بسم اہلل الرحمن الرحیم
تاریخ و تاریخ نگاری اسالمی

علمیت ،اعتبار و فائدہ تاریخ
شاید از خود پرسیدہ باشید آشنایی با انبوہ نام ھا ،حوادث ،فراز و نشیب تمدن ھا و عملکرد نیاکان در شکل گیری
زندگی آیندہ ما چہ نقشی دارد؟ آیا این گزارش ھا و تحلیل ھا تا چہ میزان واقعیت دارد؟
ّ
اگر بپذیریم کہ ھر حادثہ مولود علت یا علت ھای پیش از خود و دست کم انگیزہ سلسلہ حوادث بعدی است ،بدین
نتیجہ می رسیم کہ زندگی ملت ھا چون رشتہ ای دراز است و مجموع انسان ھای یک عصر تنھا یکی از ُمھرہ
ھای آویختہ بدین رشتہ بہ شمار می آید۔ استواری و نااستواری ھر مھرہ بہ چگونگی پیوند آن بہ مھرہ پیشین و
پسین وابستہ است۔
قبل از بیان دلیل اھمیت شناخت از تاریخ اسالم نخست مناسب است ببینیم تاریخ را چگونه شناسانده اند۔
ھر لغت نامه و یا دائره المعارفی را بگشائید ،در ذیل کلمه تاریخ برای آن معنایی خواھید یافت ،به اجمال یا به
تفصیل ،دقیق و یا در خور ایراد۔ در این میان بعضی تعریف ھا نیز با آن که از جانب آشنایان به فن و یا استادان
تاریخ عنوان شده است ،از طنز و بذله گوئی حکایت می کند۔
اما مفهومی که می توان آن را پذیرفت این است که تاریخ ،مجموعه اطالعاتی است از گذشته ملت ھا و آن چه در
طول زمان دیده اند ـ پیروزی یا شکست ،پیشرفت یا عقب ماندگی ،خوشبختی و یا نکبت ـ نه بر سبیل قصه و
داستان سرائی آمیخته به افسانه ،بلکه بر اساس آن چه رخ داده است ،نه بخاطر سرگرمی ،بلکه جهت بهره گیری
و چاره جوئی از بررسی آن حادثه ھا برای حوادثی ھمانند و گریز از تکرار اشتباه۔
حال اگر بپذیریم که تاریخ چنین موضوعی است و نیز بپذیریم که ھر حادثه در ھر زمان که رخ می دھد ،مولود
علت یا علتهای پیش از آن حادثه است و نیز آن حادثه ،خود انگیزه ای برای سلسله حادثه ھای بعدی است ،بدین
نتیجه می رسیم که زندگانی ملتها چون رشته ای دراز است و ملتها نیز مانند دانه ھایی بدین رشته آویخته اند و
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استواری و نااستواری ھر مهره وابسته به چگونگی پیوند آن مهره به مهره پیشین و پسین است۔ نتیجه آن که
زندگانی ھر ملت را در ھر مقطع از زمان نمی توان از زندگانی مردم گذشته و مردم آینده آن جدا کرد۔ و برای دانستن
ً
1
علت ھر حادثه نامطلوب ـ که مثال در زمان ما رخ می دھد ـ و یافتن راه چاره آن باید ھم گذشته آن را خوب دانست
و
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این جا است که ضرورت آشنایی با تاریخ ملتها ـ به طور عموم ـ و یا الاقل تاریخ ملت خود ھمگان و بویژه برای
کسانی که کارھای اجرائی را در سطحی گسترده به عهده می گیرند روشن می شود۔
تاریخ نوعی وسیلہ ی ارتباط میان نسل ھای مختلف بشری است کہ در طول تاریخ یکی بعد دیگری آمدہ اند و
ابزاری مناسب برای بہ دست آوردن تجربہ ھا و دانستھای پیشینیان است۔ مطالعہ تطبیقی و تحلیلی تمدن ھای
ّ
مختلف ،سعی و کوشش برای فھمیدن رابطہ علی میان حوادث و واقعات زنجیرہ مانند تاریخی و دقت و مطالعہ
در مورد آنچہ کہ انسان ھای ادوار مختلف با آن روبرو بودہ اند ،سرمایہ ای عظیم برای پیش بینی و ساختن یک
زندگی عاقالنہ و سالم می باشد۔
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عالوہ بر این ،کنکاش در تاریخ ھمیشہ وسیلہ ای مناسب برای پاسخ دھی بہ آرزوھا و آرمان ھای انسان است
کہ تاکید بر این دارد تا در مورد خود و دیگران بداند 3،علل و انگیزہ ھای پیشرفت و تنزل و سقوط تمدن ھای
مختلف ،تمییز دادن حق از باطل و آشنایی با راہ تکامل و خوشبختی دنیوی و اخروی نیز مرھون بررسی تاریخ
است۔
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از این رو بزرگان و انسان ھای متعالی در جوامع با دقت در تجربہ ھای انسان ھا در طول تاریخ سعی در بھرہ گیری
از آن تجربات و حصول عبرت از وقایع تاریخی می نمایند۔ اگر بہ فرمایش امام علی علیہ السالم بہ امام حسن
علیہ السالم دقت کنیم ،بہ این حقیقت پی می بریم:
1شھیدی ،کیھان اندیشہ ،ش ،۱۱ص۰۹۔۰۹
2ر۔ک :سخاوی ،االعالن بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ،ص۱۱۔ ۶۸
3ر۔ک :زرین کوب ،تاریخ در ترازو ،ص۰۔ ۶۸؛ یاسپرس ،آغاز و انجام تاریخ ،ص۹۹۰۔ ۹۶۶
4ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،ج ،۱ص۰۔ ۱۱
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فرزند ،ھر چند من عمر ھمہ کسانی را کہ پیش از من زندگی کردہ اند ،را ندارم؛ ولی در اعمال ھمہ آنھا دقت کردہ
ام و در مورد حوادث و اخبار آنان اندیشیدہ ام۔ برای شناخت تاریخ آنان چنان در آثارشان بہ تفکر پرداختہ ام کہ
یکی از آنان شدہ ام۔ بہ سبب آگاھی از سرگذشت آنان ،گویا با ھمہ آنھا ،از اولین فرد تا آخرینشان زندگی کردہ،
زالل و پاکی زندگانی آنان را از تیرگی ھای آن ،و سودمندی اش را از زیان آن بازشناختہ ام۔
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خدای تعالی در اکثر سورہ ھای قرآن سرگذشت پیامبران و ملل پیشین را بیان نمودہ است۔ از نظر اسالم 6،تجربہ
ھای ملت ھای پیشین نزد خداوند آنقدر اھمیت دارد کہ بہ پیامبر خود دستور می دھد تا در راہ بلند نمودن ’’کلمہ
توحید‘‘ و ھدایت انسان ھا و سعادت آنان از تاریخ استفادہ نماید و ایام اہلل یعنی روزھایی کہ نزد خداوند مقدس
ھستند تا بہ آنان گوشزد کند۔
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در روزگاری نہ چندان دور مردم از نقش و اھمیت تاریخ بہ دور بودند تا جائیکہ از پنداشتن تاریخ بہ عنوان یک علم
ابا داشتند و برخی از مردم نسبت بہ گزارش ھای تاریخی بدبین بودند و بہ آنھا اعتماد نمی کردند۔ آنھا علم تاریخ
را ھمانند نوری بسیار ضعیف می پنداشتند کہ نمی توان بہ آن اعتماد کرد۔ 8مشکل بررسی علت رفتارھای انسانھا
ّ
و وقایع و نیز کشف روابط علی و معلولی آنھا و تجربہ ناپذیری آنھا [در تاریخ علمی] و نیز مشکل مھمی کہ در
تاریخ وجود داشت ،مغرضانہ بودن و نیز تعصبات جاھلی و قبایلی و نیز پرداختن سیاستمداران بہ تدوین تاریخی کہ
مورد پسند آنان بود (تاریخ نقلی) این مشکالت را افزون نمودہ بود؛ اما بہ این دلیل کہ تاریخ ،بہ مثابہ مجموعہ
ای از معارف برخوردار از روش ،موضوع و نظم و انسجام ،تردید ناشدنی می باشد ،اکثر محققان ،نگاھی آن چنان
بدبینانہ نسبت بہ تمدن ھا ندارند و کمی واقع نگر می باشند۔ 9چونکہ حقیقت بعضی از وقایع تاریخی بہ نوعی است
کہ ممکن نیست در آنھا تحریف و دروغ شامل نمود۔ ثانیا اینکہ ممکن نیست کہ ھمہ افراد و مورخان را در کتابت
و نقل وقایع تاریخی بہ دروغ پردازی و تعصب متھم نمود۔ عالوہ بر این ،کسی کہ کار تحقیقی انجام می دھد ،بہ
آسانی می تواند با در نظر گرفتن معیارھای مطالعاتی ،بہ راستی و کاستی اکثر وقایع و حوادث علم حاصل کند۔
5نھج البالغہ ،نامہ ،۹۱ص۶۰۲۔۶۰۶
6ر۔ک :سورہ کھف ،آیہ۰۔  ۱۹و ۹۰۔ ۲۲؛ سورہ بروج ،آیات  ۱۲تا ۶۹
7سورہ ابراھیم ،آیہ۹
8ر۔ک :یاسمی ،مقاالت و رسالہ ھا؛ تاجبخش ،تاریخ و تاریخ نگاری؛ کار ،تاریخ چیست
ّ
بالتوبیخ لمن ّ
ذم اھل التاریخ؛ مطھری ،حق و باطل بہ ضمیمہ احیای تفکر اسالمی ،ص۹۱
9ر۔ک :سخاوی ،االعالن
10ر۔ک :مطھری ،مجموعہ آثار (فلسفہ تاریخ) ،ج ،۱ص۹۲۹۔ ۹۲۲
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نگاه اجمالی بہ روش ھای تاریخ نگاری
تاریخ و تاریخ نگاری یکی از مواردی بوده که در تمدن اسالمی به آن اھمیت داده میشده است۔ عدهای تاریخ را
برای عبرت آموزی و عدهای برای ثبت جنگها و فتوحات مینوشتند اما در ھر حال از روشهایی متفاوت برای نوشتن
تاریخ استفاده میکردند۔ عدهای تاریخ را به روش روایی و عدهای به روش ترکیبی و عدهای به روش تحلیلی
نگاشتهاند۔
روش روایی
در روش روایی روایات مختلف درباره یک حادثه و واقعه تاریخی با درج اسناد در کتاب تاریخ آورده میشود۔ روش
روایی تاریخ نگاری از ھمان اوایل تاریخ اسالم آغاز گردید۔ زمانی که میخواستند سیره و احکام پیامبر را بنویسند
تاریخ نگاران روایات مختلف را ضبط کردند بدون آنکه در آن دخل و تصرفی داشته باشند۔ بنابر این راویان و اخباریان
اولین مورخان عصر اسالمی محسوب میشوند که روایاتی متناسب با موضوع مورد بحث گرد آورند۔
از اولین گروه محدثانی که به سیره پیامبر پرداختند ،روایات آنرا گرد آوردند و نوشتند و آثارشان طلیعه تاریخ نگاری
روایی به شمار میرود میتوان به «ابانبنعثمان  ،عروﺓبنزبیر ،شرحبیلبنسعد و محمدبنمسلم زھری» اشاره
کرد که بنیان گذاران مکتب تاریخ نگاری مدینه و ھم آغاز کنندگان روش روایی به شمار میروند۔ اما برجستهترین
نماینده روش تاریخ نگاری روایی  ،محمد بن جریر طبری است که در تاریخ نویسی بر سلسله روات تاکید میورزید
و از نقادی روایات خودداری میکرد۔ روش تاریخ نگاری روایی بیشتر در آثار مورخان دوره اسالمی به چشم میخورد
در واقع آنها باور نداشتند که یکی از وظایف آنها در تاریخ نگاری عالوه بر روایت بررسی و تحلیل عقالنی انها نیز
ھست۔
روش ترکیبی
مراد از روش ترکیبی آن است که مورخ به جای ذکر روایات مختلف از راه مقایسه و ترکیب و ایجاد سازگاری میان
آنها واقعه مذکور را طی یک روایت توضیح دھد۔ در حقیقت روش ترکیبی مربوط به دوره تالیف تاریخی است۔ البته
کار مورخ در روش ترکیبی بسیار مشکل است و مورخ باید بر مسائل تاریخی احاطه داشته باشد تا بتواند از ترکیب
روایات به حقیقت و واقعیت نزدیک گردد۔ و این باعث میشود تا بعضی روایات حذف گردند۔
آغاز این روش تاریخ نگاری مشخص نیست اما در سال  279ھجری کتاب فتوح البلدان بالذری به این روش
نگاشته شده است۔ از دیگر کتابهایی که به روش ترکیبی نگاشته شده میتوان به« اخبار الطوال دینوری ( 282
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ھجری)  ،تاریخ یعقوبی  ،تاریخ دمشق ابن قالنسی  ،المنتظم ابن جوزی  ،تاریخ الکامل ابن اثیر و تاریخ
طبرستان ابن اسفندیار» اشاره کرد۔
روش تحلیلی

