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فصلنامه ایران شناسی

تاریخ نگری و تاریخ نگاری َگردیزی
در زین االخبار

سیما فوالدپور
دانشجوی دکتری ایران شناسی
دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ــر  ــه نث ــی ب ــتقل تاریخ ــر مس ــتین اث ــزی، نخس ــخ گردی ــا تاری ــار ی ــن االخب زی
فارســی اســت و بــه همیــن دلیــل از اهمیــت زیــادی در پژوهــش هــای مربــوط 
ــل  ــه دلی ــن ب ــر همچنی ــن اث ــت. ای ــوردار اس ــی برخ ــگاری فارس ــخ ن ــه تاری ب
اهمیتــی کــه مؤلــف آن بــرای تاریــخ ایــران پیــش از اســام و فرهنــگ ایرانــی 
قائــل بــوده و اطاعــات خاصــی کــه در زمینــه فرهنــگ هــای مختلــف در اختیــار 
مخاطــب قــرار مــی دهــد، بســیار قابــل توجــه اســت. اگرچــه اطاعــات جانبــی 
مــا از ایــن کتــاب و مؤلــف آن، انــدک اســت امــا بــه دلیــل اهمیــت آن در ســیر 
تاریــخ نــگاری فارســی و ایرانــی، بــر آن شــدیم کــه بــر مبنــای خــود متــن، بــه 
بررســی تاریــخ نگــری و شــیوه تاریــخ نــگاری گردیــزی بپردازیــم تــا از ایــن راه، 
ــر آن را در ســیر  ــگاه و اث ــاب برســیم و هــم جای ــر از کت ــه شــناختی بهت هــم ب
تاریــخ نویســی ایــران، بهتــر درک کنیــم. انصــاف، ایجــاز، انتظــام و پیوســتگی از 
مهــم تریــن ویژگــی هــای تاریــخ نــگاری ایــن اثــر هســتند. دیــدگاه تقدیرگرایانــه، 
ــران و  ــت ای ــاهان و اهمی ــرا از از پادش ــون وچ ــی چ ــت ب ــه اطاع ــاد ب ــدم اعتق ع
اندیشــه ایرانــی نیــز از ویژگــی هــای تاریــخ نگــری گردیــزی بــه شــمار مــی آینــد. 

کلمات کلیدی
زین االخبار، تاریخ گردیزی، عبدالحی گردیزی، تاریخ نگری، تاریخ نگاری.
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مقدمه
ــی ــخ عموم ــده و تاری ــگارش درآم ــه ن ــال 442ق ب ــدود س ــار در ح ــن االخب ــا زی ــزی ی ــخ گردی  تاری

ــه  ــه« ب ــوان »طبق ــا عن ــج بخــش اول آن، ب ــن شــده اســت. پن ــوزده بخــش تدوی ــه در ن فشــرده ای اســت ک
تاریــخ ایــران پیــش از اســام، از تهمــورث و جمشــید تــا واپســین شــاهان ساســانی، اختصــاص دارد. »بــاب« 
ششــم و هفتــم کــه مفصــل تریــن بخــش هــای ایــن کتــاب هســتند، بــه اخبــار خلفــا و امــرای اســامی، از 
ــد. آخریــن رویــدادی کــه در ایــن بخــش بــه آن پرداختــه شــده،  ــاهلل مــی پردازن ــا القائــم ب پیامبــر اســام ت
ســلطنت امیرمســعود غزنــوی و درگیــری وی بــا تــرکان ســلجوقی اســت. مهــم تریــن بخــش ایــن کتــاب از 
نظــر تاریخــی، همیــن دو بــاب اســت؛ خصوصــاً بخــش مربــوط بــه امــرای خراســان کــه بــه دلیــل دسترســی 
مؤلــف بــه کتــاب گمشــده ابوعلــی ســامی، اخبــار والة خراســان، و بخــش مربــوط بــه غزنویــان کــه بــه دلیــل 
همزمانــی بــا مؤلــف، اطاعــات دســت اولــی در اختیــار مخاطــب قــرار مــی دهنــد. از بــاب هشــتم بــه بعــد، 
ســاختار کتــاب بــه نوعــی دایــرة المعــارف، شــبیه بــه آثــار ابوریحــان بیرونــی، تغییــر مــی کنــد؛ بــه بررســی 
تواریــخ دیگــر و اعیــاد گــروه هــای مختلــف، ماننــد جهــودان و مجوســان و ترســایان، مــی پــردازد؛ و دربــاره 
ــل توجــه و  ــن بخــش یکــی از وجــوه قاب ــات ای ــد. اطاع ــی ده ــح م ــف توضی ــوام مختل ــارف و انســاب اق مع
اهمیــت تاریــخ گردیــزی اســت. همچنیــن در ایــن کتــاب از صدهــا آبــادی و شــهر نــام بــرده شــده کــه در 
حــوزه مطالعــات جغرافیــای تاریخــی، از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار هســتند. عــاوه بــر اهمیــت تاریخــی 
ایــن کتــاب، جایــگاه آن بــه عنــوان نخســتین اثــر تاریخــی مســتقل بــه زبــان فارســی و نقــش آن در تاریــخ 

