00 ، 75 ،19 ،97 :9041 ،و .01ب

در طبقه بندی ر رالدین رازی هم کاه علاوم را در
دو مجموعه کلی علوم دینی و ادبی و علوم عقلای و

همدانی 1/9 :9070 ،و 93ب میرخواند.)3/9 :9001 ،
همچنان که متناس

با چنان دیدگاهی به جایگاه علم

یردینی تقسیم کرده ،تاریخ در کنار مجموعاه علاوم

تاریخ ،مورخان هم به عنوان علماای اخباار و انسااب،

متعلق به دین و شریعت همچون حدیث ،علم رجاال

اه خبر و سیر ،اه تااریخ ،اصاحاب تاواریخ و اها

و مغازی قرار گررته اسات (رازی 79 :9001 ،و .)70

تواریخ در زمره علمای مربوب به علوم نقلای و خباری

ابن رندق هام باا رویکاردی واقام گرایاناه ،ناه هماه

قرار گررتند (صدقی 71 :9000 ،تا  .).09رویکرد مذکور

موضوع علم تااریخ بل کاه ب نای مهام از مساال و

ننان می دهد که در نازد مسالمانان ،تااریخ در مراحا

مباحث آن را متعلق به مجموعه علوم دینی می دانسته

ن ستین خود ،در ارتباب باا علاومی همچاون حادیث،

است .وی « شناختن ابتدای خلقت آدم علیه الساالم و

مغااازی ،رجااال و ساایر و انساااب و نیااز در رضااای

اخبار گذشتگان از انبیاء و رس علیهم السالم و خلفاا

ارزشهای معررتی و روشهای چناین علاومی تکاوین

انبیاسات علایهم الساالم و

یارته بود (زرینکوب 40 :9041 ،و )41ب پس در قارون

احوال المه و مقادمان دیان و مقاماات هار یکای از

بعدی ،همین جایگاه و ارتباب خود با علوم و سنتهای

و واضام هار

رکااری و معررتاای مااذکور را حفااب کاارد و بااه عنااوان

و ملوک و آنچه اندر کت

اینان و تفاصی مل و نح و مذاه

یکی و آنچه ررته است در عهد رسول علیه الساالم از

معررتی خبری شناخته شد.

م الفان و موارقان و معجزات انبیاء علایهم السّاالم و

به یر از زمینه هاای تااری ی و ررهنگای مناترک و

امثال اینها» را جنبه دینی موضوع علم تااریخ عناوان

پیوندها و شباهتهای موضوعی و روشی ،رواید تااریخ

کرده و آن را متعلق به مجموعه علم االدیان می دانسته

برای دین و شریعت و مسال مربوب بادان هام ،نقاش

است»( 0ابن رندق.)7 :9097 ،

اساسی در مطرح شدن این علم در مجموعه علوم نقلای

ابنحزم اندلسی هم در کتاب مرات العلاوم ،تااریخ را

مربوب به شریعت داشتب به طوری که ب ش مهمای از

با عنوان علم اخبار و حوادث در مجموعه علاوم نقلای

علمای دینی به علات رایادهمنادیهاای مت اور بارای

مربوب به دین و شریعت و از جمله دانشهای مسااعد

تاریخ ،آن را در زمره «علاوم مسااعد رقاه و عقیاده» و

و خدمتگزار این دسته از علوم آورده اسات (ابانحازم،

خدمتگزار شریعت و علوم متعلق بدان قارار مای دادناد

 70 :9041و  .)71در طبقهبندی شمسالدین آملای هام

(س ا اوی 07 :9040 ،و  13 ،00و 935 ،915 ،937 ،19

تاااریخ بااا عنااوان علاام تااواریخ ،در آخاارین ب ااش از

و 934ب آلینهوند 00/9 :9077 ،و .).03

مجموعه علوم اواخر یاا هماان علاوم دینای و در کناار

در این رویکرد ،تاریخ از چندین لحااظ دارای ارزش

علومی همچون علوم سِیَر و انساب قارار گررتاه اسات

و اعتبار بود :اول اینکه علمی مربوب به احوال اه ال یر

(خزالیلی .)54 :9019 ،نتیجه نگرش مذکور باه جایگااه

و اخبار انبیاء و اولیاء دین و نیز علما و طبقات ماذهبی

علم تاریخ آن بود که این علم از حیث موضوع و روش

بود (ابن الجوزی 5/9 :9395 ،و )4ب دوم اینکه متناسا

با عناوینی همچون علم اخبار ،علم سیر و انساب و نیاز

با چنان جایگاهی ،در خدمت اشااعه باورهاای دینای و

جایگاه علم تاریخ در طبقهبندی علوم توسط اندینمندان مسلمان (از خوارزمی تا ابنخلدون)15/

رهم بهتر علوم مربوب به شاریعت ،همچاون حادیث و

یرمرتبط با دین و ارزش های اه شاریعت باه حیطاه

رقه و تفسیر بود (سا اوی 107 :9077 ،و )111ب ساوم

موضوعات و مسال تاریخنگاری ،این مناک و تردیاد

اینکه به علت منتم بودن بر اخبار تقم برانگیز دربااره

در نزد ب ش سنتی علمای دینی و رقها ایجااد شاد کاه

تغییر و تبدی احوال بنر و امور دنیا و تغییر نس هاا و

تاریخ علمی منح ر به مسال و موضوعات مرباوب باه

اقوام و ملا  ،در زمیناه آگااه سااختن انساان ماومن از

شریعت نیست .در نتیجه ،تااریخ را باه طاور کاما در

زودگذر و رانی بودن این دنیا و توجه به خلود و بقاای

زمره علوم نقلی و دانش های مربوب به دین و شاریعت

حیات اخروی و رهایی از ضاللت و نی باه هادایت و

قرار ندادندب به عنوان مثال امام محمد زالی ،اندینامند

سااعادت ،ماایتوانساات دارای روایااد اعتقااادی باشااد

دیناای نیمااه دوم سااده پاانجم هجری/یااازدهم ماایالدی،

(س اوی 939 :9040 ،و .)931

هنگااام بحااث از انااواع علااوم ،باار اساااس ادبیااات و

در این دیدگاه ،در ظاهر بر ارزش و وجاهات علمای

معیارهای شارعی و ماذهبی ،علاوم را باه اناواع علاوم

تاریخ تقکید میشدب اماا چاون بار اسااس رایادهمنادی

واج

و

مذهبی و عقیدتی به تاریخ نگریسته میشاد ،در نهایات

حساااب) ،علااوم مباااح (تاااریخ و ادب) ،علااوم مکااروه

راقد جایگاه علم مستق و معطور به موضوعات متعلق

(شعبده و طلسمات) و علوم حرام (رلسفه و طبیعیاات)

