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 تاریخ شناسی واژه

 تاریخ هک انننت ترین برگزی ه امانظر ان ، ن انسنن ه راعربی واژه این برخی .انننت وقت وشنننانننان   تعیین معنای به ازنظرلغت تاریخ

 .انت ش ه گرف ه-وقت تعیین معنای به "ورخ"یا"آرخ"ازماده

 .ان د می پادشننانا  ونننیانننت پیامبرا  ی نننیره مل ها، وبیانگرنننرگتشننت ازحک ت گرف ه نننرمشنن ه دانشننی را تاریخ خل و ، ابن

 عا ازاطال ای مجموعه تاریخ: گفت توا  می دیگر، ازنوی ومکا  نوءوزما  ازیک انسا  یعنی تاریخ، عناصنراصنلی بادرنظرگرف ن

 اش رانهوستمگ عادالنه رفتارهای ویرانگری، سازندگی، هدایت،گمراهی، چون اموری طورطبیعی وبه است تأثیروتأثرانسان درباره

 .شود می راشامل

 ناونیره ف حنامه نا، زن گینامه .انت گتش گا  واحوال ازاوضاع وآگانی شن ه ننرری وحوادث وقایع به نقلی،علم تاریخ :نقلی تاریخ

  هگتش زیرابه نانت"بود " به علم پردازدودرواقع می وفردی امورجزیی ننلسله یک معنا،به دراین تاریخ علم .اننت ن ونه ازاین نا،

 .دارد تعلق

 درواقع .گتش گا  برزن گی حاکم نای قواع وننت وان نباط گتشن ه وقایع وتحلیل بررننی مطالعه، یعنی عل ی تاریخ : علمی تاریخ

 بیعتط وکشف کلی قوانین انن نباط وبرای شنود می شن رده علم این ومق مات مبادی( گتشن ه ووقایع حوادث) نقلی تاریخ مح وای

 .آنهانودمن انت ومعلولی علی وروابط تاریخی حوادث

 آ  نای وگزاره تاریخ به میسننرنیسننت،گرونی آنننانی به  (science)تاریخ بود  دانش اثبات ازآنجاکه:  تاریخ علمیت،اعتباروفایده

 دشننواری .اع  ادکرد ب ا  ک  رمی وا  زن گی درمسننیرنان وار که دانن  می ضننعیف نوری را تاریخ علم اینا .اع  ادن  وبی بسننیارب بین

 تعصبهاو تأثیربسیارغرضها مشنکل ون چنین -عل ی درتاریخ -آ  ناپتیری آنهاوتجزیه ومعلولی علی روابط رف ارنا، علل دقیق ارزیابی

 اریخ،بهوجودت اینکه دلیل امابه .انننت کرده دومن ا  را ب بینی این(نقلی تاریخ)تاریخ ت وین به ونننیاننن   ارا  خودکامگا  وان  ام

 هب ب بینانه منین نگانی بیشنن رمحققا ، انننت، ناشنن نی تردی  وانسننجام، ونظم برخودارازروش،موضننوع ازمعارف ای مج وعه عنوا 

  .ن ی انن  بینانه ت  نهاراواقع شناننامه

 نودجویی افرادبشنررابه شنودن ه ثانیأن ی .ن ارد درآنهاراه ودروغ تحریف امکا  که اننت ای گونه به ازوقایع برخی مانیت: زیرااوأل

 تاریخ مطالعه برای که شننناخصنننهایی به توجه با توانن  می براین،محقق افزو .کرد م هم وقنایع ونقنل درثبنت پردازی ودروغ

 .رادریاب  نقلهاوتحلیلها بسیاری ونادرن ی وجوددارد،درن ی

 رابه اگرعل یت ح ی .انننت تاریخ وعل یت من ی فای ه اع بار، بیانگران یت، خوبی به البالغه ونهج قرآ  تاریخی رویکرد در دقت

 این وشور درتاریخ تجربه معیارناوموازین انننت م کن الب ه انننت برخودار ازعل یت نیزتاریخ ب انیم وآزمودنی پتیری تجزیه معنای

