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 چكیده
 و   گذاشته  سر  پشت   را  متفاوتي  رويكردهاي  امروز،  تا  باستان  زمان  از  نگاريتاريخ 

. است   گرفتهشكل   نگاريتاريخ   از  متفاوتي  اشكال  متفاوت،  هايپارادايم  برحسب
 و   است  نظامي  -سیاسي   نگاريتاريخ  ،مشروطه   دوره  تا  ايران  در  نگاريتاريخ   اساساً

بینش  با  آشنايي و  بعداز دوره    نگاريتاريخ  جديد  هايروش  به    باعث   ،مشروطه 
پسا    نيترمهم  ازجمله.  شد  تاريخي  گوناگون  هايگفتمان  برآمدن دوره  مورخین 

 محمدجواد   نگاريتاريخ   .كرد  اشاره   مشكور  محمدجواد  به  توانمي  مشروطه،
 رشد  گفتمان  اين  در  او  نظامي  نگاريتاريخ  و  است  پهلوي  دوره  از  متأثر  مشكور

 تحلیلي   ـ   توصیفي  روش  با  تا  دارد  نظر  در  پژوهش  اين  روني ازا.  است  يافته
 كه   گويد  پاسخ  سؤال  اين   به  كندمي  سعي   و  كند  مشخص  را  او  نظامي  نگاريتاريخ 

 امر   اين  از  حكايت  پژوهش  هاييافته  چیست؟  مشكور  نظامي  نگاريتاريخ  پارادايم
 چراكه.  دارد  گرايانه  اثبات  رويكردي  خود  نظامي  نگاريتاريخ   در  مشكور  كه  دارد

  به  صرفاًو    بود  گراييواقعبه   قائل  شناسيهستي  لحاظ   به  مشكور  رسدمي   نظر  به
ورزيد    تاريخي  هايواقعیت  شناخت  و  محقق  شناسيمعرفت  لحاظ  به   واهتمام 

 يكديگر   از  كه  دانستمي  يكديگر  از  جدا  هايموجوديت  را  موردتحقیق  هايسوژه 
 اين  و  دانستمي  ثابت  واقعیت  يک  سانبه  را  گذشتهو    پذيرندنمي  تأثر  و  تأثیر

  به   قائل  شناسيروش  منظر  از  وگذارد  نمي  گرايينسبي  براي  جايي  گراييواقعیت
 .بود تحلیلي توصیفي روش
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 گرايياثبات پارادايم،نظامي،   نگاريتاريخ مشكور،  محمدجواد:  واژگان کلیدی

 . مقدمه 1
  متفاوت،   هايمكان   و  هازمان  در  و  است  متفاوت  هايگفتمان   محصول  نگاريتاريخ
 در   انديشمندان  از  يک  هر  كه   احكامي  بنابراين.  گیردمي  شكل  متفاوت  نگاريتاريخ

 ، بینيجهان   به  متكي  اند،كرده   صادر  تاريخي  شناخت  اعتبار  و  امكان  ماهیت،  خصوص
  را   رياضیات  باستان  يونانیان.  است  بوده  شناخت  ماهیت  پیرامون  آنان  يزمانه  و  جامعه

 ساختار   اساس   بر  را  خود  شناخت  ينظريه   لذا  و   بودند  داده   قرار  خود  توجه   كانون  در
 لذا  و  داشت  قرار  توجه  مركز  در  دين  وسطاقرون   عصر  در.  نمودندمي  انتزاع   رياضیات

 جديد   قرون  آغاز.  بود  داكردهیپ  سوق  الهیات  سمت  به  شناسيمعرفت  و  فلسفه  مبحث
 بر   متمركز  جديد   قرون  در  شناخت  ينظريه   لذا  و  طبیعي  علوم  رشد  با   بود  زمانهم

. شد  شناسايي  متعلق  عنوانبه   طبیعي  جهان  و  شناسا  فاعل  عنوانبه   انسان  بین  يرابطه 
 مبناي  را  پژوهشي  يحوزه   يک  خويش  يوناني  اسالف  مانندبه  جديد  قرون   فیلسوفان

 يانقطه  ساخت،مي متمايز هم از را دو اين آنچه . دادند قرار خود شناخت ينظريه انتزاع
  قرون   فیلسوفان  و  را  رياضیات  يونانیان.  بگیرد  ريشه  آن  از   بايستمي   انتزاع  اين  كه  بود

 (.26: 1393 موسوي، و صیامیان مفتخري،)  قراردادند مبنا را تجربي علوم جديد،
تاريخ ميسیر  نشان  ايران  در  و  نگاري  گفتماني  ماهیت  در  كه  كاركردي  دهد 

نگاري در نگاري ايران تا دوره مشروطه دگرگوني مهمي رخ نداده است و تاريخ تاريخ
 وجهه غالب، عبارت بود از ثبت و ضبط اقدامات پادشاهان و امیران و خلفا و سالطین.

كه   نگاري ايران اتفاق افتادبا پیروزي انقالب مشروطه گسست معناداري در روند تاريخ
هاي گوناگون تاريخي بود. با نگاري سنتي و برآمدن گفتمان قتي تاريخ پیامد آن افول مو

مشروطه  گفتمان  پهلوي  افول  خاندان  به  قاجار  خاندان  از  سلطنت  انتقال  و  خواهي 
نگاري شكل جديد به خود گرفت كه به چند دلیل داراي اهمیت است: فراواني و  تاريخ

نگاري با نهاد پیوند اين تاريخ  تنوع آثار، سبک و روش، كاركردهاي گفتماني خاص و
شباهت  دلیل  به  درنهايت  و  ايدئولوژي حاكم  و  تاريخقدرت  با  آن  ماهوي  نگاري هاي 

 : مقدمه(. 1395تواني،  پیش و پس از خود )ماليي 
عنوان مورخي كه غالب زندگي خود را در دوره پهلوي به  ( به1374-1297مشكور ) 

نگاري دوره پهلوي نیست و ثیر از گفتمان تاريخ تأرسد كه بي سر برده است؛ به نظر مي
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 سعيرو اين پژوهش  نگاري نظامي وي نیز از اين امر مستثني نخواهد بود. ازاينتاريخ
نظاميتاريخ  پارادايم  كه  دهد  پاسخ  سؤال  اين  به  دارد  چه   و  چیست؟  مشكور  نگاري 

  ارادايم پ  يک  درمشكور    كه  است  اين  بر   ما  مدعاي  داشت؟   توانمي  آن  بر  نقدي
 نويسد.مي تاريخ گرايياثبات

ساخت تاكنون پژوهشي مستقل در    خاطرنشانپژوهش بايستي    نهیشی پدر خصوص  
و  تحلیل  بر  حاضر  پژوهش  سعي  لذا  است؛  نگرفته  صورت  موضوع  اين  خصوص 

 بررسي دقیق و موشكافانه آن است.

 مفاهیم  تعریف

 پارادایم •
 و   مفهوم  دربرگیرنده  مستقیماً  علمي  هايانقالب  ساختار  عنوان  با(  1960كوهن )   كتاب

  وي  هايتالش   درباره  محقق  باورهاي  سازيخالصه   شیوه  عنوانبه  پارادايم  تعاريف
  بر (  2007)   مورگان  و(  2006(. نیومن ) 27:  1389  محمدپور،است )   دانش  خلق  جهت

 عبارتند  كه  رودمي   كار  به  معنا  چهار  به  اجتماعي  علوم  در  پارادايم  مفهوم  كه  باورند  اين
 معناي  به  پارادايم  ،شناختيموضع معرفت   معنايپارادايم به   بیني،جهان   چون  پارادايم:  از

نمونه به   پارادايم  و  پژوهشي  حوزه  يک  در  مشترک   هايباورداشت  .  مدل  يهامثابه 
  باورها،   دربرگیرنده  كه  شوديم   شامل   را  تعريف  نيترعیوس  بیني،جهان   معناي  به  پارادايم
مدنظر   عمومي  بینيجهان   معناي  به  پارادايم  مقاله،  اين  در.  است  غیره  وها  ارزش   اخالق،

 .است  قرارگرفته
 توسط  كه  ييهاپاسخ  و  كننديم  تعريف  را  پژوهش  پارادايم  كه  بنیادي  باورداشتهاي

  و  يشناسمعرفت   ،يشناسيهست  پرسش   سه   قالب  در  ،شدهارائه   آنان   مدافعان
.  دهدمي   شكل  نیز  را  مقاله   چهارچوب  هاپرسش   اين  كه  است   شدهخالصه   شناسيروش 

 و   موجوديت  با  ارتباط  در  كه  هاييسؤال  از  دسته  نآ  به  تنها  شناسانه  هستي  هايپرسش 
  چه   و  چیست  واقعیت  ماهیت  و  شكل   مثالً.  گويدمي  پاسخ  هستند  واقعي  هايكنش 

 هايپرسش   كرد؟  حاصل  شناخت  آن  مورد  در  توانمي   كه  دارد  وجود  چیزي
است كه در مقابل ابژه قرار    يفلسف  يمفهوم)   شناسا  بین  رابطه   ماهیت  به  شناسانهمعرفت

