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چكیده
تاريخنگاري از زمان باستان تا امروز ،رويكردهاي متفاوتي را پشت سر گذاشته و
برحسب پارادايمهاي متفاوت ،اشكال متفاوتي از تاريخنگاري شكلگرفته است.
اساساً تاريخنگاري در ايران تا دوره مشروطه ،تاريخنگاري سیاسي -نظامي است و
آشنايي با روش و بینشهاي جديد تاريخنگاري از دوره مشروطه به بعد ،باعث
برآمدن گفتمانهاي گوناگون تاريخي شد .ازجمله مهمترين مورخین دوره پسا
مشروطه ،ميتوان به محمدجواد مشكور اشاره كرد .تاريخنگاري محمدجواد
مشكور متأثر از دوره پهلوي است و تاريخنگاري نظامي او در اين گفتمان رشد
يافته است .ازاينرو اين پژوهش در نظر دارد تا با روش توصیفي ـ تحلیلي
تاريخنگاري نظامي او را مشخص كند و سعي ميكند به اين سؤال پاسخ گويد كه
پارادايم تاريخنگاري نظامي مشكور چیست؟ يافتههاي پژوهش حكايت از اين امر
دارد كه مشكور در تاريخنگاري نظامي خود رويكردي اثبات گرايانه دارد .چراكه
به نظر ميرسد مشكور به لحاظ هستيشناسي قائل بهواقعگرايي بود و صرفاً به
شناخت واقعیتهاي تاريخي اهتمام ورزيد و به لحاظ معرفتشناسي محقق و
سوژههاي موردتحقیق را موجوديتهاي جدا از يكديگر ميدانست كه از يكديگر
تأثیر و تأثر نميپذيرند و گذشته را بهسان يک واقعیت ثابت ميدانست و اين
واقعیتگرايي جايي براي نسبيگرايي نميگذارد و از منظر روششناسي قائل به
روش توصیفي تحلیلي بود.
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واژگان کلیدی :محمدجواد مشكور ،تاريخنگاري نظامي ،پارادايم ،اثباتگرايي