ً
در این روش مورخ در کنار نقل روایات غالبا ترکیبی  ،به تحلیل  ،تبیین و بررسی علل و نتایج آن میپردازد۔ اگر چه
در تاریخ نگاری اسالمی نمی توان تاریخی تحلیلی که کامال مصداق این تعریف باشد پیدا کرد اما بعضی تواریخ را

میتوان یافت که دیدگاهھای تحلیلی در آنها دیده میشود۔ از جمله آثاری که میتوان در زمره آثار تحلیلی قرار داد
میتوان

به

«تجارب

االمم

ابو

علی

مسکویه »

اشاره کرد آنچه کتاب تجارب االمم را ممتاز کرده دیدگاه مسکویه نسبت به تاریخ و ھدف از آن و نیز روش استدالل
و نگرش فلسفی اوست۔
دیدگاه او در تار یخ عملی و اخالقی بوده و تاریخ بشر را آزمایشگاھی برای تحصیل تجربه میدانسته است۔ کتاب
تاریخ بیهقی ھم در زمره آثار تحلیلی قرار میگیرد۔ بیهقی به تحلیل جزئیات بعضی حوادث توجه داشته و آگاھانه
بدان پرداخته است۔ از جمله در داستان بر دار کردن حسنک وزیر  ،بیهقی به تحلیل اوضاع و احوال دربار غزنویان و
مقایسه آن با احوال برمکیان و قتل آنان پرداخته است۔