 اين   به  توانمي   كه  پاسخي  و  پردازدمي(  شودمي   شناخته  آنچه)   شناخته  و(  ردیگ يم
  شده  داده  آن  به  شناسيهستي  بخش  در  قبالً  كه  است  پاسخي  تأثیر  تحت  داد،  پرسش
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 گرپژوهش  كه   است  پرسش  اين  به  گوييپاسخ   پي  در  شناسان  روش   هايتالش .  است
  شود؟   شناخته  دتوانمي  دارد  باور  كه  بپردازد  هاپديده  شناسايي  و  يافتن  به  دتوانمي  چطور
  همراه قبلي شناسي هستي و معرفتي پرسش دو پاسخ به ارجاع با نیز پرسش اين به پاسخ
 (. 30-28: همان)  است
 گراییاثبات   یا پوزیتیویسم •

  كرد  تعريف  طبیعي  علم  خدمت  در  فلسفه   عنوانبه  بتوان  شايد  را   پوزيتیويسم
  میالدي  16  تا   14  قرن  علمي  رنسانس  دوره  به  آن  سابقه  كه(  163:  1389  كالینگوود،) 

(.  7:  1388  نیا،  حافظ)   دانندمي(  1626-1516)   كنیب  فرانسیس  را  آن  باني  و  گرددبازمي
 به  علوم  اين  كهدرحالي  .هستیم  طبیعي  علوم  يگسترده  رشد  شاهد  هفدهم  قرن  آغاز  با

 اين.  بردمي  سر  به  خمودگي  و  ركود  در  انساني  علوم  دادند،مي   ادامه  خود  يفزاينده   رشد
 تريپايین  سطح  از  تاريخ  ازجمله  انساني   علوم  آيا   كه  شد  پرسش   اين  طرح  باعث  شرايط

 پذيرش  از  انديشمندان،  از  شماري.  است  برخوردار  طبیعي  علوم  با  مقايسه  در  علمیت  از
  شناخت،   هرگونه  صحیح  الگوي  يمثابهبه   طبیعي  علوم  تلقي  با  و  زدند  سرباز   ايده  اين

  نقاط   و   هاكاستي  رفع  جهت  طبیعي   علوم  از   انساني  علوم  ساير  و   تاريخ  پیروي   خواهان
  از   گرايياثبات  يا  ييگراعتیطب  تعبیر  دو  با  كه  شناسانهمعرفت  دگاهيد  اين.  شدند  ضعف

  موسوي،   و  صیامیان  مفتخري،)   يافت  غلبه  نوزدهم  قرن  در  درنهايت  شود، مي  ياد  آن
1393 :34 .) 

 نظامي  نگاری. نگاهي به پیشینه تاریخ 1
؛  است  تاريخ  تدوين  و  نگارش   معناي  به historiography كلمه   ترجمه  نگاريتاريخ

  عمل   شیوه  يک   و  علمي  رفتار  نوع  يک  تفكر،  روش   يک  بايد  را  نگاريتاريخ  بنابراين
تواني،    شوديم  عرضه  زباني  پیام  يک  قالب  در  كه  دانست  فرهنگي (. 3:  1395)ماليي 

پیوند ناگسستني    چراكه  ؛است  نگاريتاريخ  هايگونه   نيتريميقدنظامي از    نگاريتاريخ
ـ سیاسي    نگاريتاريخ تا دوره مدرن،    نگاريتاريخ   اساساًبا مسائل سیاسي داشته است.  

فتوحات شاهان انواع    ،هاشكست  ،هاجنگ   ،نظامي است. ذكر  آن و  نبرد و شیوه  محل 
اوقات    هاسالح  اغلب  در  )كه  نفرات  تعداد  نفرات دشمن   نمايي بزرگو  تعداد  و  شده 

 نگاري تاريخاست( عبارت معمول در    شدهبیانبیش از تعداد معمول و جمعیت آن روز  
تعبیريهاي شاهان هخامنشي و ساسانيها و حجاري كتیبه ي مثال  برا   ؛سنتي است به   ، 
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ذيل مينظامي    نگاريتاريخ   در  نیز  .  گیردقرار  يونانیان  بین  چنین  در  كه  كتابي  اولین 
كه    شودميپلوپونزي    هايجنگ، مربوط به تاريخ  كندميمفاهیم و موضوعاتي را تبیین  

قلم   توسیدي   توسیديدبه  است.  يافته  يوناني  نگارش  مورخ  اوضاع    395  -460د  م،  ق 
در   نیز  را  آتن    هايجنگايران  و  اسپارت  بین  كه  است.   شدهواقعپلوپونز  داده  شرح 

از شاگردان سقراط است كه    325تا    430گزنفون مورخ و فیلسوف يوناني    ،نمونه ديگر
است.   درآوردهده هزار يوناني را به نگارش    نشینيعقبسفر جنگي كوروش كوچک و  

نیز، مورخ  50:  1363)مشكور،    5روم شرقي( در آخر قرن  )   يزانسیب( پروكوپ قیصر 
را   كتاب خود  بود و  بیلیزار  معروف رومي  منشي سردار  كه  است    historikonمیالدي 

  ي به فارسايران و روم اين مورخ را آقاي محمد سعیدي    هايجنگنامیده است. قسمت  
 ( 52ترجمه كرده است. )همان: 

است كه در لغت يعني كار و هنر و صنعت و به  كارنامه اردشیر بابكان  مورد ديگر  
  آنشده و در    يبازخوانبه اهتمام مشكور    نامه و تاريخ نیز آمده است. اين اثرمعني جنگ

»اردشیر، بكار   آمده. در بخشي از اين اثر  شود مي  گزارش اردشیر بابكان    هايجنگ شرح  
ا جمله بكشت دارايي و خواسته و ستور و بنه از او  زار با اردوان آمده و آن سپاه وي ر

ناحیه سپاه  به  ناحیه  پارس  و  كرمان و مكرستان  از  و  بنشست  استخر  به  بستد و خود 
كارزار و كشتار بسیار    روزههمهبیشمار گرد كرده و بكار زار اردوان فرستاد. چهار ماه  

يلمان و پشتخوار گر سپاه و  كشور چون ري و دماوند و د  هیبه ناحبود. اردوان از ناحیه  
  -6:  1329فره كیان با اردشیر بود فیروزي يافت« )مشكور،    كهييازآنجاآخور خواست  

15- 18 ) 
القِتال وَ هُوَ يه »آيات جهاد چون  آدر دوره اسالمي و با نزول قرآن و   كُتِبَ عَلَیكُمُ 

لَكُم آيه  كُرْهٌ  بقره،  سوره  كريم:  )قرآن  به  (216«  و  نظامي   نگاري تاريختعبیري    مسائل 
شكل   اسالم  هاينگارخ يتاراولین    ازآنپس.  ردیگ يمنظامي  نظامي    نگاريتاريخ  نیز  در 

بن    يحیي مثال ابوالعباس احمد بن    طوربه .  ...  و مقتل وسیره  رده،    ،مغازي  مانند  ؛است
فتوح البلدان درباره شهرهاي    در كتاب  .قه  279جابر بن داود البالذري بغدادي متوفي  

 . (53 :1363)مشكور،  دهدارائه مياطالعات مفیدي  ،ايران كه به دست عرب فتح شد
سیاسي نظامي تا دوره مشروطه ادامه يافته و مسائل سیاسي   نگاريتاريخهمین روند  

از   مواج  نگاريتاريخ  يهاگونه  ترينمهمنظامي  و  ه بود.  غرب  با  ايران  روشنفكران  ه 
باعث   آنان  آثار  ترجمه  و  در    يهاروش   ير یگ شكل يادگیري  شد.    نگاريتاريخجديد 
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جديد   روش  فراگیري  با  از  نگاريتاريخ روشنفكران  توصیفي    نگاريتاريخ،  و  سنتي 
سیاسي تاريخ  بر  صرف،    ـ  مبتني  رو  يسينوخيتار  ينوعبه نظامي  كه   آوردندي  جديد 

را   آن  و    در  توانمينمونه  )پورفیاض،    نصراهلل  يهانوشته آثار  و  37:  1396فلسفي   )
ديگر   و  مشكور  از    قطارانهممحمدجواد  نسل  اين  كرد.  جستجو   نگاران خيتارايشان 

تا   نمودند  اجتماعي  صورتبهسعي  نظامي،  سیاسي،  مسائل  تمام  به  ، مذهبي  ،اجمالي 
 انديشه و... بپردازند.  ،هنر ،فرهنگ ،اقتصادي 

 مشكور محمدجواد  نامهي زندگ. 2
آمد  تهران  سنگلج  محله  در   خورشیدي  1297  در  مشكور  محمدجواد دنیا   او  پدر.  به 
  در  اشرف  نجف  در  كه   بود  ارومیه  بزرگ  علماي  از  ارموي  علي  شیخ  نواده   عالءالدين

  تحصیل  به  عراقي  ضیاءالدين  آقا  و   خراساني  آخوند  مانند  روزگار  بزرگ  عالمان  محضر
  در   را  متوسطه   تحصیالت  و   تمدن  مدرسه  در  را  ابتدايي  تحصیالت  مشكور.  پرداخت
  و   رفت  منقول  و  معقول  دانشكده  و  عالي  دانشسراي  به   سپس.  گذراند  دارالفنون  مدرسه