 .1مقدمه
تاريخنگاري محصول گفتمانهاي متفاوت است و در زمانها و مكانهاي متفاوت،
تاريخنگاري متفاوت شكل ميگیرد .بنابراين احكامي كه هر يک از انديشمندان در
خصوص ماهیت ،امكان و اعتبار شناخت تاريخي صادر كردهاند ،متكي به جهانبیني،
جامعه و زمانهي آنان پیرامون ماهیت شناخت بوده است .يونانیان باستان رياضیات را
در كانون توجه خود قرار داده بودند و لذا نظريهي شناخت خود را بر اساس ساختار
رياضیات انتزاع مينمودند .در عصر قرونوسطا دين در مركز توجه قرار داشت و لذا
مبحث فلسفه و معرفتشناسي به سمت الهیات سوق پیداكرده بود .آغاز قرون جديد
همزمان بود با رشد علوم طبیعي و لذا نظريهي شناخت در قرون جديد متمركز بر
رابطهي بین انسان بهعنوان فاعل شناسا و جهان طبیعي بهعنوان متعلق شناسايي شد.
فیلسوفان قرون جديد بهمانند اسالف يوناني خويش يک حوزهي پژوهشي را مبناي
انتزاع نظريهي شناخت خود قرار دادند .آنچه اين دو را از هم متمايز ميساخت ،نقطهاي
بود كه اين انتزاع ميبايست از آن ريشه بگیرد .يونانیان رياضیات را و فیلسوفان قرون
جديد ،علوم تجربي را مبنا قراردادند (مفتخري ،صیامیان و موسوي.)26 :1393 ،
سیر تاريخنگاري در ايران نشان ميدهد كه در ماهیت گفتماني و كاركردي
تاريخنگاري ايران تا دوره مشروطه دگرگوني مهمي رخ نداده است و تاريخنگاري در
وجهه غالب ،عبارت بود از ثبت و ضبط اقدامات پادشاهان و امیران و خلفا و سالطین.
با پیروزي انقالب مشروطه گسست معناداري در روند تاريخنگاري ايران اتفاق افتاد كه
پیامد آن افول موقتي تاريخنگاري سنتي و برآمدن گفتمانهاي گوناگون تاريخي بود .با
افول گفتمان مشروطهخواهي و انتقال سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوي
تاريخنگاري شكل جديد به خود گرفت كه به چند دلیل داراي اهمیت است :فراواني و
تنوع آثار ،سبک و روش ،كاركردهاي گفتماني خاص و پیوند اين تاريخنگاري با نهاد
قدرت و ايدئولوژي حاكم و درنهايت به دلیل شباهتهاي ماهوي آن با تاريخنگاري
پیش و پس از خود (ماليي تواني :1395 ،مقدمه).
مشكور ( )1374-1297بهعنوان مورخي كه غالب زندگي خود را در دوره پهلوي به
سر برده است؛ به نظر ميرسد كه بيتأثیر از گفتمان تاريخنگاري دوره پهلوي نیست و
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تاريخنگاري نظامي وي نیز از اين امر مستثني نخواهد بود .ازاينرو اين پژوهش سعي
دارد به اين سؤال پاسخ دهد كه پارادايم تاريخنگاري نظامي مشكور چیست؟ و چه
نقدي بر آن ميتوان داشت؟ مدعاي ما بر اين است كه مشكور در يک پارادايم
اثباتگرايي تاريخ مينويسد.
در خصوص پیشینه پژوهش بايستي خاطرنشان ساخت تاكنون پژوهشي مستقل در
خصوص اين موضوع صورت نگرفته است؛ لذا سعي پژوهش حاضر بر تحلیل و
بررسي دقیق و موشكافانه آن است.
تعریف مفاهیم
• پارادایم
كتاب كوهن ( )1960با عنوان ساختار انقالبهاي علمي مستقیماً دربرگیرنده مفهوم و
تعاريف پارادايم بهعنوان شیوه خالصهسازي باورهاي محقق درباره تالشهاي وي
جهت خلق دانش است (محمدپور .)27 :1389 ،نیومن ( )2006و مورگان ( )2007بر
اين باورند كه مفهوم پارادايم در علوم اجتماعي به چهار معنا به كار ميرود كه عبارتند
از :پارادايم چون جهانبیني ،پارادايم بهمعناي موضع معرفتشناختي ،پارادايم به معناي
باورداشتهاي مشترک در يک حوزه پژوهشي و پارادايم بهمثابه نمونههاي مدل.
پارادايم به معناي جهانبیني ،وسیعترين تعريف را شامل ميشود كه دربرگیرنده باورها،
اخالق ،ارزشها و غیره است .در اين مقاله ،پارادايم به معناي جهانبیني عمومي مدنظر
قرارگرفته است.
باورداشتهاي بنیادي كه پارادايم پژوهش را تعريف ميكنند و پاسخهايي كه توسط
مدافعان آنان ارائهشده ،در قالب سه پرسش هستيشناسي ،معرفتشناسي و
روششناسي خالصهشده است كه اين پرسشها چهارچوب مقاله را نیز شكل ميدهد.
پرسشهاي هستي شناسانه تنها به آن دسته از سؤالهايي كه در ارتباط با موجوديت و
كنشهاي واقعي هستند پاسخ ميگويد .مثالً شكل و ماهیت واقعیت چیست و چه
چیزي وجود دارد كه ميتوان در مورد آن شناخت حاصل كرد؟ پرسشهاي
معرفتشناسانه به ماهیت رابطه بین شناسا (مفهومي فلسفي است كه در مقابل ابژه قرار
ميگیرد) و شناخته (آنچه شناخته ميشود) ميپردازد و پاسخي كه ميتوان به اين
پرسش داد ،تحت تأثیر پاسخي است كه قبالً در بخش هستيشناسي به آن داده شده
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است .تالشهاي روش شناسان در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه پژوهشگر
چطور ميتواند به يافتن و شناسايي پديدهها بپردازد كه باور دارد ميتواند شناخته شود؟
پاسخ به اين پرسش نیز با ارجاع به پاسخ دو پرسش معرفتي و هستيشناسي قبلي همراه
است (همان.)30-28 :
• پوزیتیویسم یا اثباتگرایی
پوزيتیويسم را شايد بتوان بهعنوان فلسفه در خدمت علم طبیعي تعريف كرد
(كالینگوود )163 :1389 ،كه سابقه آن به دوره رنسانس علمي قرن  14تا  16میالدي
بازميگردد و باني آن را فرانسیس بیكن ( )1626-1516ميدانند (حافظ نیا.)7 :1388 ،
با آغاز قرن هفدهم شاهد رشد گستردهي علوم طبیعي هستیم .درحاليكه اين علوم به
رشد فزايندهي خود ادامه ميدادند ،علوم انساني در ركود و خمودگي به سر ميبرد .اين
شرايط باعث طرح اين پرسش شد كه آيا علوم انساني ازجمله تاريخ از سطح پايینتري
از علمیت در مقايسه با علوم طبیعي برخوردار است .شماري از انديشمندان ،از پذيرش
اين ايده سرباز زدند و با تلقي علوم طبیعي بهمثابهي الگوي صحیح هرگونه شناخت،
خواهان پیروي تاريخ و ساير علوم انساني از علوم طبیعي جهت رفع كاستيها و نقاط
ضعف شدند .اين ديدگاه معرفتشناسانه كه با دو تعبیر طبیعتگرايي يا اثباتگرايي از
آن ياد ميشود ،درنهايت در قرن نوزدهم غلبه يافت (مفتخري ،صیامیان و موسوي،
.)34 :1393