با توجہ بہ رویکرد تاریخی قرآن و نھج البالغہ بہ خوبی می توان اھمیت ،اعتبار ،فایدہ مندی و ّ
علمیت تاریخ را
کشف نمود۔ البتہ در این میان ممکن است شاخص ھا و میزان ھای تجربہ پذیری در تاریخ و روش این تجربہ
دقیقا ھمان روش و شاخص ھایی نباشند کہ برای علوم حسی و تجربی بہ کار گرفتہ می شوند۔

از نگاہ قرآن مجید ،نگاہ روایی و تحلیل ساختارھا و بررسی علل وقوع حوادث و شناختن علل و انگیزہ ھای پدید
آمدن حوادث ،ھمہ ی اینھا اھمیت دارند۔ چنانکہ کشف قوانین حاکم بر وقایع تاریخی و بیان کمیت و کیفیت
آنھا نیز ھموارہ از نظر قرآن و فرمایشات امام علی علیہ السالم در نھج البالغہ مورد اھمیت بودہ اند۔ این بدان
معناست کہ از این منظر می توان بہ این نتیجہ رسید کہ از نگاہ قرآن و امام علی علیہ السالم ،تاریخ نقلی ،تحلیلی
و نیز فلسفہ تاریخ دارای اھمیت فراوان است۔
با توجہ بہ آیات متفاوت قرآن کریم در سورہ ھایی چون لقمان ،ابراھیم ،ھود ،کھف ،انبیا ،ابراھیم ،مریم و یونس
و نیز با توجہ بہ اسامی بزرگان تاریخ یعنی کسانی کہ بہ عنوان بارزترین الگوھای بشری در این سورہ ھا بیان شدہ
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اند و نیز با توجہ بہ اصطالحات و عناوینی کہ در قرآن مجید اشارہ بہ حوادث عظیم تاریخی دارند کہ ھر کدام از
آنھا گویا ی زندگی و ھویت اقوام و ملت ھای مختلف در زمان ھای گذشتہ تاریخ دارند ،می توان اھمیت واالی
تاریخ را دریافت۔ در کنار اینھا ،نھج البالغہ نیز ھمانند قرآن مجید بیانگر تعالیم عمیقی از تاریخ تمدن انسانھای
پیشین بودہ و نیز ھمانند فیلمی از مسائل سیاسی و اجتماعی اعصار گذشتہ و مشتمل عبرتھای تاریخی برای
انسانھا تا قیامت می باشد۔ این تعالیم بہ انسان در ھر دور کمک می کند تا با دقت در فرجام و انجام ملل گذشتہ،
نسبت بہ زندگی قلیل این دنیا ،برای خود برنامہ ریزی نمایند تا در زندگی دائمی آخرت برای خود توشہ و سرمایہ
ای مھیا نمایند کہ دچار خسران نشوند۔ امام علی علیہ السالم می فرماید:
پیمان و شخصیت خود را در گرو آنچہ می گویم قرار می دھم و ضمانت آن را بہ عھدہ می گیرم۔ بی گمان ھر
کس بہ روشنی از پیشامدھای تاریخی و فرجام بد امت ھا در گذشتہ عبرت گیرد ،پیوستہ آنھا را در نظر داشتہ
باش د ،ژرف در آنھا بنگرد و قوانین و نوامیس حرکت جوامع را از آن حوادث دریابد ،واقع بینی و پرواداری او را از
غلتیدن در جایگاہ ھای شبھہ ناک و ھالکت بار باز می دارد۔

11

گفتار واضح تری از امام علی علیہ السالم در بیان قانونمندی تاریخ در نھج البالغہ بدین مضمون آمدہ است:
ای بندگان خدا ،بی گمان روزگار را با آیندگان و گذشتگان شیوہ ای است ھمسان؛ کہ نہ گذشتہ را بازگشتی است
و نہ شرایط کنونی را جاودانگی۔ کنش ھای آن از روز نخست تا پایان با یک ضابطہ است۔ بستر زمان ،ماجراھای
تاریخ را میدان مسابقہ ای است کہ ھر کدام را پرچم افراشتہ ای است۔۔۔ پس ،از آنچہ مایہ عبرت است پند گیرید
و از گردش روزگار عبرت پذیرید و از بیم دھندگان (پیامبران) سود برگیرید۔

12

فلسفہ تاریخ
فلسفہ تاریخ بہ دو گونہ معرفت متفاوت اما بہ ھم پیوستہ گفتہ می شود:
۱۔ فلسفہ نظری تاریخ )(Speculative philosophy of history

11نھج البالغہ ،خطبہ  ،۱۸ص ۱۲و ر۔ک:جعفری ،ترجمہ و تفسیر نھج البالغہ ،ج ،۹ص۶۶۸۔ ۶۹۹
ً
ّ
ّ
ّ ّ
سرمدا ما فیہ َاخ ُر ف َعالہ ّ
ألولہ ،متسابقۃ امورہ ،متظاھرۃ اعال ُمہ۔۔۔ فاتعظوا
12عباداہلل ان الدھر یجری بالباقین کجریہ بالماضین ،ال یعود ما قد ولی منہ و ال یبقی
ِ ِ ِ
ُّ
َ
بالغیر ،و انتفعوا بالنذ ِر۔ نھج البالغہ ،خطبہ ۱۹۲
بالعبر ،و اعتبروا ِ
ِ
6

۶۔ فلسفہ علم تاریخ ) (critical philosophy of Historyیا )(philosophy of History
فلسفہ نظری تاریخ پیشینہ ای دیرین دارد۔ برخی افالطون و سنت آگوستین را از پیشتازان و بنیان گذاران مباحث
آن می دانند ،اما رواجش بیشتر پس از ظھور فلسفہ نظر ھگل ،مارکس و پیروان او بودہ است۔ دومی از فرزندان
فلسفہ علم است کہ در قرن بیستم تولد یافتہ است۔
فلسفہ نظری تاریخ گویای پاسخ سہ سؤال ذیل است:
۱۔ تاریخ بہ کجا می رود؟ (ھدف)
۶۔ چگونہ می رود؟ (ساختار حرکت ،محرک)
۹۔ از چہ راھی می رود؟ (روش)
در فلسفہ علم تاریخ موضوعاتی چون روش شناسی پژوھش ،عنصر گزینش ،تفسیر ،پیش بینی ،دخالت ارزش ھا
در قضاوت ھا ،امکان تجربھ در تاریخ ،تفاوت علم تاریخ با علم ھای دیگر ،پرداختہ می شود۔
دربارہ عامل و محرک تاریخ تا کنون دہ ھا نظریہ ارائہ شدہ است۔ ’’ابن خلدون‘‘ دانشمند پرآوازہ مسلمان ،غرض
از مطالعہ تا ریخ را دوراندیشی در عمل می داند و در تحلیل چگونگی پیدایش فرھنگ و تمدن و حرکت تاریخ،
تعصبات قومی را علت فاعلی یاد می کند۔