به شناخت جامعه بودب چرا که به عنوان یکی از اجازای

طبقه بندی کرد .او برخالر سنت رایج در نازد علماای

علماالدیان ،وابسته و خدمتگزار علوم دین و شاریعت و

دینی ،تاریخ را از حیطه علوم نقلای مرباوب باه دیان و

توجیااه و تجویزکننااده باورهااا و اعتقااادات دیناای و

شریعت خار کرد و در مجموعه علوم ادبی و شاعری

اندینه های مربوب به الهیات باود .در ایان دیادگاه کاه

و مرتبط و همطاراز باا آنهاا قارار داد ( زالای:9075 ،

متعلق به سنت تاریخ نگاری عربیاسالمی بود ،تاریخ در

 43 ،51 ،34/9و .)45

(علوم شرعی و دینی) ،علوم مساتح

(طا

مجموعه علوم خبری و روایی مرباوب باه شاریعت تاا

علت پذیررته نندن تاریخ در مجموعه علوم دینای و

زمانی می توانست داری جایگاه و وجاهت علمی باشاد

شاارعی از طاارر زالاای را در ب ناای از اظهااارات

کااه بتوانااد ویژگاایهااا و روایااد مااذکور را تااقمین کنااد

س اوی می توان مالحره کرد .به نوشته وی ،زالای در

(ابن الجوزی 4/9 :9395 ،و 7ب عبدالغارر رارسی:9041 ،

زمان خود تاریخ را منتم بار اخباار رارق و ماذاه

 00 ،75 ،19 ،97و  ).01و اگر به موضوعات و مسااللی

خالر شرع و شریعت اه سانت ،چاون باطنیاان مای

یر یا رراتر از مسال و انترارات مذکور مایپرداخات،

دیدب در نتیجه پرداختن باه چناین تااری ی را گوناهای

دیگر نمی توانسات جایگااهی در حیطاه علاوم دیان و

سرگرمی به «ارسانهسرایی شبانگاهی» تلقی میکارد کاه

توجه اه شریعت داشته باشد (س اوی.)953 :9077 ،

نمی توانست جایگاهی در حیطه علوم مرباوب باه دیان
داشااته باشااد (ساا اوی)953 :9077 ،ب از دیگاار سااو،

تاریخ در حيطه علوم ادب

نگرش زالی به جایگاه و ماهیات علام تااریخ از ایان

در ررایند تکوین و گسترش سنت های تاریخنگااری،

لحاظ هم توجیه کردنی است که اخوانال فا ،به عناوان

در طول زمان و مکانهای جغراریاایی باا ررهناوهاای

جریان عقلیرلسفی زمانه وی ،تاریخ را باا عناوان علام

متفاااوت ،بااه علاات وارد شاادن موضااوعات و مسااال

سیر و اخبار در حکم دانش های مربوب به صاالح کاار
دنیا قرار داده بودند .این در حالی باود کاه زالای روی
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خوشی به این جریان نداشت (سجادی.)13 :9075 ،

زمینه های اجتماعی و ررهنگی تاریخ نگاری که همراه

در رضای چنین موضم گیری های سلبی اه شاریعت

با کم رنو شدن نقاش و موقعیات علماای دیان در

در قبال علم تاریخ بود که دیگار اندینامند خراساانی،

تاریخ نگاری بود ،تاریخ باه عناوان علام حکایاات و

یعنی ابوالحسن بیهقی منهور به ابنرندق ،در حالی کاه

اخبار مربوب به اها قادرت و سیاسات ،باه حیطاه

زمانااه خااود را ع اار زوال علاام تاااریخ ماایدانساات

ارزش ها و تعلقات ادبا و صاح

من ابان دیاوانی و

(ابنرندق ،)0 :9097 ،در صدد درااع از جایگااه خطیار

در نتیجه ،عالیق و ارزش های اه قدرت و سیاسات

علاام تاااریخ باارای اهاا دیاان و شااریعت برآمااد .او

سوق پیدا کرد (صدقی 00 :9010 ،تا .).07

ضرورت های توجه باه علام تااریخ را از حیاث تعلاق

تحت تق یر چنین دگرگونیهایی و در ارتباب با عالیاق و

موضاوعی آن باه مجموعااه «علاماالدیااان» متاذکر شااد

حررههای شغلی ادیبان و مننیان دیاوانی کاه اها ادب و

(ابنرندق.)7 :9097 ،

اننا و البته سیاست بودند ،ویژگیهاای ادبای و انناایی و

تغییر نگرش به موضاوعات و جایگااه علام تااریخ،

رواید اخالقی معطور به حکمت و سیاست تاریخ اهمیت

حاص تغییار و دگرگاونی در زمیناه هاای ررهنگای و

و اولویت پیدا کرد (میثمی 10 :9019 ،تاا 15ب آلیناه وناد،

اجتمااااعی و قنااارهای اجتمااااعی رعاااال در امااار

).03/9 :9077ب باااه طاااوری کاااه طااای ساااده دهااام

تاریخ نگاری بود .به مدت چندین قرن و تا سده پانجم

هجری/شااانزدهم ماایالدی طاشااکپریزاده مولااف کتاااب

قمری/یااازدهم ماایالدی ،علمااای دیناای در نقاااش

موضاوعاتالعلااوم ،در زمیناه تاااریخ علاوم و طبقااهبناادی

رقیه مورخان در زمیناه شاک دهای و گساترش سانت

گونههای آن ،با مناهده نقشآررینی ادبا و مننایان دیاوانی

رکری موسوم به تاریخ نگاری دینی نقش تعیین کنناده

در تاریخنگاری و گرایش شیوههای تاریخنگاری به سامت

و بالمنازع داشتندب اما به تدریج از مقطم ماذکور و باا

ادبیات ،تاریخ را با عنوان «علمالتواریخ» در طبقه مربوب باه

خار شدن سنت تاریخ نگاری از زمینه هاای ن ساتین

علوم ادبی قرار داد (طاشکپریزاده9090 ،ق.)109 :