  عرب  ادبیات  و   فارسي  ادبیات  در  كارشناسي  درجه  اخذ  به   موفق  خورشیدي  1318  در
 زندگي  مشكور  ترتیب  بدين.  پرداخت  هادبیرستان  در   تدريس  به  مدتي  ازآنپس   شد،

  ادبیات   همچنین  و  اسالمي  يهافرقه   تاريخ  دين،  تاريخ،  پايه  بر  را  خويش  تحصیلي
  زبان   و  قديم  ايران  تاريخ  تدريس   به  خورشیدي  1338  تا  1327  از  وي.  كرد  استوار
 .بود مشغول تبريز دانشگاه در پهلوي

  تاريخ،   دكتري   دوره  در  تحصیل  براي  ارشد  كارشناسي  دوره  پايان  از   پس  مشكور
  هانري   ماسینیون،  لويي  چون  ايبرجسته   استادان  نزد  و  شد  فرانسه  سوربن  دانشگاه  راهي
  سده   تا  میالد  از  پیش  نهم  سده   از  خاورمیانه  فرهنگ  و  تاريخ  درباره   و  كرد  تحصیل  كربن
  در  دكتري  مدرک   اخذ  به  موفق   خورشیدي  1336  در  و  پرداخت   تحقیق  به  میالدي  نهم

  به   خورشیدي  1344  در  خارج  از  بازگشت  از  بعد  وي  .شد   خاورمیانه  و   اسالم  تاريخ
  علوم   و  ادبیات  دانشكده   در   آن   كنار  در  و  درآمد  عالي  دانشسراي  وقتتمام   خدمت
  و  بود  مشغول  تدريس  به  نیز  تهران  دانشگاه  اسالمي  معارف  و  الهیات  دانشكده  و  انساني

 او  میان  اين  در.  داشت  عهده  به  را  «االخاء »  مجله   مديريت  خورشیدي  1344  تا  1340  از
  در   كرد   شركت  تركیه  و  روسیه   آلمان،  فرانسه،   انگلیس،  در  الملليبین  هايكنگره   در

 تدريس  ضمن  مشكور.  شد  سوريه  عازم  ايران  فرهنگي  رايزن  عنوانبه  خورشیدي  1353
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  تأسیس  به  موفق   دمشق،  در  لیسانسفوق   دوره  در  شیعه  ويژهبه  اسالمي  يهافرقه   تاريخ
  مربوط   ايكتابخانه  و  شد  حلب  و  دمشق  دانشگاه  دو  در  فارسي  ادبیات  و  زبان   كرسي  دو
 كتابخانه  در  شناسيايران  به  مربوط  ايكتابخانه  و   رايزني   مركز  در  اسالم  و   ايران  كتب  به

مشكور كرد  داير   دمشق  دانشگاه  مركزي   سید   عالمه  مانند  استاداني  محضر  در  . 
  الزمان بديع  آشتیاني،  مهدي  قزويني،  عبدالوهاب  بن  محمد  عالمه  طباطبايي،  محمدحسین

  محمدمهدي   و   شريعت  ،اقبال  عباس  و  بهار  الشعرايملک  بهمنیار،  احمد  فروزانفر،
  .پرداخت علم تحصیل به سنگلجي

از  مشكور   كتاب  45بیش  مختلفنه یزم  در  مقاله  100  حدود  و  عنوان   ادبي،   هاي 
گذاشته است.   يادگار  از خود به...  و  هاتی شخص  زبانشناسي،  مذاهب،  و  اديان  ،تاريخي
 در  ادبیات  و  تاريخ  حوزه  در  خدمت  و  تالش ها  سال  از  بعد  فرهیخته  مورخ  اين  سرانجام

 درزهرا  بهشت  در   پیكرش   و  فروبست  جهان  از  ديده  خورشیدي  1374  فروردين  25
و    21  –  11:  1378شد )مشكور،    سپرده  خاک   به  نويسندگان  و  هنرمندان  ويژه  88  قطعه

https://www.irna.ir/news .) 

 مشكور  نگاری نظاميتاریخ شناسانه در . رویكرد هستي3
 واقعیت  ماهیت  و  شكل  كه  است اولي كه در مبحث پارادايم مطرح گرديد اين    پرسش
  طور همان كرد؟ حاصل شناخت آن مورد در  توانمي كه دارد وجود چیزي  چه و چیست

شد   گفته    عمدتاً)   ييگراواقع  بر  يمبتن  يشناسيهست  ازنظر  ييگرااثبات  ميپاراداكه 
 يبررس  و  كشفقابل   يهاتیواقع   يسر  کي   كه  عنيم  بدان  ؛است(  يسطح  گراييواقع

  علل  و عوامل  از يفیط تأثیر تحت  يانسان يها كنش كه است معتقد نیهمچن. دارد وجود
:  1389  محمدپور،)   كرد  حاصل  شناخت  موردشان  در  توانمي  هاآن  يبررس  با   كه  هستند

 و(  هافاكت )   واقعیات  كردن  روشن  از  متشكل  را  طبیعي  علوموظیفه    ،گراياناثبات(.  32
 1(.163: 1389 كالینگوود،)  پنداشتندمي قوانین چارچوب تعیین

  مشكور كه در بخش زندگي و میراث مشكور بیان شد، هاي علمي  نگاهي به فعالیت
مي مورخان  روشن  مثل  نیز  وي  كه  تحقیق    مورداشارهسازد    با   را  يتاريخكالینگوود، 

 
اين فاكت كه رومیان در قرن دوم سپاهیانشان را    .دارد  متفاوتي  معنايي  بار  تاريخ  در  فاكت   كلمه  البته.   1

استنباط از يک روند تفسیر دادهاز خارج فراخواندند، بي با  ها بر طبق نظامي  واسطه معین نیست بلكه 
 . ( 171: 1389)كالینگوود،   پیچیده از قواعد و فرضیات حاصل آمده است
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  تسلط   مشكور  انجام داد.  متفاوت  عا نوا  از  شدهغربال   دقیقاً  مواد   عظیم  هايتوده   گردآوري
  مذهبي  اجتماعي،  نظامي،  ـ  سیاسي  تاريخ  جغرافیايي،  و  شناسيزبان   مسائل  برخوبي  
 مآخذ   ترينمهم   ازجمله  هاحوزه   اين  در  او   آثار  و  داشت  اسالم  و  باستان  ايران  تاريخ
 « اجمالي  نظري»  بردمي   كار  به   زمینه  اين  در  او  كه  اصطالحي.  رودمي  شمار  به  علمي
 .(مقدمه: 1349  مشكور،)  است

مسائل  مشكور، توصیف و تبیین لفظي و معنايي    رسد نظر اجمالي از منظربه نظر مي
نظامي  اصطالحات  و اصطالحات  مخصوصاً  عهد  .  باشد  و  در  ايران  كتاب  مقدمه  در 

كه دانشجويان رشته تاريخ افزون بر تاريخ سیاسي ايران،    دهدي متوضیح    مشكورباستان  
روزگاران   و  جغرافیاي  موقعیت  از  مجملي  اطالعات  داشته    خيازتارش یپبايستي  ايران 

كه مدارک معتبر تاريخ ايران قديم    كنديم باشند و در نگارش اين كتاب مشكور اضافه  
به   و چه  فارسي  زبان  به  )مشكور،    قرارگرفته  مورداستفاده ي خارجي  هازبانچه  است 

پارسي بنابراين مشكور براي تحرير كتب خود از طیف وسیعي از منابع    : مقدمه(1363
استفاده كرده  و اسالمي ساساني و منابع مورخین يوناني و رومي ،پهلوي اشكاني ،باستان
از  است.   تاريخهايژگ يوبرخي  به   توانمينگاري نظامي مشكور كه  ي نگاه اجمالي در 

 : گردديمها اشاره كرد شامل مورد ذيل آن
جغرافیاي    .1 مفاهیم  تبیین  و  موشكافانه  صورتبهتوصیف  و  مثال   ؛دقیق    براي 

 و   گلستان  هايعهدنامه  از  بعد  كه  دهدمي  توضیح  نخجوان  و  قراباغ  ناحیه  درباره
  امپراطوري  قشون  شكست  از   پس.  بود  تزاري  روسیه  امپراطوري  دست  در  تركمانچاي

  دنسترويل   ژنرال   طرف  از  محافظ  نام  به  و  شد  اشغال  متفقین  طرف  از   ناحیه  اين
dunsterville  نفع  1918  سپتامبر  چهاردهم  تا  اوت  هفدهم  از . شدي م  اداره  روسیه  به 

  تسخیر  1918  سپتامبر  پانزدهم  در  كورا  با  پاشا،  نوري  سرداري  به  ترک   قشون  سپس
 توصیف  از  پس.  دادند  تشكیل  عثماني   دولت  اداره  تحت  آذربايجان  بنام  حكومتي   ،كرده 

 تشكیل  را  عمل   اين  از  آنان  غرض  و  پردازديم  عثماني  تركان   عمل  چرايي  تحلیل  به
 كه  رسدمي  نتیجه  اين  به  و  دانديم  عثماني   دولت  نفوذ  تحت  ارس   طرف  دو  در  حكومتي