 .1نگاهي به پیشینه تاریخنگاری نظامي
تاريخنگاري ترجمه كلمه  historiographyبه معناي نگارش و تدوين تاريخ است؛
بنابراين تاريخنگاري را بايد يک روش تفكر ،يک نوع رفتار علمي و يک شیوه عمل
فرهنگي دانست كه در قالب يک پیام زباني عرضه ميشود (ماليي تواني.)3 :1395 ،
تاريخنگاري نظامي از قديميترين گونههاي تاريخنگاري است؛ چراكه پیوند ناگسستني
با مسائل سیاسي داشته است .اساساً تاريخنگاري تا دوره مدرن ،تاريخنگاري سیاسي ـ
نظامي است .ذكر فتوحات شاهان ،جنگها ،شكستها ،محل نبرد و شیوه آن و انواع
سالحها و تعداد نفرات (كه در اغلب اوقات بزرگنمايي شده و تعداد نفرات دشمن
بیش از تعداد معمول و جمعیت آن روز بیانشده است) عبارت معمول در تاريخنگاري
سنتي است؛ براي مثال كتیبهها و حجاريهاي شاهان هخامنشي و ساساني ،به تعبیري
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در ذيل تاريخنگاري نظامي قرار ميگیرد .در بین يونانیان نیز اولین كتابي كه چنین
مفاهیم و موضوعاتي را تبیین ميكند ،مربوط به تاريخ جنگهاي پلوپونزي ميشود كه
به قلم توسیديد نگارش يافته است .توسیديد مورخ يوناني  395 -460ق م ،اوضاع
ايران را نیز در جنگهاي پلوپونز كه بین اسپارت و آتن واقعشده شرح داده است.
نمونه ديگر ،گزنفون مورخ و فیلسوف يوناني  430تا  325از شاگردان سقراط است كه
سفر جنگي كوروش كوچک و عقبنشیني ده هزار يوناني را به نگارش درآورده است.
(مشكور )50 :1363 ،پروكوپ قیصر نیز ،مورخ بیزانسي (روم شرقي) در آخر قرن 5
میالدي است كه منشي سردار معروف رومي بیلیزار بود و كتاب خود را historikon
نامیده است .قسمت جنگهاي ايران و روم اين مورخ را آقاي محمد سعیدي به فارسي
ترجمه كرده است( .همان)52 :
مورد ديگر كارنامه اردشیر بابكان است كه در لغت يعني كار و هنر و صنعت و به
معني جنگنامه و تاريخ نیز آمده است .اين اثر به اهتمام مشكور بازخواني شده و در آن
شرح جنگهاي اردشیر بابكان گزارش ميشود .در بخشي از اين اثر آمده «اردشیر ،بكار
زار با اردوان آمده و آن سپاه وي را جمله بكشت دارايي و خواسته و ستور و بنه از او
بستد و خود به استخر بنشست و از كرمان و مكرستان و پارس ناحیه به ناحیه سپاه
بیشمار گرد كرده و بكار زار اردوان فرستاد .چهار ماه همهروزه كارزار و كشتار بسیار
بود .اردوان از ناحیه به ناحیه كشور چون ري و دماوند و ديلمان و پشتخوار گر سپاه و
آخور خواست ازآنجاييكه فره كیان با اردشیر بود فیروزي يافت» (مشكور-6 :1329 ،
)18 -15
در دوره اسالمي و با نزول قرآن و آيات جهاد چون آيه «كُتِبَ عَلَیكُمُ القِتال وَ هُوَ
كُرْهٌ لَكُم» (قرآن كريم :سوره بقره ،آيه  )216مسائل نظامي و به تعبیري تاريخنگاري
نظامي شكل ميگیرد .پسازآن اولین تاريخنگاريها در اسالم نیز تاريخنگاري نظامي
است؛ مانند مغازي ،رده ،سیره و مقتل و . ...بهطور مثال ابوالعباس احمد بن يحیي بن
جابر بن داود البالذري بغدادي متوفي  279ه.ق در كتاب فتوح البلدان درباره شهرهاي
ايران كه به دست عرب فتح شد ،اطالعات مفیدي ارائه ميدهد (مشكور.)53 :1363 ،
همین روند تاريخنگاري سیاسي نظامي تا دوره مشروطه ادامه يافته و مسائل سیاسي
نظامي از مهمترين گونههاي تاريخنگاري بود .مواجهه روشنفكران ايران با غرب و
يادگیري و ترجمه آثار آنان باعث شكلگیري روشهاي جديد در تاريخنگاري شد.
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روشنفكران با فراگیري روش جديد تاريخنگاري ،از تاريخنگاري سنتي و توصیفي
مبتني بر تاريخ سیاسي ـ نظامي صرف ،بهنوعي تاريخنويسي جديد روي آوردند كه
نمونه آن را ميتوان در آثار و نوشتههاي نصراهلل فلسفي (پورفیاض )37 :1396 ،و
محمدجواد مشكور و ديگر همقطاران ايشان جستجو كرد .اين نسل از تاريخنگاران
سعي نمودند تا بهصورت اجمالي به تمام مسائل سیاسي ،نظامي ،اجتماعي ،مذهبي،
اقتصادي ،فرهنگ ،هنر ،انديشه و ...بپردازند.
 .2زندگينامه محمدجواد مشكور
محمدجواد مشكور در  1297خورشیدي در محله سنگلج تهران به دنیا آمد .پدر او
عالءالدين نواده شیخ علي ارموي از علماي بزرگ ارومیه بود كه در نجف اشرف در
محضر عالمان بزرگ روزگار مانند آخوند خراساني و آقا ضیاءالدين عراقي به تحصیل
پرداخت .مشكور تحصیالت ابتدايي را در مدرسه تمدن و تحصیالت متوسطه را در
مدرسه دارالفنون گذراند .سپس به دانشسراي عالي و دانشكده معقول و منقول رفت و
در  1318خورشیدي موفق به اخذ درجه كارشناسي در ادبیات فارسي و ادبیات عرب
شد ،پسازآن مدتي به تدريس در دبیرستانها پرداخت .بدين ترتیب مشكور زندگي
تحصیلي خويش را بر پايه تاريخ ،دين ،تاريخ فرقههاي اسالمي و همچنین ادبیات
استوار كرد .وي از  1327تا  1338خورشیدي به تدريس تاريخ ايران قديم و زبان
پهلوي در دانشگاه تبريز مشغول بود.
مشكور پس از پايان دوره كارشناسي ارشد براي تحصیل در دوره دكتري تاريخ،
راهي دانشگاه سوربن فرانسه شد و نزد استادان برجستهاي چون لويي ماسینیون ،هانري
كربن تحصیل كرد و درباره تاريخ و فرهنگ خاورمیانه از سده نهم پیش از میالد تا سده
نهم میالدي به تحقیق پرداخت و در  1336خورشیدي موفق به اخذ مدرک دكتري در
تاريخ اسالم و خاورمیانه شد .وي بعد از بازگشت از خارج در  1344خورشیدي به
خدمت تماموقت دانشسراي عالي درآمد و در كنار آن در دانشكده ادبیات و علوم
انساني و دانشكده الهیات و معارف اسالمي دانشگاه تهران نیز به تدريس مشغول بود و
از  1340تا  1344خورشیدي مديريت مجله «االخاء» را به عهده داشت .در اين میان او
در كنگرههاي بینالمللي در انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،روسیه و تركیه شركت كرد در
 1353خورشیدي بهعنوان رايزن فرهنگي ايران عازم سوريه شد .مشكور ضمن تدريس
