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  چیستی نقد تاریخی
  *رضا دهقانی

  چكيده
شمندان به فراخور رشته اند .ترقي و پيشرفت هر علم و فني است ةالزم ،سنجش و آزمايش

 آيا اما. اند كاربست آنها در نقدهاي علمي تأكيد كردهبرشمرده و براصولي براي نقد  ،خود
بخـش   علمـي و اطمينـان   ،آيا نقد تـاريخي  باب نقد تاريخي هم چنين است؟ راستي در به

هايي است كه ذهن هر پژوهشگر و ناقد تاريخي را بـه خـود مشـغول     است؟ اينها پرسش
تاريخي و ادبيات  نقد ةضعف مفرط در حوزدچار كند. بايد اعتراف كرد كه علم تاريخ  يم

نقادي و اصـول و مـوازين نقـد و شـناخت الگوهـا و       ةهنوز درعرص آن بيمارگون است.
خـود پرتـوي بـه ايـن راه      ،باره پژوهشي در اين هر ،بنابراين. معيارهاي آن در آغاز راهيم

گري كند و  برآن است تا در باب نقد تاريخي پرسشين مقاله، ا .ناهموار است پرمخاطره و
آنچه در اين مقال در خصوص موازين و اصول . برآيد مذكورهاي  درصدد پاسخ به پرسش

ها و پيشنهادهاي نگارنده است تا شـايد   بلكه دانسته ،نه سخن آخر و تام ،شود نقد گفته مي
  .تابدبنقد تاريخي  ةبابي گشوده شود و فروغي بر پهن

  .:چيستي و چرايي نقد، نقد تاريخي، نقد بيروني ودروني، الگوها و عناصر ها كليدواژه
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  مقدمه
ورز است و همین ویژگی موجب خلـق انبـوهی از آثـار     انسان موجودي پرسشگر و اندیشه

،  هـا  فکري و فرهنگی در طول تاریخ شده است. آثـاري بـه وسـعت و گونـاگونی اسـطوره     
، حقـوقی و از ابـزار و ادوات زنـدگی     ، اخالقی هاي دینی  ها تا آموزه ، افسانه، هنرها ها داستان

ورزي بشـر بـراي    گرفته تا نمادها و معانی آنها جملگی دستاوردهاي پرسشـگري و اندیشـه  
شک آنچه مایۀ استمرار جریـان   حل مسائل و مشکالت خود بوده که همچنان ادامه دارد. بی

اي  و فنی شده همانا روحیۀ نقادي و انتقاد اسـت؛ روحیـه   ، هنري خالقیت و آفرینش فکري
دهـد انسـان بـه     روست که هرگز اجازه نمی تردید معطوف به بهبود امور است؛ از این که بی

  وضع موجود رضایت دهد.
ساز قطعاً تابعی از منویات شخصـی یـا سـالیق فـردي      هاي تمدن  نقدي با چنین ویژگی

ح آفرینشگري و بهبود در تعارض است. لذا منطق حکـم  نیست؛ زیرا چنین رویکردي با رو
کند که نقد حقیقی و سـازنده مبتنـی بـر آداب و روشـمندي علمـی باشـد. پـس طـرح          می

کارگیري آنها افقی از توسعۀ مـنظم علمـی و    هاي نقد، نهادینه کردن آنها و در نهایت به  بنیان
  کند. تمدنی بشر، پیش چشمان ما ترسیم می

  .تعريف نقد۱
ـ به قول اهل لغـت   ـ و سنجش دراهم تا در آن   1»بهین چیزي بر گزیدن«عنی یقد در لغت ن

از  اسـت ظـاهراً   »بـه گزینـی  «جویی نیز که از لـوازم   معنی عیب سره را از ناسره بازشناسند.
نقد مستتر بوده است و لذا از دیرباز ایـن کلمـه در فارسـی وعربـی بـه       ۀقدیم در اصل کلم

کـه   2کـه لفـظ   چنـان  شناخت محاسن و معایب کالم به کار رفته اسـت. وجه مجاز در مورد 
در اصل به معنـاي رأي زدن و   ،رود امروزه در ادب اروپایی در جهت همین معنی به کار می

آنهـا مسـتلزم معرفـت درسـت و      ةناسـر  داوري کردن است دربارة نیک و بد امور و سره و
   3.  دقیق آن امور است

گیرد که به بـاروري و   ارزیابی و سنجش سرچشمه می ناخت،ش پس نقد از نوعی طلب،
از جملـه   انـد؛  شـمرده معانی دیگري هم در اصطالح علمی بـراي نقـد   انجامد.  میزایندگی 

یا آثار که با تفسـیر  ها  تجزیه و تحلیل و سنجش و ارزیابی آفریده دانش کاربردي شناسایی،
لمی یک اثر یـا مـتن بـه فرآینـد ارزیـابی      قدر مسلم اینکه نقد ع 4.پوشانی دارد و تحلیل هم

کوشـد در   شـود کـه در آن منتقـد مـی     علمی و بررسی انتقادي نوشته یا پژوهش اطالق مـی 
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 هاي علمی اثر را بـه صـورت روشـمند و     ها و کاستی نارسایی حالتی سلبی و ایجابی عموماً
  5نشان دهد. ها را رفع کاستی رفت و هاي برون  راه منطقی بیان کند و

هـاي علمـی فـرد یـا       قد همواره نوعی به چالش کشیدن و تعرض فکري به آرا یا یافتهن
زیرا منتقـد بـا نشـر    ؛ رو همواره نیازمند آمادگی و رویارویی است گروهی خاص است و از همین

کنـد و در عـین    و آشکارا به چالش فکري دعوت می آراي انتقادي خود دیگران را مستقیماً
بـه ایـن   . به میدان چالشی قدم نهاده که ممکن است مغلوب یا غالب باشدخود نیز پیشاپیش  حال

  شود. می علمی خاصـ اجتماعی  ۀپذیر و همراه با هزین ترتیب منتقد آگاهانه وارد گودي خطر
یـا  » نقـد سـیاه  «عنوان  بااما در کنار این نوع نقد علمی نقدي پنهان وجود دارد که از آن 

منتقد حاضر نیست به ارائـه   البته اگر بتوان نام نقد بر آن نهاد، این نقد، در .کنند یاد می  »نقد نسیه«
و بیان روشمند و منظم آشکار آرا و نظریات انتقادي خود بپردازد یا پاسخگوي نقد خـود باشـد و   

نقد نسیه و سـیاه هماننـد    فرهنگی و علمی آن را بر عهده گیرد. ، سیاسی ، یا هزینۀ اجتماعی
  6آمیزد. می سره و ناسره به هم ،اي پایبند نیست و در آن که به هیچ قاعده قاچاق است کاالي

  انواع نقد .۲
اندازهاي علمی براي نقد شـقوق و انـواعی    محققان به فراخور زمینۀ مطالعاتی خود و چشم

با رشد روزافـزون و   اند. اي علمی یا غیرعلمی به نقد نگریسته ند و هریک از روزنها برشمرده
آنها شـاید کـار آسـانی     ۀهم يلذا احصااست؛ تر شده  دامنه نقدها هم گسترده م،توسعۀ علو

بـه  ؛ متفـاوت اسـت   مضاف بر اینکه استدراك نوع نقد در نزد پژوهشگران مختلـف،  نباشد.
  کنیم: هاي نقد علمی اکتفا می  در اینجا به ذکر اهم روش دلیلهمین 

موضوع و  شود و ی و بیرونی تقسیم مینقد درون که خود به دو عنصرِ روش نقد تاریخی:. 1
است که سـطور آتـی تحقیـق بـه بررسـی و بیـان ایـن روش         محور مباحث این نوشتار

 اختصاص دارد.
تا معلـوم گـردد    شود، در نقد اخالقی پیام متن با موازین اخالقی سنجیده مینقد اخالقی: . 2

تزلزل  ، سببعکس  هو یا ببخشد  این پیام تا چه حد اخالقیات را تعمیق، غنا و ارتقا می
  .شود موازین اخالقی در جامعه می

یکـی اینکـه    گیـرد:  دو موضوع مورد توجه قرار می در نقد اجتماعی عمدتاً نقد اجتماعی: .3
هـاي اجتمـاعی آن     متن مورد نقد تا چه حـد متـأثر از شـرایط اجتمـاعی بـوده و زمینـه      

  7ثیراتی بر جامعه دارد؟أکتاب مورد نظر چه پیامدها و ت؛ دیگر اینکه چیست
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قـدرت   وشناختی جریان باطنی و احوال درونی نویسـنده   در نقد روانشناختی:  نقد روان .4
  گیرد. توجه قرار می در کانونترکیب و تخیل و ذوق و استعداد وي در تدوین متن 

هاي علوم طبیعی اسـت بـه نقـد      این نقد که متکی و مبتنی بر روشنقد توصیفی(طبیعی):  .5
هـاي کمـی و آمـاري بـه       در ایـن روش بـا اسـتمداد از روش    طبیعی نیز مشهور اسـت. 

ایضاح موارد مبهم و در برخی موارد به احتجاج در باب یـک مـتن    توصیف، بندي، طبقه
  8 .شود یا گزاره علمی پرداخته می

 هـاي مشـابه در طـول زمـان یـا در       در این روش متن مورد بررسی را با متننقد تطبیقی:  .6
مقایسه و بـه   ،هاي مختلف که البته به لحاظ محتوایی سنخیت دارند  مناطق دیگر به زبان

  . کنند این طریق آن را نقد می
انواع نقد تقنینی و  ،ینقد تکویني نقد نفوذ .نقدهاي علمی منحصر به نقدهاي مذکور نیست

بنـا بـه نـوع     سنجش اعتبار و ارزش آثـار علمـی  یک براي توان از هر است که میدیگر نقد 
  9 .کارکرد آنها بهره جست

تـوان نقـد را بـه دو قسـم      نـدي عـام مـی   ب دستهدر یک  ،فارغ از انواع نقد که اشاره شد
  کرد: بندي دسته

که به تدوین نظریات، اصول و مبانی مربوط به ماهیت و ارزش یک اثـر یـا    10ي:نقد نظر .1
الزم را بـراي   ۀو اخالقی زمینـ  نقد نظري از طریق بیان اصول عام علمی .پردازد متن می

  . کند نقد عملی یا کاربردي فراهم می
 12.بنـدد  اصول و مبانی نقد نظري را در اثري خاص بـه کـار مـی    11ي:نقد عملی یا کاربرد .2

مراد ما در این پژوهش نیز شق نخست یعنی نقـد نظـري و بیـان اصـول و مبـانی نقـد       
  تاریخی است.