13

بہ نظر ’’گوبینو‘‘  ،فیلسوف فرانسوی ،تنھا بعضی نژادھا استعداد تمدن و فرھنگ آفرینی دارند و برای پیشوایی،
خون اصیل است نہ ھوش۔

14

بہ نظر ’’منتسکیو‘‘ ،جامعہ شناس فرانسوی ،عامل سازندہ تمدن ،اقلیم خاص و محیط طبیعی است؛ محیط ھای
معتدل مغزھای نیرومند و مزاج ھای معتدل بہ وجود می آورد۔

13ر۔ ک :ابن خلدون ،فلسفہ تاریخ
14ر۔ ک :دورانت ،لذاات فلسفہ ،ص ۶۱۹بہ بعد؛ مطھری ،فلسفہ تاریخ ،ص۸۹۔ ۲۹
7

بہ نظر ’’کارالیل‘‘  ،فیلسوف انگلیسی ،تاریخ ھر قوم جلوہ گاہ شخصیت و نبوغ یک یا چند قھرمان و نابغہ است۔
سایر مردم مصرف کنندہ اندیشہ آنانند و در پی آنھا حرکت می کنند۔

15

بہ نظر ’’مارکس‘‘  ،موتور تاریخ را اقتصاد و تکامل ابزار و روابط تولید بہ حرکت درمی آورد و بنای اقتصادی ،پایہ
واقعی روبناھای قانونی ،اخالقی ،دینی و اندیشہ ای است۔

16

در نظر ’’فردریش نیچہ‘‘ ،فیلسوف آلمانی ،غریزہ برتری جویی و قدرت طلبی عامل حرکت تاریخ است و چہ بسا
تاکید بر ارزش ھایی چون محبت ،ھمدردی و برابری صورت واژگونہ ھمین ارادہ قدرت است۔
’’فرانسیس بیکن‘‘ رشد مراحل مختلف دانش را سرآغاز تحول و عامل اساسی حرکت تاریخ می شمارد۔
’’شھید مطھری‘‘ مجموعہ ای از خصوصیات فطری انسان ھمچون خردورزی ،آموزش پذیری ،کمال طلبی و
استعدادھایی چون استعداد حفظ و انتقال تجارب ،استعداد ابداع و میل ذاتی بہ خالقیت را نیروی پیش برندہ انسان
می داند۔

17

’’استاد محمد تقی جعفری‘‘ پس از برشمردن  ۶۹نظریہ دربارہ عامل محرک تاریخ ،می نویسد :سہ عامل از عوامل
نابردہ ـ خدا ،انسان و آنچہ برای انسان مفید است ـ اساسی ترین عوامل محرک و ایجاد کنندہ کیفیت ھای اولیہ
و ثانویہ و ھویت اصلی رویدادھا شمردہ می شود۔

18

’’محمد تقی مصباح‘‘ با تاکید بر شخصیت اعتباری جامعہ و تاریخ ،جبر اجتماعی و تاریخی را مردود ،و ارادہ و
اختیار انسان را از اجزای علت تامہ حوادث و دگرگونی ھای اجتمادی می داند۔ او می نویسد:
اساس اسالم و ھر دین آسمانی دیگر و بلکہ پایہ ھر دین و ھر نظام اخالقی یا حقوقی ،بر ارادہ آزاد انسان استوار
است۔ اگر آدمی مختار نباشد ،چگونہ می توان او را امر یا نھی ،ستایش یا نکوھش ،انذار یا تبشیر ،تحذیر یا ترغیب
کرد و پاداش و کیفر داد؟

19

15دورانت ،لذات فلسفہ ،ص  ۶۱۹بہ بعد۔
16ر،ک :فارسی ،درس ھایی دربارہ ماکسیسم؛ سبحانی ،مارکسیسم و نیروی محرک تاریخ؛ مطھری ،نقدی بر مارکسیسم
17مطھری ،مجموعہ آثار ،ج ،۶ص۱۰۲۔  ۱۰۹و مقدمہ ای بر جھان بینی اسالمی ،ج۱۔ ،۲ص ۹۲۸و ۱۶۹۔۱۶۶
18ر،ک :جعفری ،ترجمہ و تفسیر نھج البالغہ ،ج ،۱۸ص۶۶۹۔  ۱۱۱و تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ،ج ،۱۱ص۰۲۔ ۰۶
19ر،ک :مصباح یزدی ،جامعہ و تاریخ از دیدگاہ قرآن ،ص ۱۹۶۔ ۱۸۱
8

اھمیت و ارزش تاریخ اسالم
جوامع ،چون موجودی زندہ اند۔ ھر یک ھویتی مشخص دارند و در حرکت خود از سمت گیری و کارمایہ ھای ویژہ
خود بھرہ می برند۔ شناسنامہ ھر ملتی بر اساس ’’میراث ھای تاریخی‘‘ اش شکل می گیرد۔ میراث ھای تاریخی
و فرھنگی جھان اسالم در واقع حافظہ تاریخی ملت ھای مسلمان را شکل می دھد۔
آگاھی از تاریخ اسالم و باور نگاہ داشتن این میراث فرھنگی موجب امیدواری ،نشاط ،بیداری ،پایداری و وحدت
جھانی مسلمانان است و در پیروزی انقالب جھانی اسالم ،اثری بنیادین دارد۔ تالش دولت ھای استکباری در
جھتغییر خط ،زبان و آداب و رسوم ملل مسلمان ،برای از بین بردن ھمین حافظہ تاریخی و خود آگاھی مسلمانان
مسلمانان زیر سلطہ و تحقیر شدہ را از نیرو و امید برخوردار می
بودہ است۔ زیرا یادآوری روزھای عظمت و قدرت،
ِ

سازد و مکتب شعب ابوطالب و مقاومت حضرت محمدؐ در آغاز نھضت ،بہ حرکت ھای اصالحی و رھایی بخش،

درس ایستادگی و نھراسیدن از توطئہ ھا و محاصرہ ھا می دھد۔ افزون بر این:
۱۔ اثبات مسئلہ وحی و پیوستگی پیامبر خداؐ بہ منبع الیزال الھی و معجزہ جاویدان وی۔
۶۔ آگاھی از راز و رمز توفیق پیامبرؐ در گذر از جامعہ جاھلی بہ جامعہ اسالمی و دگرگونی بنیاد نظام قبیلہ ای
جاھلیت و تبدیل آن بہ یک حکومت منسجم ،پویا و زندہ۔
۹۔ دستیابی بہ بخش گستردہ ای از مبانی نظری و سنت عملی پیامبر خداؐ و ائمہ اطھار(علیھم السالم) در عرصہ
ھای فرھنگی ،معنوی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی۔
۱۔ شناخت احکام شرعی ،چگونگی و مراحل وجوب و مشروعیت آنھا۔