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تاريخ فرقههاي اسالمي بهويژه شیعه در دوره فوقلیسانس در دمشق ،موفق به تأسیس
دو كرسي زبان و ادبیات فارسي در دو دانشگاه دمشق و حلب شد و كتابخانهاي مربوط
به كتب ايران و اسالم در مركز رايزني و كتابخانهاي مربوط به ايرانشناسي در كتابخانه
مركزي دانشگاه دمشق داير كرد .مشكور در محضر استاداني مانند عالمه سید
محمدحسین طباطبايي ،عالمه محمد بن عبدالوهاب قزويني ،مهدي آشتیاني ،بديعالزمان
فروزانفر ،احمد بهمنیار ،ملکالشعراي بهار و عباس اقبال ،شريعت و محمدمهدي
سنگلجي به تحصیل علم پرداخت.
مشكور بیش از  45عنوان كتاب و حدود  100مقاله در زمینههاي مختلف ادبي،
تاريخي ،اديان و مذاهب ،زبانشناسي ،شخصیتها و ...از خود به يادگار گذاشته است.
سرانجام اين مورخ فرهیخته بعد از سالها تالش و خدمت در حوزه تاريخ و ادبیات در
 25فروردين  1374خورشیدي ديده از جهان فروبست و پیكرش در بهشتزهرا در
قطعه  88ويژه هنرمندان و نويسندگان به خاک سپرده شد (مشكور 21 – 11 :1378 ،و
.)https://www.irna.ir/news
 .3رویكرد هستيشناسانه در تاریخنگاری نظامي مشكور
پرسش اولي كه در مبحث پارادايم مطرح گرديد اين است كه شكل و ماهیت واقعیت
چیست و چه چیزي وجود دارد كه ميتوان در مورد آن شناخت حاصل كرد؟ همانطور
كه گفته شد پارادايم اثباتگرايي ازنظر هستيشناسي مبتني بر واقعگرايي (عمدتاً
واقعگرايي سطحي) است؛ بدان معني كه يک سري واقعیتهاي قابلكشف و بررسي
وجود دارد .همچنین معتقد است كه كنشهاي انساني تحت تأثیر طیفي از عوامل و علل
هستند كه با بررسي آنها ميتوان در موردشان شناخت حاصل كرد (محمدپور:1389 ،
 .)32اثباتگرايان ،وظیفه علوم طبیعي را متشكل از روشن كردن واقعیات (فاكتها) و
1
تعیین چارچوب قوانین ميپنداشتند (كالینگوود.)163 :1389 ،
نگاهي به فعالیتهاي علمي مشكور كه در بخش زندگي و میراث مشكور بیان شد،
روشن ميسازد كه وي نیز مثل مورخان مورداشاره كالینگوود ،تحقیق تاريخي را با
 . 1البته كلمه فاكت در تاريخ بار معنايي متفاوتي دارد .اين فاكت كه رومیان در قرن دوم سپاهیانشان را
از خارج فراخواندند ،بيواسطه معین نیست بلكه با استنباط از يک روند تفسیر دادهها بر طبق نظامي
پیچیده از قواعد و فرضیات حاصل آمده است (كالینگوود.)171 :1389 ،
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گردآوري تودههاي عظیم مواد دقیقاً غربالشده از انواع متفاوت انجام داد .مشكور تسلط
خوبي بر مسائل زبانشناسي و جغرافیايي ،تاريخ سیاسي ـ نظامي ،اجتماعي ،مذهبي
تاريخ ايران باستان و اسالم داشت و آثار او در اين حوزهها ازجمله مهمترين مآخذ
علمي به شمار ميرود .اصطالحي كه او در اين زمینه به كار ميبرد «نظري اجمالي»
است (مشكور :1349 ،مقدمه).
به نظر ميرسد نظر اجمالي از منظر مشكور ،توصیف و تبیین لفظي و معنايي مسائل
و اصطالحات و مخصوصاً اصطالحات نظامي باشد .در مقدمه كتاب ايران در عهد
باستان مشكور توضیح ميدهد كه دانشجويان رشته تاريخ افزون بر تاريخ سیاسي ايران،
بايستي اطالعات مجملي از موقعیت جغرافیاي و روزگاران پیشازتاريخ ايران داشته
باشند و در نگارش اين كتاب مشكور اضافه ميكند كه مدارک معتبر تاريخ ايران قديم
چه به زبان فارسي و چه به زبانهاي خارجي مورداستفاده قرارگرفته است (مشكور،
 :1363مقدمه) بنابراين مشكور براي تحرير كتب خود از طیف وسیعي از منابع پارسي
باستان ،پهلوي اشكاني ،ساساني و منابع مورخین يوناني و رومي و اسالمي استفاده كرده
است .برخي از ويژگيهاي نگاه اجمالي در تاريخنگاري نظامي مشكور كه ميتوان به
آنها اشاره كرد شامل مورد ذيل ميگردد:
 .1توصیف و تبیین مفاهیم جغرافیاي بهصورت دقیق و موشكافانه؛ براي مثال
درباره ناحیه قراباغ و نخجوان توضیح ميدهد كه بعد از عهدنامههاي گلستان و
تركمانچاي در دست امپراطوري روسیه تزاري بود .پس از شكست قشون امپراطوري
اين ناحیه از طرف متفقین اشغال شد و به نام محافظ از طرف ژنرال دنسترويل
 dunstervilleاز هفدهم اوت تا چهاردهم سپتامبر  1918به نفع روسیه اداره ميشد.
سپس قشون ترک به سرداري نوري پاشا ،با كورا در پانزدهم سپتامبر  1918تسخیر
كرده ،حكومتي بنام آذربايجان تحت اداره دولت عثماني تشكیل دادند .پس از توصیف
به تحلیل چرايي عمل تركان عثماني ميپردازد و غرض آنان از اين عمل را تشكیل
حكومتي در دو طرف ارس تحت نفوذ دولت عثماني ميداند و به اين نتیجه ميرسد كه
پس نام آذربايجان شوروي اسم تاريخي نیست بلكه اصطالح سیاسي و تازه است« .اين
ناحیه تا زمان هخامنشيها مسكن سكاها بود ،بعد به تصرف ايران درآمد .در زمان
اشكانیان به دست رومیان و در اوايل قرن سوم میالدي قسمت اعظم آن به دست
ساسانیان افتاد .در اواخر قرن هفتم به تصرف لشكر عرب درآمد و در قرن هفده و
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هیجده میالدي در دست ايران بود .پس از شكست ايران در زمان فتحعلي شاه قاجار از
روس برطبق عهدنامه گلستان (1813م) و تركمانچاي (1828م) به روسیه واگذار شد»
(مشكور .)52 – 51 :1348 ،همچنین مقاله خلیجفارس و نام آن در طول تاريخ
(مشكور )1355 ،و مقاله حدود تاريخي آذربايجان ايران (مشكور )1348 ،را ميتوان در
اين زمینه برشمرد.
 .2از مهمترين ويژگيهاي تاريخنگاري نظامي مشكور ،توصیف و تبیین لفظي و
معنايي اصطالحات نظامي است .مشكور از منابع پارسي باستان ،پهلوي اشكاني و
ساساني و منابع مورخین يوناني و رومي استفاده كرده است؛ بهطور مثال وي در كتیبه
بیستون «كاراهیاويث پاتي» را بخشي از آزادگان ميداند كه به ارتش دائمي و محافل
درباري و دستگاه اداري جلب نشده بودند (مشكور)171 :1350 ،؛ همینطور مينويسد
كه« :فرهاد چهارم دختر خود را به فرمانده كل قواي ايران داده او را اسپهبت
پهلو ) (aspahpet pahlavبه معني سپهبد پارت نامید و نیز در زمان ساسانیان جنگاوران