 .شود می وطی ش رده وتجربی حسی علوم برای که نباش  ومعیارنایی روش ن ا  دقیقا تجربه

 یا یامرد، ز  یاب ، خوب شخصیت یک وواکنش رف اروکنش نقلیاغیرطبیعی،  طبیعی پ ی ه ازیک روایی برداشنت نم کریم، ازنظرقرآ 

 ارنا،ننناخ  تحلیل ونم انننت مهم(نقلی تاریخ) ت    ویافرننگ جامعه یایک قوم یک یاناکامی یاشننکسننت،کامیابی ف ح یک گزارش

 فکش منانچه(.تحلیلی تاریخ)آ  وپیام نای نا وپ ی ه بروزحوادث وعلل نا زمینه وشننانان   وشنناخ ن حوادث وقوع علل بررننی

 البالغه درنهج(ع) علی امام وننخنا  کریم قرآ  ان  ام نیزمورد(تاریخ فلسننفه)تکرارآنها وکیف کم وتبیین تاریخی بروقایع حاکم قوانین

 .انت

  آن محرک وعوامل سنن تاریخ، فلسفه

 تبیین اریخ،ت حرکت برجس ه منازل تعیین برآنها، حاکم ننن تحوالت،کشف این وجودی وعلت حقیقت داربررنی عه ه تاریخ فلسنفه

 فرما  هراب کنونی تاریخ می وا  که انت قوانین این باشنناخت .ناننت پ ی ه این دنن اورد ارزیابی ون چنین تاریخ پژونش روشنهای

 ودخ به مربوط وننن قوانین ونیله جها ،به نای دیگرصحنه تاریخ،مو  صحنه که حقیقت این .قرارداد آین ه راه رامراغ آوردوگتش ه
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 جامعه ونابودی جهانی کیفراین فراگیربود  جوامع، وزن گی ازمرگ که آیاتی.انت گردی ه بیا  روشنی به کریم وننرنبزانت،درقرآ  آباد

 .ن ای  می رامطرح«تاریخ قانون ن ی» نظریه دارد، برمی پرده پیامبرا  طرد براثر وام ها نا

 اسالم تاریخ وارزش اهمیت

 بهره خود ویژه نای کارمایه و گیری ازننن ت خویش حرکت ودر دارن  مشننخ  نوی ی نریک.ان  زن ه موجودی جوامع،مو 

 افظهح واقع در انالم جها  وفرننگی تاریخی نای میراث .میگیرد شکل اش«تاریخی نای میراث» براننا  نرمل ی شننانننامه.میبرن 

 جهانی ووح ت اننن واری پای اری، ونننب  بخشنن  می رانیروونشنناط انننالمی می ن ؛پیکرجامعه شننکل را مسننل ا  مل های تاریخی

 .میشود مسل انا 

 آن به مسلمانان واهتمام نگاری تاریخ

 درانننالم نگاری تاریخ.آغازکرد رویی   ،آغازظهورانننالم ازن ا  بود، زده جوانه( ص)پیامبرخ ا واحادیث درقرآ  که بترافکارتاریخی

 شتال این. آغازگردی  شنن ، می نقل ننینه به ننینه زما  آ  تا که خاص، روی ادنای درباره اخباروروایاتی ونقل گردآوری باجسن جو،

 دانشی یجت ر به .یافت برجس ه واالو جایگانی انالمی نای نایردانش درمیا  ش ا ویژه وژرفای وباتنوع بارنشنست به کوتاه درم تی

 .برخورداربود م  ازی «پژونشی»و «خبریابی روشهای»و م نوع ازادبیات داشت ومس قل ج اگانه نای شاخه تنها نه که گرفت شکل م و 

 انالم خدرتاری تحقیق ومنابع نگاری تاریخ مکات  نگاری، تاریخ نای گونه مو  موضوعاتی به اشاره اننالمی نگاری ازتاریخ دربحث

 ک هن تتکرمن  به مق ورنیسننت مباحث این ن ه به پرداخ ن که ازآنجا. انننت ان یت حایز انننالم تاریخ مطالعه ک کی نای ونیزدانش

 :شود می اک فا

 نای  هنگاش انا  وبراین قرارداده مالک را ش ه نوش ه ک   انامی انالمی، نگاری تاریخ نای گونه بن ی درطبقه معاصنرا  برخی-1