  يشينة نقد تاريخپ .۳
نقد تاریخی را به یونان باستان و آثار مورخـان آن   ۀسابق، علومهاي   نند دیگر رشتهما معموالً

هـم بـه    و دیگر مورخان یونانی و رومـی کـه بعضـاً    هرودوتدر تاریخ . رسانند روزگار می
 13.هایی از فرایند نقد را مشـاهده کـرد   توان نشانه می مدنظر داشتند،در را وضوع این مدقت 

مـورخ   ق.م) 125-207( پولی بیوسو  ،مورخ یونانی ق.م)400-460د (در این میان توسیدی
وقایع  ۀبه دلیل دقت و ظرافتی که در طرح نقادان ،یونانی االصل که تاریخ رم را نوشته است

    14.اهمیت بیشتري دارند اند، داشته
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نگاري مسلمانان هم که به سرعت به سمت تنوع و توسعه پیش رفت و توجه بـه   تارخ
اي داشته  در مواردي به فرایند نقد توجه ویژه، ی و اخالقی در آن جاي مهمی یافتبعد علم

نگـاري   اصل جرح و تعدیل که شیوة خاص محدثان و راویان حدیث بود و در تاریخ است.
توان آنها را با آنچه  و علم الرجال که می درایهپیدایش علم ال ،داشتبسیاري مسلمانان تأثیر 

هـایی از توجـه مسـلمانان و     نشـانه  شود مقایسه کرد، یرونی خوانده میامروز نقد درونی و ب
مقابلۀ متون براي اثبات اصالت متن کـه از لـوازم نقـد     نگاران به فرایند نقد بوده است. تاریخ

بدرالـدین  اهمیت این امر تا بدان جا بود که  بیرونی است نیز بین مسلمانان رایج بوده است.
  15از لزوم مقابله و اهمیت آن سخن رانده است. السامع ةتذکرق) در  733(م جماعه

توجه مسلمانان  در کانوناي از اشتباهات پیشین نیز  نگاه انتقادي به متون و تصحیح پاره
ده آور  مورخـان گذشـته را فـراهم مـی     يبوده که ضرورت پردازش منتقدانه بـه متـون و آرا  

، ابـوعلی مسـکویه  ، ان بیرونـی ابوریحـ ، ابوالفضل بیهقـی مورخان سرشناسی همچون  است.
 خلـدون  ابـن و در رأس آنهـا   الدین سخاوي شمس، الدین کافیجی محی، اهللا رشیدالدین فضل

اگر بخواهیم از آغازگر نقد تـاریخی بـه مفهـوم    16اند. اي به این امر داشته دقت و عنایت ویژه
تالیـایی کـه   اینویسـندة  م)  1405-1457( لورنس واالکسی نیست جز  ،کنیم امروزین آن یاد

ها  چیزي که پاپ ؛را برمال کرد کنستانتینم دروغین بودن سند ادعایی هبه نامه 1440درسال 
رم را به کلیساي کاتولیک هبه کـرده و خـود بـه     کنستانتینکردند که  با استناد به آن ادعا می
نوشـت کـه اهمیـت     حواشی بـرمتن عهـد جدیـد   کتابی با عنوان  واال قسطنطنیه رفته است.

اومانیسـت هلنـدي    اُراسـم  به ویژه متون انجیلی بود. ،داشت و راهگشاي نقد متونوانی فرا
هـاي او را بـا نگـاه      را با همان رویکرد موردنظر او ادامه داد و تـالش  لورنس واالتحقیقات 

  17انتقادي به متون و سیر تطور زبان و ادبیات تکمیل کرد.
 18گـذریم بـا نـام بارتولـد گئـورك نیبـور      اینها به عنوان آغازگران نقد تـاریخی کـه ب   از

فـون   وتوان او را موجد نقد منبـع بـه حسـاب آورد     شویم که می م) آشنا می 1831-1776(
وي ضـمن مطالعـات تـاریخی و     آن بـه شـمار آمـد.    ةتـرین نماینـد   رانکه بعدها درخشـان 

تـاریخ  مند شد و سرانجام مورخ رسمی دولت و استاد  به تاریخ عالقه ،هاي خویش  مسافرت
کتابی که وي در باب تاریخ رم نوشت چنان بر تحقیق و دقت مبتنـی   .در دانشگاه برلین شد

ین مورخ تاریخ رم بود که تاریخ را با نخستوي  نویسی تازگی داشت. تاریخ ةبود که در شیو
هـا و تأسیسـات توجـه     روح علمی بررسی کرد و بیش از اشخاص و جزئیـات بـه سـازمان   
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توفیـق بیشـتري بـه دسـت      نیبوراز پیروي م) در  1795 -1886( 20رانکهلئوپولد فن  19کرد.
فون رانکـه نخسـت از راه ادبیـات و     دانند. ین مورخ جدید اروپا مینخستاو را اغلب  .آورد

تـاریخ   وي را بـه تحقیـق در  ویژه  بهآنچه  .به تاریخ عالقه یافت نیبورآثار  ۀتاحدي از مطالع
این امر وي را درسـال   ورخان درباب روایات تاریخ بود.هاي م  اختالف ةمشاهد ،برانگیخت

تـرین قسـمت ایـن اثـر      جالب تاریخ اقوام ژرمنی برانگیخت. به نشر کتابی در میالدي1824
 ةنشر یافت و مآخذ تـاریخ دور  درباب مورخان جدیدبخشی بود که به عنوان ضمیمۀ کتاب 

بار نقد درونی مآخذ را طرح نقد و تحلیل و درحقیقت براي نخستین  بحث خویش را مورد
وي تقریر این نکته بود که مورخ نه فقط بایـد همیشـه مآخـذ     ةدر نقد درونی کار عمد کرد.

شخصیت، تمایالت و اعمال صاحب آن مآخذ را باید بلکه نیز  ،معاصر دست اول به کاربرد
 رانکهفون  هم به دقت بررسی کند تا وضع و سهم وي را در روایاتش به درستی درك کند.

بلکه باید حوادث را دور از هرگونه  ،نه ارشاد است معتقد بود مورخ کارش نه تعلیم اخالق
فـون  افـزون بـر    21کند. وصفگونه که در واقع چنان بوده است،  تعصب و پیشداوري همان

که توجه به نقـش و اهمیـت اسـناد     نیز یاد کرد واضح علم دیپلماسی 22از مابیونباید  رانکه
ي . واي را در قرن هفده میالدي بنا نهـاد  هاي چنین رشته  قات تاریخی و پایهرسمی در تحقی

اصول و قوانین دکارتی بود کار  کار بررسی و نقد اسناد با روشی تحلیلی که متکی بر که در
داد تا او را مطمئن کند که چیزي از قلـم   یند نقد را تا آنجا ادامه میابرد، فر خود را پیش می

نیـز درخصـوص نقـد     لئوپولـد دولیـل  ، فرانسـوا گیـزو  افراد دیگري همانند  23نیفتاده است.
توان گفت که آنچـه نقـد    به طور کلی می اند. تحسینی انجام داده درخورهاي   تاریخی تالش

نامیم از قرن شانزدهم میالدي آغاز شد و در قرون هیجـده و نـوزده بـه تکامـل      تاریخی می
ماننـد سـاختارگرایی، پساسـاختارگرایی و دیگـر      در قرن بیست مکاتب نوظهور نقـد  رسید.

  .دادند ات نقد عرصۀ نقد تاریخی را تحت تأثیر قرارینظر

  ٢٤تاريخ . نقد۴
نخسـت نقـد   : یمبازشناسـ قبل از هرچیز الزم است نقد تاریخی را در دو معنـاي مشـخص   

سایی نظري تاریخ که با سیر تحول و تطور تاریخ در طی زمان شنا ۀتاریخی در مفهوم فلسف
علـم   ۀفلسـف  ةجزئـی از روش علـم تـاریخ کـه در دایـر      ۀدوم نقد تاریخی به منزل شود. می
ماننـد   ،ها و مکاتب نقد باشد تواند نگرش بسیاري از دیدگاه نقد در مفهوم اول می گنجد. می

به این ترتیب این  .مبتنی بر نگرش تاریخی ۀشناسان نقد ادبی از دیدگاه تاریخی یا نقد جامعه
به طوري که در نقد هگلـی و نقـد مارکسیسـتی     ،خود متضمن نوعی تاریخیت نقد هستند مکاتب
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 اما در معناي دوم نقد .نقد و مکتب بر سیر و تحول تاریخ بنا نهاده شده است ةشالود اساساً
ئی از طـرز  زبه تعبیر دیگر ج وتاریخی رویشی از علم تاریخ و فنی در خدمت تاریخ است 

مقصـود  . قائل شـویم  س ضرورت دارد بین دو مفهوم نقد تاریخی تفـاوت . پ تاریخی استتفکر 
ما هم از کاربرد نقد تاریخی در این سطور در معناي اخیر آن به معنـاي فـن یـا صـناعتی از     

  26.نقد درونی .2 25؛نقد بیرونی .1 شود: علم تاریخ است که خود به دوبخش تقسیم می

   بيروني . نقد ۱. ۴
 ثیراتی که از عوامـل خـارجی پذیرفتـه،   تأمبناي روابط بیرونی آن و نقدي است که متن را بر

 مکـان،  زمـان،  ، مـتن  ةکننـد  گونه نقد روابط متن با تولیـد  در این کند. سنجد و ارزیابی می می
شود و عناصـر درونـی مـتن در پرتـو      تاریخ و جامعه و فرهنگ بررسی و تحلیل می محیط،

 توجـه قـرار  در کـانون   آن دارد روابطی که بـا  رده وبیرونی دریافت ک ثیراتی که از عناصرتأ
  27است. بیرونی معطوف به ارزشیابی ماهیت متن نقد به تعبیر دیگر گیرد. می

  بیرونیعناصر نقد  .1. 1.  4
بـا   دنخست احراز اصالت متن است که بایـ  ۀکار مهم منتقد تاریخی در درجاصالت متن:  .1

منتقـد در ایـن مسـیر بایـد از      .مشخص کنـد  رعایت دقیق اصول نقد صحت اصالت متن را
تجارب علمی و مطالعات دیگران، خود و آثار مـوازي هماننـد کتـاب و همچنـین از علـوم      

شناسـی   خط، و مهرشناسی شناسی، باید به علومی چون نسخه . ويکمکی تاریخ بهره بگیرد
خطـی اسـت بـا     ۀاگر متن نسخ. ها کمک بگیرد کم از آگاهان این رشته واقف باشد یا دست

آن بـه   لـف از ؤاي منقح و قریب بـه قلـم م   نسخه گیري از موازین علمی تصحیح متون، بهره
ایجـاد و  سـبب  نویسـی   در تاریخ بسیارند اسناد و متون مجعولی کـه در تـاریخ   دست دهد.