اجتماااعی و ررهنگاای متعلااق بااه شااریعت اسااالمی،

در رویکرد ماذکور کاه رراتار از مالحراات دینای و

تاریخ نگاری در بساتر سانت هاای رکاری و ررهنگای

اعتقادی به طور کلی جنبه عرری داشت ،برای تاریخ در

دیگر ملا و اقاوام وارد شاد .بادین گوناه قنارهای

شک حکایات و روایات ادبی معنادار و حکماتآماوز،

اجتماااعی دیگااری همچااون ادبااا ،منناایان ،صاااح

به علت رواید اخالقی و سیاسی که برای اه قادرت و

من بان دیوانی ،حکما و اطباا هام بناا باه مالحراات

سیاست می توانست داشته باشد ،ار و منزلات واالیای

شغلی و طبقه ای ،در کناار علماای دیان ،وارد عرصاه

در نرر گررته مایشاد (سا اوی .)17 :9040 ،روایادی

تاریخ نگاری شدند (رابینسن 135 :9001 ،و .)134

همچااون تهااذی

نفااس و تاارویج اخالقیااات سیاساای

از نتایج چنین رونادی آن باود کاه از ساده پانجم

معطور به رعیتپروری و عدالت و تعلیم اصول تادبیر

قمری به بعد ،در ب ش های م تلف جوامم اسالمی و

ملک و سیاست ،ررح ب نی و ایجااد انبسااب خااطر و

از جملااه بااه طااور خاااص در ایااران ،در عرصااه

تقمین کننده ماندگاری و جاودانگی یاد و نام و اقدامات

نفودی ایفای نقاش کردناد

اه قدرت و حکومت (ابنرندق 5 :9097 ،تا .0ب حاارب

تاریخ نگاری قنر صاح

که همان ادبا و مننایان صااح

من ا

دیاوانی در

نقش ادی مورخان بودند .به تبم چنین دگرگاونی در

ابرو 70/9 :9075 ،تا 74ب میرخواند 1/9 :9001 ،تا .)95
طیف ادی مورخان دیدگاههاای تعریافشادهای دربااره

جایگاه علم تاریخ در طبقهبندی علوم توسط اندینمندان مسلمان (از خوارزمی تا ابنخلدون)17/

موضوع و مسال علم تاریخ و ویژگایهاای معررتای آن

رهياف ت هتتایی بتترای قتترار دادن تتتاریخ در جایگتتاه

نداشتندب اما بت و ضبط حکایات و روایاات تااری ی را

علماالجتماع

اساس کار مورخ میدانستند و به جای جنبههاای شاکلی

در دیدگاه ال

رالسفه و حکمای علوم عقلای ،علام

و اسنادی خبر تاری ی ،به جنباههاای ادبای و معناایی و

تاریخ به طور خاص جایگاهی در طبقهبندی علوم نیارت

رایدهمندی آن توجه میکردندب در نتیجه تااریخ را بیناتر

و تاااریخ در ناازد مساالمانان ،از حیااث منزلاات علماای و

متعلق به طبقه علوم ادبی و دارای رایدهمنادیهاای کثیار

برخورداری از موضوع و مسال و روشهای مستق  ،در

برای حکمتآماوزی و تجرباتانادوزی در حکومات و

وضعیتی دشوار و بالتکلیف باقی ماند (رابینسان:9001 ،

سیاست میدانستند (زرینکوب .)47 :9041 ،نمونه تماام

)01ب اما اندینمندان و مورخانی هم بودناد کاه باا نگااه

عیاری از چنین تاریخنگاری را میتاوان در هماان سانت

منطقی و عقالنی به موضوع و رواید علم تاریخ ،در صدد

تاریخنگاری ایرانیاسالمی مالحره کرد که ادبا و مننایان

مطرح کردن آن به عنوان علم مستق و متعلق به شناخت

دیاوانی آن را گساترش دادناد و تثبیات

انسان و جامعاه انساانی برآمدناد .ابانمساکویه نمایناده

صاح

من

شاخص تاریخنگااری ایرانایاساالمی را شااید بتاوان از

کردند (صدقی 199 :9010 ،و .)191
در این سنت ،در ابتدا تاریخ نگاری به صورت خبر

ن ستین مورخان اندینمندی دانست که در صادد برآماد

تاری ی به شک حکایت ها و روایت های یک دسات

تاریخ را به لحاظ موضوعی و مساال مطارح در آن ،باه

درباره امور و قضایای تااری ی ظااهر شاده کاه اول

عنوان علم معطور به شاناخت بهتار حیاات سیاسای و

باید بر اساس نثر ادبی و اننایی مبتنای بار صانایم و

اجتماعی بنر در عرصاه تااری ی بنناسااند .وی ضامن

آرایه های ادبی نوشته می شدب سپس ،به جاای تقکیاد

آگاااهی از جنبااههااای خبااری موضااوع تاااریخ ،بااه رهاام

بر جنبه های شکلی خبر تااری ی و سلساله اساناد و

جنبه های معنایی اخبار تاری ی و شناخت و تحلی سااز

مستند بودن خبر تاری ی و ضارورت حفاب اصاالت

و کارهای وقوع و آ اار رخادادهای تااری ی باه عناوان

خبر ،به جنبه های معنایی حکایات تااری ی و روایاد

نمودهایی از عملکرد و سیاستگذاریهای اه قدرت و

اخالقی و سیاسای حاصا از آن بارای اها قادرت

سیاست در عرصه واقعیات تااری ی دسات یارات و در

تقکید می شد (میثمی 03 :9019 ،و  .) 09یعنای رراتار

نوشااتن کتاااب تجااارباالماام آن را بااه کااار گرراات

از جنبه های شکلی و استنادی خبر ،رایده و ایت مد

(اباانمسااکویه 991/5 :9074 ،و 010 ،013 ،990ب 947/4

نرر از حکایت و روایت تا ری ی مهام باود .در ایان

و .)111 ،940

دیدگاه خبار منفارد و پراکناده تااری ی ،بار اسااس

اباانمسااکویه در کنااار جنبااههااای خبااری تاااریخ ،بااه

مهارت های مننیانه ،باه صاورت روایات و حکایات

جنبههای معنایی و عقالنی معررت آن اعتقااد داشات .او

ادبی منسجم و به هم پیوسته مطرح می شد .هادر و

به طور کلی ،تاریخ را علمی معطور به بت و رهم آ اار

ایت چنین اقدامی در عین ماندگار ساختن یاد و نام

و اقدامات اه قدرت و منتم بر تجربتاندوزی بارای

ارراد در این جهان ،خلاق روایتای حکمات آماوز بار

اه سیاسات مایدانسات .وی در تااریخنگااری خاود،

نفاس و

مطابق رویکرد عقالنی و تعمیمی به جریان رخادادهای

اخالقیات و تعلیم شیوه های تادبیر ملاک و سیاسات

تاری ی ،در صدد رهم سنت های واحاد و تکرارشاونده

بود (ابن مسکویه.)1/9 :9074 ،

در تاااریخ دولااتهااا و جواماام انسااانی بااود .بااه نراار

اساس تجربیاات گذشا تگان ،بارای تهاذی
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ابن مسکویه ،تقم عقالنی در «اخبار بالد و کتاابهاای

رویکردهای عقالنی و تعمیمای عقیاده داشات و آن را

تاااریخ» و «اخبااار امااتهااا و ساایرتهااای پادشاااهان»