20

تاریخ نگاری و اھتمام مسلمانان بہ آن
با آغاز اسالم بذر افکار تاریخی کہ در قرآن و احادیث پیامبر خداؐ جوانہ زدہ بود ،شروع بہ روییدن نمود۔ تاریخ
نگاری در اسالم با جستجو ،گردآوری و نقل اخبار و روایاتی دربارہ رویدادھای خاص ـ کہ تا آن زمان سینہ بہ سینہ
20ر۔ک :حسنی ،تاریخ تحلیلی و سیاسی اسالم ،ص۹۰۔ ۱۹
9

نقل می شد ـ آغاز گردید۔ این تالش در مدتی کوتاہ بہ بار نشست و با تنوع و عمق ویژہ اش در میان سایر دانش
ھای اسالمی جایگاھی واال و برجستہ یافت۔ بہ تدریج دانشی مدون شکل گرفت کہ نہ تنھا شاخہ ھای جداگانہ و
مستقل داشت ،از ادبیات متنوع و ’’روش ھای خبریابی‘‘ و ’’پژوھشی‘‘ ممتازی برخوردار بود۔ مورخ مسلمان می
صالحیت راویان آن ،بپذیرد؛ بہ طوری کہ بعد ھا ’’علم رجال‘‘ و ’’فن
کوشید تا اخبار را با نقد و ارزیابی و تحقیق
ِ
جرح و تعدیل‘‘ در شمار ابزارھای اصلی او قرار گرفت۔
از آنجا کہ شخصیت پیامبر خداؐ و زندگی پربار آن حضرت الگوی ھمہ مسلمانان بود ،تاریخ نگاران مؤمن کار
خود ر ابا ثبت سیرہ نبوی و امور مربوط بہ نبردھای وی آغاز کردند۔ سپس تاریخ عمومی نگارش یافت و بہ تدریج
در علم تاریخ و فلسفہ آن کتاب ھایی نوشتہ شد۔
ھرچند تاثیر فعالیت ھا و منابع پیش از اسالم ،مانند قصہ ھای ّایام و انساب در روش ھای تاریخ نگاری اسالمی
انکار نمی شود ،گروھی بر این باورند کہ این فعالیت ھا بہ پیدایش عقیدہ تاریخ نگاری خاصی نینجامید و تنھا شاخہ
ھای متنوع تاریخ نگاری اسالمی را شکوفا ساخت۔

21

در بحث از تاریخ نگاری اسالمی اشارہ بہ موضوعاتی چون گونہ ھای تاریخ نگاری ،مکاتب تاریخ نگاری و منابع
تحقیق در تاریخ اسالم و نیز دانش ھای کمکی مطالعہ تاریخ اسالم حائز اھمیت است۔ از آنجا کہ پرداختن بہ
ھمہ این مباحث مقدور نیست بہ ذکر چند نکتہ اکتفا می شود۔
کتب نوشتہ شدہ را مالک قرار دادہ و
۱۔ برخی معاصران در طبقہ بندی گونہ ھای تاریخ نگاری اسالمی ،اسامی ِ

بر این اساس ،نگاشتہ ھای تاریخ مسلمانان را بہ ھفت گروہ تقسیم کردہ اند۱ :۔سیرہ نگاری ۶۔تک نگاری ۹۔تاریخ

نویسی عمومی و تقویمی ۱۔تاریخ نگاری بر اساس نسب شناسی ۹۔سبک خبری و پیوستہ ۸۔تاریخ نگاری محلی
۲۔تاریخ نگاری فرھنگی و اجتماعی۔

22

برخی دیگر عنصر زمان ،مکان و موضوع را لحاظ کردہ و برای تاریخ نگاری اسالمی شش روش عمدہ معرفی کردہ
ً
اند کہ بسیاری با تقسیم باال مشترک است۔ 23باید توجہ داشت کہ اوال برخی از این شیوہ ھا از ھم جدا نبودہ و
21ر،ک :طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،۱ص۲؛ ابن خلدون ،فلسفہ تاریخ ،ص۱۲۹۔ ۱۲۶؛ تاجبخش ،تاریخ و تاریخ نگاری ،ص ۱۹۹بہ بعد۔
22ر،ک :جعفریان ،منابع تاریخ اسالم ،ص ۶۲بہ بعد؛ آیینہ وند ،علم تاریخ در گسترہ تمدن اسالمی ،ج ،۱ص۱۱۰۔ ۱۶۰
23ر،ک :سجادی و عالم زادہ ،تاریخ نگاری در اسالم ،ص۲۱۔  ۶۱و ۱۹۰۔ ۱۱۶
11

پیوستہ اند۔ دوم اینکہ منابع موجود نیز می تواند در زمرہ یک یا چند روش قرار گیرد۔ با این حال برخی منابع تاریخی،
بہ ھیچ صورت در زمرہ عناوین نامبردہ قرار نمی گیرند۔
برخی دیگر از مورخان از وجود بیش از  ۱۹شاخہ تاریخ نگاری اسالمی خبر دادہ اند کہ در ھر شاخہ آن صدھا
کتاب نوشتہ شدہ است۔

24

نویسندہ کتاب کشف الظنون من اسامی الکتب و الفنون ،دربارہ کتاب ھای تاریخی مسلمانان تا قرن یازدھم می
نویسد:
در پژوھشی کہ انجام دادم بہ بیش از ۱۹ھزار عنوان کتاب تاریخی دست یافتم کہ برخی از عناوین آن بیش از ۶۹
مجلد است۔