ـ پ ۀامـ ن توان به وصیت از باب نمونه می .ها و خطاها شده است سوءتفاهم ۀاشاع یـا   ر کبیـر یت
 ،گر بـود  اشاره کرد که روزگاري چون سندي اصیل در نظر مورخان جلوه کنستانتین ۀنام هبه

در هر حال فقط پس از بررسـی   اما امروزه با دالیل متقن جعلی بودن آنها محرز شده است.
  .  اي به دست آورد توجیه و تفسیر آنها فایده بندي، توان از طبقه اصالت متون است که می

هاي مطرح شده   باورها و  برخی برداشت دربارةبراي اینکه بتوان  ه:مؤلف یا تولیدکنند .2
ضروري است که تصـویري از شخصـیت نویسـنده     د،کردر متن با دقت بیشتري اظهار نظر

بگـوییم؛  پاسـخ   شـود،  مؤلـف مطـرح مـی    ةهایی را که دربـار  داشته باشیم تا بتوانیم پرسش
لق به مؤلف است و صحت انتساب آن تـا  متع آیا متن حقیقتاً«که  هایی از این دست پرسش
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کم نیستند متونی در تاریخ که در صحت انتسابشان به مؤلفی کـه اثـر   » چه حد محرز است؟
 در رد انتسـاب  میرزا محمد خان قزوینـی  .هستبه نام او نامبردار گشته است تردید جدي 

تهدید فضالیی را کـه در   اعتمادالسلطنه به زور و« نویسد: به اعتمادالسلطنه می ثاراآل و المآثر
هایی که خود او موضـوع آنهـا    داشت کتاب لیف یا دارالترجمه بودند، وا میأدارالت ةجزو ادار

لیف نمایند و بعد خود او آنهـا را بـه اسـم خـود طبـع و نشـر و امضـا        أکرد، ت را اقتراح می
قلمی همـین صـاحب   از باي بسم اهللا تا تاي تمت از آثار  ثارالمآثر و اآلمثل کتاب  ؛نمود می

از ایـن   28»آشـنایم.  من با سـبک تحریـر و انشـاي او کـامالً     ،چه؛ ترجمه، شمس العلماست
دیگر اینکه نیت و هدف مؤلـف از تولیـد    ها در تاریخ کم نیست. ها و به خود بستن انتساب

کـرده   جو میو ذهنش براي تولید این متن جست ۀمتن چه بوده است و چه غایتی را در پهن
،  موقعیـت علمـی   طلبـی یـا کمـک بـه پیشـبرد علـم؟       شـهرت  ا هدف مادي بوده،است؟ آی
آیا به لحاظ علمی صالحیت تولید  ، سیاسی و اجتماعی مؤلف چگونه بوده است؟ اقتصادي

چراکـه منشـأ    اجتمـاعی دارد؟  -هـاي سیاسـی    این متن را داشته است؟ مؤلف چـه گـرایش  
  .ها همین گرایش خاص مؤلف است بسیاري از سوگیري

یعنی متن در چه فضاي گفتمانی و تحت عنـوان   29:پژوهشی یا گفتمان پژوهشی برنامه .3
 اسـت  ممکـن  کـه  پدید آمده است؛ فضـایی  )ي حاکم بر پژوهش(فضاپژوهشی  ۀچه برنام

 زیـرا  .شود عوض هم آن فضاي گفتمان تغییر با و باشد آن تأثیر تحت موارد همۀ در تحقیق
 بایـد  آن نقـد  شـناخت و  بـراي  و اسـت  جامعـه  سـاختار  و انسازم مولود اثر و متن اصوالً

و ،  مـتن و محـیط فکـري و مـادي وي     نویسندة بین کوشد می نقدي هر شناخت. را ساختار
و بـا اسـتفاده از اصـل علیـت و      بیابـد اي  ، رابطه بین نویسنده و مواریث ذوقی و تربیتی وي

از این نظر باید بر شرایط زمانی و مکـانی   30 . از آنها در امر نقد بهره بگیرد ، پذیري اثرفرایند 
بر مبنـاي آن   وگویند  می »تاریخیت اثر« کید کرد که آن را اصطالحاًأتولید یک متن یا پیام ت

هاي دیگـر حیـات     و با جنبه هاي معینی از تاریخ دارد  نظریه ریشه در خاك لحظه هر متن و
  اجتماعی و فرهنگی آن لحظه در توازي و تفاهم است.

اثـر   دربـارة ، در ارزیـابی مـا    ی که اثر را منتشـر کـرده اسـت   و نظام سیستم :انتشارات .4
،  زیرا تعیین نوع انتشارات بسیار مهـم اسـت کـه آیـا حقـوقی اسـت       ؛جایگاهی خاص دارد

 و فکـري  –وابسته به چه نهاد یا گـروه سیاسـی    ، دولتی یا نیمه دولتی است؟ سیاسی است
 اثـري  که پذیرد نمی انتشاراتی هیچ زیرا است؟ بوده چه آن نشر از هدف است؟ حزبی بعضاً
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 در کـه  اسـت  فارسـی هاي   کتاب خصوص این در مثال بهترین شاید .شود منتشر او زیان به
  شدند. ثیر فضاي استعماري در بمبئی و کلکته هند منتشر میتأهم تحت نوزد قرن

کسی نوشـته شـده اسـت و چـه     : منظور آن است که این متن یا اثر براي چه خواننده .5
بـراي  یـا  . آیا براي طیف طرفدار یا مخالف نوشته شده  گیرد طیفی از خوانندگان را دربر می

ن حزبی و گروهی یا براي قشر فرهیخته و نخبه یا اینکه عموم مردم را مخاطب قرار امخاطب
وزبهـان  ر اخـالق امینـی  یـا   خواجه نظام الملک طوسـی  ۀسیاست ناممثال  رايب ؟داده است

اهمیت شناخت مخاطب از آن جهت است  حاکم نوشته شده است. ۀبراي طیف طبق خنجی
اي  یعنی فراینـد یـا واقعـه    ؛بلکه تبادلی است ،سویه نیست میان خواننده و متن یک ۀکه رابط

 دهـد.  رخ می گذارند، در یکدیگر اثر می متن و خوانندهاست که در زمان و مکان خاص که 
زیـرا معنـا در تعامـل     ؛شـود  تعامل خواننده و متن است که معنا خلق می از رهگذر تبادل و

شناسی خوانندگان از عناصر مهـم   طیف علت،به همین  خواننده و متن نهفته است. ۀدوسوی
  .  شود در نقد بیرونی محسوب می

ضـروري اسـت ناقـد بـا      خود قبل از انتقاد بسیار مهم اسـت.  ناقد کیست؟ نقد ناقد: .6
، اصـطالحات و اصـول و مبـادي آن     ، آشنا باشد و با پیشینه، ادبیات کند که نقد میاي  حیطه

ناقد بایـد بـه زبـان اثـر تسـلط      . مباحث مأنوس باشد تا نقدي روشمند از موضوع ارائه دهد
اي قـویم باشـد و از قـدرت     ، اندیشـه  ، ذهنی کاوشگر ذوقی سلیمانگیزه، . داراي  داشته باشد

را مبناي نقد قـرار دهـد و    یشناقد نباید ادراك خو . یی برخوردار باشدتحلیل و استنتاج باال
اصول مبرهن و روشن بسپارد و رأي و نظـر   ۀ، بلکه باید به بوت خود را مبناي داوري ۀاندیش

خود را هر زمان در معرض داوري خوانندگان قرار دهد و بپذیرد که نقد یک حمله و دفـاع  
وجـدان   ،. چـه در حملـه و چـه در دفـاع     از نقاط قوت حمله به نقاط ضعف و دفاع ؛است

.  علمی و وجدان انسانی باید حاکم باشد و قلم شخصیت در وراي غیرعلمی حرکـت نکنـد  
هرچند ممکن است بـراي دیگـران مکدرکننـده     پذیرفت یا رد کرد،دلیل هر امري را باید با 

  گویی ندارد. ، اما وجدان ناقد اقتضایی جز حقیقت باشد

  دروني. نقد ۲.  ۴
،  ، معنـا  اعم از سـاختار  ،یعنی عناصر درونی متنـ معیار و مبناي نقد    ،نقدي است که در آن

، منسجم و همبسته با یکدیگرند که در دو وجه سـلبی   در ارتباطی متقابلـ زبان و مانند آنها  
نـی و  هـاي درو  . پـس اتکـا بـه ویژگـی     شـوند  ، تفسیر و نقد می ، ادراك و ایجابی این عناصر
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نقد درونـی   ،به بیانی دیگر 31.ثیرات متقابل عناصر درونی نقش مهمی در نقد درونی دارندأت
اي از محققـان علـم تـاریخ در     . پـاره  کنـد  معطوف به دلیل است و محتواي متن را ارزشـیابی مـی  

کـه   انـد  ، به قدري سر بسته و گنگ سخن گفته اند تعاریفی که براي نقد درونی و بیرونی ارائه داده
  .  کند بلکه آنان را در وادي سرگردانی رها می ،نه تنها خوانندگان را رهنمون نیست

  نی. عناصر نقد درو 1. 2.  4
بزرگ نامید کـه قصـد داریـم آن را نقـد      ةتوان آن را پرسش بزرگ یا گزار می 32موضوع:. 1

ژگـان آن  آیا موضوع اثر از موضوعیت کافی برخوردار است؟ جامع و مانع اسـت؟ وا  .کنیم
 اسـتفاده  بیگانـه  اصـطالحات  از آیا است؟ خنثی واژگانی یا دارد ایدئولوژیکی ـ  ارزشی بارِ

. یک اثـر بایـد    که از موضوع و گزاره بزرگ باید پرسید استهایی  پرسش اینها است؟ کرده
البته بهتـر   .یابد بازتابزمانی و مکانی مشخص داشته باشد و این باید در موضوع  ةمحدود
. موضوع باید بـا   گویند می »بالهت موضوع«باشد که آن را  داشتهابهام  اندکیوضوع است م

دوسـویه در   ۀبه طـوري کـه در سراسـر مـتن و در یـک رابطـ       ،محتوا همپوشی داشته باشد
  یکدیگر انعکاس یابند.