 :ان  کرده تقسم گروه نفت رابه مسل انا  تاریخ

   وپیون ه خبری نبک.5    شنانی نس  براننا  نگاری تاریخ.4   وتقوی ی ع ومی نویسنی تاریخ.3   نگاری تک.2   نگاری ننیره.1

 واج  اعی فرننگی نگاری تاریخ.7   محلی نگاری تاریخ.6

 ک امن ؟ انالم نگاری تاریخ معروف ومکات  میست نگاری تاریخ مک  -2

 رونیگ راکه مشنن رکی یانظریه خاص شننیوه یا شننود می وتبعیت یاف ه نفوذ درج عی که اننن اد یک نای ان یشننه مج وع ب وا  شننای 

 ای ع ه ان یشنه حاصننل انننالمی نگاری تاریخ مکات  نامی  ،مک   کنن  می دنبال آنا  وشنناگردا  محققا  ، ان یشنن ن ا  ، ازفالننفه

 :داد نشا  می وا  را انالمی نگاری تاریخ بزرگ مک   پنج وح اقل انت آنا  وپیروا  وشاگردا  انالمی بزرگ ازم فکرا 

 .انت ش ه شناخ ه تاریخی باموضوعات واحکام فقه قرآ ، ترکی  به که( م ینه)حجاز نگاری مک  ( الف

 پیش ازادبیات ریگی وبیشن ربابهره ف وحات ن یجه در آم ه دننت به ازموقعیت باتأثیرپتیری که( بصنره) عراق نگاری تاریخ مک  ( ب

  .انت پرداخ ه حوادث ثبت به واخبار، ایام انساب، ویژه به ازانالم

 .آم  پ ی  نا آ حکومت ودینی نیانی مشروعیت کس  ودرپی امویا  جانلی تأثیرپن ارنای بیش ربه که شام نگاری تاریخ مک  ( ج

 .انت آم ه وجود به امویا  ای وقبیله قومی ادعانای به درپانخ نوعی به که ی ن نگاری تاریخ مک  ( د

 گری شنعوبی احیاگران یشننه نوعی به که پرداخ ن  نایی مج وعه ت وین به فارننی آثارکهن ترج ه ضنن ن که ایرانی نگاری مک  ( و

 .انت بوده

 :ن ود زیرتقسیم موارد به آنهارا توا  می کلی بررنی دریک وبسیارن ، م نوع انالم تاریخ مطالعاتی منابع نرمن -3

 نای زویژگیا. انت ش ه نقل نینه به ونینه داش ه شفانی بیش رمنشأ واشعارآ  احادیث روایات، که اننت منابعی: شنفانی منابع( الف

 .وشنودانت گفت ازطریق آ  ان قال و دراذنا  حوادث وثبت حافظه به اتکا بخش، بارزاین
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 ش ه  هگرف شفانی وبیش زازمنابع انت تاریخی نای وک اب نا نامه صلح قراردادنا، م ارک، اننناد، شنامل منابع این: مک وب منابع( ب

 فرصت «م و  انناد»و کرد می جلوگیری واش باه غفلت تحریف، بروزجعل، از بسنا مه تاریخی اطالعات وتألیف ت وین ثبت،. اننت

 .آورد می فرانم محقق برای اخباررا ومقایسه مطالعه

 .انت تاریخ جغرافیای ک ابهای بخش زینت نا نقشه این. انت تاریخی نای نقشه و نقاشی خط نقاشی، شامل: تصویری منابع( ج

 در که انت منابعی نریک شنهری، ودرو  شنهری برو  نای وجاده وبارونا شنهرنا مع اری وکاخها، مسناج  بنای: مع اری منابع( د

 .انت تأثیرداش ه تاریخ نای ناگف ه و اطالعات تک یل

 ازعلم برانننن فاده عالوه اننننالم تاریخ ومحقق مورخ گفت، توا  می اننننالم تاریخ مطالعه برای ک کی نای ازدانش دربحث -4