منجر به تجرباتانادوزی و تقویات «عقا تجااربی» و

میتوانست امکان یارتن قواعد و سنن حااکم در تااریخ

اکتسابی بنر میدانست« .هیچ واقعه نباشد از خیر و شر

جوامم انسانی را میسر کندب به طوری که از این طریاق،

که سانح گردد که نه در عهد گذشته مث آن یاا نزدیاک

امکان رهم شاباهتهاا و سااز و کارهاای تکرارشاونده

بدان واقعهای بوده باشد و چنانکه اطبا از بیمااریهاای

رویاادادهای تاااری ی ماننااد شااک گیااری و گسااترش

گذشتگان که ارتاده و اطبای بازر

آن را عاال کارده،

دولت ها در ممالک و قلمروهای سیاسی ،چرایی ایجااد

دستور سازند و بدان اقتدا کنند و آن را اماام دانناد» ،باا

خل در بدناه و سااختار نراامهاای سیاسای و زوال و

تقم در احوال و اخبار تاری ی هم «وقایعی کاه ارتااده

رروپاشی دولتها و نیز آ اار اقادامات و سیاساتهاای

باشد و سعاداتی که در عهد گذشاته مسااعدت نماوده،

دولت ها در عمارت و آبادانی یا خرابی و ویرانی شهرها

اسباب آن بدانند و از آنچه احتراز باید کرد ،احتراز کنند

و بالد رراهم میشد (ابنمسکویه 9/9 :9044 ،و .)1

و آنچه حادث شاود ،چناانکاه در عهاد گذشاته از آن

البته ابنمسکویه چناین د د اههاا و ساطح معررتای

احتراز کرده باشند و درم آن کرده ،آن را درم کنندب ازیرا

درباره جایگاه موضوعی و رایدهمندی تاریخ داشتب اماا

که در عالم کمتر واقعه باشد که نه پایش از آن مثا یاا

به طرح بحاث دربااره تعریاف موضاوع و روشهاای

بدان اتفاق ارتاده باشد» (ابنرندق.)0 :9097 ،

تاریخ به عنوان علم شناخت دولتها و جوامام انساانی
بر اساس رویکردهای عقالنی و واقمگرا مبادرت نکرد.

قری

اقدام ابنرندق از حیث تالش بارای تعریاف موضاوع و
رایدهمندی برای تاریخ ،در نوع خود شایسته استب اماا وی

ابن رندق دیگار ماورخ اندینامندی باود کاه ضامن

از یک سو به لحاظ روشی ،منزلتی مستق برای علم تاریخ

آگاهی به علوم و معارر رایج دینای و عقلای و ادبای،

در نراار نگررتااه و آن را در زیاار محموعااه علااوم نقلاای و

تالش کرد در زمانهای که آن را ع ار زوال و انحطااب

شرعی قرار داده استب از دیگر سو ،در عین عقیده داشاتن

علم تاریخ می دانست (ابن رنادق ،)0 :9097 ،باه لحااظ

به جنبههای استداللی و عقالنی بارای شاناخت وجهای از

موضوع و رایدهمندی ،برای تاریخ جایگااهی درخاور و

موضااوع تاااریخ ،در بااین مجموعااه علااوم موسااوم بااه

شایسته در بین دیگر علوم تعریف کند .وی تاریخ را در

علماالدیان و علماالبدان ،نتوانست جایگاهی مساتق بارای

شک علم ادیان و علم ابدان ،دانش دو وجهی معطاور

علم تاریخ تعریف کند (صدقی 913 :9010 ،تا .)910

به شناخت موضوعات مربوب باه عرصاههاای دینای و

ابنا یر ،مورخ هم ع ر ابنرندق هم در تالشای مناابه،

دنیوی با جنبه های خبری نقلی و عقلیاستداللی قلماداد

بااه پنااتوانه دانااش و معرراات عمیااق خااود در عرصااه

میکرد (ابنرندق.)7 :9097 ،

تاریخنگاری ،در مقاب خردهگیریهاای منتقادان کاه علام

ابن رندق همان طاور کاه شاناخت جنباههاای دینای

تاریخ را به علت منتم بودن بر ق ص و اخبار بیهوده و

موضوع تااریخ را مبتنای بار نقا و خبار مایدانسات،

حقیر میشمردند ،از تاریخ به عنوان علمای دارای ارزش و

شناخت جنبههاای دنیاوی و عررای موضاوع تااریخ را

منزلت موضوعی و رایدهمنادی درخاور اعتناا درااع کارد

مبتناای باار رویکردهااای اسااتداللی و عقالناای در نراار

(ابنا یر .)1/9 :9397 ،ابنا یر ضمن منتم دانستن تااریخ

می گررت .وی با تنبیه این وجه از موضوع علم تااریخ

بر اخبار و احاوال گذشاتگان در اماور دینای و دنیاوی و

به موضوع علم ط  ،به شناخت پدیدههای تااری ی باا

تعریف موضوع و رایدهمندیهای کثیار بارای آن در ابعااد

جایگاه علم تاریخ در طبقهبندی علوم توسط اندینمندان مسلمان (از خوارزمی تا ابنخلدون)11/

حیات اخروی و مادی بنار ،باه اهمیات نقاش شاناخت

هسته ار بماند .منرور وی ا باات ایان امار باود کاه

اخبار تاری ی در شک گیری «عق مسموع» یا همان عقا

برخالر نرر منتقدان تاریخ که برای آن شقن علمای در

اکتسابی انسان به عنوان مبناایی بارای تقویات و بالنادگی

نرر نمی گررتند ،رخدادهای تاری ی به عناوان موضاوع

«عق ا مطبااوع» یااا همااان عق ا داتاای انسااان در حیااات

تاریخ ،دارای دو جنبه ظاهری و بااطنی باوده کاه خبار

اجتماعیاش تقکید کرد (ابنا یر 1/9 :9397 ،و .)93

شک پوسته معررات تااری ی را داشاته اسات و معناا

جنبه ابداعی تالشهای ابانا یار در مرتباهای برتار از

شک هسته آن راب به طوری که تنها با لحاظ کردن ایان

اقدام ابن مسکویه و ابنرندق قرار میگیرد .این جنباه را

دو وجه به هم پیوسته ،دست یارتن به «جاوهر معررات

میتوان در زمینه تالش وی برای تعریف ابعاد وجاودی

تاری ی» امکانپذیر بود (ابنا یر.)1/9 :9397 ،

پدیده های تاری ی ،باه عناوان موضاوع علام تااریخ و

اندیناامندان صاااح

نراار دیگااری نیااز ،همچااون

نمایاندن درجات شناخت و معررات تااری ی مالحراه

س اوی و کاریجی ،حامی و مادارم جایگااه تااریخ باه

کرد .وی با تفکیاک باین دو مقولاه رخاداد و معررات

عنوان علم بودند و موضوع تاریخ را بت و ضبط اماور

تاااری ی ،حااوادث و رخاادادهای تاااری ی را در بسااتر

و مسال مربوب به انسان 3می دانستند (کااریجی:9077 ،

وقوع آن ها دارای دو بعد «جلی» یا آشکار و «خفی» یاا

73ب س اوی .)130 :9077 ،س اوی هم مانند ابانا یار،

پنهان میدانست (ابنا یر .)5/9 :9397 ،به نرر مایرساد

در مقاب منتقدان و م الفان تاریخ که موضوع و ایات

منرور وی از بعاد ظااهری تااریخ ،هماان رخادادهای

آن را ق ص و اخبار و سرگرمی با «احادیث و اسامار»