  اين . »است  تازه  و  سیاسي  اصطالح  بلكه  نیست  تاريخي  اسم  يوشور  جانيآذربا  نام  پس
 زمان  در.  درآمد  ايران  تصرف  به  بعد  ،بود  سكاها  مسكن  هايهخامنش  زمان  تا  ناحیه

دست   آن  اعظم  قسمت  میالدي  سوم  قرن   اوايل  در  و  رومیان  دست  به  اشكانیان   به 
تصرف  هفتم  قرن  اواخر  در.  افتاد  ساسانیان  و   هفده  قرن  در  و   درآمد  عرب   لشكر  به 
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  از   قاجار  شاه  فتحعلي  زمان  در  ايران  شكست  از  پس.  بود  ايران  دست  در  میالدي  هیجده
  « شد  واگذار  هیبه روس(  م1828)   يتركمانچا  و(  م1813)   گلستان   عهدنامه  برطبق  روس 

 تاريخ  طول  در  آن  نام  و  فارس ج یخل  مقاله  همچنین   .(52  –  51:  1348  مشكور،) 
  در   توانمي  را(  1348  مشكور،)   ايران  ذربايجانآ  تاريخي  حدود   مقاله  و(  1355  مشكور،) 

 .برشمرد زمینه اين
  و  لفظي  تبیین   و  توصیف  مشكور،  نظامي  نگاريتاريخ  يهايژگ يو  ترينمهم  از.  2

 و   اشكاني  پهلوي  ،باستان  پارسي   منابع  از  مشكور.  است  نظامي  اصطالحات  معنايي
  كتیبه   در  وي  مثال  طوربه   ؛است   كرده  استفاده  رومي  و  يوناني  مورخین  منابع  و  ساساني
 محافل  و  دائمي  ارتش  به  كه  دانديم  آزادگان  از  بخشي  را  «پاتي  كاراهیاويث»  بیستون
 سد ينويم  طورنیهم    ؛(171:  1350  مشكور،)   بودند  نشده جلب  اداري  دستگاه  و  درباري

  اسپهبت   را  او  داده  ايران  قواي   كل  فرمانده  به  را  خود  دختر  چهارم  فرهاد»كه:  
  جنگاوران   ساسانیان  زمان  در  نیز  و  نامید  پارت  سپهبد  معني  به   (aspahpet pahlav)پهلو

  آمده (rathaeshtar) «اشتر  رته»  اوستا   در  ارتیشتار  كلمه  اصل (artishtaran) ارتیشتاران  يا
معني  «رتهه»  از  مركب  كه معني  اشتر  عرابه   و  گردونه  به  به    رفتههميرو  و  ايستادن  به 

  بكار   جنگاوران  طبقه  براي  اصطالح  اين  كهاين  علت.  است  ايستاده  گردونه  معني
 برزم  و  شده  سوار  جنگي  عرابه   يا  برگردونه  قديم  جنگاور  مردان  كه  انست   ،رفتهمي

  در   جنگیان  يا  (Kshatriya)   كشتريا  طبقه  .(158  –  156:  1345  مشكور،« ) پرداختنديم
 (senani) سناني  همچنین.  شديم  آرياي  شاهان  و  فرماندهان  و  سپاهیان  شامل  كه  هند

 ودايي   عصر  يهاييايآر  بین  در  جنگ  و  رعد  النوعرب (indra) ايندرا.  بود  سپه  سردار
  است  ارگ  رئیس  معني  به  «ارگبذ»  ساساني  ارتشي  مناصب  از  .(62:  1363  مشكور،)   بود
 لشكري  منصب  يک  عنوان  سپس  و  داشته  را  مستحكم  دژ  يک  فرمانده  معني  اصل  در  كه

  سلطنت   به  چون  و  بود  عنوان  اين  داراي  خود   بابكان  اردشیر.  است  شده  مهمي  بسیار
  بشمار   لشكري  مناصب  نيتريعال  از  كه  شد  شاهي  خاندان  مخصوص  ،ارگبذ  لقب  رسید

  نظامسواره   سرداري  قوا،  كل  فرماندهي :  از  بودند  عبارت  لشكري  بزرگ  مناصب.  رفتيم
 (eran-sepahbadh)سپهبد  رانيا  را  سپاه  كل  فرمانده.  انبارها  و  مخازن  مديريت  و

 .(160: 1345 مشكور،)  گفتنديم
  نیز   طبرستان  محلى  هاىسلسله:  ديگويم   ساساني  دوره  نظامي  مفاهیم  درباره  مشكور

  يا  وزير  يک از  بودند عبارت غالباً كه بود ساسانیان لشكري و كشوري ساختار از الگويي
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 تن   چند  و  محاسب  چند  دبیر،   چند  ،(نشاندهدست   امراى  غالباً)   ساالرسپه   چند  معتمد،
 . (18: 1396 ،مشكور)  مالیاتى محصالن يا وصول مأموران

اشاره به  .  5ي نظامي.  هاآموزش . اشاره به  4  در تاريخ  مذهبي. اشاره به نبردهاي  3 
نظامي   :  1348،  122  –  64:  1349،  و...  197  -192  -96  :1345)مشكور،  ابزارآالت 

مختلف براي جلوگیري از ورود    يهادورهاشاره به استحكامات نظامي كه در  .  6  (329
شايد آخرين ويژگي  .  7  (159:  1363  مشكور،است )   جادشدهيااقوام در مناطق مختلف  

درباره   آثار مشكور  از  به    توانمينظامي    نگاريتاريخكه  اشاره  كرد  و    هاوه یشاستنباط 
 . (121 – 119 -69: 1349ي نبرد باشد )مشكور، هاروش 

تحقیقات   اين  بود؟  چه  مفصل  تحقیقات  اين  نهايي  مقصود  روح   تبعبه اما  از 
  بود وي اول  بر طبق آن روشن كردن واقعیات، فقط مرحله  و  شدمي  گرفتهگرايي  اثبات

آن دوم  قوانین.   ، مرحله  به    اكثراً مورخان    كشف  اينكه  كردن از  جديد   روشن  فاكتهاي 
خواست وارد مرحله دوم يا بپردازند، بسیار خشنود بودند، اما اين اشتیاق چه زماني مي

)كالینگود،   گردد؟  قوانین  كشف  اما  164:  1389همان  بخش    ،گرااثبات  نگاريتاريخ(. 
روي برتافت.    ـ  قوانین  كشف  ـدوم  بخش    و از   را پذيرفت  ـ   هافاكت   يگردآور   ـ ل  او
هاي شناخت واقعیت  عنوانبه گرا،  تاريخ از جانب مورخان اثبات  ازآنجاكه  گريدعبارتبه

دانش قوانین عمومي   عنوانبه اي مستقل از علم  رشته   عنوانبه خود    جيتدربه   بود،   فردي
)همان   كرد  اثبات  مشكور(.  168جدا  مورخ  يک  مثل  داشت نیز  سعي  فقط  گرا 

ارائه قوانین تاريخي برنیامد    صدد  دررا كشف كند و هرگز    نظامي  تاريخي  يهاتیواقع 
  نصراهلل فلسفي  مثل  ـ  خود  دوره هم رسد كه او همچون بسیاري از مورخان  و به نظر مي

قائل  ـ تفاوتي  تاريخي  »حقیقت«  و  »واقعیت«  بین  علمي  تاريخ  بیان  »امر   در  و  نشده 
حكم و قضاوت   هاآن پندارد كه بايد مورخ بعد از بیان  واقع« را همان حقايق تاريخي مي

)پورخو دهد  ارائه  وقايع  آن  از  را  ديگران،  د  و  بنابراين،  47:  1396فیاض   ازنظر( 
رويكرد  شناسيهستي و    مشكور،  تاريخ  نظاميتاريخ به  شناخت    صرفاً،  نگاري  به 

 . شوديم هاي تاريخي خالصه واقعیت
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 نظامي مشكور نگاریتاریخ  در  شناسانهمعرفت رویكرد. 4
  به   كه  استاي  شناسانهمعرفت   هايپرسش   دومي كه در مبحث پارادايم مطرح شد،   سؤال

،  گر يدعبارتبه .  پردازدمي(  شودمي  شناخته  آنچه)   شناخته  و  شناسا  بین  رابطه  ماهیت
 بین شناسا و شناخته چیست؟ رابطه 
اثباتمعرفت  ازنظر  پارادايم  دوگراشناسي،  عین  1گرايي  فرض   2گراو  يعني  است؛ 
سوژهمي و  محقق  كه  موجوديت  موردتحقیق هاي  شود  از  داراي  جدا  و  منفصل  هاي 

  با   ( و33:  1389ها ندارد )محمدپور،  در بررسي اين سوژه  يریتأثيكديگرند و محقق نیز  
 (.164-163: 1389 كالینگوود،گردند ) مي روشن حسي ادراک 

طرفي مورخان در عرصه توصیف و تحلیل مسائل تاريخي از امكان يا عدم امكان بي
پوزيتويستي    يشناسمعرفت (.  71:  1393تاريخي است )مفتخري،    يشناسمعرفت مقوالت  
امكان  3گرايي يا عینیت به  قرار گرفتن تحلیلمعتقد  انساني و    گرانپذيري    ازجملهعلوم 