25

بدین ترتیب انبوہ آثار تاریخی بہ جای ماندہ از مورخان مسلمان ،شعبہ ھای متنوع تاریخ نگاری در حوزہ علوم
اسالمی و گستردگی محتوای مسائل مرتبط با تاریخ ،ھر یک بہ تنھایی برای اثبات وسعت قلمرو و اھتمام مسلمانان
بہ مسئلہ تاریخ نگاری ،بہ مثابہ یکی از ابعاد و مظاھر فرھنگ اسالمی ،کافی است۔
۶۔ مکتب تاریخ نگاری چیست و مکاتب معروف تاریخ نگاری اسالمی کدامند؟
شاید بتوان مجموع اندیشہ ھای یک صاحب نظر کہ در جمعی نفوذیافتہ و تبعیت می شود یا شیوہ خاص یا نظریہ
مشترکی را کہ گروھی از فالسفہ ،اندیشمندان ،محققان و شاگردان آنان دنبال می کنند’’ ،مکتب‘‘ نامید۔ مکاتب
تاریخ نگاری اسال می حاصل اندیشہ عدہ ای از متفکران بزر اسالمی و شاگردان و پیروان آنان است و حداقل
پنج مکتب بزر تاریخ نگاری اسالمی را می توان نشان داد:
الف) مکتب تاریخ نگاری حجاز (مدینہ) کہ بہ ترکیب قرآن ،فقہ و احکام با موضوعات تاریخی شناختہ شدہ است۔
ب) مکتب تاریخ نگاری عراق (بصرہ) کہ با تاثیرپذیری از موقعیت بہ دست آمدہ در نتیجہ فتوحات و بیشتر با بھرہ
گیری از ادبیات پیش از اسالم بہ ویژہ انساب ،ایام و اخبار ،بہ ثبت حوادث پرداختہ است۔
24ر،ک :سخاوی ،االعالن باتوبیخ لمن ذم اھل التاریخ ،ص ۹۱۲بہ بعد؛ روزنتال ،تاریخ تاریخ نگاری در اسالم ،ص ۶۹۲بہ بعد؛ لوبون ،تاریخ تمدن اسالم و عرب،
ص۹۹۸؛ زیدان ،تاریخ تمدن اسالم ،ص۹۹۹۔ ۱۰۸؛ سجادی و عالم زادہ ،تاریخ نگاری در اسالم ،ص ۱۹۰بہ بعد۔
25حاجی خلیفہ ،کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون ،ج ،۱ص۶۲۱
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ج) مکتب تاریخ نگاری شام کہ بیشتر بہ تأثیر پندارھای جاھلی امویان و در پی کسب مشروعیت سیاسی و دینی
حکومت آنان پدید آمد۔
د) مکتب تاریخ نگاری یمن کہ بہ نوعی در پاسخ بہ ادعاھای قومی و قبیلہ ای امویان بہ وجود آمدہ است۔
ھ) مکتب تاریخ نگاری ایرانی کہ ضمن ترجمہ آثار کھن فارسی بہ تدوین مجموعہ ھایی پرداختند کہ بہ نوعی
احیاگر اندیشہ شعوبی گری بودہ است۔
 ۹۔ ھرچند منابع مطالعاتی تاریخ اسالم متنوع و بسیارند ،در یک بررسی کلی می توان آنھا را بہ موارد زیر تقسیم
نمود:
الف) منابع شفاھی :منابعی است کہ روایات ،احادیث و اشعار آن بیشتر منشأ شفاھی داشتہ و سینہ بہ سینہ نقل
شدہ است۔
ب) منابع مکتوب :این منابع شامل اسناد ،مدارک ،قراردادھا ،صلح نامہ ھا و کتاب ھای تاریخی است و بیشتر از
منابع شفاھی گرفتہ شدہ است۔ ھرچند آغاز نگارش و تدوین عام در قرن دوم ھجری 26صورت گرفت ،دست نوشتہ
ھای پراکندہ و اسناد مکتوب شخصی در قرن اول ھجری پدید آمد و تا حدود زیادی دست مایہ مورخان دورہ ھای
بعد قرار گرفت۔
ج) منابع تصویری :شامل نقاشی ،خط نقاشی 27و نقشہ ھای تاریخی است۔ این نقشہ ھا زینت بخش کتاب ھای
جغرافیای تاریخی است۔
د) منابع معماری :بنای مساجد و کاخ ھا ،معماری شھرھا و باروھا و جادہ ھای برون شھری و درون شھری ،ھر
یک منابعی است کہ در تکمیل اطالعات و ناگفتہ ھای تاریخ ،تأثیر داشتہ است۔
 ۱۔ در بحث از دانش ھای کمکی برای مطالعہ تاریخ اسالم می توان گفت ،مورخ و محقق تاریخ اسالم عالوہ بر
استفادہ از علم تفسیر قرآن ،حدیث ،فقہ ،اسما الرجال ،ادیان و کالم ،از منابع شعری ،ادبی و جغرافیا نیز استفادہ

26بی شک دورہ تدوین خاص و انفرادی از زمان پیامبر اکرمؐ وجود داشتہ است۔ برای مطالعہ بیشتر ر،ک :سزگین ،تاریخ التراث العربی ،ج ،۱ص۸۔۲
27ترکیبی از خط و نقاشی است کہ زینت بخش قصرھا و اماکن متبرک و مساجد است۔
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وافر می برد۔ از میان انواع دانش ھای یاری رسان تاریخ ،می توان بہ این موارد اشارہ نمود :زبان شناسی ،سند
شناسی ،سکہ شناسی ،جغرافیا و ادبیات

28

افزون بر آنچہ در بحث اھمیت تاریخ اسالمی بیان شد ،بخشی از علل و انگیزہ ھای توجہ کم نظیر مسلمانان بہ
مسئلہ تاریخ و تاریخ نگاری این چنین است:
۱۔ قداست دانش و ارزش واالی آن در اسالم

29

۶۔ موضع تصدیقی قرآن در برابر انبیای پیشین و گزارش سرگذشت اصول و مبانی تعلیماتی آنان۔

30

 ۹۔ ترغیب و تشویق ھای قرآن دربارہ سیر و مطالعہ در زمین و کشف فلسفہ تاریخ و عبرت گیری از سرنوشت
منکران ،تکذیب کنندگان ،باطل گرایان و ۔۔۔۔

31

 ۱۔ لزوم بھرہ گیری از سیرہ و سنت معصومان ،بہ عنوان اسوہ حسنہ و الگوھای کامل دین ،و گسترش فرھنگ
جاویدان اسالم۔

32

۹۔ اھتمام فرمانروایان بہ ماندگاری حکومت خویش و ارائہ تصویری مناسب از خود۔
۸۔ ورود ملت ھای گوناگون جھان بہ آیین اسالم و داد و ستد فرھنگی با دیگر اقوام و ملل۔

33

برخی از مشھورترین مورخان مسلمان
بزر ترین و بیشترین نویسندگان تاریخ و مسائل آن ،مسلمان بودہ اند۔ میراث بزر تاریخی آنان ،در ابعاد
مختلف ،بر درستی این سخن گواھی می دھد۔ بررسی این گنجینہ معنوی نشان دھندہ آن است کہ در جای جای

28جمعی از نویسندگان ،تاریخ اسالم ،ص۶۲۔۶۰
29آیہ ھای مختلف از قرآن کریم ھمانند :انبیا ۲،و بقرہ ۱۶۰،و نسا ۱۱۹،و نحل ۱۹،و زمر ۰،و جمعہ۶،؛ کلینی ،اصول کافی ،ج ،۱کتاب العلم
30سورہ بقرہ ،آیہ ۶۶۹
31سورہ روم ،آیات  ۶و ۰
32سورہ احزاب ،آیہ۶۱؛ سورہ ممتحنہ ،آیہ۱
33ر،ک :جعفریان ،منابع تاریخ اسالم ،ص۱۲۔ ۶۹؛ آیینہ وند ،علم تاریخ در گسترہ تمدن اسالمی ،ج ،۱ص۱۱۹۔ ۱۱۲
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سرزمین پھناور اسالمی از اندلس تا مصر ،دمشق ،عراق ،تونس و۔۔۔۔ ھموارہ گروھی بہ این امر اھتمام ورزیدہ
اند۔

34

جرجی زیدان می نویسد’’ :مسلمانان بیش از ھر ملت دیگر ـ بہ استثنای ملل جدید ـ در تاریخ پیشرفت کردہ ،کتاب
نوشتند۔‘‘