تحــول نثــر فارســی، از دیگــر دالیلــی اســت کــه پرداختــن بــه آن را حائــز اهمیــت مــی ســازد. 
از نویســنده زیــن االخبــار، جــز آنچــه در کتابــش آمــده و خــود را در فصــل نوزدهــم، عبدالحــی بــن الضحــاک 
بــن محمــود گردیــزی معرفــی کــرده، اطــاع بیشــتری نداریــم. نــام کتــاب و نویســنده آن، در پشــت جلــد 
یکــی از دو نســخه خطــی موجــود ایــن کتــاب آمــده اســت. تصحیــح و انتشــار ایــن اثــر، مســیر پرفرازونشــیبی 
را طــی کــرده و تــا مدتهــا فقــط بخــش هایــی از آن منتشــر شــده بــود تــا زمانــی کــه عبدالحــی حبیبــی، بــر 
اســاس دو نســخه آکســفورد و کمبریــج، تصحیــح و تحشــیه آن را بــر عهــده گرفــت. پــس از وی نیــز رحیــم 

رضــازاده ملــک ایــن کتــاب را در ســال 1384 بازتصحیــح و منتشــر کــرده اســت. 

1( تاریخ نگری
ــورد  ــخص و م ــی مش ــا تعریف ــده، ام ــه ش ــی ارائ ــف متفاوت ــون تعاری ــا کن ــری« ت ــخ نگ ــوم »تاری ــرای مفه ب
ــم،  ــورد نظــر داری ــخ نگــری م ــه از تاری ــن مقال ــا در ای ــه دســت داده نشــده اســت. آنچــه م ــت ب ــاق اکثری وف
ــه تاریــخ و چیســتی و چگونگــی آن اســت کــه از خــال نقــل قــول هــا و اظهــار نظرهــای  ــف ب نگــرش مؤل
ــی از ــاب و تابع ــر نویســنده ای، بازت ــری ه ــخ نگ ــی اســت. تاری ــل ردیاب ــوادث، قاب ــل ح ــی تعلی  وی و چگونگ

ــن اســام و  ــم دی ــزی، از دو عنصــر مه ــی در روزگار گردی ــان ایران ــه جه ــا ک ــی اوســت، و از آنج ــان بین جه
ــم  ــری وی خواهی ــخ نگ ــی تاری ــه بررس ــاحت ب ــن دو س ــز در ای ــا نی ــود، م ــه ب ــی تشــکیل یافت ــگ ایران فرهن