اما آيا امكان مشاهده مستقیم و تكرار حوادث  ؛  طرف هستندبي  كامالًمورخان در مقامي  
 آيا  ؟بپردازدتواند به ترسیم و تجسم عینیت گذشته  وجود دارد؟ آيا معرفت تاريخي مي

انتخاب حذف،  جانبدارانه  بر    و  اشكال  نمي  اندازچشم تفسیر  اثر  آيا مورخان  گذارد؟ 
؟ آيا عقالنیت، توانايي مطالعه دهندينمارزش جلوه  هاي با ارزش را مورخان بيعالیتف

يا  ايدئولوژي  اخالقي،  اعتقادات  با سیاست،  كه  دارد  را  تمايالت  به  توجه  بدون  جهان 
 مفهومشوند؟ آيا يک واقعیت مطابق با  تعهد به يک طبقه يا گروه اجتماعي ساخته مي

  (little, 2017هاي متفاوت از آن است؟ ) گردآوري از نوشته« وجود دارد يا يک  جنگ»
دهد؟ )ماليي و آيا استفاده از اسناد، تصويري ناقص و نارسا از اصل رويدادها ارائه نمي

اعتبار    جهیدرنت(  32:  1392تواني،   به  بودنمورخ  مسائل  نمي  انسان  تحلیل  در  تواند 
»هیچ نوشته    (. به قول سروش 71:  1393طرف بماند )مفتخري،  بي  كامالً  هاآن نسبت به  

توطئه، اصالح، جنايت،  كلماتي چون خدمت، خیانت،  از  كه  نیست  تاريخي  تحلیل  و 
تهي باشد. اين كلمات هرجا يافت شوند،   هاآنتكامل، انحطاط، شكست، فريب و امثال  

از گرا،  ديدگاه عیني  (.36:  1358)سروش،    نماينده نوعي قضاوت و ارزيابي خواهند بود« 
مي تاريخ خبرنگار  يک  )احمدي،  نگار  كالینگوود 121:  1393سازد  قول  به  و   )

 
1 Dualist 
2 Objectivist 
3 .objectivists 
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مانند  »اثبات تجربي  علم  يک  بلكه  فلسفه،  يک  نه  تاريخ  از  داشتند  سعي  گرايان 
)كالینگوود،   بسازند«  از    . (7:  1389هواشناسي  پرهیز  پادزهر  بهترين  ماكاال،  نظر  به 

اين  »  استهاي تاريخي  به عقالنیت در نوشته  وسختسفتجانبداري، پايبندي آگاهانه  
آگاهانه شواهد ناسازگار با فرضیه مرجح، پیش از    يوجوجست عبارت است از    يبنديپا

 (. 65: 1387دفاع كردن از درستي آن فرضیه است« )ماكاال، 
  حضور   گیرد، مي  قرار  نگارتاريخ  گرايانهعیني  آرمان  برابر  در  كه  مانعي  نيتربزرگ

  نظري   ديدگاه  و  هافهم ش یپ  به  او  مراجعه  مداوم  ضرورت  متن،  در  او  خود  ناگزير
 يک   در.  است  كار  ادامه  در  اهدافش  و  هانیت  ها،حادثه  ليتأو  در  اش شیوه  ش،موردقبول 

 پژوهش   به  آن  تحمیل  ،قوي   بسیار  احتمال   و   نگار خيتار  بینيجهان  اصلي  دشواري»  كالم
  مورخ   ،بنابراين(  42:  1393  احمدي،)   است«  نوشتاري  تاريخ  به  يعني  نهايي  متن  به  نیز  و

:  1380  انتخابي،)   شود  ديگر  هايديدگاه  پذيراي  و  كند  بیان  يروشنبه  را  خود  ديدگاه  بايد
105 .) 

ديگر بازسازي   ،مسئله  از  گاهي  مورخان  است.  تاريخ  معرفت  در  گذشته  بازسازي 
بازسازي كرد )استنفورد،    كامالًتوان  گويند. به قول استنفورد، گذشته را نمي گذشته مي

طريق 192:  1386 از  را  تاريخي  معرفت  كه  كالینگود  چون  تاريخ  فیلسوفان  حتي  و   )
  داستان   ،خيتار  نگوودیكال  نگرش   در  نیست.  پذيرامكان دانند،  بازسازي ذهني گذشته مي

 يتجل  كه  جهتازآن   حوادث  و  دارد  سروكار  افكار  با  مورخ  بلكه  ؛ستین  ياپیپ  حوادث
  يشيبازاند  به  افكار   نيا  كشف  يبرا  ديبا  مورخ.  دارد  تیاهم  او  يبرا  ،است  افكار  يبرون
  كه را    يبافت  د يبا  او  ي،شيبازاند  نيا  به  يابيدست   منظوربه.  بپردازد  شي خو  ذهن  در  هاآن

.  بفهمد  و  كند  يبازساز  را  موردنظر  بافت  از  انسان  آن  برداشت  و  داشته  قرار  آن  در  انسان
  علل   يدرباره   پژوهش  به  يازین  گريد  ،دیفهم  را  آن  نیمب  فكر  و  حادثه  مورخ  كههنگامي

  داده   يرو  چرا   كه  دانديم  حال  همان  در  ،داده   يرو  چه  بداند  او  كهوقتي.  ستین  هاآن
  نفوذ   هاآن  درون  به  و  كرده  عبور  دادهايرو  برون  و  ظاهر  از  مورخ  جهتبدين.  است

زبان تفسیر    واسطهبه (. همچنین ما تجارب خود را  270-276:  1389  نگوود،یكال)   كنديم
گیرد،  هاي ما از آن شكل ميتوصیف  واسطهبه كنیم و شناخت ما از جهان،  و تعبیر مي

نی از جهان چیزي  ما  كه كشف ميپس شناخت  كه خلق ست  است  بلكه چیزي  كنیم؛ 
است.  مي خود  زبان  قالب  در  و  خود  مفاهیم  پايه  بر  شناخت  اين  هیچ   درنتیجهكنیم. 

نتايج   اثبات درستي  براي  ندارد.   هااستدالل  گونهايناز طريق    آمدهدست بهراهي  وجود 
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هیچ و  زيرا  مستقیم  دسترسي  نتايج    واسطهبيگونه  درستي  زدن  محک  براي  جهان  به 
كار مورخان كشف   بنابراين  برساختن   هاييواقعیت نداريم.  بلكه  نیست،  درباره گذشته 

 (24-21: 1387)مكاال،  هاستآن
گفتمان   در  تاريخ    گرايياثبات  نگاريتاريخ مشكور  نگارش  به  . كندمياقدام 

وي    نگاريتاريخ نسبينظامي  كمتر  انیز  بیشتر  و  وي گراستثباتگرا  كه  معني  بدان   .
و شايد و احتمال دارد و ... استفاده نموده است.    رسدميكمتر از مفاهیمي چون به نظر  

گرايي تاريخ امري ثابت، مطلق و نهايي است و در صورت نگاري اثباتچراكه در تاريخ
مي مدارک  و  يکكفايت شواهد  را  توان  پديده  نهايي  تاريخ  همیشه  براي  و  شت نوبار 

 (. 15: 1396آقاجري، ) 
قراباغ كه مشكور    طوربه را  آمثال مفهوم  باغ  صورتبه ن  ثابت و مطلق  سیاه    امري 

اين  رسدمي  نظر   به  . (51  :1348)مشكور،    كندميتعريف   دچار  در    شده   اشتباه  مورد 
قاي فیروز منصوري  آباشد. در تحقیقي كه    بزرگ   باغ  مفهوم  به  شايد اين اصطالح   است.

اكثر   كه  نتیجه رسیده  اين  به  است،  داده  انجام  قزل  قرا، گوي،  آق،  درباره اصطالحات 
نويسندگان و پژوهشگران ايراني و خارجي در تعريف مفاهیم آق، قرا، گوي، قزل دچار  

سفید و سیاه و    هاي رنگرا به معني و مفهوم عام و صفت مطلق    هاآنو    اندشده اشتباه  
و   معني  كبود  ) كرده سرخ  نشان  17:  1384منصوري،  اند  منصوري  آقاي  مطالعات   .)