35

ناگفتہ پیداست کہ پرداختن بہ سرگذشت ھمہ مورخان و بیان ویژگی ھای نگاشتہ ھای آنان از حوصلہ این نوشتار
بیرون است۔ بنابراین ،تنھا بہ معرفی برخی از چھرہ ھای شاخص این فن و مھم ترین آثار ایشان بسندہ می کنیم:
۱۔ محمد بن اسحاق
ھرچند از سیرہ نویسان و مغازی نویسانی چون ابان بن عثمان بن عفان و عروۃ بن زبیر و محمد بن شھاب زھری
(۱۶۱۔ 36)۹۱در رتبہ پیش از ابن اسحاق نام بردہ می شود ،بزر ترین و اصلی ترین مورخ اسالم ،کہ امروزہ کتابش
(سیرۃ الرسول) در دسترس قرار دارد ،محمد بن اسحاق ( ۶۱یا  ۶۹۔  ۱۹۹یا  ۱۹۱ق۔) است۔ ابن اسحاق در مدینہ
پرورش یافت۔ ھرچند مھاجرتش بہ عراق سبب انتقال دانش سیرہ از زادگاھش بہ عراق شد ،عمدہ نقل ھای وی
مدنی است۔ کتاب او سہ بخش دارد :آغاز خلقت تا پیدایش نسل عرب و فرزندان اسماعیل تا بعثت رسول اکرمؐ؛
از بعثت تا تشکیل دولت مدینہ و مغازی و غزوات پیامبرؐ؛ سقیفہ بنی ساعدہ و۔۔۔۔
البتہ بیشتر مطالب ابن اسحاق از طریق ابن ھشام و کتاب مشھور چھار جلدی وی (سیرہ ابن ھشام) کہ تھذیب
کتاب ابن اسحاق است ،در دسترس قرار دارد۔
ابن ھشام در تنقیح کتاب ابن اسحاق ،بہ خاطر برخی ّ
تعصب ھا ،در بخش ھایی از آن ّ
تصرف کردہ ،بہ حذف یا
افزایش مطالبی دست یازیدہ است۔

37

ْ
۶۔ ابومخ َنف

34مطھری ،خدمات متقابل اسالم و ایران ،ج ،۶ص۹۱۱۔ ۹۱۹
35زیدان ،تاریخ تمدن اسالم ،ص۹۹۹
36ر،ک :جعفریان ،منابع تاریخ اسالمی ،ص۹۱۔ ۹۹
37صدر ،تأسیس الشیعہ ،ص ۶۹۹بہ بعد؛ عثمان ،المدخل الی التاریخ االسالمی ،ص۶۶۹۔ ۱۰۹
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لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف (۱۹۲۔۰۹ق۔) از مورخان بنام قرن دوم ھجری و رھبر مکتب مورخان عراق
است۔ او با آنکہ شیعہ بود بدون تعصب ،چھرہ واقعی بنی امیہ را نشان داد؛ بہ طوری کہ اھل سنت نیز روایات او
را نقل کردہ اند و شاید بہ ھمین دلیل ابن ابی الحدید تشیع او را انکار کردہ است۔

38

از طریق طبری ،کہ بیش از  ۹۶۸روایت از ابومخنف نقل کردہ ،می توان بہ خوبی با ’’روایت ھای ابومخنف‘‘ آشنا
شد۔ مقتل الحسینؐ 39از ارزشمندترین کارھای او شمردہ می شود۔
ُ
۹۔ َبالذری
احمد بن یحیی بالذری (۶۲۰۔  ۱۲۹تا ۱۶۹ق۔) از دانشوران نیمہ دوم قرن سوم ھجری و از نسب شناسان معروف
است کہ تدوین تاریخ اسالمی را با تحول روبہ رو ساخت۔ از بالذری دو کتاب ارزشمند فتوح البلدان و انساب االشراف
بر جای ماندہ است۔

40

۱۔ یعقوبی
احمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن وھب بن واضح (وفات ۶۶۱ق۔) کاتب و بہ ’’اخباری‘‘ شھرت دارد۔ تاریخ
الیعقوبی مھم ترین کتاب وی در تاریخ است کہ می توان آن را یک دورہ تاریخ عمومی دانست۔ این کتاب شکل
تاریخ نگاری و انحصار آن در تاریخ اسالم و سیرہ نویسی را دگرگون ساخت و رویدادھای آغاز خلقت تا قرن سوم
ھجری را در قلمرو تاریخ جای داد۔ تاریخ یعقوبی ،مضبوط ترین و دقیق ترین دائرۃ المعارف گونۂ فرھنگ اسالمی
تا عصر نویسندہ است۔

41

۹۔ طبری
ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید طبری (۹۱۹۔ ۶۶۱یا ۶۶۹ق۔) از مورخان نامی دوران اسالمی است۔ کار عمدہ او
در فقہ بود؛ اما دو اثر او جامع البیان در تفسیر و تاریخ الرسل و االمم و الملوک در تاریخ ،شھرت بسزای برایش بہ
ارمغان آورد۔ کتاب تاریخ او ،تاریخ عمومی است و حوادث آغاز خلقت تا زمان خود وی بہ تفصیل در آن نوشتہ
38ابن ابی الحدید ،شرح نھج البالغہ ،ج ،۱ص۱۱۲
39جعفریان ،منابع تاریخ اسالم ،ص۱۱۶
40عثمان ،المدخل الی التاریخ االسالمی ،ص۶۸۸۔۶۹۹
41یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،۶ص۸۔ ۹و ۱۹۶۔۱۶۲؛ جعفریان ،منابع تاریخ اسالم ،ص۱۹۰۔۱۹۱؛ سجادی و عالم زادہ ،تاریخ نگاری در اسالم ،ص۱۱۶۔۱۱
15

شدہ است۔ بیشتر پژوھش گران نگاشتن افسانہ ھا ،خرافات و اسرائیلیات را عیب بزر این اثر می شمارند و نقل
اخبار بدون اشارہ بہ درستی و نادرستی آن را در شأن دانشمندی چون طبری نمی دانند۔

42

۸۔ مسعودی
علی بن حسین مسعودی (۹۱۸۔ ۶۶۲ق۔) از نوادگان صحابی بزر عبداہلل بن مسعود است۔ مسعودی کتاب ھای
متعددی نگاشتہ و نام شماری از آنھا را در مھم ترین اثر تاریخی خود (مروج الذھب) آوردہ است۔ نگاہ مسعودی
در این کتاب تنھا تاریخی نیست ،بلکہ از ھر جھت بہ گذشتہ می نگرد و مجموعہ ای از اطالعات تاریخی،
جغرافیایی ،تقویم ھا،ادیان و۔۔۔ را در اختیار خوانندگان قرار می دھد۔ کتاب او با داستان آفرینش آغاز می شود و
با مسائل تاریخی امت ھای گوناگون ادامہ می یابد۔ 43سفرھای طوالنی بہ خارج از مرزھای اسالمی برای گردآوری
اخبار سایر ملل 44از مھم ترین اقدامھای او در تدوین تاریخ است۔
۲۔ ابن خلدون
عبدالرحمن بن خلدون ( ۶۹۶۔ ۲۹۶ق۔) کہ از اندیشمندان بلندپایہ جھان اسالم و پایہ گذار ’’فلسفہ تاریخ‘‘ شناختہ
شدہ است پس از روی آوردن بہ کارھای علمی و مطالعہ تاریخ ھای گذشتہ ،نظریہ دو الیہ بودن تاریخ را ارائہ داد۔
الیہ باالیی ھمان حوادث و رخدادھای تاریخی است و الیہ زیرین ـ کہ بہ نظر وی تا آن زمان مورخان پیشین بہ
آن توجہ نکردہ بودند ـ علل و عوامل پشت پردہ رخدادھای تاریخی است۔
مشھورترین اثر او مقدمہ کتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و العجم و البربر و من عاصرھم من
ذوی السلطان االکبر است۔
۶۔ سخاوی