جزلی و پراکنده در سطح رردیت ها باود کاه در شاک

می دانستند ،از ساحت و موجودیت تاریخ به عنوان علم

روایات و اخبار تاری ی نق و بت میشاد .وی جنباه

مسااتق و متعلااق بااه انسااان دراااع کاارد و بااه لحاااظ

پنهان تاریخ را نیز جریانهای تاری ی به هام پیوساته و

موضوعی ،آن را رراتر از مساال و موضاوعات صارر

معناداری می دانست که باید به کماک تفکار عقالنای و

دینی و امور مرباوب باه شاریعت قارار داد (سا اوی،

اندینااه اسااتداللی در اخبااار و رویاادادهای تاااری ی،

 110 :9077و .)113

بازسازی و رهمیده می شاد .ابان ا یار مطاابق باا چناین

اما منک پیش روی س اوی و کاریجی این باود کاه

نگرشی ،به ابعاد حوادث تاری ی برای معررت تاری ی،

در ررایند زمان تاری ی ،آنها به این موضوع که مساال

به دو سطح به هم پیوسته ظاهری و باطنی عقیده داشت

مربوب به انسان مقوله ای خبری بود و بایاد باه شاکلی

که اولی را عرَض و دومی را جوهر آن میدانست و در

خبری ضبط میشد یا مقولهای ادبی و معناادار باود کاه

نهایت ،اصالت را به جاوهر یاا هماان جنباه معناایی و

باید به آن از منرر اننایی و رواید اخالقی حاص از آن

درونی معررت تاری ی میداد (ابنا یر.)5/9 :9397 ،

توجه میشد ،یا مقولهای واقعی و اجتماعی کاه بایاد از

در مقاب مدعیان معررت و درایت که باه نرار خاود،

راه تقم ا در ماهیاات و واقعیاات پدیاادههااای تاااری ی

دارای تبحر در ساحت علوم بودند و تواریخ را به علت

شناخته می شد ،آگاهی روشنی نداشتند .پاس آن هاا باه

منااتم بااودن باار ق ااص و اخبااار حقیاار و پساات

علت نداشتن مبانی رکری تعریف شده درباره معضالت

میشمردند و شایسته علم بودن نمیدانستند ،ابنا یر این

معررتی رراروی علم تاریخ ،نتوانستند در باین مجموعاه

استدالل را مطرح میکرد که حال این گونه اراراد شابیه

علااوم دیناای و ادباای و عقلاای رایااج در زمااان خااود،

آن کسی است که خود را بر پوساته محادود کناد و از

جایگاهی من ص و مستق برای تاریخ تعریاف کنناد
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(آلینهوند 03/9 :9077 ،و  05ب روزنتال.)53 :9044 ،
در ادامه تالشهای صاورت گررتاه بارای قارار دادن

جهانگنایی های بنر و چیرگی گروهی بر گروه دیگر
و آنچه از این ع بیت ها ایجاد می شود ،مانند تناکی
و درجات آن و آنچاه بنار