پیشوندها صفت    مورداشارهكه هرگاه كلمات    دهدمي اسماء عام و عادي بكار رود،  با 
بیان    هارنگ مطلق   هرگاه  كنندميرا  ولي  صورت    صورتبه.  اين  در  باشد  خاص 

نیروم شكوهمند،  عظیم،  بزرگ،  معني  به  مزبور  مقدس پیشوندهاي  و  شريف  ند، 
 (.18همان: )  نديآمي  حساببه

مثال بعدي در شیوه بازتاب شخصیت انوشیروان در منابع تاريخي و ادبي دوره میانه 
در  انوشیروان  عدالت  نماد  و  بدعت  سركوبگر  مقاله  در  است.  اخیر  مطالعات  و 

است    باكفايتپادشاهي دادگستر و    عنوانبه كه انوشیروان    شدهبیان اسالمي،    نگاريتاريخ
واقع شده است. چنانچه تورج دريايي   موردقبوليک واقعیت تاريخي    عنوانبه و اين امر  

در كتاب تاريخ مردم ايران، ريچارد فراي در    كوبزرين  در كتاب شاهنشاهي ساساني،
اسالم و  از  قبل  ايران  تاريخ  كتاب  در  پیرنیا  اقبال و حسن  عباس  باستان،  تاريخ  كتاب 

كريستین  دوره    آرتور  اين  ساسانیان،  زمان  در  ايران  تاريخ  كتاب  در    عنوان به سن 
ايمانپور  است )   شدهيمعرفنماد عدالت    عنوانبه دوره ساساني و انوشیروان    نيتررخشان 
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ديگران،   در  12:  1389و  باستان  عهد  در  ايران  كتاب  در  مشكور  را  رويكرد  همین   .)
مده  آاز كتاب چنین    ي. در بخشاست  دهكراشاره تاريخ اقوام و پادشاهان پیش از اسالم  

عادالنه وصول شود    يهااتیمالكرد كه مراقبت كنند تا    مأموراست: »انوشیروان قضاه را  
اداي  از  را  آنان  آيد،  وارد  اشخاص  باغ  و  گندم  بر  مالیات  با  متناسب  اگر خساراتي  و 

 نيتررخشان ( همچنین دوره سلطنت انوشیروان را از  438:  1363مالیات معاف كنند« ) 
: »ايران چنان عظمتي يافت كه حتي كندميو چنین بیان    داند يمعهد ساساني    يهادوره 

و شاهپور بزرگ درگذشت... در زمان او سلسله ساساني به اوج عظمت خود  از عهد د
اثرات انقالبي بزرگي    ياتازه رسید... اين پادشاه توانست با برقراري اصالحات اجتماعي  

ايران   از  )همان:    كنشه ي ررا  نظر  451كند«  به  در   رسد مي(  انوشیروان  از  تصوير  اين 
از    يهاپژوهش بیش  بر  مبتن  كهايناخیر،  دلیل   يهاتیواقع ي  به  بیشتر  باشد،  تاريخي 

با واقعیت است برابر  منظر گزارشي  از  تاريخي  به گزارش متون  اعتماد  كه در    تكیه و 
نماد عدالت  عنوانبهاسالمي در قرون میانه به انوشیروان  نگاري تاريخعمل همان نگرش 

در   شدهارائه اين تصوير    توانمياست.    افتهيتداومبه سبب اقداماتش در اين دوران نیز  
:  1389ايمانپور و ديگران،  كرد )معاصر را فهم طبیعي شده و بديهي تلقي    نگاريتاريخ

13.) 
يک   سانبه كه گذشته را  او    قطارانهمو  نظر مشكور    برخالف بنابراين بايد گفت كه  

ثابت   اين    دانستندميواقعیت  نسبيگراتیواقع و  براي    بايد ،  گذاردينم گرايي  يي جايي 
 ثابت  صورتبه   را  خود  محتويات  و  هاداده   تاريخي،  منابع  چراكه.  ديد  نسبي   را  گذشته

 ، هاداده   آن  از  خوانندگان  برداشت   و  فهم  سطح  اما؛  دهندي م  قرار  خوانندگان  اختیار  در
 متن اگرچه. هاستداده  آن موضوع  يدرباره هاآن تاريخي  آگاهي  و دانش  سطح از تابعي
  بتواند  محققي  هر.  است  متغیر  و  سیال  همواره  محققان  برداشت  و  فهم  اما   است،  ثابت

  بر   آنچه.  است  ترموفق   دربیاورد،  حرف  به  بیشتر  را  منابع  خود  تاريخي  دانش  يله یوسبه
  و  درک   بنابراين؛  ماست  تاريخي  دانش   سطح  ،بخشديم  قالب و  شكل  منابع  خام  يهاداده 

 . (21: 1389است )حضرتي،   متغیر و متفاوت همواره  منابع، از برداشت
آثار مورخان اين دوره و اساساً هر عصري، محیط فكري و بازتاب بافت سیاسي و 

مي نشان  را  خاصي  ايدئولوژيكي  چارچوب  نیز  و  قدرت  مناسبات  كه اجتماعي  دهد 
آن   در  اين    ستهيزيممورخ  تأثیر  تحت  نیز  مشكور  و    جهان زيستاست.  مباني  و 

متون اهفرض ش یپ نگارش  به  پهلوي،  دوره  در  حاكم  فرهنگي  و  سیاسي  شرايط  و  ي 
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وضعیت   و  شرايط  با  پژوهشگران،  و  مورخان  پهلوي  دوره  در  آورد.  روي  تاريخي 
نخست   بودند:  مواجه  زير  سیاسي  و  و آن اينكه  اجتماعي  تحوالت  از  آشنايي  با  ها 

غرب   فني  و  علمي  ب  متأثرپیشرفت  دستیابي  با  ترقي،  انديشه  و  از  بینش  و  روش  ه 
نگاري ايرانیان را وظیفه خود ي علم سكوالر، جبران ضعف و نقیصه تاريخ هافرض ش یپ

نگاري رسمي را  نويسي يا تاريخقدرت، گفتمان شاهنامه   مؤلفه  ازآنجاكه:  دانستند. دوم مي
براي مشروعیت بخشیدن   نويسي،  قالب شاهنشاه  ناسیونالیسم در  ايدئولوژيک كردن  با 

ح به  بود،  مدني  كرده  حاكم  فرهنگي  و  علمي  مراكز  بر  پهلوي،  ي سينوخيتاركومت 
ايران  اسلسله شاهي و   پادشاهان  باستان در بین مورخان آن دوره به   خصوصاًي  دوران 

مبدل شداهيرو رايج  پهلوي خالف  تاريخ  كهيطوربه  ؛ي  دوره  عمومي   يهاخيتارهاي 
و    شديمطور مشخص از كوروش آغاز عمومي دوره اسالمي از شاهان ايران باستان و به 

تاريخ با  تقابل  در  دلیل  همین  قرار  به  اسالمي  ايراني  سنتي  و  عمومي  گرفت  نگاري 
تواني،  )  نشان مي34:  1395مواليي  فراواني  به لحاظ  آثار مشكور  دهد، دوره (. بررسي 

است كه آثار دوره    كهيدرحالو اين    گردديما شامل  درصد از كتب وي ر  29.78باستان  
دهد كه وي گرايش به نگارش تاريخ درصد است و اين نشان مي  70.21اسالمي وي  

دهد كه كمترين نشان مي  ،دوره اسالمي داشته تا دوره باستان. همچنین از منظر موضوع
با   اجتماعي  تاريخ  موضوعي  لحاظ  به  فراواني  بی  2.12میزان  و  میزان درصد  شترين 

با   مذهبي    42.55فراواني  مسائل  به  مربوط  با  استدرصد  نظامي  مسائل  درصد    6.38. 
توسط مشكور بوده است. البته اين را نیز بايد    شدهپرداخته يكي از كمترين موضوعات  

ي موضوعات به اين نحو شايد از منظري درست هم نباشد  بندم ی تقسدر نظر داشت كه  
  باهم مذهبي گاهي جدايي از موضوعات نظامي نیستند و    چراكه موضوعات سیاسي و

  نگاري تاريخنگاري نظامي عرض شد،  كه در تعريف تاريخ  طورهمانهمپوشاني دارند و  
از   نا  چراكه   ؛است  نگاريتاريخ  هايگونه  نيتريميقدنظامي  مسائل  پیوند  با  گسستني 

 نظامي است.  ـسیاسي    نگاريتاريخ تا دوره مدرن،    نگاريتاريخ  اساساً  سیاسي داشته و
درصد  ازاين نظامي  و  مذهبي  سیاسي  آثار  بین  جمع  با  از  توجهقابل رو  مشكور   آثاري 
 .شودمحسوب مي نگاري سیاسي نظامي تاريخ

 جدول فراوانی کتب مشكور به لحاظ دوره 

 تعداد کل کتب  دوره اسالمی  دوره باستان  ردیف 

 47 33 14 تعداد 



 |  15مطالعات تاریخی جنگ، شماره  فصلنامه علمی  | 16

 100 70.21 29.78 درصد 
 

 
 جدول فراوانی کتب مشكور به لحاظ موضوع 

فلسفه و   جغرافیایی  ادبی  مذهبی  اجتماعی  سیاسی  نظامی 
 کالم

 جمع 

3 8 1 20 9 4 2 47 
6.38 17.02 2.12 42.55 19.14 8.51 4.25 100 

 

 نظامي مشكور  نگاری تاریخ شناسانه در . رویكرد روش5
  چطور   گرپژوهش  كه  است  پرسش  اين  به  گوييپاسخ   پي   در  ،هشناسانروش   پرسش

  شناخت؟   آنها را  توانمي  دارد  باور  كه  بپردازد  ييهاپديده  شناسايي  و  يافتن  به  تواندمي
-هستي  و  شناسيمعرفتييعني    ،قبلي  پرسش  دو  به  ارجاع  با  نیز  پرسش  اين  به  پاسخ

 .است همراه شناسي
 ؛ خواننديم  كننده  يكاردست  ـ  يشيآزما ،اصطالح   در  را  ياثبات  ميپارادا  شناسيروش 