 یاری هایدانش انواع ازمیا . برد وافرمی نیزان فاده وجغرافیا ادبی شنعری، ازمنابع وکالم، ادیا  الرجال، انن اء فقه، تفسنیرقرآ ،ح یث،

 :ن ود زیراشاره موارد به توا  می تاریخ، رنا 

 وجود.باش  آشنا مهم زبا  بامن  بنامار مورخ تا ش  موج  وشرق درغرب انالم جها  نای ننرزمین گسن رش: شنناننی زبا ( الف

 نانیش زبا  برضرورت اننادکهن، مورخ پیاپی ومواجهه گتش ه دورا  از یامک وب شفانی منابع ودرک تاریخی،فهم مهم اصنطالحات

 .افزای  می تاریخی تحقیقات در

 ترتی  مگونگی با تاریخی اطالعات تنظیم و درت وین رو،مورخ ازاین. انت تاریخ ت وین ارکا  ازمه  رین نن یکی: نن شنانی( ب

 .شود می آشنا تاریخی انناد بن ی وطبقه

 مورخ.انت دوره آ  اق صادی وضعیت بررنی نرعصر، وفرننگی ننیانی اج  اعی، اوضناع شنناخت نای راه از: شنناننی ننکه( ج

 نر نننیانننی -اج  اعی م یزات تاریخی، حقایق به یاف ن دنننت ضنن ن نردوره نای نننکه به اننن ناد با توان  می تاریخ ومحقق

 .گتارد می دراخ یارمورخ گرانبهایی اطالعات آنها وبهای وز ،حجم نا نکه ونقوش نا نوش ه. کن  عصررامشخ 

 داردکه تاریخی بروزحوادث در مه ی نقش تاریخ، مکانی ظرف مثابه به جغرافیا انننت تاریخ دوعنصننرمهم ومکا  زما : جغرافیا( د

 .نیست م کن وتفسیروقایع تحلیل توضیح، آ  ب و 

 مورخ رو نازای. انننت انسننانی عواطف و تفکر،تخیل ن ای ت ام آیینه ادبیات زیرا.ناپتیرانننت تفکیک ازادبیات، تاریخ علم: ادبیات( و

 .کن  درک مل هارا واج  اعی فرننگی نای وآموزه ادبی نای قصه باش ،تا شعرآشنا مو  نرملت ابزارادبی با بای 

 نگاری یخوتار تاریخ مسأله به مسل انا  نظیر کم توجه نای وانگیزه ازعلل بخشی ذکرش ، انالمی تاریخ ان یت دربحث برآنچه افزو 

 :از انت عبارت

 .درانالم آ  واالی وارزش دانش ق انت-1

 .آنا  تعلی اتی ومبانی واصول پیشین دربرابرانبیای قرآ  تص یقی موضع-2

 نن گا ،ک تکتی  منکرا ، ازننرنوشت گیری وعبرت تاریخ فلسنفه وکشنف درزمین ننیرمطالعه درباره قرآ  نای وتشنویق ترغی -3

 ...و گرایا  باطل

 .انالم جاوی ا  فرننگ وگس رش دین، کامل والگونای حسنه انوه عنوا  به معصوما ، وننت ازنیره گیری بهره لزوم -4

 .ازخود منان  تصویری وارائه خویش حکومت مان گاری به فرمانروایا  ان  ام-5

                                    .وملل بادیگراقوام فرننگی ون   داد و انالم آیین به جها  گوناگو  ماتهای ورود-6

 آن ومنابع اسالم تاریخ شناسی آسیب

 بوده روبرو آ  اب کنو  تا انالم تاریخ که آفاتی وبررنی شنانی آنی  موجود، وگزارشهای انالم تاریخ به بینانه واقع منظوررویکرد به

 .کن  می برطرف انت کان ه ش ت به انالم اع بارتاریخ از که را پیچی ه گزارشهای وتردی  وابهام دارد بسیاران یت انت،

 انالم اریخت تحریف علل میا ، دراین.انت یاف ه بیش ری ن ود انالم درتاریخ ولی ن ارد، اخ صاص انالم تاریخ به آفات این از برخی

 :از انت عبارت انالم تاریخ تحریف انباب مه  رین. تردارد فزو  ان ی ی