تاریخ در مجموعه علوم و دانش های انسانی برخاوردار

سلطنت و دولت و مرات

از امکاانهاای موضاوعی مبتنای بار شاناخت عقلای و

در پرتو کوشش و کار خویش به دست می آوردب چون

استداللی ،ابنخلدون در جایگاه ممتااز و ویاژهای قارار

پینه ها و و معاش و دانش ها و هنر ها و دیگر عادات

گررتااه اساات .کساای کااه جایگاااه او را در ساانت

و احااوالی کااه در نتیجااه طبیعاات ایاان اجتماااع روی

«تاااریخنویساای اسااالمی یااک اسااتثناء» دانسااتهانااد

میدهد» (ابنخلدون.)43/9 :9035 ،

(زریاانکااوب .)79 :9041 ،اباانخلاادون کااه ب ناای از

با نگاهی به ابعاد و حدود معررتای موضاوع تعریفای

مقدمااه کتاااب خ اود را بااه شاارح گونااههااای علااوم و

ابن خلدون برای تاریخ ،متوجه میشویم که وی در عین

طبقه بندی آن در تاریخ جوامم اسالمی اخت ااص داده،

گااذار از سااطح خبااری و روایاای موضااوع و معرراات

به خوبی متوجه وضعیت بحرانی و بالتکلیفای جایگااه

تاری ی ،آن را از دایاره معماول و محادود مرباوب باه

علم تاریخ در طبقه بندی های رایج علوم بوده است .وی

موضوعات صرر سیاسی و دینای هام خاار کارده و

نداشاتن موضاوعی مساتق باا ویژگایهاای منطقاای و

جنبه اجتماعی عام داده است .باه طاوری کاه شاناخت

عقالنی را مهم ترین مانم رراروی مطرح شدن تاریخ باه

«طبایم اجتماع انسانی» یا همان جنبههای درونی حیاات

عنوان علم دانسته است .به هماین علات ،معتقاد باوده

اجتماعی بنر را در بستر موقعیت تاری ی آن ،موضاوع

است که در نزد حکما و رالسفه و اندینمندان صااح

علاام تاااریخ قاارار داد .از نگاااه اباان خلاادون ،تعریااف

نرر تاریخ زمانی میتواند در طبقهبندی علوم باه عناوان

موضوع اجتماعی و انسانی مستق با ویژگیهای منطقی

علم مستق شناخته شود که به مانند دیگار علاوم رایاج

و معقول برای علم تاریخ ،به تنهایی برای علم محسوب

دارای موضوع و حقایق شایان تعق و طبیعی متعلق باه

شدن آن کاری نبود .آن هم از نوع «علوم حکمات» .باه

خود باشد (صدقی 13 :9000 ،و .)15

همین علت ،وی به اعتبار موضاوعی کاه بارای تااریخ

به علت چنین ضرورتی ،ابن خلدون در گام ن سات

تعریف کرده بود ،به ابداع و تعریف روشهاای منطقای

در صدد برآمد برای تاریخ موضوعی باا ویژگای هاای

و واقم گرای منطبق با آن اقدام کارده و در گاام نهاایی،

منطقی و عقالنی و در عاین حاال ،واقعای متعلاق باه

تاریخ را در زمره «علوم حکمت» قرار داد (ابنخلادون،

جامعه انسانی تعریف کند .در همین راستا ،با گاذار از

 73/9 :9001و .)79

سطح رویکردهای خبری و روایی به موضاوع تااریخ،

روشهای ابداعی ابنخلدون در گام ن ست ،معطور

شناخت «طبایم» و « کیفیات اجتماع انساانی» در گاذر

به نقد و اعتبارسنجی اخبار تااری ی و در گاام نهاایی،

زمان را به عنوان موضاوع مساتق و متعلاق باه علام

مربوب به شناخت «طبایم اجتماع انسانی» و تماام دوات

تاریخ مطرح کرد (ابن خلادون .)90/9 :9035 ،از نگااه

و عوارض مربوب بدان در طول تاریخ بنر به مقتضاای

وی ،به لحاظ موضوعی « حقیقت تااریخ خبار دادن از

زمان ،ررهنو ،طبیعت ،نوع معاش و ساطح حیاات هار

اجتماع انسانی ،یعنی اجتماع (عمران) جهان و کیفیاتی

جامعه بود (ابن خلدون 40/9 :9035 ،و  .)41ابنخلدون

است که بر طبیعت این اجتماع عارض می شودب چاون

در مقایسه با سانتهاای پیناین و رایاج تااریخنگااری و

تاااوحش و همزیساااتی و ع ااابیتهاااا و اناااواع

دیدگاه های مربوب به جایگاه علمی تاریخ ،اقدامی بادیم و

جایگاه علم تاریخ در طبقهبندی علوم توسط اندینمندان مسلمان (از خوارزمی تا ابنخلدون)09/

ارزشمند انجام داد .او باا دالیا روشان ،باه قابلیاتهاای

ادب و سیاست گره خورد .در نتیجاه ،باه تااریخ بایش از

موضوعی و روشی تاریخ برای قرار گررتن در زمره علاوم

آنکه به عنوان علام واقعیاات و رخادادهای اجتمااعی در

«حکمت» تقکیاد کاردب اماا ایان اقادام وی را مورخاان و

عرصااه زمااان تاااری ی نگریسااته شااود ،باار اساااس

حکمای مسلمان متقخر درک نکردند و در نتیجه ،مقبولیت

رایدهمندیهایی که برای شاریعت و سیاسات و عالیاق و

و پااذیرش نیاراات .درباااره علاات ایاان وضااعیت ،ساانت

ارزشهای رقیهمورخان و ادی مورخان میتوانست داشاته

ارسطویی و اندینه و نگاه سلبی رالسفه یونانی باه تااریخ

باشااد ،توجااه شااد .زمااانی کااه رقیااهمورخااان در ر س

در طبقهبندی علوم به شکلی کلای ماو ر باوده اساتب اماا

رعالیتهای تااریخنگااری قارار داشاتند ،تااریخ از حیاث

شک گیری و اساتمرار تااریخنگااری مسالمانان در درون

موضوعی و رواید مترت

یاا ماورد انتراار از آن ،در زماره

ساانتهااای روایااینقلاای و ررهنااو شاافاهی جامعااه

علوم دین و شریعت بود و زمانی که ارزشهاای سالطنت

عربیاسالمی و مطرح شدن تاریخنگااری باه عناوان علام

بااود و

اخبار و نیز ال

و پادشاااهی و ساانتهااای دیوانساااالری الاا

بودن ماهیت خباری و ادبای موضاوع و

ادی مورخان نقش برتر را در رعالیاتهاای تااریخنگااری

روشهای علم تاریخ ،در قضایه ماذکور نقنای اساسای و

داشتند ،تاریخ از حیاث موضاوعی و روایاد ماد نرار ،در

تعیین کننده داشته است .یعنی رراتر از جنبههای موضوعی

حیطه ادبیات و سیاست و علوم مربوب به این عرصه قرار

و ماهیت علم تاریخ ،این نوع روش و رویکردهاای الا

میگررت .به علت حاکم بودن چناین وضاعی بار رضاای

در تاااریخنگاااری مورخااان مساالمان بااود کااه در جواماام

عمومی تاریخنگاری ،همچنان این ابهام و معضا معررتای

اسالمی و تا ع ر جدید ،تاریخ را به عنوان علمای خاار

به قوت خود باقی ماند که بااالخره جایگااه علمای تااریخ

از حیطااه علااوم عقلاای و انسااانی و در مجموعااه علااوم

کجاست و آیا میشود برای آن به عنوان علمای مساتق و

نقلیخبری و ادبیاننایی قرار داد.

یروابسته و یرخدمتگزار جایگاهی مت ور باود صارر
نرر از پارهای اقدامات اولیه مورخانی همچون ابنمساکویه

نتيجه

و ابنرندق و ابنا یر ،تالشهای ابداعی ابنخلادون نناان

به نرر میرسد دو عام در بی باتی جایگاه علام تااریخ

داد که تاریخ به لحاظ ویژگیهاای موضاوعی و روشای و

در سنت طبقه بندی علوم در نزد اندینمندان مسلمان نقش

قابلیت های معررتی ،از چنین استعدادی برخاوردار اساتب

اساسی داشته است :ن ست نبود قنر اجتماعی و ررهنگای

چرا که وی با مطرح کردن شناخت «طبایم اجتماع انسانی»

مستق در حوزه تاریخنگااری و دوم نباود رهام مناترک

به عنوان موضوع علم تاریخ ،ننان داد کاه تااریخ رراتار از

درباره موضوع ،مسال  ،رواید و روشهای علم تااریخ .باه

شریعت و سیاست و محدوده علوم نقلی و ادبیاات ،دارای

تدریج رقیهمورخان و ادی مورخاان در ارتبااب باا وضام

شقن و منزلت علمی مستق و متعلق به خود اسات .اقادم

خاص ررهنگی و سیاسی و اجتمااعی ،باه عناوان متولیاان

ابنخلدون ننان داد که ب ش مهام معضاالت معررتای و

اصلی تاریخنگاری در جوامم اسالمی ظاهر شدندب اما ایان

بدرهمیهای حاکم دربااره جایگااه علام تااریخ در سانت

قنرها به لحاظ حرراهای و پایگااه اجتمااعی ،باه عرصاه

طبقه بندی علوم و نگاه اندینمندان مسلمان ،ناه باه علات

شریعت و سیاست تعلق داشتند .باه هماین علات ،تحات

ماهیت و ویژگیهاای موضاوعی و روشای تااریخ ،بلکاه

تااق یر موقعیاات و عالیااق قناارهای اجتماااعی مااذکور،

ناشی از شیوههای تاریخنویسای دو قنار رقیاهمورخاان و

موجودیت تاریخ باه ارزشهاای دیان و شاریعت و اها

ادی مورخان بوده است.
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پینوش
 .9به عنوان نمونه برخی از پژوهشهایی که در موضاوع
طبقهبندی علوم در نزد اندینمندان مسلمان صورت گررتاه
عبارتاند از:
الف .ساجادی ،سیدمحمدصاادق ،)9075( ،طبقاهبنادی
علوم در تمدن اسالمی ،تهران :امیرکبیر.