يا ارتیشتاران ) (artishtaranاصل كلمه ارتیشتار در اوستا «رته اشتر» ) (rathaeshtarآمده
كه مركب از «رتهه» به معني گردونه و عرابه اشتر به معني ايستادن و رويهمرفته به
معني گردونه ايستاده است .علت اينكه اين اصطالح براي طبقه جنگاوران بكار
ميرفته ،انست كه مردان جنگاور قديم برگردونه يا عرابه جنگي سوار شده و برزم
ميپرداختند» (مشكور .)158 – 156 :1345 ،طبقه كشتريا ) (Kshatriyaيا جنگیان در
هند كه شامل سپاهیان و فرماندهان و شاهان آرياي ميشد .همچنین سناني )(senani
سردار سپه بود .ايندرا ) (indraربالنوع رعد و جنگ در بین آرياييهاي عصر ودايي
بود (مشكور .)62 :1363 ،از مناصب ارتشي ساساني «ارگبذ» به معني رئیس ارگ است
كه در اصل معني فرمانده يک دژ مستحكم را داشته و سپس عنوان يک منصب لشكري
بسیار مهمي شده است .اردشیر بابكان خود داراي اين عنوان بود و چون به سلطنت
رسید لقب ارگبذ ،مخصوص خاندان شاهي شد كه از عاليترين مناصب لشكري بشمار
ميرفت .مناصب بزرگ لشكري عبارت بودند از :فرماندهي كل قوا ،سرداري سوارهنظام
و مديريت مخازن و انبارها .فرمانده كل سپاه را ايران سپهبد )(eran-sepahbadh
ميگفتند (مشكور.)160 :1345 ،
مشكور درباره مفاهیم نظامي دوره ساساني ميگويد :سلسلههاى محلى طبرستان نیز
الگويي از ساختار كشوري و لشكري ساسانیان بود كه غالباً عبارت بودند از يک وزير يا
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معتمد ،چند سپهساالر (غالباً امراى دستنشانده) ،چند دبیر ،چند محاسب و چند تن
مأموران وصول يا محصالن مالیاتى (مشكور.)18 :1396 ،
 .3اشاره به نبردهاي مذهبي در تاريخ  .4اشاره به آموزشهاي نظامي .5 .اشاره به
ابزارآالت نظامي (مشكور 197 -192 -96 :1345 ،و:1348 ،122 – 64 :1349 ،...
 .6 )329اشاره به استحكامات نظامي كه در دورههاي مختلف براي جلوگیري از ورود
اقوام در مناطق مختلف ايجادشده است (مشكور .7 )159 :1363 ،شايد آخرين ويژگي
كه از آثار مشكور درباره تاريخنگاري نظامي ميتوان استنباط كرد اشاره به شیوهها و
روشهاي نبرد باشد (مشكور.)121 – 119 -69 :1349 ،
اما مقصود نهايي اين تحقیقات مفصل چه بود؟ اين تحقیقات بهتبع از روح
اثباتگرايي گرفته ميشد و بر طبق آن روشن كردن واقعیات ،فقط مرحلهي اول بود و
مرحله دوم آن ،كشف قوانین .مورخان اكثراً از اينكه به روشن كردن فاكتهاي جديد
بپردازند ،بسیار خشنود بودند ،اما اين اشتیاق چه زماني ميخواست وارد مرحله دوم يا
همان كشف قوانین گردد؟ (كالینگود .)164 :1389 ،اما تاريخنگاري اثباتگرا ،بخش
اول ـ گردآوري فاكتها ـ را پذيرفت و از بخش دوم ـ كشف قوانین ـ روي برتافت.
بهعبارتديگر ازآنجاكه تاريخ از جانب مورخان اثباتگرا ،بهعنوان شناخت واقعیتهاي
فردي بود ،بهتدريج خود بهعنوان رشتهاي مستقل از علم بهعنوان دانش قوانین عمومي
جدا كرد (همان  .)168مشكور نیز مثل يک مورخ اثباتگرا فقط سعي داشت
واقعیتهاي تاريخي نظامي را كشف كند و هرگز در صدد ارائه قوانین تاريخي برنیامد
و به نظر ميرسد كه او همچون بسیاري از مورخان همدوره خود ـ مثل نصراهلل فلسفي
ـ در بیان تاريخ علمي بین «واقعیت» و «حقیقت» تاريخي تفاوتي قائل نشده و «امر
واقع» را همان حقايق تاريخي ميپندارد كه بايد مورخ بعد از بیان آنها حكم و قضاوت
خود را از آن وقايع ارائه دهد (پورفیاض و ديگران )47 :1396 ،بنابراين ،ازنظر
هستيشناسي ،رويكرد مشكور به تاريخ و تاريخنگاري نظامي ،صرفاً به شناخت
واقعیتهاي تاريخي خالصه ميشود.
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 .4رویكرد معرفتشناسانه در تاریخنگاری نظامي مشكور
سؤال دومي كه در مبحث پارادايم مطرح شد ،پرسشهاي معرفتشناسانهاي است كه به
ماهیت رابطه بین شناسا و شناخته (آنچه شناخته ميشود) ميپردازد .بهعبارتديگر،
رابطه بین شناسا و شناخته چیست؟
2
1
ازنظر معرفتشناسي ،پارادايم اثباتگرايي دوگرا و عینگرا است؛ يعني فرض
ميشود كه محقق و سوژههاي موردتحقیق داراي موجوديتهاي منفصل و جدا از
يكديگرند و محقق نیز تأثیري در بررسي اين سوژهها ندارد (محمدپور )33 :1389 ،و با
ادراک حسي روشن ميگردند (كالینگوود.)164-163 :1389 ،
امكان يا عدم امكان بيطرفي مورخان در عرصه توصیف و تحلیل مسائل تاريخي از
مقوالت معرفتشناسي تاريخي است (مفتخري .)71 :1393 ،معرفتشناسي پوزيتويستي
يا عینیتگرايي 3معتقد به امكانپذيري قرار گرفتن تحلیلگران علوم انساني و ازجمله
مورخان در مقامي كامالً بيطرف هستند؛ اما آيا امكان مشاهده مستقیم و تكرار حوادث
وجود دارد؟ آيا معرفت تاريخي ميتواند به ترسیم و تجسم عینیت گذشته بپردازد؟ آيا
اشكال جانبدارانه حذف ،انتخاب و تفسیر بر چشمانداز مورخان اثر نميگذارد؟ آيا
فعالیتهاي با ارزش را مورخان بيارزش جلوه نميدهند؟ آيا عقالنیت ،توانايي مطالعه
جهان بدون توجه به تمايالت را دارد كه با سیاست ،اعتقادات اخالقي ،ايدئولوژي يا
تعهد به يک طبقه يا گروه اجتماعي ساخته ميشوند؟ آيا يک واقعیت مطابق با مفهوم
«جنگ» وجود دارد يا يک گردآوري از نوشتههاي متفاوت از آن است؟ ()little, 2017
و آيا استفاده از اسناد ،تصويري ناقص و نارسا از اصل رويدادها ارائه نميدهد؟ (ماليي
تواني )32 :1392 ،درنتیجه مورخ به اعتبار انسان بودن نميتواند در تحلیل مسائل
نسبت به آنها كامالً بيطرف بماند (مفتخري .)71 :1393 ،به قول سروش «هیچ نوشته
و تحلیل تاريخي نیست كه از كلماتي چون خدمت ،خیانت ،توطئه ،اصالح ،جنايت،
تكامل ،انحطاط ،شكست ،فريب و امثال آنها تهي باشد .اين كلمات هرجا يافت شوند،
نماينده نوعي قضاوت و ارزيابي خواهند بود» (سروش .)36 :1358 ،ديدگاه عینيگرا ،از
تاريخنگار يک خبرنگار ميسازد (احمدي )121 :1393 ،و به قول كالینگوود
1
2