معتقد است کتاب به رغم پنـدار اولیـه فاقـد وحـدت      میشل فوکواینکه  33ش:پژوه ۀسابق. 2
 34،دهـد  ها و متون دیگر ارجـاع مـی   و مرز روشنی ندارد و هر کتاب به کتاب حداست زیرا 
پژوهش در  ۀ. سابق پژوهشی هر اثر یا متن تحقیقی است ۀاي غیر مستقیم به سابق شاید اشاره

هـاي علمـی اسـت و هـم احتـرام بـه فضـل تقـدم دیگـر            هاي پـویش   واقع هم تداوم حلقه
 ۀدر نقد یک اثر باید مشخص شود سـابق  علتین نویسندگان در یک موضوع خاص. به هم

 ها براي خواننده ممحض است یا گمراه کننـده؟  آیا زمینه تحقیق تا چه حد ذکر شده است؟
در این قسمت باید منابع و آثار مرتبط با اثـر در یـک نگـاه تطبیقـی و پرسشـگر بـه نقـد و        

 گـردد؛ وآوري مؤلف آشکار بررسی کشیده شود و از تکرار و واگوایی پرهیز شود تا میزان ن
  زیرا اصالت یک اثر یا متن در بدیع بودن آن است.

هاي   تحقیق یا اثر خود را به پرسش ،اي است که مؤلف محتوا در واقع زیرمجموعه محتوا:. 3
 را آن گویـد؛  پاسخ را )موضوع(بزرگ یا پرسش بزرگ  ةکوچکتر تقسیم کرده تا بتواند گزار

 بایـد  کـه  -تحقیقهاي   داده شود مشخص است ضروري.  گویند »تحقیق مهندسی« اصطالحاً
. از  قابل وثوق و اطمینان اسـت  حد چه تا – برسد سامان به روشمند و منطقی نظام یک در

اسـت.   35آزمـون حـس عمـومی    بهترین ابزارهاي موجود بـراي دسـتیابی بـه ایـن مقصـود     
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بگیـرد  تصـمیم منطقـی    یشاخلی خونگار باید به بصیرت خود اتکا کند و با تکیه بر حس د تاریخ
توانسـته بـه طـور     مـی  هآیا آنچه خواندو  یابد؟ قابل قبول می متن آن را واقعاً ۀآیا پس از مطالع که

عدم تناقض و دیگـري   همخوانی جزئیات و ،هاي راستی آزماییشگرداز  واقعی رخ داده باشد؟
هاي راستی آزمایی مـا   روش استناد به آزمون حس عمومی و  36.رجوع به مدارك مؤید است

که اثر بـر گـرد   را تحقیق  37سخت ۀسازد محورها و نظرهاي تحقیق یا همان هست را قادر می
 ۀسـخت یـک تحقیـق وظیفـ     ۀهست، فهم و نقد  . کشف آن شکل گرفته است نقد و مداقه کنیم

گاه سخت، ناقد باید محتـواي تحقیـق را از دو دیـد    ۀاصلی ناقد است و براي دستیابی و نقد هست
هـر پـاراگراف حکـم     ،مقاله مثالً ،. مهندسی کار. در یک اثر2ریز  يها برش .1وارسی و نقد کند :

، در اثر بزرگتري مانند کتـاب مقیـاس بـرش کوچـک فصـل یـا گفتـار        .یک برش کوچک را دارد
 اسـت  مؤلـف  فضل دهندة نشان کوچک برش به )بزرگ ة، گزار موضوع(است. تبدیل برش بزرگ 

. یعنـی ارتبـاط بـرش     نـد گوی کار مهندسی آن به گیرد که می صورت فرایندي طی رد عمل این که
 ةکوچک با برش بزرگ و ایجاد سازواري و انسجام منطقی به نحوي کـه مهندسـی کـار بـا گـزار     

. در نقد اثر نگاه نقادانـه   نباشد و اثر یا متن در قالب یک کلیت معنادار قرار گیرددر تناقض بزرگ 
خُلـف و   اینکـه مـتن از انسـجام منطقـی برخـوردار اسـت؟      ؛ کار معطوف گـردد  باید به مهندسی

 صـحیح برقـرار اسـت؟    ۀبین مقدمات و نتایجش رابط شود؟ تناقض در بین اجزاي آن مشاهده می
 بـراي  قیاس است یا اسـتقرا؟  ،تمثیل است: لف بر چه نوع استداللی استوار استؤاستدالل م ةشیو

 چـرا؟  چـی؟  کجـا؟  گانه کـی؟  هاي شش  رسد طرح پرسش ه نظر میها ب سامان دادن به این پرسش
 بـه ویـژه پرسـشِ   ، سـخت یـاري کنـد    ۀتواند ناقد را در نقد محتوا و فهـم هسـت   بهتر می چگونه؟

  هاست. ی و معلولی وقایع و پدیدهعلّ ۀن چرایی و رابطکه مبی» چرا؟«

   

 مهندسی کار تحقیق

 فصل (برش ریز)

 فصل (برش ریز)

 فصل (برش ریز)

 ارتباط

  ارتباط

 موضوع یا گزاره بزرگ (کتاب):
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واژگان مـتن ممکـن اسـت در     .اي در نقد متن دارد هژهم وی: زبان متن سادبیات نگارش .4
زبان سـهم بـارزي در ادراك    ،بنابراین .طول زمان معانی مختلفی داشته و مدلول زمانه باشند

تـوانیم   ، بهتـر مـی   ترین تجلـی زبـان بـدانیم    اگر ادبیات را مهم .کند و شناخت تاریخ ایفا می
تـوان بـه ادبیـات     . از دو دیدگاه می یابیمدرین اهمیت نگارش را در پردازش اندیشه و مضام

 ۀادبی و تجربـ  ۀی و رسایی نثر مؤلف که به قریحییکی به شیوا نگارش یک متن نظر افکند:
، ساختار واژگان و اصطالحات و  شود و دیگر به اصول و قواعد نگارش نویسنده مربوط می

باید دیـد کـه آیـا نویسـنده بـراي      بندي و لحن نویسنده؛ که در مورد اخیر به ویژه  پاراگراف
یک متن در ذات  ؟یا خیرخواننده احترام قائل است و توانسته اعتماد خواننده را جلب کند 

. در بررسـی ادبیـات    یعنی خواننده در متن مشارکت داشته باشد ؛کندایجاد اعتماد باید خود 
، نقل قول  اع دهیارج ة، شیو ، انسجام مطالب نگارش شایسته است به شیوه و سبک نگارش

 و دیگر موارد عنایت خاص شود.
بندي مبحث نقد باید گفت اساس یـک اثـر خـوب و موفـق در ایجـاد ارتبـاط        در جمع

هـا و الگوهـاي    اي بافـت  صـرف نظـر از پـاره   ارتباط بین اجزاي مختلف یـک اثـر و   ؛ است
نیز بیشـتر اسـت.    ، ارزش و اعتبار اثر تر باشد تر و منسجم تحمیلی. هرچه این ارتباط منطقی

  :اند از عبارت اجزاي این فضاي ارتباطی
ها والگوهـاي سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی واقتصـادي       بافت .3 ؛خواننده .2 ؛مؤلف .1

  متن. .4 ر؛تولید اث
  این اجزا نشان داده شده است. ۀدر شکل زیر رابط

  
  
  
  

  ٣٨. فرا نقد ۳.  ۴
یافتـه تلقـی    انتقاد را در اینجا باید خاتمـه  ۀآیا نقد یک متن به معناي پایان راه است و وظیف

  راه متصور است ؟ ۀکرد یا اینکه مراحل دیگري هم براي ادام
تـاریخ علـم گرفتـار رکـود و ایسـتایی       مسلماً، اگر پایان نقد اثر را پایان کار فرض کنیم

. فرض چنین محـالی   یردگ هاي مختلف علم صورت نمی  شود و زایش و بالشی در رشته می

 متن  مولف 

 ها و الگوها بافت  خواننده

 
ارتباط

 

 ارتباط 

 ارتباط 

 
ارتباط
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شود اگر ایـن   اثبات می ها کامالً نگاهی گذرا به تاریخ علم و تداوم سلسله نقدها و کنکاشبا
هـاي فلسـفی     اثبات تناقض آموزه ةکه به انگیز غزالی تهافت الفالسفۀ ۀچنین نبود شاید رسال

تهافـت   ۀاز فالسفه در رسـال  ابن رشد ۀاما دفاعی ،چید نگاشته شده بود بساط فلسفه را برمی
است مانع از خاموشی چراغ فلسفه در عـالم اسـالمی    غزالیکه در حقیقت نقد نقد  تالتهاف

هـاي    نمونـه  39.هاي فلسفی را براي نسل بعدي حفـظ کـرد    براي همیشه شد یا حداقل آموزه
ان اسالمی داریم که تداوم نقـدها بـه گشـودن راهـی نـو در      وربسیاري در تاریخ علم و نزد اندیش

 ۀاینجاسـت کـه اندیشـ    .ده اسـت انجامیـ جدید فراروي اهل علم و خـرد  اندازهاي  دانش یا چشم
عبـور از آنهـا    نوردد تـا بـا   می کند و آنها را در اق به مرزهاي نقد هم اکتفا نمیخلّ کاوشگر انسانِ

مبنـی بـر کرویـت     گالیلهاگر نقد  .شاهباز بلند پرواز خود را در سپهر دانش به پرواز درآورد
مانـد و حـدود    همچنان در محاق سرکوب و الحادگویی بـاقی مـی   کلیسایی ۀزمین بر اندیش

   ؟اي براي دانش بشري قابل تصور بود ، چه آینده پیمود پندارهاي کلیسایی آن روز را نمی
 .تواند آغـازگر و اصـالحگر یـک مسـیر علمـی باشـد       پس نقد نه پایان یک راه بلکه می

  نامید.» فرانقد«توان آن را  یگذاریم که م اي فراتر می اینجاست که قدم در مرحله
هـایی از   که به نمونـه  ـ  تداوم نقد فرانقد عالوه برداللت معناي نقد نقد یا به عبارتی بهتر

فرانقد بـه منزلـۀ ادبیـات     :شاید بتوان معناي دیگري نیز براي آن متصور شدـ   آن اشاره شد
ز زمان ظهـور مارکسیسـم   ، ا مثال براي، دانش یا حتی یک نظریه.  انتقادي یک حوزة معرفت

     تا به حال نقدهاي بسیاري از زوایاي مختلف بر آن نوشته یا گفته شـده اسـت، اعـم از نقـد
وجـوهی از مکتـب مارکسیسـم نقـد     ة محقق امروزي اگر بخواهد دربار .نقد یا پاسخ به نقد

مارکسیسـم شـکل    ةهـاي ذهنـی او را همـین نقـدها دربـار       بخشی از آموخته بنویسد مسلماً
 ؛زنـد  اند، لذا خودآگاه یا نا خودآگاه تحت تأثیر چنین میراث انتقادي، دست به نقـد مـی   ادهد