 .سااجادی ،سیدمحمدصااادق و هااادی عااالمزاده،
( ،)9075تاریخنگاری در اسالم ،تهران :سمت.
د .رضوی ،سیدابوالفضا ( ،بهاار « ،)9000جایگااه علام
تاریخ در حکمت مناء» ،ر لنامه تاریخ اسالم ،س ،93ش
 ،07ص 47تا .05
 .0البته ابنرندق نگرشی جامم و واقمگرایانه به موضاوع

ب .بکااار ،عثمااان ،)9001( ،طبقااهبناادی علااوم از نراار

علم تاریخ و جایگاه آن در مجموعه علوم داشته و ب نای

حکمای مسلمان ،ترجمه جواد قاسمی ،چ ،1مناهد :بنیااد

از موضوع آن را متعلق به مجموعه علماالبدان مایدانساته

پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.

است.

 .خزالیلی ،محمادباقر و اصاغر منتررالقاالم و حساین

 .3کاریجی در رساله الم ت ر رای علام تااریخ منراور

میرجعفری( ،تابستان« ،)9019بررسی مقایسهای طبقهبنادی

خود از انسان را در شک طبقات سه گانه جامعاه انساانی،

علوم از دیدگاه ر ر الدین رازی و شامس الادین آملای»،

یعنی طبقه علیا ،وسطی و سفلی بیان کارده اسات .منراور

مطالعات تاریخ اسالم ،س  ،3ش  ،90ص  07تا .45

وی از طبقه اول انبیاء و رس  ،طبقاه دوم اولیااء و علماای

د .میرعلی ،محمدعلی« ،)9001( ،تقسیمبنادی علاوم در

دیاان و اباارار و طبقااه سااوم طبقااات عامااه دیگاار بودنااد

اندینااه زالاای» ،معرراات ،س  ،91ش  ،957ص  901تااا

(کاریجی .)973 ،همین مسئله نناان مایدهاد کاه منراور

.951

کاریجی از انسان ،بینتر انسان دینای باوده اسات و بادین

و .اکرماای ،ایااوب ( ،تیاار« ،)9001بررساای تطبیقاای

گونه ،طبقات اجتماعی مرتبط با دیان و شاریعت اصاالت

طبقهبندیهای علوم در تمدن اساالمی» ،معررات ،س ،91

داشتند و در نتیجه وی درباره موضاوع تااریخ ،اصاالت را

ش  ،959ص  79تا .07

به طبقات اجتماعی دینی و مذهبی میداد.

ه .رضایی ،محمدجواد( ،زمستان« ،)9000بررسی ،تحلی
و نقد دیدگاه ابنسینا درباره طبقاهبنادی علاوم» ،ر النامه

کتابنامه

انجمن معارر اسالمی ،ش  ،9ص  939تا .945

الف.کتابهای فارسی

 .1به یر از اشارههای م ت ر و البته مفید ،زرینکاوب،

 .آلینه وند ،صاادق ،) 9077( ،علام تااریخ در گساتره

آلینهوند ،سجادی و رضوی درباره منزلات علام تااریخ در

تماادن اسااالمی ، 1 ،تهااران :پژوهنااگاه علااوم

نگاه برخی از جزیانها و اندینمندان مسالمان ،پژوهنایی

انسانی و مطالعات ررهنگی.

مستق در موضوع جایگاه علم تاریخ در سنت طبقهبنادی
علوم توسط مسلمانان صورت نگررته است .رک:
الف .زرینکوب ،عبدالحسین ،)9041( ،تاریخ در تارازو،
چ  ،1تهران :امیرکبیر.

 .ابن اال یر ،عزالدین9397( ،ق9117/م) ،الکاما رای
التاریخ ،حققه و اعتنی به الدکتور عمر عبدالساالم
تدمری ،الجزءاالول ،بیروت :دارالکت

العربی.

 .ابن الجوزی ،جمال الادین ابای الفار عبادالرحمن،

ب .آلینهوناد ،صاادق ،)9077( ،علام تااریخ در گساتره

( 9395ق 9115/م) ،المنترم ری تواریخ الملوک و

تمدن اساالمی ، 1 ،تهاران :پژوهناگاه علاوم انساانی و

االمم ،الجزءاالول ،حققه و قدم له االستاد الدکتور

مطالعات ررهنگی.

سهی زکار ،بیروت :دارالفکر.

جایگاه علم تاریخ در طبقهبندی علوم توسط اندینمندان مسلمان (از خوارزمی تا ابنخلدون)00/

 .ابن حزم اندلسای ،احماد ،) 9041( ،مراتا

العلاوم،

حسین خدیو جم ،چ ، 0تهران :علمی و ررهنگی.

تحقیق دکتر احساان عبااس ،ترجماه محمادعلی

 .رابینسن ،چیس.ار ،)9001( ،تاریخ نگاری اسالمی،

خاکساری ،مناهد :بنیااد پاژوهش هاای اساالمی

ترجمه م طفی سبحانی ،تهران :پژوهنکده تاریخ

آستان قدس رضوی.

اسالم.

 .ابن خلدون ،عبادالرحمن ،) 9001( ،مقدماه ،ترجماه

 .رازی ،ر رالدین ،)9001( ،جاامم العلاوم ،ت احیح

محمد پروین گنابادی ،9 ،چ ، 93تهران :علمی و

علی آل داود ،تهران :بنیاد موقورات محمود ارنار.

ررهنگی.
 ،) 9035( ،--------------- .مقدماااه ،ترجماااه
محمد پاروین گناباادی ،9 ،چ ، 1تهاران :بنگااه
ترجمه و ننر کتاب.
 .ابن ساینا ،حساین بان عبادام 9333( ،ق) ،النافاء،
مقدمه اباراهیم مادکور ، 0 ،قام :مکتباه آیات ام
العرمی المرعنی النجفی.
 .ابن رندق ،ابوالحسان علای بیهقای ،)9097( ،تااریخ
بیهق ،ت حیح و تعلیقات احماد بهمنیاار ،تهاران:
بنگاه دانش.