  اي  يخبر  يهاگزاره  شامل)   يا هیقض  شكل  به  هاهیفرض  و   هاسؤال  كه  صورت  نيا  به
 ردیگ يم  قرار  يتجرب  آزمون  تحت  ،ديیتأ   يبرا  و  شدهمطرح (  يشرط  يهاعبارت

  يكي  طبیعي  فرايند  با  نوعاً  تاريخي   فرايند  ،انيگرااثبات  نظر  به  (33:  1389  محمدپور،) 
  برد   كار  به  تاريخ  تفسیر  براي   شدمي  را   طبیعي  علوم  ي هاروش   رو ازاين  و  بود

 و   يياستقرا  استدالل  نوع  دو   از  توانمي  ميپارادا  اين  در (.  165:  1389  كالینگوود،) 
 (.33: 1389 محمدپور،) كرد  استفاده يا هیفرض ياسیق استدالل

 و   مشاهده  با  كه  يمعن  ن يبد  است؛  كار  يمبنا  يياستقرا  روش   يتجرب   تفكر  در
 با   هاآن  ارتباط  و  هايجزئ  شناخت  با  توانمي  هادهيپد  تیماه  شناخت  و  شيآزما

:  1388  ا،ین  حافظ)   كرد  ير یگ جهینت  را  يكل  نظامات  و  نی قوان  و  برد  يپ  ي كلبه  ،گريكدي
  روي اين است كه تبیین تاريخي از منطق علمي علیت، استقراء و قیاس پی  مسئلهاما    ؛(5

تاريخي، به معناي فهم روايتي  رفت  پيتابع منطق داستان است. در يک    كهكند، بلنمي
شود. نگارش تاريخ كند چگونه رويدادي به رويداد ديگر منجر مياست كه نمايان مي

 (.144: 1393ي، يعني تابع منطق و ساختار روايي شدن )احمد 



 17  |نظامی محمدجواد مشكور نگاریتاریخپارادایم  |

 

 

 

 اين روش طبق    تحلیلي است.ـ  نظامي مشكور بر اساس روش توصیفي    نگاريتاريخ
طور  به  ؛شديمتوصیف و سپس تحلیل    ابتدا مسائل تاريخي از روي منابع متعدد و متنوع

و    مثال تحلیل  در  »  يابيعلت وي  است:  آورده  يونانیان  مقابل  در  ايرانیان  ( 1شكست 
ك مشق  ايران  نبودندلشكريان  ورزيده  و  جنگ 2  ؛رده  ناهموار  اراضي  در  يونانیان   )

بدان    كردنديم بودند،    مأنوس كه  آشنا  به    كهيدرصورتو  و    يهادشت ايرانیان  پهناور 
بودند معتاد  آسیا  حس    3  ؛هموار  و   يپرستوطنو    يازخودگذشتگ (  يونانیان 

گرديد  يخواهيآزاد ايرانیان  پیشرفت  مانع  در  4  ؛ايشان    ها يرانيابحري    هايجنگ( 
نبودند دريانورد  به آسیا و  5  ؛مردمي  او در مراجعت  ( ديگر واهمه خشارياشا و عجله 

كار   مردونیه  ممالطهمردي    به دستسپردن  مانند  ايران  6  ؛كار  قشون  نظم   وجه چیهبه ( 
معتقد است كه نويسندگان   نیز  مقابل يونان  تحلیل تعداد لشكر ايران در. در  خوب نبود«

مبالغه   »به قول هرودوت  ديگويم و چنین    اندكرده يوناني در عده سربازان خشايارشا   :
باور كرد. ولي چون    توانينمنفر متجاوز است. البته اين مقدار را    ونیلیماين عده از پنج 

اهمیت    به كثرتايرانیان   قبول كر  دادنديمعدد  بتوان  بحري  شايد  بري و  نیروي  كه  د 
ب تبعه و خدمتگزاران  يبانضمام  از    ونیلیمکه  از    کي  نيانفر رسیده باشد.  میلیون پس 

  226  :1363)مشكور،  «  مانديمدويست هزار مرد جنگي    هاي كشت  جاشوانموضوع كردن 
– 227) 

در غالب آثار، مشكور كوشیده است تا به قول خود با روشي تحقیقي و منصفانه آثار 
ي اسالم تا هافرقهطور مثال در كتاب تاريخ شیعه و  به   ؛درآوردخود را به رشته تحرير  

معرفت   طالب  و  متتبع  يک  كه  را  اطالعات  غالب  است  كوشیده  مشكور  چهارم،  قرن 
طور فشرده م در قرون اولیه هجري احتیاج دارد بهي اسالهافرقه تاريخ تحوالت شیعه و  

يا   و  (1:  1379مشكور،  درآورد ) و جامع و با روشي تحقیقي و منصفانه به رشته تحرير  
كوشیده است از روي مدارک تاريخي و متقن و   در طول تاريخ فارس جیخلدر كتاب نام 

آن  اپسندیدن روايات  سلسله  از  كه  امروز    هاقرن ها  به  تا  واقعي  پیش  نام  دارد،  ادامه 
)   فارس ج یخل كند  معرفي  تاريخ  1:  1355را  در  اديان  خالصه  كتاب  در  همچنین   .)
كرده  هان يد استفاده  منطقي  روش  عبارت  از  بزرگ  ) ي  سه(1377است    قاً یدق  كه  : 

مشخص نیست مقصودش از اين عبارت چیست؟ در كتاب دينكرد نیز گذشته از اينكه  
ناسان مغرب زمین آمده است، از مطالب نويسندگان و مورخان  تمام اقوال خاورش  باًيتقر

اسالمي اعم از عرب و ايراني راجع به اوستا و اخبار مجوس نیز با ذكر مأخذ و سند تا  
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كوشیده    مؤلفاست و در نگارش اين كتاب    شدهاستفاده دسترسي داشت   مؤلفآنجا كه  
از مباحث تبلیغي   مقدوراليحتاست كه از روش تحقیقي معمول خود منحرف نشده و  
تحريک   را  خوانندگان  منفي  احساسات  كه  خطابي  )مشكور،   كنديمو  جويد  احتراز 

 : دو( 1325
در   غالب  روش  روش    محمدجوادنظامي    نگاريتاريخبنابراين  بايد  را  مشكور 

اساس طیف   بر  كه  دانست  منابع    ياگستردهتوصیفي تحلیلي  اين   است.  گرفتهشكل از 
از   برگرفته  تاريخامر  يا  روش  شیوه  اين  در  است.  تجربي  و  اثباتي  مدل    ارائهنگاري 

ي بیروني، با استناد بر اسناد و مدارک  هاتی واقع مشاهدات و  بر اساس مكانیكي از انسان 
آن  طبق  و  پیدا  را  تاريخي  حوادث  بین  علي  روابط  قضاوت  واقعي،    ند ينمايمها 

 (. 45: 1396)پورفیاض، 

 یریگجه ینت
به  با دستیابي  بینشي و روشي غرب و  از تحوالت  با آشنايي  پهلوي  مورخان در دوره 

و   بینش  و  اقدام    يهافرض شیپ روش  سكوالر،  اين    نگاريتاريخبه  علم  در  نمودند. 
به كار گرفته شد   نگاريتاريخپارادايم غالب    عنوانبهو تجربي    گرايياثباتدوره، روش  

چون   افرادي  مشكور  و  اين  محمدجواد  استفاده    پارادايماز  تاريخي  مسائل  تبیین  در 
نمودند و . مورخان با اين پارادايم در تحقیقات تاريخي، به نگارش تاريخ مبادرت  كردند

به قضاوت وقايع تاريخي بپردازند.  سعي داشتند بدون دخالت اغراض و ذهنیت خود،  
تحلیل    عنوانبهنیز    مشكور و  پردازش  براي  مناسبي  بسیار  نمونه  پركار،  مورخ  يک 

اثباتتاريخ رسید.  نگاري  نظر  به  دوره  اين  در  كه  گرايي  بینشي  و  در    مشكورروش 
گیرد؛ يعني استفاده از  گرايي جاي مي، در پارادايم اثباتهكاربردبهمسائل تاريخي  تبیین  

پوزيتويستبنیان روشي  و  معرفتي  لحاظ   مشكور  چراكهها.  هاي  قائل    شناسيهستي  به 
) واقعبه لحاظ واقع  عمدتاًگرايي  به  و  بود  سطحي(  و شناسي  معرفت  گرايي  محقق 

موجوديت  موردتحقیقهاي  سوژه  از  را  جدا  و  منفصل  ميهاي  از  يكديگر  كه  دانست 
  توصیفي تحلیل روش  شناسي قائل به  و از منظر روش   پذيرندنمي  تأثرو    تأثیريكديگر  

اينكه هر دو    همچنین  .بود به  توجه  را    نگاريتاريخعلم    جديد  و  قديم  سنتي  سبکبا 
 سنتي و مدرن دانست. نگاريتاريخوي را حلقه اتصال بین  تواني م، دانستمي
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 : مآخذفهرست منابع و 
 قرآن كريم. -

  و   تحقیق  ،بيبي   ابن  سلجوقنامه  مختصر  انضمام   به  روم،  سالجقه  اخبار  ،(1350)  بىبي ابن -
 .تهران يفروش: كتابناشر مشكور، محمدجواد تعلیق

 (، رساله تاريخ، ، چ چهارم، نشر مركز.1393بابک )احمدي،  -

 محمدي، نشر ني.(، درآمدي بر فلسفه تاريخ، ترجمه احمد گل1382) كليمااستنفورد  -

 پژوهي، ترجمه مسعود صادقي، نشر سمت.(، درآمدي بر تاريخ 1386) _________ -

ها، تهران،  (، رمون آرون: نقد تاريخ و سیاست در روزگار ايدئولوژي1380انتخابي، نادر ) -
 هرمس.