بلکـه   ـ  که منافی نگاه نـو و نقـد جدیـد اسـت    ـ هاي پیشین   چراکه هدف او نه واگویی نقد
  مارکسیسم است. تر نقد دقیقاي نو در فهم و  گشودن روزنه

خـواه و   هـاي مشـروطه    هـاي طیـف    نقـد  تـوان بـه   مثال دیگر از ادبیـات فرانقـد مـی   در 
اي از ادبیـات نقـد در ایـن حـوزه      واه در تاریخ معاصر ایران اشاره کرد که انبوهـه خ مشروعه

یم بـه  تـوان  ریم مـی اهاي فرانقد را برشم اند. پس اگر بخواهیم در یک نگاه کلی ویژگی پدید آورده
. از آنجا که فرانقد اساسـی  2 ؛است ذاتی پیشرفت علم ،. فرانقد1 :هاي زیر اشاره کنیم  مؤلفه

سلبی مانند  ۀایجابی دارد مانند کرویت زمین و هم جنب ۀ، نسبت به علوم هم جنب علمی دارد
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هـاي جدیـد و مـورد مناقشـه       ، نظریات و یافته ها هاندیشبر گرد  . عموما3ً ؛گري بطالن کیمیا
  علوم در هر عصر است. . فرانقد تابعی مستقیم از توسعه و پیچیدگی4 ؛گیرد شکل می

  . مصاديق نقد تاريخي در آثار مورخان اسالمي ۵
اش  که مقدمه توان یافت میکمتر کتاب تاریخی  نزد مسلمانان است و کهننقد تاریخی فنی 

هاي نگـارش مورخـان خـالی      هاي تاریخی یا سبک  کتابدربارة  -ولو اندك -از اثري نقدي
نقـد بیرونـی و    ۀهاي انتقادي خـود بـه هـر دو مؤلفـ      لیتنگاران مسلمان در فعا . تاریخ باشد

هاي تاریخی خود از اصول این دو شیوه کمـابیش    در تدوین کتاب اند و درونی توجه داشته
  .کردند استفاده می

 .گرایـی بـود   شاید نخستین شاخصه و اصلی که در نزد مورخان اسالمی پدیدار شد عقل
خوانـد و   وي که مسلمانان را به تفکر در امـور فـرا مـی   ، سیره و احادیث نب نیآهاي قر  آموزه

گرایـی و   گـراي یونـان سـبب شـد کـه عقـل       بعدها آشنایی مسلمانان با آثار فیلسوفان عقـل 
ایـن   ۀ. بـر پایـ   ان و تمدن اسالمی نهادینه و درونـی شـود  ورورزي در سرشت اندیش اندیشه

کردنـد و   به عقل عرضه مـی  نظر از سندهایشان شاخصه مسلمانان اخبار و احادیث را صرف
اگرچـه بـا سـندهاي ارزشـمندي نـزد      ، کردنـد  پذیرفت به بطالنش حکم می آنچه عقل نمی

هـا و   نویسـان از اسـطوره   علماي رجال روایت شده بـود. بـدین ترتیـب بسـیاري از تـاریخ     
رب با افزایش تجا 40یافتند. کردند رهایی می هاي فراوانی که راویان و اخباریان نقل می  خرافه

آرام  تري در نقد تاریخ تحقق یافت که آرام ، تعریف موازین دقیق نگاران بزرگ و ظهور تاریخ
هاي انتقادي برخی از مورخـان    در ادامه به بررسی شیوه راه خود را به سوي تکامل باز کرد.

  پردازیم. مشهور اسالمی می

  .عناصر نقد بيروني در تاريخ نگاري اسالمي ۱.  ۵
  بیرونی به اعتبار نویسنده و راوي .نقد1.  1.  5

 ةشـیو  ،ممالک اسالمی دست زدنـد  ةمورخان اسالمی که به تدوین نخستین تواریخ در حوز
محدثان در  ةثیر شیوأامروزه از نظر محققان ت کار خویش قرار دادند. ۀاهل حدیث را دستمای

تـاریخ اسـالم بـه     . در حقیقت آنچه در نگاري اسالمی امري است محقَق و قابل توجه تاریخ
، مأخذش حدیث بـود و از آنجـا کـه حـدیث      شد سیرت رسول و احوال صحابه مربوط می

فقه بود شناخت میزان و مالك ارزش و اعتبار آن ضرورت خاص یافـت و   ةیک منبع عمد
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از این ضرورت معرفت رجال و راویان حدیث پیدا شد و نقد اسانید و جـرح و تعـدیل در   
شـد   آنها با مأخذ روایت خویش مطرح می عصري موضوع همکه هم شناخت راویان  نقد و

  41و هم میزان عدالت و وثاقت آنها.
که در نقد رجال یا طریق اسناد آنها وجود داشت هرچند با آنچه امـروز نقـد    ییمعیارها

، استعمال آنها در مـورد احادیـث تـا حـد زیـادي مـانع از        تاریخی نام دارد شاید نتواند پهلو بزند
لـذا کـم و بـیش مشـاهده      ؛این شیوه مستحسن الگوي مورخان اسالمی گردیـد  .جهل شد ۀسعتو
نظـر   اعتبار علمی و اطالعاتی برخی نویسندگان یا ناقالن اخبار اظهـار  ةشود که مورخان دربار می

 جـاحظ او اخبـاري را کـه    ،براي نمونه .عمل کرده است جاحظدربارة  مسعوديه ک چنان ؛اند کرده
ها و حیوانات نقل کرده و از امور محیرالعقـول سـخن    برخی رودخانه وصفدر  لحیوانادر کتاب 

، سپس علـت ذکـر    کند ثابت می ، بطالن آنها را کشد و با ارائه براهین علمی گفته به دامن نقد می
کنـد و   اطالعی او از موضـوعاتی کـه نقـل مـی     ، بی جاحظاین اخبار و امثال آنها را از سوي 

 مسـعودي .  آورد کـه از دیگـر نویسـندگان و نـاقالن مـی      دانـد  می در اخباريتحقیق نکردن 
و  شناسـد  شهرها را نمی ها و ، راه سفرهاي بسیار نداشته او دریاها را سیر نکرده و« گوید: می

بـه   42».دکن هاي رونویسان نقل می  کتاب تاریکی شب است که از کنی در همچون هیزم جمع
 بـراي هایی بدون علم و یقین به مطالبش و فقط  ر رفته و کتاباز این هم فرات جاحظنظر او 

اسـت؛    نوشـته ،  در خواننـدگان و از بـین بـردن حـق و مخالفـت بـا اهـل آن        ایجاد سـرور 
  43.بن ابی سفیان ۀیامیر المومنین معاو ۀامام و ۀنیالعثما ،ولد العباس مۀاما هایی مانند کتاب

بـر   او 44.کند کاري متهم می را نیز به اشتباهنویسان  به همین نحو برخی جغرافی مسعودي
نگاران را بر حسب کیفیت و کمیت کارشـان تفکیـک کـرد.     توان تاریخ این باور است که می

اي مفصـل   عـده  ؛کننـد  نویسان در کارشان پشتکار دارند و بعضـی کوتـاهی مـی    برخی تاریخ
ولی  ،افتند شتباه میبه ا شماريرسند و  ویسند و گروهی مختصر و برخی به حقیقت مین می

   45.ندوشک آنها در حد توانشان می ۀبه هر حال هم
، این است که مطالب تـاریخی نیـز    به آن توجه داشته باشدباید اي که محقق تاریخ  نکته

آیند و چه بسا این مطالـب از ذهـن    همراه حوادث پدید می یابند و میافزایش   در طی زمان
نگاري بهره و نصیب معینـی   بدین ترتیب هر تاریخ .ندمورخ زبردست هوشیار هم پنهان بما

 خاص خود را دارد کـه گـاهی از   هاي ویژگی. همچنین هر اقلیمی  از اطالعات تاریخی دارد
ماند و به اخباري کـه بـه    و کسی که در وطن خود می شود آنها به مردم آن اقلیم محدود می
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را در سفر به نواحی مختلـف سـپري   ، مانند کسی نیست که عمرش  کند رسد اکتفا می او می
  46گذراند. می »هاي دقیق و مطالب نفیس  نکته«نماید و روزگارش را در کشف  می

به این ترتیب مورخی موفق است که در پی کشف وقـایع تـاریخی و کسـب اطالعـات     
  بسنده نکند. ها ه  شنیدموثق برآید و تنها به ذکر 

کـه   چنـان  ؛داند هرگونه ستایشی می ۀیست، برخی مورخان را شا بر همین اساس مسعودي
دارد که او پیشواي مؤلفان است و دیگـران از او پیـروي    اظهار می ابن خرداذبهدر خصوص 

ترین و کارآمدترین کتاب به لحاظ نظم و ترتیب مطالبش  و کتاب بزرگ او را جامع اند کرده
یگـر بـه سـبب آثـار     و کسـان د  قدامـه بـن جعفـر    ،طبـري  ،بـالذري . همچنین او از  داند می

کند و در مقابل برخـی نویسـندگان را فاقـد شایسـتگی و صـالحیت       شان تمجید می ارزنده
کند به این دلیل  مینکوهش را  سنان بن ثابت حرانی مثالً .گیرد داند و بر ایشان خرده می می

،  انـد  پنداشته صحیح او نبوده و اخباري را روایت کرده که می ۀکه به اموري پرداخته که حرف
  47.استدر حالی که خودش آنها را مشاهده ننموده 

به نقـد نویسـندگان    الکامل فی التاریخنیز در نگارش کتاب تاریخی مفصل خود  ابن اثیر
. او هماننـد   و راویانی که مطالب تاریخی خود را از ایشان نقل نمـوده، توجـه داشـته اسـت    

کـاري و اهمـال مـتهم کـرده و      به کـم  خران آنها راأویژه مته نویسان ب برخی تاریخ مسعودي
 ةبـار  ن مطالـب دیگـران پرداختـه و در   فتناقالنی دانسته است که فقط به بازگ ایشان را صرفاً

،  همچنین مورخان متـأخر «... :گوید میباره  اند. وي در این آنها هیچ نقد و بررسی انجام نداده
حـوادث جدیـد بـر آنهـا اکتفـا      مطالب متقدمان را اصالح و تکمیل نکرده و فقط به افزودن 

  48....» اند نموده
اطالعات  ۀنگاران به هم تاریخنداشتن به مشکل دسترسی  ،مسعوديهمانند  ،همچنین او