 .روزنتال ،ررانتس ،) 9044( ،تاریخ تااریخ نگااری در
اسالم ،ب ش اول ،ترجمه دکتر اسادام آزاد ،چ،1
منهد :آستان قدس رضوی.
 .زرین کوب ،عبدالحسین ،) 9041( ،تاریخ در تارازو،
چ ، 1تهران :امیرکبیر.
 .سااجادی ،سیدمحمدصااادق و هااادی عااالم زاده،
(، ،)9075تاریخ نگاری در اسالم ،تهران :سمت.
 ،)9075( ،----------------- .طبقه بندی علوم
در تمدن اسالمی ،تهران :امیرکبیر.
 .س اوی ،عبادالرحمن« ،)9040( ،االعاالن باالتوبیخ

 .اباااان مسااااکویه ،ابااااوعلی 9044 ( ،ش،)9107/

لمن دمَّ اها التاااریخ»  ،تااریخ تااریخ نگااری در

تجارب االمم ،الجزء االول ،حققه و قدم له الدکتور

اسالم( ،ب اش دوم) ،رارانتس روزنتاال ،ترجماه

ابوالقاسم امامی ،طهاران :دار ساروش للطباعاه و

اسدام آزاد ،منهد :آستان قدس رضوی.

الننر.
 ،)9074( ،------------ .تجارب االمام ،ترجماه
علینقی منزوی 5 ،و  ، 4تهران :توس.
 .بکااار ،عثمااان ،)9001( ،طبقااه بناادی علااوم از نراار
حکمااای مساالمان ،ترجمااه جااواد قاساامی ،چ،1
منهد :بنیاد پژوهش هاای اساالمی آساتان قادس
رضوی.
 .بیرونی ،ابوریحان ،) 9077( ،آ ارالباقیه ،ترجمه اکبار
داناسرشت ،چ ، 3تهران :امیرکبیر.

 « ،)9077( ،------------- .االعالن بالتوبیخ لمن
دمَّ اه التاااریخ»  ،علام تا اریخ در گساتره تمادن
اسالمی ،گردآوری صادق آلینه وناد ، 1 ،تهاران:
پژوهنگاه علوم انسانی و مطالعات ررهنگی.
 .صدقی ،ناصر ،) 9010( ،تاریخ نگاری در ایران ع ر
سلجوقی ،تهران :پژوهنکده تاریخ اسالم.
 .طاشکپری زاده ،احمد ارندی 9090( ،ق) ،موضوعات
العلوم ، 9 ،ترجمه کماال الاد ین محماد ارنادی،
طابعی احمد جودت ،معارر نرارت جلیله سنک

 .حارب ابرو ،شهاب الدین عبدام ،) 9075( ،جغراریای

رخ تیله ،اسطانبول :درسعادتده اقدام مطبعه سی.

حارب ابرو ،مقدماه و ت احیح و تحقیاق صاادق

 .عبدالغارر رارسی ،االمام الحارب ابوالحسن،)9041( ،

سجادی ، 9 ،تهران :میراث مکتوب.
 .خوارزمی ،ابوعبدام ،)9000( ،مفاتیح العلوم ،ترجمه

تاریخ نیسابورب المنت ا

مان السایاق ،المنت ا

ابواسحق ابراهیم بن محماد االزهار ال ایریفینی،
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اعداد محمد کاظم المح مودی ،قم :الناشر جامعاه
المدرسین ری الحوزه العلمیه.

س ،93ش ،07ص 47تا ..05
 .صاادقی ،ناصاار( ،تابسااتان« ،)9000روش شناساای

 .زالی ،ابوحامد محمد بان محماد ،)9075( ،احیااء

ابن خلدون در مطالعات تاری ی» ،تااریخ نگاری و

علوم الدین ،ترجمه مویدالدین محماد خاوارزمی،

تاریخ نگااری ،ر النامه علمای-پژوهنای علاوم

به کوشش حسین خادیو جام ،9 ،چ ،3تهاران:

انسانی داننگاه الزهراء ،س، 91دوره جدیاد ش،1

علمی و ررهنگی.

پیاپی ،70ص 91تا .31

 .رااارابی ،ابون اار ،) 9001( ،اح اااءالعلوم ،ترجمااه

( ،-------- .زمستان « ،)9000رویکرد معررتی خبر

حسین خدیو جم ،چ ،3تهران :علمی و ررهنگی.

محور در تاریخ نگاری اساالمی» ،تااریخ نگاری و

 .کاریجی ،محی الدین محمد« ،)9077( ،الم ت ر ری

تاریخ نگااری ،ر النامه علمای-پژوهنای علاوم

علم التاریخ» ،علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی،

انسانی داننگاه الزهراء ،س، 91دوره جدید ،ش،3

گردآوری صادق آلینه وند ، 1 ،تهران :پژوهنگاه

پیاپی ،01ص 75تا .15

علوم انسانی و مطالعات ررهنگی.

 .کاادیور ،محساان( ،زمسااتان« ،)9007اباان سااینا و

 .میثماای ،جااولی اسااکات ،)9019( ،تاااریخ نگاااری

طبقه بنادی حکماتب تحلیا  ،تحقیاق و ت احیح

رارسی (سامانیان ،زنویان ،سالجوقیان) ،ترجماه

رساله اقسام الحکمه»  ،دو ر لنامه جاویدان خرد،

محمد دهقانی ،تهران :ماهی.

س ،5ش ، 9دوره جدید ،ص 05تا .931

 .میرخواند ،میرمحمد بن سید برهان الادین،)9001( ،
تاریخ روضه ال فا ، 9 ،تهران :خیام.
 .ن ر ،سیدحسین ،) 9053( ،علم و تمدن در اساالم،
ترجمه احمد آرام ،تهران :اندینه.
 .همااااادانی ،رشااااایدالدین رضااااا ام،)9070( ،
جامم التواریخ ،تح حیح و تحنیه محمد روشان
و م طفی موسوی ، 9 ،تهران :البرز.
ب .مقاالت
 .خزالیلی ،محمدباقر و اصاغر منتررالقاالم و حساین
میرجعفری( ،تابستان « ،)9019بررسای مقایساه ای
طبقااه بناادی علااوم از دیاادگاه ر رالاادین رازی و
شمس الدین آملی»  ،مطالعات تاریخ اساالم ،س،3
ش ،90ص 07تا .45
 .رضوی ،سیدابوالفض ( ،بهار  « ،)9000جایگاه علام
تاریخ در حکمت مناء»  ،ر لنامه تااریخ اساالم،