42طبری ،تاریخ الطبری ،ج ،۱ص۲
43مسعودی ،مروج الذھب و معادن الجوھر ،ج ،۱ص۰۹؛ جعفریان ،منابع تاریخ اسالم ،ص۱۶۹۔ ۱۲۱
44عثمان ،المدخل الی التاریخ االسالمی ،ص۶۰۰۔ ۶۰۹
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محمد بن عبدالرحمن سخاوی ( ۰۹۶۔ ۶۹۱ق۔) در حدیث و تاریخ سرآمد بود۔ او با نگارش کتاب االعالن بالتوبیخ
لمن ّ
45
ذم اھل التاریخ ،از تاریخ بہ عنوان منبع و موضوعی کمک آموزشی برای مطالعات دینی دفاع نمود۔
مورخان معاصر
امروزہ اندیشمندان وارستہ بسیاری در عرصہ تاریخ نگاری اسالمی فعالیت می کنند۔ بی تردید ،بررسی زندگی علمی،
شیوہ تاریخ نگاری و معرفی آثار ھمہ آنان رسالہ ای ویژہ می جوید۔ با آنکہ آشنایی نسل حاضر با فرھیختگان
معاصر این فن بسیار اھمیت دارد ،ناگزیر تنھا بہ معرفی چند تن از آنان می پردازیم:
۱۔ سید جعفر مرتضی عاملی
الصحیح من سیرۃ النبی االعظمؐ ،الحیاۃ السیاسیۃ لالمام الرضاؐ ،الحیاۃ السیاسیۃ لالمام الجوادؐ ،و الحیاۃ
السیاسیۃ لالمام الحسنؐ ،بخشی از کتاب ھای او شمردہ می شود کہ بہ بررسی تاریخ سیاسی ائمہ اطھار علیھم
السالم و تبیین زندگی و سیرہ پیامبر اسالمؐ می پردازد۔
۶۔ سید مرتضی عسکری
این دانشمند کتاب ھایی چون معالم المدرستین ،مائۃ و خمسون صحابی مختلق ،عبداہلل بن سبأ و اساطیر اخری
و احادیث عایشہ را نگاشتہ و در مسیر روشن ساختن زوایای تاریک تاریخ اسالم ،گام ھای بلندی برداشتہ است۔
۹۔ سید جعفر شھیدی
کتاب ھای تاریخ تحلیلی اسالم ،قیام حسینؐ ،زندگانی فاطمہ زھرا(س) و زندگانی علی بن الحسینؐ شماری از
آثار اوست۔ تحلیل تاریخ اسالم بر اساس شکاف میان قبایل ،و بررسی و تحلیل زندگانی خاندان رسالت را می توان
از ویژگی ھای آثار وی دانست۔
۱۔ محمد ابراھیم آیت

45برای اطالع بیشتر از شعبہ ھا و شاخہ ھای علم تاریخ در اسالم ،ر۔ک :روزنتال ،تاریخ تاریخنگاری در اسالم ،ص ۲۹بہ بعد؛ آیینہ وند ،علم تاریخ در گسترہ
تمدن اسالمی ،ج ،۱ص۸۹۲۔ ۶۹۲
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او با نگارش کتاب ھای تاریخ پیامبر اسالمؐ ،شھدا االسالم فی عصر الرسالۃ ،اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین
بر اروپا و ترجمہ کتاب ھایی از عربی و انگلیسی بہ فارسی و۔۔۔ خدمتی ارزندہ بہ دانش پژوھان فارسی زبان ارائہ
کردہ است۔
کتاب ھای انقالب تکاملی اسالم ،پیامبری و انقالب ،پیامبری و حکومت و پیامبری و جھاد از جالل الدین فارسی
است کہ در این کتب زوایای مھمی از تاریخ اسالم را بیان کردہ است۔
دکتر جواد علی با آثاری چون المفصل فی التاریخ العرب قبل االسالم و تاریخ العرب فی االسالم؛ دکتر صادق
آیینہ وند با نگارش کتاب ھای علم تاریخ در گسترہ تمدن اسالمی ،تاریخ سیاسی اسالم ،اطلس جغرافیای تاریخ
اسالم؛ دکتر شاکر مصطفی با التاریخ العربی و المورخون ،رسول جعفریان با کتاب ھای تاریخ سیاسی اسالم (سیرہ
رسول خدا و تاریخ خلفا) و حیات فکری و سیاسی امامان شیعہ ،دکتر عائشہ عبدالرحمن بن الشاطی با آثاری چون
مع المصطفیؐ ،بنات النبیؐ ،و نسا النبیؐ و دکتر سمیرہ مختار اللیثی با کتاب جھاد الشیعۃ فی العصر العباسی
شماری دیگر از پژوھشگران این میدان ھستند۔
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منابع و مآخذ
قرآن کریم
ابن ابی الحدید ،شرح نھج البالغہ
ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ
ابن خلدون ،فلسفہ تاریخ
آیینہ وند ،علم تاریخ در گسترہ تمدن اسالمی
تاجبخش ،تاریخ و تاریخ نگاری
جعفری ،ترجمہ و تفسیر نھج البالغہ
ـــــــــــ ،تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی
جعفریان ،منابع تاریخ اسالم
جمعی از نویسندگان ،تاریخ اسالم
حاجی خلیفہ ،کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون
حسنی ،تاریخ تحلیلی و سیاسی اسالم
دورانت ،لذات فلسفہ
روزنتال ،تاریخ تاریخ نگاری در اسالم
زرین کوب ،تاریخ در ترازو
زیدان ،تاریخ تمدن اسالم
سبحانی ،مارکسیسم و نیروی محرک تاریخ
سجادی و عالم زادہ ،تاریخ نگاری در اسالم
ّ
بالتوبیخ لمن ّ
ذم اھل التاریخ
سخاوی ،االعالن
سزگین ،تاریخ التراث العربی
شھیدی ،کیھان اندیشہ
صدر ،تأسیس الشیعہ
طبری ،تاریخ الطبری
عثمان ،المدخل الی التاریخ االسالمی
فارسی ،درس ھایی دربارہ ماکسیسم
کلینی ،اصول کافی
19

لوبون ،تاریخ تمدن اسالم و عرب
مسعودی ،مروج الذھب و معادن الجوھر
مصباح یزدی ،جامعہ و تاریخ از دیدگاہ قرآن
مطھری ،حق و باطل بہ ضمیمہ احیای تفکر اسالمی
ــــــــــــ ،خدمات متقابل اسالم و ایران
ــــــــــــ ،فلسفہ تاریخ
ــــــــــــ ،مجموعہ آثار
ــــــــــــ ،مقدمہ ای بر جھان بینی اسالمی
ــــــــــــ ،نقدی بر مارکسیسم
نھج البالغہ
یاسپرس ،آغاز و انجام تاریخ
یاسمی ،مقاالت و رسالہ ھا
یعقوبی ،تاریخ الیعقوبی
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