 ۀشود که ممکن است همـ  کند و یادآور می هاي پهناور اسالمی اشاره می  موجود در سرزمین
 گویـد:  ویسان مین کار تاریخ ۀصاین نقی ةبار . وي در این اطالعات در اختیار مورخ قرار نگیرد

گونـه کـه مورخـان     همان ؛ اند از سویی مورخان شرقی از ذکر اخبار مغرب زمین باز مانده«...
  49 ...» اند ها کوتاهی به خرج داده در ذکر احوال شرقی  مغربی

دارد  و اذعـان مـی   کند می خودش را نیز به عنوان یک نویسنده از همین نظر نقد ابن اثیر
 احاطـه  اسـالم  جهـان  در تاریخی حوادث همۀ بر ـ نتوانسته کتاب نویسندة مقام ـ در که او
  50».ماند می دور او از غرب و شرق وقایع ناچار است موصل در که کسی« زیرا یابد؛
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   اعتبار اصالت متن .نقد بیرونی به2.  1.  5
ه بـا متـون و منـابع    نگاران اسالمی عالوه بر نقد نویسندگان و راویان اخبار در مواجه تاریخ

،  گیري از آنها دیدگاه نقادانۀ خود را از طریـق جـرح   تاریخی بینشی انتقادي داشته و در بهره
تعدیل و گزینش نشان داده اند. یعقوبی در کتابش در موارد متعددي در مقـام ناقـد تـاریخ ظـاهر     

امـل جغرافیـایی و   ، دینـی و فرهنگـی جهـان و عو    . شیوة او در اختصار کل تاریخ سیاسی شود می
معتبرتـرین   دارد و قـوت رأي او را در انتخـاب   فلکی مرتبط با آن از دیدگاه انتقادي او پرده برمی

روست کـه دانشـمندان و    کند. از این ، نمایان می ترین آنها به درجۀ وثوق اطالعات یا مقرون
  51دهند. ینقادان تاریخ به اخبار او در خصوص تاریخ باستان اهمیت و اعتبار خاصی م

او در ابتـداي   .تر به بررسی تاریخ زمان خویش پرداخته است اي نمایان به گونه مسعودي
 ؛نشـیند  آنهـا بـه قضـاوت مـی     ةبرد و دربار از منابع تاریخی خود نام می مروج الذهبکتاب 

 ، کنـد  هاي معتبر و داراي اطالعات ارزنده یاد می  ستاید و از آنها به عنوان کتاب برخی را می
و از بعضـی منـابع بـه دلیـل     ، یحیـی بـن محمـد صـولی     االوراق، کتاب  دینوريمانند کتب 

  52.  کند هایشان یا اشتباهات نویسندگان انتقاد می کاستی
هم که در مواردي چند پایبندي خود را در نقل تاریخش بـه اصـول نقـد نشـان      ابن اثیر

کامـل ذکـر    اش را نسـبتاً  خیوي مصـادر تـاری   .دهد به نقد منابع خود توجه داشته است می
به نظـر او ایـن مصـادر از نظـر      پردازد.  گو میو کیفیت آنها به بحث و گفت ةکند و دربار می

برخی بسیار طوالنی هستند و طـرق روایـت را گـرد    « :اند مین هدف محقق تاریخ متفاوتأت
و مشـکل   .»انـد..  اند و بعضی چنان مختصرند که بسیاري از رویـدادها را جـا انداختـه    آورده

تـاریخ کـافی نیسـتند و     ۀتنهایی بـراي مطالعـ   اصلی در استفاده از آنها این است که اغلب به
همگی آنها ثبـت بسـیاري از حـوادث    «زیرا  ؛دهند اطالعات جامع و کارآمدي به دست نمی

اند و در عین حال بعضی در ذکر اخبار کـم اهمیـت کـه گـاه      اساسی را از دست داده مهم و
هـر کـس کـه در پـی      ،بـر ایـن اسـاس   . »اند ، غرق شده از آنها سزاوارتر استدوري جستن 

تاریخی به هم پیوسته باشد الزم است به مصنفات متعددي مراجعه کند تا از مجموع آنها به 
آشفتگی که در آنها وجود دارد و خستگی و ماللتـی   ۀبا وجود هم ؛مقصود خود دست یابد

  53که در این کار است.
انـد و روایـات    مصادر تاریخی که به نظر او معتبر بـوده  آن دسته از ر کتابش برد ابن اثیر

دارد هماننـد کسـی    کند و اظهار مـی  نویسندگان آنها و صحتشان مشهور بوده است تکیه می
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هـاي خرمـا و     رود یا همچون کسـی کـه هسـته    نیست که کورکورانه در تاریکی شب راه می
این شیوه یعنی گزینش منـابع اطالعـاتی و    54.  آورد هم گرد می رکنا هاي مروارید را در  دانه

البته باید توجه داشت کـه   .خورد نویسان به چشم می اي از آثار تاریخ نام بردن از آنها در پاره
هـاي متفـاوتی     کیفیـت  ،نگـاران مختلـف   این امر همانند گزینش راویان ثقۀ اخبار نزد تـاریخ 

، در حـالی   نویسی به برخی منابع اعتماد کنـد  ن است تاریخه این معنا که ممک؛ ب استداشته 
دیگر اینکه همیشـه ذکـر منـابع     ۀ. نکت که همین منابع در نظر مورخان دیگر فاقد اعتبار باشد

نویسـنده نیسـت و چـه بسـا از عـادت نویسـندگی یـا         ۀحاکی از دید گاه و عملکرد نقادانـ 
  .  ت گرفته باشدئداري نش امانت

  نگاري اسالمي   نقد دروني در تاريخ. عناصر  ۲.  ۵
در کار خود بـه نقـد درونـی نیـز      ،نگاران مسلمان در کنار کاربست اصول نقد بیرونی تاریخ

نقد بیرونـی در آثـار ایشـان نمـود بیشـتري دارد و       شد،که اشاره  . البته چنان ندا هعنایت داشت
ولی به تـدریج عناصـر جدیـد     ،اولین آثار تاریخی مسلمانان متکی بر این روش انتقادي بود

برداشـت و بـه   پـرده   تـري   از درك تاریخی فزاینده و اي مورخان پدیدار شد نقد در نزد پاره
این ترتیب نقد سند اخبار تاریخی را از طریق موازین علمی نقد بـه نقـد محتـواي اخبـار و     

رآمیختگـی  هایی بوده که مطالـب آن بـه د   این نقدها اغلب متوجه کتاب دادند.سرایت متون 
لیات متهم بوده یا نویسـندة  ی، مجعوالت و اسرائ ها ، اسطوره ارزش ، ارزنده و بی ناسره باسره 

 .هاي خاص مذهبی و مانند اینها متهم شده اسـت   آنها به داشتن تمایالت شخصی و گرایش
شناسـیم در نـزد مورخـان اسـالمی      گونـه کـه مـا مـی     با ایـن حـال اصـول نقـد درونـی آن     

ده و با تعاریف مشخصی وجود نداشته است؛ بلکه گاهی نقد درونی و بیرونی با ش بندي مرز
  .  ه استشد هم خلط یا به اجمال بیان می

  .نقد درونی به اعتبار محتوا1.  2.  5
انـد   نویسان نقدگرا به آن عنایت داشـته  هاي نقد درونی اخبار تاریخی که تاریخ  یکی از جنبه

،  هاي تاریخی است و هـدف آن بـوده تـا بـا سـنجش آنهـا        بررسی تحلیلی منتقدانۀ گزارش
معیارهایی که این نویسـندگان در کـار خـود     ها را آشکار سازند. صحت و سقم این گزارش

در  .دوم مسـلمات تـاریخی بـوده اسـت     ۀنخست عقل و در مرتب ۀاند در درج در نظر داشته
وازین عقلی مطابقت نـدارد یـا بـا    موارد بسیار شاهدیم مورخ منتقد خبر یا روایتی را که با م

  . کند ، رد می اخبار قطعی تاریخی ناسازگار است
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اشاره کرد که بـه تحلیـل و تفسـیر     یعقوبیتوان به مواضع انتقادي  این موارد می ۀازجمل
هـاي    دربارة خبر مربوط بـه بـت   . مثالً کند و به نقل صرف بسنده نمی زدپردا میبرخی اخبار 

دارد که این مطالب را  ، اظهار می فتنشان به سبب حلول ارواح در آنهامصر باستان و سخن گ
در نقد اخبار و  مسعودي 55. ند تا مردم را بفریبند و به خود جلب کنندگفت میکاهنان مصري 

تري دارد که از دانش و شناخت و حس تـاریخی او حکایـت    روایات تاریخی دست پرتوان
دیـده کـه اطالعـات خـود را از راه تحقیـق       جهـان  انـدیش و  مورخی ژرفدر مقام او  .دارد

بیشـتر بـر مسـلمات     در نقد محتـواي متـون   ،شخصی و مشاهدة عینی به دست آورده است
بینـی   دستی و نکتـه  براي مثال، در بیان واقعۀ کربال با چیره تاریخی و تطبیق اخبار تکیه دارد.

کوشـد   سـقم اخبـار مـی    پردازد و بـا سـنجش صـحت و    بندي و مقایسۀ روایات می به دسته
جـد مـورد نقـد    بـه  یکی از مقوالتی کـه   56ترین قول را به خوانندگانش عرضه کند. صحیح

هـاي    هاي قومی و تـاریخی اسـت کـه در نوشـته      ها و اسطوره ، افسانه مورخان مسلمان بوده
خوریم و بلکه بعضی به ذکر ایـن مطالـب بـدون     هایی از آنها برمی تاریخی، فراوان به نمونه

،  هـا پرداختـه   به نقد مستقیم بعضی از این اسـطوره  یعقوبی اند. ه، عادت داشت شرح و توضیح
ـ  پـردازي اسـت   نگارش او پرهیز از افسـانه  ةکند که شیو تصریح می او در نقـد   ،مثـال راي . ب

ایرانیـان مطالـب   « گوید: شان می هاي ایرانیان درخصوص پادشاهان باستانی برخی از اسطوره
، ماننـد فزونـی در اعضـاي     کننـد  پذیرفتنی نیست براي پادشاهانشان ادعا مـی  بسیاري را که

و  کنـد  ، که عقل آنها را رد مـی  یا عمرهاي بسیار طوالنی و دور ساختن مرگ از مردم ... بدن
  57.»گیرند خرافات و مطالب غیرواقعی قرار می ةدر زمر

از جملـه اینکـه او    .است نیز موارد متعددي از این مطالب را نقل و نقد نموده مسعودي
از » هـام «اي بـه نـام    روح و تغییر شـکل آن بـه صـورت پرنـده     ةدربار را عقیدة قبایل عرب