Dualist
Objectivist
3
.objectivists
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«اثباتگرايان سعي داشتند از تاريخ نه يک فلسفه ،بلكه يک علم تجربي مانند
هواشناسي بسازند» (كالینگوود .)7 :1389 ،به نظر ماكاال ،بهترين پادزهر پرهیز از
جانبداري ،پايبندي آگاهانه سفتوسخت به عقالنیت در نوشتههاي تاريخي است «اين
پايبندي عبارت است از جستوجوي آگاهانه شواهد ناسازگار با فرضیه مرجح ،پیش از
دفاع كردن از درستي آن فرضیه است» (ماكاال.)65 :1387 ،
بزرگترين مانعي كه در برابر آرمان عینيگرايانه تاريخنگار قرار ميگیرد ،حضور
ناگزير خود او در متن ،ضرورت مداوم مراجعه او به پیشفهمها و ديدگاه نظري
موردقبولش ،شیوهاش در تأويل حادثهها ،نیتها و اهدافش در ادامه كار است .در يک
كالم «دشواري اصلي جهانبیني تاريخنگار و احتمال بسیار قوي ،تحمیل آن به پژوهش
و نیز به متن نهايي يعني به تاريخ نوشتاري است» (احمدي )42 :1393 ،بنابراين ،مورخ
بايد ديدگاه خود را بهروشني بیان كند و پذيراي ديدگاههاي ديگر شود (انتخابي:1380 ،
.)105
مسئله ديگر ،بازسازي گذشته در معرفت تاريخ است .مورخان گاهي از بازسازي
گذشته ميگويند .به قول استنفورد ،گذشته را نميتوان كامالً بازسازي كرد (استنفورد،
 )192 :1386و حتي فیلسوفان تاريخ چون كالینگود كه معرفت تاريخي را از طريق
بازسازي ذهني گذشته ميدانند ،امكانپذير نیست .در نگرش كالینگوود تاريخ ،داستان
حوادث پیاپي نیست؛ بلكه مورخ با افكار سروكار دارد و حوادث ازآنجهت كه تجلي
بروني افكار است ،براي او اهمیت دارد .مورخ بايد براي كشف اين افكار به بازانديشي
آنها در ذهن خويش بپردازد .بهمنظور دستيابي به اين بازانديشي ،او بايد بافتي را كه
انسان در آن قرار داشته و برداشت آن انسان از بافت موردنظر را بازسازي كند و بفهمد.
هنگاميكه مورخ حادثه و فكر مبین آن را فهمید ،ديگر نیازي به پژوهش دربارهي علل
آنها نیست .وقتيكه او بداند چه روي داده ،در همان حال ميداند كه چرا روي داده
است .بدينجهت مورخ از ظاهر و برون رويدادها عبور كرده و به درون آنها نفوذ
ميكند (كالینگوود .)270-276 :1389 ،همچنین ما تجارب خود را بهواسطه زبان تفسیر
و تعبیر ميكنیم و شناخت ما از جهان ،بهواسطه توصیفهاي ما از آن شكل ميگیرد،
پس شناخت ما از جهان چیزي نیست كه كشف ميكنیم؛ بلكه چیزي است كه خلق
ميكنیم .اين شناخت بر پايه مفاهیم خود و در قالب زبان خود است .درنتیجه هیچ
راهي براي اثبات درستي نتايج بهدستآمده از طريق اينگونه استداللها وجود ندارد.
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زيرا هیچگونه دسترسي مستقیم و بيواسطه به جهان براي محک زدن درستي نتايج
نداريم .بنابراين كار مورخان كشف واقعیتهايي درباره گذشته نیست ،بلكه برساختن
آنهاست (مكاال)24-21 :1387 ،
مشكور در گفتمان تاريخنگاري اثباتگرايي اقدام به نگارش تاريخ ميكند.
تاريخنگاري نظامي وي نیز كمتر نسبيگرا و بیشتر اثباتگراست .بدان معني كه وي
كمتر از مفاهیمي چون به نظر ميرسد و شايد و احتمال دارد و  ...استفاده نموده است.
چراكه در تاريخنگاري اثباتگرايي تاريخ امري ثابت ،مطلق و نهايي است و در صورت
كفايت شواهد و مدارک ميتوان يکبار و براي همیشه تاريخ نهايي پديده را نوشت
(آقاجري.)15 :1396 ،
بهطور مثال مفهوم قراباغ كه مشكور آن را بهصورت امري ثابت و مطلق باغ سیاه
تعريف ميكند (مشكور .)51 :1348 ،به نظر ميرسد در اين مورد دچار اشتباه شده
است .شايد اين اصطالح به مفهوم باغ بزرگ باشد .در تحقیقي كه آقاي فیروز منصوري
درباره اصطالحات آق ،قرا ،گوي ،قزل انجام داده است ،به اين نتیجه رسیده كه اكثر
نويسندگان و پژوهشگران ايراني و خارجي در تعريف مفاهیم آق ،قرا ،گوي ،قزل دچار
اشتباه شدهاند و آنها را به معني و مفهوم عام و صفت مطلق رنگهاي سفید و سیاه و
كبود و سرخ معني كردهاند (منصوري .)17 :1384 ،مطالعات آقاي منصوري نشان
ميدهد كه هرگاه كلمات مورداشاره با اسماء عام و عادي بكار رود ،پیشوندها صفت
مطلق رنگها را بیان ميكنند .ولي هرگاه بهصورت خاص باشد در اين صورت
پیشوندهاي مزبور به معني بزرگ ،عظیم ،شكوهمند ،نیرومند ،شريف و مقدس
بهحساب ميآيند (همان.)18 :
مثال بعدي در شیوه بازتاب شخصیت انوشیروان در منابع تاريخي و ادبي دوره میانه
و مطالعات اخیر است .در مقاله سركوبگر بدعت و نماد عدالت انوشیروان در
تاريخنگاري اسالمي ،بیانشده كه انوشیروان بهعنوان پادشاهي دادگستر و باكفايت است
و اين امر بهعنوان يک واقعیت تاريخي موردقبول واقع شده است .چنانچه تورج دريايي
در كتاب شاهنشاهي ساساني ،زرينكوب در كتاب تاريخ مردم ايران ،ريچارد فراي در
كتاب تاريخ باستان ،عباس اقبال و حسن پیرنیا در كتاب تاريخ ايران قبل از اسالم و
آرتور كريستین سن در كتاب تاريخ ايران در زمان ساسانیان ،اين دوره بهعنوان