( »سركوب گر بدعت  1389پور )ايمانپور، محمدتقي، زهیر صیامیان گرجي و ساناز رحیم  -
نگاري اسالمي«، فصلنامه مطالعات تاريخ اسالم، سال  و نماد عدالت انوشیروان در تاريخ

 ، پايیز. 6دوم، شماره 
(، »رهیافت پسامدرنیستي به تاريخ؛ هايدن وايت«، دوفصلنامه 1396آقاجاي، سیدهاشم ) -

 مي تخصصي خردنامه، بهار و تابستان. عل
فلسفي و    نصراهلل(، »1396)  صوفي و داريوش رحمانیانپورفیاض، نصراهلل و علیرضا علي -

ايران«، دو فصلنامه علميتاريخ  تاريخ   -نگاري جديد در  نگاري پژوهشي تاريخ نگري و 
) دانشگاه   شماره  الزهرا  جديد،  دوره  هفتم،  و  بیست  سال  و  104  ياپیپ،  19س(،  بهار   ،
 تابستان. 

محمدرضاحافظ  - مقدمه1388)  نیا،  چ (،  تهران،  انساني،  علوم  در  تحقیق  روش  بر  اي 
 شانزدهم نشر سمت.

كتاب    ،« تاريخي  مراجع  شناسي گونه   يدرباره  مقدماتي  طرحي»  ،(1389)  حضرتي، حسن -
 . 149شماره ، ایو جغراف  خيماه تار

ي، فصلنامه آبادي عل«، ترجمه مسعود صادقي  تاريخ (، »تبیین و فهم در  1389دري، ويلیام ) -
 5متین، شماره 

 (، فلسفه تاريخ، چ دوم، چاپخانه طلوع آزادي.1358عبدالكريم )سروش،  -

 كتاب  نشر   مهديان،  اكبرعلي   ترجمه  تاريخ،  كلي  مفهوم  ،(1389)  جورج  رابین  كالینگوود، -
 آمه.

سي. - )يبي  ماكاال،  علم  1387ن  بنیادهاي  تاريخي،  (،  شناخت  اعتبار  و  چیستي  تاريخ، 
 محمدي، چ اول، نشر ني. ترجمه احمد گل 
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، تهران،  1شناسي كیفي، جلد(، ضد روش منطق و طرح در روش1389احمد )محمدپور،   -
 چ اول، نشر جامعه شناسان. 

مقدمه محمدجواد   (، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران،1396مرعشي، سید نصیرالدين ) -
 عبداللهي، چاپ دوم.  اصغري لع  مشكور و

 تاريخي،  هايبررسي   مجله   ،قديم  ايران  در  مردم  طبقات  ،(1345)  محمدجواد  مشكور -
 . 3شماره

 . 2سال  2شماره تاريخي، هايبررسي  باستان«، ايران در بودا »دين ،(1346)ــــــــــــــ  -
تركیه«، مجله وحید، شماره  »سوابق تاريخي ايران و پاكستان و    (،1348ــــــــــــــ ) -

 دهم، سال ششم. 
- ( »حدود1348ــــــــــــــ  بررسي  آذربايجان  تاريخي  (،    شماره  تاريخي،  هايايران«، 

 .21 و 20
 . 22شماره تاريخي، هايبررسي تبريز«، در حروفیه ، »فتنه(1348) ــــــــــــــ -
 . 60هاي تاريخي، شمارهبررسي(، »پهلوها يا پهلوانان«،  1349ــــــــــــــ ) -
(، ايران در عهد باستان، در تاريخ اقوام و پادشاهان پیش از اسالم، 1363ــــــــــــــ )  -

 انتشارات اشرفي. 
- ( بررسي 1355ــــــــــــــ  تاريخ«،  طول  در  آن  نام  و  فارس  »خلیج   تاريخي   هاي(، 

 .68 شماره اسفند، و بهمن
 .3  سال ،10شماره ني«، مجله وحید،(، »دين ما1344ــــــــــــــ ) -
   5هاي تاريخي شماره»اخالق ايرانیان در پیش از اسالم«، بررسي  (،1345ــــــــــــــ ) -

 .6و 
 .35 شماره ايران،  مسائل مجله ايران«، در مذهب به ،»نظري(1345) ــــــــــــــ  -
- ( »حدود1348ــــــــــــــ  بررسي  آذربايجانتاريخي    (،    شماره  تاريخي،  هايايران«، 

 .21 و 20
 تاريخي،  هايبررسي  ايران«،  به  ايشان  مهاجرت  و  غز  »تركان  ،(1349)   ــــــــــــــ -

 . 5 سال 4 شماره

»تركان (1349)  ــــــــــــــ -   «،(پشین  شماره   از  بقیه)ايران    به  ايشان  مهاجرت  و  غز  ، 
 .5سال  ،5ش تاريخي، هايبررسي 

»روزهاي(1349)  ــــــــــــــ - انجمن  ايران  در  مسیحیان  خوش  ،   فرهنگ  باستان«، 
 .59شماره  هشتم، دوره باستان، ايران
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(، نظري به تاريخ آذربايجان و آثار باستاني و جمعیت شناسي آن، 1349ــــــــــــــ ) -
 چاپخانه بهمن، انتشارات انجمن آثار ملي. 

 . 6 سال ،5 شماره تاريخي، هايبررسي  مغ«، تاي»گئوما ،(1350) ــــــــــــــ -
(، نامه باستان، )مجموعه مقاالت(، به اهتمام سعید میر محمدصادق 1378ــــــــــــــ ) -

 و نادره جاللي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 . 5(، »تاريخ مذهب شیعه«، مجله جلوه، شماره 1325-1324ــــــــــــــ  ) -
 دانش.  چاپخانه بابكان، اردشیر  كارنامه ،(1329)  ــــــــــــــ -

 هاي اسالم تا قرن چهارم، تهران، اشراقي.(، تاريخ شیعه و فرقه 1379ــــــــــــــ  ) -

 هاي بزرگ، انتشارات شرق. (، خالصه اديان در تاريخ دين1377ــــــــــــــ ) -

- ( بر  1325ــــــــــــــ   مشتمل  دينكرد،  ادبیات بخش(،  و  اوستا  تاريخ  دينكرد،  هاي 
 ديني پهلوي.

  ،يخي تار  شناخت  هينظر  ،(1393)  سیانيموسوي  سعید  و  انیامیص  ریزه  ن،یحس  يمفتخر -
 ي.خوارزم   دانشگاه  ارشد، كارشناسي مقطع نامهان يپا

 (، مباني علم تاريخ، چ چهارم، نشر سمت. 1393حسین )مفتخري،  -

 رآمدي بر روش پژوهش در تاريخ، چ هفتم، نشر ني.(، د1392رضا )تواني، علي ماليي -

  ،رضاشاه   پیرامون  پهلوي  دوره  رسمي  نگاريتاريخ   گفتمان  ،(1395)  ____________ -
 فرهنگي. مطالعات و  انساني علوم پژوهشگاه  تهران،

 كتاب   مقدمه  قزل،-گوي-قرا-آق  اصطالحات  درباره   پژوهشي  ،(1362)  منصوري، فیروز -
  تهران،  آشتیاني،  اقبال  عباس   از  تیموري  دولت  تشكیل  تا  چنگیز  حمله  از  مغول  تاريخ

 . امیركبیر

 نگاري، تهران، طرح نو.شناسي و تاريخ(، فلسفه تاريخ، روش1379) يعل ن یحس نوذري، -

1. https://www.irna.ir/news 
2. Little,Danil(2017),Philosophyof History, Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. 
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Abstract 
Historiography from ancient times to the present day has gone 
through different approaches and according to different paradigms, 
different types of historiography have been formed. Basically, until 
constitutional revolution, Iranian historiography is political-military 
and the familiarity with the method and the new insights of 
historiography from that era onward made different historical 
approaches emerge. One of the most important historians of the post-
Pahlavi era is Mohammad Javad Mashkoor whose military 
historiography grew within this discourse. This study thus intends to 
determine his military historiography taking a descriptive-analytical 
approach. It attempts to address the question of the paradigm of 
Mashkoor's historiography. The findings of the study indicate that 
Mashkoor adopts a positivist approach in his military historiography 
because he seems to have ontologically believed in realism and merely 
attempted at realizing historical facts. Epistemologically, he considered 
the researcher and the subjects under study as separate entities that do 
not affect each other. He also assumed past as a fixed reality and this 
sort of realism does not allow any room for relativism. Finally, from the 
methodological point of view, he believed in the descriptive-analytical 
method. 
Keywords: Mohammad Javad Mashkoor, military historiography, 
paradigm, positivism. 
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