همچنـین او پـس از نقـل عقایـد اقـوام       58د.کرآن را باطل  داند که پیامبر اکرم خرافات می
دهد کـه ایـن اقـوال از پنـدارهاي فاسـد و خیـاالت باطـل         مختلف دربارة غول توضیح می

  59ست.ا
دستاوردي تـاریخی از   ق) 421(م احمدبن محمد بن مسکویه رازي تجارب االممکتاب 

هاي مهم بشري را در اعصار مختلف گرد آورده است و انتخـاب    همین نوع است که تجربه
طور این کتاب  . همین سازد اش را نمایان می این نام براي کتاب درك تاریخی ممتاز نویسنده

 ة. نقد تاریخی عنصر اساسی اسـت کـه شـیو    شود تاریخی محسوب میمهمی در نقد  ۀسابق
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زیرا انتخاب اخبار  ؛ بر آن استوار بوده است تجارب االمم در کتاب ابن مسکویهنگاري  تاریخ
اسـت کـه در محـدودة مـوردنظر     منوط  تاریخ و دور ریختن اخباري ۀ، به نقد هم دست یک

 ة، اخبـاري را کـه از محـدود    ه این کـار اقـدام کـرده   . او از همان ابتدا ب نویسنده قرار ندارند
تـوان از آنهـا    ها و خرافات و اخبار پیشینیان را که نمی ، یعنی اسطوره شوند کارش خارج می

دیـدم مصـادر   « گویـد:  کتـابش مـی   ۀدر مقدمـ  ابن مسـکویه .  نماید ، تعیین می اطمینان یافت
اي جز جلـب   اند و هیچ فایده خرافه رفته اند که به راه افسانه و تاریخی مقهور اخباري گشته

  60».توجه مردم ندارند
.  شـود  نقد تاریخی در کتـاب وي بـه صـورت گـزینش اخبـار ظـاهر مـی        ،بدین ترتیب

بـر آنهـا اعتمـاد     وبعضی از آنها را تصـحیح   ؛کند همچنین او روایات مختلف را مقایسه می
. امـا   کنـد  بر صحت مطالبشان ذکر مـی شواهدي مبنی  ،نماید و گاه مطالبی بر آنها افزوده می

،  ، اما در قسمت اخبار تاریخ اسـالم  او فقط به اخبار پیش از اسالم اختصاص دارد ةاین شیو
 طبـري در این بخش به روایـات   ابن مسکویهزیرا  ؛اي وجود ندارد چنین بینش نقادانه تقریباً

  .  نموده است فتهآنها را به اختصار بازگ و بسنده کرده
، به کوتاهی خـود و احتمـال گرفتـار     که خود پیشاپیش کتابش را نقد کرده است اثیرابن 

شـود و   دارد که اشتباه بـر هـر قلمـی جـاري مـی      کند و اظهار می شدن به اشتباه، اعتراف می
  61.»دانم ، بیشتر است از آنچه می دانم آنچه نمی« کند که: اعتراف می

، از کسانی نیست که بـه   وایتگر را بازي کردهنیز با اینکه بیشتر شخصیت یک ر ابن کثیر
اي از روح نقـادي و   هاي خاصـی دارد کـه شـمه     بلکه تأمالت و دیدگاه ،ندنک مینقل بسنده 

اي از اخبار تاریخی طبق معیارهایی که بدان پایبند  . او در پاره دهد گري او را نشان می تحلیل
هـاي جـرح و     عیارها و با اعتماد بر کتابکند و روایاتی را بر اساس این م ، قضاوت می است

انتقـادي وي را در برخـورد بـا برخـی اخبـار مربـوط بـه         ة. این شـیو  کشد تعدیل به نقد می
 62اسرائیل، زمان اسالم آوردن برخی مسلمانان و بعضی روایـات فضـائل رسـول خـدا     بنی
میـان روایـات    ۀسـ ، مسلمات تاریخی و مقای هاي عقل نیم که در بررسی آنها از قضاوتبی می

نقد اخبار سیاق یکسانی ندارد و در مواردي  . اما او در گیرد مختلف در یک موضوع بهره می
بـا ایـن    ؛پـذیرد  کند که عقل به طور مطلق بعضی از آنها را نمـی  احادیث متعددي را نقل می

داد از آن جمله خبـري اسـت دربـارة تعـ     .نماید اي نقل می حال او آنها را بدون هیچ مناقشه
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و نیز روایـت مربـوط بـه نمـاز خوانـدن      63اسرائیل که همراه موسی از مصر خارج شدند بنی
  . با مسلمات تاریخی سازگار نیستندیک که هیچ  64حضرت فاطمه ةبر جناز بکر ابی

. او برخی از اخبار اسرائیلی را در  ، برترین اثر نقدي وي باشد شاید نقد او بر اسرائیلیات
بعضی از آنها موضع انتقادي گرفته است که از نقد سندها فراتـر   در برابرکتابش ذکر کرده و 

نقل شـده بـا    االحبار کعبروایاتی که از  ةویژه درباره . او ب رفته و به نقد محتوا رسیده است
یهـودي    دهـد کـه او   گونه توضیح مـی  نماید و علت این امر را این تأمل بیشتري برخورد می

بیـان   کعـب به جهت جلب نظر او و نیز شـگفتی از مطـالبی کـه     مرعتازه مسلمانی بود که 
و بـدین   یـد ی از اسرائیلیات را براي مسـلمانان بازگو فراوانکرد به وي اجازه داد تا اخبار  می

روایـات   ،بـر ایـن اسـاس    ابن کثیـر  65.وارد منابع مسلمانان شد رترتیب بسیاري از این اخبا
  66. کرده است را در موارد متعددي نقض کعب االحبار

  .نقد به اعتبار مورخان و آگاهی آنان از نقد 2.  2.  5
هـا از   ها و ناراستی مورخان منتقد اسالمی کم و بیش از فن نقد و نقش آن در پیراستن کژي

هایی در این  و نکته اند اي قواعد آن داشته اشاراتی به پارهو  قامت حقایق تاریخی آگاه بودند
جعل و اشـتباه اسـت    دربارةآنها  ۀهاي نقادان  دیدگاه از این نکات،که یکی اند  گفتهخصوص 

ب دوري ایشـان از نگـارش   سبنگاران به عواملی که  در نقد تاریخ مسعودي. (مهندسی متن)
نویسـی   پـردازي در تـاریخ   شود توجه داشته و برخی از این عوامل را سبب دروغ حقایق می

دارد  ب وي را عامل اساسی در این زمینه بیان مـی ، تعص جاحظ ةکه دربار . چنان دانسته است
، در مـورد اقـوالی    ستهاختالف دربارة آن هنگام اظهار اسالم که  سن امام علی ةیا دربار

خواهـد   این سخن کسـی اسـت کـه مـی    « گوید: اند می که سن آن حضرت را بسیار کم گفته
او را همچون اسالم آوردن کـودکی  ، مناقبش را نابود سازد تا اسالم  فضایل او را از بین برده
کنـد کـه تعصـب در     بـدین ترتیـب او تأکیـد مـی    67».تجربـه بنمایانـد   کم سن و نوجوانی بی

.  پردازي در تاریخ بوده اسـت  ، همیشه انگیزة اصلی در دروغ هاي شخصی  تمایالت و گرایش
یسـی بیـان   نو هاي پدید آمدن اشتباهات را در تاریخ  در همین زمینه برخی از علت مسعودي

پنهـان مانـدن اخبـار مهـم از دیـد      توان این موارد را نام برد:  میترین آنها  کند که از مهم می
، اعتمـاد بـه رونویسـان و راویـان بـدون تحقیـق و دقـت نظـر و دشـواري           تـاریخ  ةنویسند
هـاي    گاري براي کسانی که اهل تاریخ نیستند یـا درك تـاریخی ندارنـد یـا بـه روش     ن تاریخ
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هاي تحقیق تاریخ نیز توجه و بـر اهمیـت     به روش مسعودي 68.باشند بار آگاه نمیتحقیق اخ
هاي عینی و تفاوت بزرگ میان آن و شنیدن اخبار تأکیـد دارد. او وقتـی کـه      نقل از مشاهده

کنـد و   علت این ستایش را در یک کلمه ذکر می، ستاید را می االوراقکتاب  ةنویسند صولی
ار منحصر به فردي را نقـل کـرده کـه خـودش مشـاهده نمـوده       اخب صولیآن این است که 

کند که او چیزهـایی را کـه بـه نظـرش      تأکید می سنان بن ثابت حرانیو در انتقاد از  69است
او در تصـحیح اشـتباهات    70.  اسـت  ندیـده در حـالی کـه آنهـا را     ،، نقل نموده درست آمده

 جـاحظ ان مشـاهدة مسـتقیم   در توصیف رودخانـۀ سـند نیـز آنهـا را ناشـی از فقـد       جاحظ
  71داند. می

ابزارهاي نقد تاریخی را با جدیت به کار گرفتـه و درك تـاریخی    مسعوديبدین ترتیب 
شناسانه و علمی بسیاري  هاي روان  پیشرو و عمیقی را فراهم ساخته است و همچنین تحلیل

اري علمـی  نگاري را ک تاریخاو  .کرده استاز تخیالت قومی و معتقدات مورخان را عرضه 
و مـورخ از تجربـه و    نـدارد هاي شخصی در آن راه   گیرد که تمایالت و خواسته در نظر می

. او نقـد تـاریخی را بـه ذکـر      آورد اي براي سنجش اخبار پدیـد مـی   بررسی و تحقیق، شیوه
، بلکـه آن را بـه شناسـاندن اصـول      کنـد  هاي رونویسان متوقف نمـی   معایب روایت از کتاب

  ، سزاوار این است که نقد گردد. دهد که هر کس از آنها غافل باشد می یتسراعلمی نیز 
و الدول  ۀنیالفخري فی االداب السلطاکتابش  ۀدر مقدم ق) 709(ابن طباطبا م ابن طقطَقی

 گویـد کـه در ایـن کتـاب بـه دو امـر پایبنـدم:        کند و مـی  روش خود را معرفی می ۀمیاالسال
و سـلطان هـواي    ... ل نکنم و جز به عدل زبـان نگشـایم  نخست اینکه در آن جز به حق می«

نفس را عزل کنم و از تعصبات شخصی و قومی خارج شوم و خود را در میانشان غریب و 
این توصیف او دربردارندة نقدي آشکار بر مورخانی است که از مسـیر  72 ».بیگانه فرض کنم