رخشانترين دوره ساساني و انوشیروان بهعنوان نماد عدالت معرفيشده است (ايمانپور
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و ديگران .)12 :1389 ،همین رويكرد را مشكور در كتاب ايران در عهد باستان در
تاريخ اقوام و پادشاهان پیش از اسالم اشارهكرده است .در بخشي از كتاب چنین آمده
است« :انوشیروان قضاه را مأمور كرد كه مراقبت كنند تا مالیاتهاي عادالنه وصول شود
و اگر خساراتي متناسب با مالیات بر گندم و باغ اشخاص وارد آيد ،آنان را از اداي
مالیات معاف كنند» ( )438 :1363همچنین دوره سلطنت انوشیروان را از رخشانترين
دورههاي عهد ساساني ميداند و چنین بیان ميكند« :ايران چنان عظمتي يافت كه حتي
از عهد دو شاهپور بزرگ درگذشت ...در زمان او سلسله ساساني به اوج عظمت خود
رسید ...اين پادشاه توانست با برقراري اصالحات اجتماعي تازهاي اثرات انقالبي بزرگي
را از ايران ريشهكن كند» (همان )451 :به نظر ميرسد اين تصوير از انوشیروان در
پژوهشهاي اخیر ،بیش از اينكه مبتني بر واقعیتهاي تاريخي باشد ،بیشتر به دلیل
تكیه و اعتماد به گزارش متون تاريخي از منظر گزارشي برابر با واقعیت است كه در
عمل همان نگرش تاريخنگاري اسالمي در قرون میانه به انوشیروان بهعنوان نماد عدالت
به سبب اقداماتش در اين دوران نیز تداوميافته است .ميتوان اين تصوير ارائهشده در
تاريخنگاري معاصر را فهم طبیعي شده و بديهي تلقي كرد (ايمانپور و ديگران:1389 ،
.)13
بنابراين بايد گفت كه برخالف نظر مشكور و همقطاران او كه گذشته را بهسان يک
واقعیت ثابت ميدانستند و اين واقعیتگرايي جايي براي نسبيگرايي نميگذارد ،بايد
گذشته را نسبي ديد .چراكه منابع تاريخي ،دادهها و محتويات خود را بهصورت ثابت
در اختیار خوانندگان قرار ميدهند؛ اما سطح فهم و برداشت خوانندگان از آن دادهها،
تابعي از سطح دانش و آگاهي تاريخي آنها دربارهي موضوع آن دادههاست .اگرچه متن
ثابت است ،اما فهم و برداشت محققان همواره سیال و متغیر است .هر محققي بتواند
بهوسیلهي دانش تاريخي خود منابع را بیشتر به حرف دربیاورد ،موفقتر است .آنچه بر
دادههاي خام منابع شكل و قالب ميبخشد ،سطح دانش تاريخي ماست؛ بنابراين درک و
برداشت از منابع ،همواره متفاوت و متغیر است (حضرتي.)21 :1389 ،
آثار مورخان اين دوره و اساساً هر عصري ،محیط فكري و بازتاب بافت سیاسي و
اجتماعي مناسبات قدرت و نیز چارچوب ايدئولوژيكي خاصي را نشان ميدهد كه
مورخ در آن ميزيسته است .مشكور نیز تحت تأثیر اين زيستجهان و مباني و
پیشفرضهاي و شرايط سیاسي و فرهنگي حاكم در دوره پهلوي ،به نگارش متون
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تاريخي روي آورد .در دوره پهلوي مورخان و پژوهشگران ،با شرايط و وضعیت
اجتماعي و سیاسي زير مواجه بودند :نخست اينكه آنها با آشنايي از تحوالت و
پیشرفت علمي و فني غرب متأثر از انديشه ترقي ،با دستیابي به روش و بینش و
پیشفرضهاي علم سكوالر ،جبران ضعف و نقیصه تاريخنگاري ايرانیان را وظیفه خود
ميدانستند .دوم :ازآنجاكه مؤلفه قدرت ،گفتمان شاهنامهنويسي يا تاريخنگاري رسمي را
با ايدئولوژيک كردن ناسیونالیسم در قالب شاهنشاه نويسي ،براي مشروعیت بخشیدن
مدني به حكومت پهلوي ،بر مراكز علمي و فرهنگي حاكم كرده بود ،تاريخنويسي
شاهي و سلسلهاي پادشاهان ايران خصوصاً دوران باستان در بین مورخان آن دوره به
رويهاي رايج مبدل شد؛ بهطوريكه تاريخهاي عمومي دوره پهلوي خالف تاريخهاي
عمومي دوره اسالمي از شاهان ايران باستان و بهطور مشخص از كوروش آغاز ميشد و
به همین دلیل در تقابل با تاريخنگاري عمومي و سنتي ايراني اسالمي قرار گرفت
(مواليي تواني .)34 :1395 ،بررسي آثار مشكور به لحاظ فراواني نشان ميدهد ،دوره
باستان  29.78درصد از كتب وي را شامل ميگردد و اين درحاليكه است كه آثار دوره
اسالمي وي  70.21درصد است و اين نشان ميدهد كه وي گرايش به نگارش تاريخ
دوره اسالمي داشته تا دوره باستان .همچنین از منظر موضوع ،نشان ميدهد كه كمترين
میزان فراواني به لحاظ موضوعي تاريخ اجتماعي با  2.12درصد و بیشترين میزان
فراواني با  42.55درصد مربوط به مسائل مذهبي است .مسائل نظامي با  6.38درصد
يكي از كمترين موضوعات پرداختهشده توسط مشكور بوده است .البته اين را نیز بايد
در نظر داشت كه تقسیمبندي موضوعات به اين نحو شايد از منظري درست هم نباشد
چراكه موضوعات سیاسي و مذهبي گاهي جدايي از موضوعات نظامي نیستند و باهم
همپوشاني دارند و همانطور كه در تعريف تاريخنگاري نظامي عرض شد ،تاريخنگاري
نظامي از قديميترين گونههاي تاريخنگاري است؛ چراكه پیوند ناگسستني با مسائل
سیاسي داشته و اساساً تاريخنگاري تا دوره مدرن ،تاريخنگاري سیاسي ـ نظامي است.
ازاينرو با جمع بین آثار سیاسي مذهبي و نظامي درصد قابلتوجهي از آثار مشكور
تاريخنگاري سیاسي نظامي محسوب ميشود.
جدول فراوانی کتب مشكور به لحاظ دوره
ردیف

دوره باستان

دوره اسالمی

تعداد کل کتب

تعداد

14

33

47
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درصد

29.78

100

70.21

جدول فراوانی کتب مشكور به لحاظ موضوع
نظامی

سیاسی

اجتماعی

مذهبی

ادبی

جغرافیایی

3
6.38

8
17.02

1
2.12

20
42.55

9
19.14

4
8.51

فلسفه و

جمع

کالم

2
4.25

47
100

 .5رویكرد روششناسانه در تاریخنگاری نظامي مشكور
پرسش روششناسانه ،در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه پژوهشگر چطور
ميتواند به يافتن و شناسايي پديدههايي بپردازد كه باور دارد ميتوان آنها را شناخت؟
پاسخ به اين پرسش نیز با ارجاع به دو پرسش قبلي ،يعني معرفتيشناسي و هستي-
شناسي همراه است.
روششناسي پارادايم اثباتي را در اصطالح ،آزمايشي ـ دستكاري كننده ميخوانند؛
به اين صورت كه سؤالها و فرضیهها به شكل قضیهاي (شامل گزارههاي خبري يا
عبارتهاي شرطي) مطرحشده و براي تأيید ،تحت آزمون تجربي قرار ميگیرد
(محمدپور )33 :1389 ،به نظر اثباتگرايان ،فرايند تاريخي نوعاً با فرايند طبیعي يكي
بود و ازاينرو روشهاي علوم طبیعي را ميشد براي تفسیر تاريخ به كار برد
(كالینگوود .)165 :1389 ،در اين پارادايم ميتوان از دو نوع استدالل استقرايي و
استدالل قیاسي فرضیهاي استفاده كرد (محمدپور.)33 :1389 ،
در تفكر تجربي روش استقرايي مبناي كار است؛ بدين معني كه با مشاهده و
آزمايش و شناخت ماهیت پديدهها ميتوان با شناخت جزئيها و ارتباط آنها با
يكديگر ،بهكلي پي برد و قوانین و نظامات كلي را نتیجهگیري كرد (حافظ نیا:1388 ،
)5؛ اما مسئله اين است كه تبیین تاريخي از منطق علمي علیت ،استقراء و قیاس پیروي
نميكند ،بلكه تابع منطق داستان است .در يک پيرفت تاريخي ،به معناي فهم روايتي
است كه نمايان ميكند چگونه رويدادي به رويداد ديگر منجر ميشود .نگارش تاريخ
يعني تابع منطق و ساختار روايي شدن (احمدي.)144 :1393 ،
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تاريخنگاري نظامي مشكور بر اساس روش توصیفي ـ تحلیلي است .طبق اين روش
ابتدا مسائل تاريخي از روي منابع متعدد و متنوع توصیف و سپس تحلیل ميشد؛ بهطور
مثال وي در تحلیل و علتيابي شكست ايرانیان در مقابل يونانیان آورده است)1« :
لشكريان ايران مشق كرده و ورزيده نبودند؛  )2يونانیان در اراضي ناهموار جنگ
ميكردند كه بدان مأنوس و آشنا بودند ،درصورتيكه ايرانیان به دشتهاي پهناور و
هموار آسیا معتاد بودند؛  ) 3حس ازخودگذشتگي و وطنپرستي يونانیان و
آزاديخواهي ايشان مانع پیشرفت ايرانیان گرديد؛  )4در جنگهاي بحري ايرانيها
مردمي دريانورد نبودند؛  )5ديگر واهمه خشارياشا و عجله او در مراجعت به آسیا و
سپردن كار به دست مردي ممالطه كار مانند مردونیه؛  )6نظم قشون ايران بههیچوجه
خوب نبود» .در تحلیل تعداد لشكر ايران در مقابل يونان نیز معتقد است كه نويسندگان
يوناني در عده سربازان خشايارشا مبالغه كردهاند و چنین ميگويد« :به قول هرودوت
اين عده از پنج میلیون نفر متجاوز است .البته اين مقدار را نميتوان باور كرد .ولي چون
ايرانیان به كثرت عدد اهمیت ميدادند شايد بتوان قبول كرد كه نیروي بري و بحري
بانضمام تبعه و خدمتگزاران به يکمیلیون نفر رسیده باشد .از اين يک میلیون پس از
موضوع كردن جاشوان كشتيها دويست هزار مرد جنگي ميماند» (مشكور226 :1363 ،
– )227
در غالب آثار ،مشكور كوشیده است تا به قول خود با روشي تحقیقي و منصفانه آثار
خود را به رشته تحرير درآورد؛ بهطور مثال در كتاب تاريخ شیعه و فرقههاي اسالم تا
قرن چهارم ،مشكور كوشیده است غالب اطالعات را كه يک متتبع و طالب معرفت
تاريخ تحوالت شیعه و فرقههاي اسالم در قرون اولیه هجري احتیاج دارد بهطور فشرده
و جامع و با روشي تحقیقي و منصفانه به رشته تحرير درآورد (مشكور )1 :1379 ،و يا
در كتاب نام خلیجفارس در طول تاريخ كوشیده است از روي مدارک تاريخي و متقن و
دنیاپسند كه سلسله روايات آنها از قرنها پیش تا به امروز ادامه دارد ،نام واقعي
خلیجفارس را معرفي كند ( .)1 :1355همچنین در كتاب خالصه اديان در تاريخ
دينهاي بزرگ از عبارت روش منطقي استفاده كرده است ( :1377سه) كه دقیقاً
مشخص نیست مقصودش از اين عبارت چیست؟ در كتاب دينكرد نیز گذشته از اينكه
تقريباً تمام اقوال خاورشناسان مغرب زمین آمده است ،از مطالب نويسندگان و مورخان
اسالمي اعم از عرب و ايراني راجع به اوستا و اخبار مجوس نیز با ذكر مأخذ و سند تا
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آنجا كه مؤلف دسترسي داشت استفادهشده است و در نگارش اين كتاب مؤلف كوشیده
است كه از روش تحقیقي معمول خود منحرف نشده و حتيالمقدور از مباحث تبلیغي
و خطابي كه احساسات منفي خوانندگان را تحريک ميكند احتراز جويد (مشكور،
 :1325دو)
بنابراين روش غالب در تاريخنگاري نظامي محمدجواد مشكور را بايد روش
توصیفي تحلیلي دانست كه بر اساس طیف گستردهاي از منابع شكلگرفته است .اين
امر برگرفته از روش تاريخنگاري اثباتي و تجربي است .در اين شیوه يا ارائه مدل
مكانیكي از انسان بر اساس مشاهدات و واقعیتهاي بیروني ،با استناد بر اسناد و مدارک
واقعي ،روابط علي بین حوادث تاريخي را پیدا و طبق آنها قضاوت مينمايند
(پورفیاض.)45 :1396 ،
نتیجهگیری
مورخان در دوره پهلوي با آشنايي از تحوالت بینشي و روشي غرب و با دستیابي به
روش و بینش و پیشفرضهاي علم سكوالر ،اقدام به تاريخنگاري نمودند .در اين
دوره ،روش اثباتگرايي و تجربي بهعنوان پارادايم غالب تاريخنگاري به كار گرفته شد
و افرادي چون محمدجواد مشكور از اين پارادايم در تبیین مسائل تاريخي استفاده
كردند .مورخان با اين پارادايم در تحقیقات تاريخي ،به نگارش تاريخ مبادرت نمودند و
سعي داشتند بدون دخالت اغراض و ذهنیت خود ،به قضاوت وقايع تاريخي بپردازند.
مشكور نیز بهعنوان يک مورخ پركار ،نمونه بسیار مناسبي براي پردازش و تحلیل
تاريخنگاري اثباتگرايي در اين دوره به نظر رسید .روش و بینشي كه مشكور در
تبیین مسائل تاريخي بهكاربرده ،در پارادايم اثباتگرايي جاي ميگیرد؛ يعني استفاده از
بنیانهاي معرفتي و روشي پوزيتويستها .چراكه مشكور به لحاظ هستيشناسي قائل
بهواقعگرايي (عمدتاً واقعگرايي سطحي) بود و به لحاظ معرفتشناسي محقق و
سوژههاي موردتحقیق را موجوديتهاي منفصل و جدا از يكديگر ميدانست كه از
يكديگر تأثیر و تأثر نميپذيرند و از منظر روششناسي قائل به روش توصیفي تحلیل
بود .همچنین با توجه به اينكه هر دو سبک سنتي قديم و جديد علم تاريخنگاري را
ميدانست ،ميتوان وي را حلقه اتصال بین تاريخنگاري سنتي و مدرن دانست.
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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 postPahlavi 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.
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