امـا   .انـد  کـرده پیـروي   حق منحرف شده و زبان به غیرعدالت گشوده و از هـواي نفسشـان  
دهـد تـا از افتـادن در چنـین      رین نکته در این نقد اسلوب علمی اسـت کـه ارائـه مـی    ت مهم

، پرهیز شود و این بـا اتخـاذ    اندازد و آن را از اعتبار میکاهد  میاي که ارزش تاریخ را  ورطه
گیــري قبلــی در برابــر رویــدادهاي تــاریخی و  طرفــی کامــل و خــروج از هــر موضــع بــی

اي  اي که نویسنده خود را بـه جـاي شـاهد بیگانـه     به گونه ،شود هاي آن محقَق می  خصیتش
کشـاند و   نگرد و منفعتی او را به آن سو نمی بین به آن واقعه می حق ةدهد که با دید قرار می

. این همان امانـت و پاکـدامنی مـوردنظر در تـدوین      دارد هواي نفسش او را از حق باز نمی
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، تعبیـر   هایی روشن که نزدیـک بـه ذهـن باشـد     از معانی، با عبارت« دوم اینکه تاریخ است.
، آنها  بینم که عالقه به اظهار فصاحت و بالغت ها را می هاست نویسندگان کتاب مدت ... کنم

هایشان کم شده  کتاب ةرا باز داشته و مقاصدشان پنهان مانده و معانیشان دشوار شده و فاید
  73.  »است

تـر از همـه سـخن گفتـه اسـت و       بیشتر و عالمانـه  ق) 808(م  ابن خلدوناب در این ب
نقـد   ابـن خلـدون  . از نظر  نویسی اسالمی دارد بدلیل در روش و گسترة تاریخ مالحظاتی بی

دقتی مورخان پیشین را مـورد   . بر این اساس بی مدارك و اسناد شرط عمدة کار مورخ است
،  ابـن خلـدون  . نقد تاریخی نـزد   کشد ریخی را پیش میدهد و ضرورت نقد تا انتقاد قرار می
یعنی  ؛کند یاد می» قانون المطابقه«اي یافته است که از آن با نام  علمی پیشرفته ۀساختار نظری

آنکه حوادث منقول با آنچه اقتضاي طبیعـت احـوال جـاري تمـدن بشـري اسـت، منطبـق        
علل راهیابی وهم و اشـتباه در   .فال کند: سه محور براي نقد تاریخی خود طرح می 74.باشد

آن را ناشی از مهارت اندك مورخان در سنجش عقالیـی   ابن خلدونکه  فکر و ذهن مورخ
اخبار و میل به باور اقوال محیر العقول و فقـدان شـناخت مـرتبط بـا نظـم اجتمـاعی و در       

ابـن   کـه  علل دروغگـویی در نقـل تـاریخ    .بداند؛  نهایت القائات منابع ناصواب مورخ می
 .پداند؛  ورزي محقق و اشتباهات ناشی از مصادر تاریخی مرتبط می خلدون آن را با غرض

ترین اموري کـه دو محـور اول    تر به مهم پیش 75.قوانین نقد اخبار تاریخی (قانون المطابقه )
، اما محور سوم احتوا بر قواعد نقد تاریخی دارد کـه در حقیقـت اوج    در بر دارند اشاره شد

و برطبق آن هر قول یا حادثـه تـاریخی را بایـد بـه سـنجۀ       است ابن خلدون ۀاندیش بداعت
عقل عرضه کرد؛ چنانچه معقول و منطقی بود پذیرفته و در غیر این صورت مردود شـمرده  

کند و مجرایی فرازمینی دارد،  شود. البته مبحث معجزات که از قوانین طبیعی پیروي نمی می
شـود یـک    از این نقد عقلی تاریخ حاصل می ابن خلدونه براي آنچ .از این مقوله مجزاست

علـم  « :خوانـد  شناسی است کـه او آن را یـک علـم مسـتقل مـی      جامعه یاتاریخ  ۀنوع فلسف
  .»العمران

  گيري نتيجه
 ، هنري و فنی نسل بشـر اسـت کـه ذاتـاً     نقد مبناي تداوم جریان خالقیت و آفرینش فکري

مرزهـاي دانـش و    ۀپویایی جامعۀ بشـري و توسـع  مایۀ  معطوف به بهبود است و در نهایت
، فصـل مشـترك تمـام علـوم بشـري و برآمـده از        علم ۀنقد از دیدگاه فلسف شود. اندیشه می
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نتایج حاصل از آن هم الجرم  ،کند هاي علمی است و چون از قوانین علمی پیروي می  رشته
 علمی است.

هـاي    لمی، نقـد بـه شـعباتی بـا زیرشـاخه     هاي ع  انداز مطالعاتی و چشم ةبه فراخور حوز
، نقـد   شـناختی  ، نقـد روان  ، نقـد فنـی   تاریخی، نقد اخالقـی  مانند نقد؛ شود متنوع تقسیم می

  نقد اجتماعی.و ،  توصیفی
 و یونـان  متقدم مورخان آثار به ـ درونی و بیرونی نقد ـپیشینۀ نقد تاریخی و عناصر آن  

 سـازواره  و علمـی ،  مـنظم  الگـویی  از آثـار  ایـن  چنـد هر گـردد،  می بر اسالمی تاریخنگاران
دهد کـه بـراي روش نقـد     هاي انتقادي در آنها به ما اجازه می  اما وجود رگه دار نبود،برخور

 نگاري قائل شویم. اي به فراخناي تاریخ ، گذشته تاریخی
به تدبر هاي قرآنی که همگان را   در پهنۀ تمدن اسالمی مورخان مسلمان با الهام از آموزه

خواند و برخورداري برخی مسلمانان از پیشینۀ تمدنی دیرپـا بـه    در مخلوقات هستی فرا می
تأمل در اخبار و روایات تاریخی پرداختند و به فراخور قوة خالقۀ خویش به پرسشـگري و  

،  ابـن مسـکویه  ،  مسـعودي ،  یعقوبیهاي تاریخی مبادرت ورزیدند؛ کسانی چون   نقد گزارش
 که قلمی نقاد و ذهنی خالق در این وادي داشته اند. ابن خلدون و ابن اثیر

تـرین   روح علمی عصر روشنگري جایگاه نقد را ارتقا بخشید و آن را به عنوان درخشان
تلقی به گسترة علم تاریخ هم  گونه . اینجوگر معرفی کردو رهاورد انسان پرسشگر و جست

 لمی تاریخ را شکل داد.هاي تاریخ علمی و نقد ع  مایه و بن کشیده شد
دانند ادعـایی اسـت    هاي نظري مناسب می  اي نقد تاریخی را ذوقی و فاقد پایه اینکه عده

اساس و چنانچه مالحظه شد نقد تاریخی به لحاظ نظري مشخص و برخـوردار از   لغو و بی
طلبد تا این اصول در عرصۀ عمل به کار بسـته شـود    همت و دانایی می ؛اصول علمی است

  .قد عملی)(ن

  ها يادداشت
)، فرهنـگ آننـدراج  انـد: سـره کـردن (    ها معانی مختلفی براي نقد ذکر کرده . در فرهنگنامه1

منتهـی  هـا را نقـد کـردن (    ، درم )نـاظم االطبـاء  ( هاي ناسره از میان درم ها  بیرون کردن درم
، آشکار کـردن   )منتهی االرب، به جوانی رسیدن کودك ( )غیاث اللغات، نقد ستانیدن ( )االرب

)، جدا کردن خوب از بد یا کاه از فرهنگ فارسی معینعیب شعربر قائل آن و خرده گرفتن (
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  فالحـان همـی جوینـد بـاد     کـی  ـ نـی ، بـر سـر خـرمن بـه وقـت انتقـاد         گندم و مانند آن
تعلیل اسـت و منتقـد    ازاصطالح علم حدیث، عبارت  .)فرهنگ فارسی معین / اللغات غیاث(

رجـال اسـناد یـا از     یه در آن اختالف روایت باشد از جهت افزونـی و کمـ  حدیثی است ک
اي از اســناد از جهــت اخــتالف در الفــاظ مــتن حــدیث یــا از جهــات   جهــت تغییــر پــاره

) به کار Critiqueدر مقابل کریتیک(آن را ل ادب و هنر ها .)کشاف اصطالحات الفنوندیگر(
عر یا مقاله یا کتـاب یـا سـنجش اثـري     ست از شرح معایب و محاسن شا برند و آن عبارت

  ).فرهنگ فارسی معینادبی یا هنري بر معیار یا علمی تثبیت شده (
منطـق اکتشـافات    ،بنگرید به: کارل ریمونـد پـوپر  » گرایی ابطال«براي آگاهی از بحث  .2
،  چیستی علم ،چالمرز آلن اف ؛1370،  علمی و فرهنگیتهران، ،  حسین کمالی ۀ، ترجم علمی
عبـد   ۀ، ترجمـ  علوم اجتماعی ۀفلسف ،آلن راین ؛1378،  سمتتهران، ،  سعید زیبا کالم ۀمترج

  .1373،  صراطتهران، ،  الکریم سروش
نقـد تـاریخی ابـن خلـدون از     « خود بـا نـام    ۀنمونه آقاي دکترحضرتی در مقالراي . ب3
درونـی ارائـه    ایشـان برونـی و نقـد    ۀتعاریفی که از نقد بیرونی یـا بـه گفتـ   » عاشورا ۀسانح
رویکرد تبیینی بـه مـتن بـه ایـن معنـی کـه ابعـاد و        « :نقد برونی اند، از این قرار است: کرده

رویکـرد  «  :. نقـد درونـی  » در متن اشـکاف و بیـان شـود    زوایاي مختلف موجود و مذکور
ویلی به متن به این معنی که با نگاه از بیرون ابعاد و زوایاي مختلف موجود و غیرمـذکور  أت
شود تعاریف مذکور بـیش از اینکـه    طور که مالحظه می همان .»ر متن کشف و تفسیر شودد

،  ، خـود بیـانی مغلـق    ، علمی و روشن به تعریف مفاهیم نقد بیرونی و درونی بپـردازد  صریح
سـازي خـود را از نقـد     دیگر اینکه ایشان شـاخص  ۀپردازانه است. نکت بردار و عبارت تفسیر

دیگر عناصر نقد از چشـم   .اند به اعتبار راوي و روایت منحصر کرده بیرونی و درونی صرفاً
 ۀلف محتـرم داعیـ  ؤمانده و این نقصانی است در طرح اصول و مبانی نقد که م پنهانمؤلف 

 ،»عاشـورا  ۀنقد تاریخی گزارش ابـن خلـدون از سـانح   «، حسن حضرتی :ر.ك(آن را دارند 
  .)1380، زمستان  13، ش متین
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