ــت.  پرداخ

1ـ1( معرفت دینی
ــر ســر مســائل عقیدتــی در جامعــه اســامی آغــاز شــد کــه  پــس از رحلــت پیامبــر)ص(، بحــث و مناقشــه ب
اولیــِن آنهــا دربــاره موضوعاتــی چــون جانشــینی پیامبــر)ص( یــا امامــت، قـِـَدم و حــدوث، و جبــر و اختیــار بــود 
ــد و فرهنــگ هــای دیگــر، ایــن  ــا عقای ــا گســترش فتوحــات و آشــنایی مســلمانان ب )ترکمنــی آذر، 1395: ق(. ب
مناقشــات اشــکال مختلفــی بــه خــود گرفتنــد، بــه صــورت فـِـَرِق مختلــف کامــی و فقهــی نمــود یافتنــد و بــه 

بارزتریــن وجــوه معرفــت دینــی نــزد اندیشــمندان مســلمان تبدیــل شــدند.
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1ـ1ـ1( علم کالم
منطقــه ای کــه گردیــزی در آن مــی زیســته، از مهــم تریــن کانــون هــای تفکــر ماتُریــدی بــوده و بــه همیــن 
ــر افــکار و تاریــخ نگــری وی داشــته اســت.  دلیــل مــی تــوان حــدس زد کــه ایــن تفکــر بیشــترین تأثیــر را ب
ماتریدیــه فرقــه ای کامــی بــود کــه قصــد داشــت حــد میانــه کام معتزلــی و اشــعری را نگــه دارد و پیــروان 
ایــن مکتــب گاهــی بــه اصــل تقدیــر مطلــق و گاهــی بــه اهمیــت تدبیــر انســان اشــاره داشــته انــد )همــان، 25(.

گردیــزی گرچــه در جــای جــای کتــاب خــود بــه تعلیــل حــوادث مــی پــردازد؛ ولــی ایــن تعلیــل بیشــتر جنبــه 
ماورایــی دارد و در بســیاری مواقــع، دلیــل اتفاقــات را جــادو، معجــزه، حــوادث اســاطیری و گاهــی حــوادث 
طبیعــی دانســته اســت. از دیگــر ســو، وی رفتــار و اعمــال افــراد انســانی و حــّکام را در وقــوع حــوادث مؤثــر 
مــی دانــد و گاهــی از تدبیــر مــردم و تأثیــر آنهــا در پایــان دادن بــه ظلــم یــاد مــی کنــد؛ امــا ایــن تدبیــر نیــز 
کاری نیســت جــز دعــا کــردن بــه درگاه خداونــد. بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان گفــت کــه از نظــر وی، خواســت 

مــردم نیــز از طریقــی ماورایــی جــاری شــده و اعتقــاد بــه تقدیــر در آن بــه چشــم مــی خــورد. 
همچنیــن در زیــن االخبــار، بارهــا بــا عبـــاراتی نظیــر »قضــا آمــده بــود، هیــچ نتوانســت کــرد« یـــا »هنــوز 
قضــا نیامــده بــود« برخــورد مــی کنیــم کــه بیانگــر اهمیــت تقدیــر نــزد گردیــزی اســت. عــاوه بــر ایــن، وی 
هــر کجــا از تعلیــل زمینــی حــوادث بازمــی مانــد، آن را »آســمانی« تعبیــر مــی کنــد. از کنــار هــم قــرار دادن 
 ایــن شــواهد، مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه گردیــزی احتمــاالً پیــرو یــا متمایــل بــه مکتــب کامــی ماتریــدی

بوده است. 

1ـ1ـ2( علم فقه
»علــم فقــه مــی توانــد راهنمــای زندگــی جمعــی جامعــه اســامی باشــد و بدیــن لحــاظ مــی توانــد بــا تاریــخ 
کــه گــزارش هایــی اســت از زندگــی جمعــی بشــر، رابطــه ای تنگاتنــگ داشــته باشــد.« )ترکمنــی آذر، 1395: 31( 
یکــی از مباحــث مهــم مطروحــه در ایــن مقولــه، مســأله اداره و فرمانروایــی بــر جامعــه اســامی اســت کــه 
خصوصــاً موجــب بــه وجــود آمــدن فــرق مختلــف فقهــی شــده و مســأله جانشــینی پیامبــر و امامــت از مســائل 
مــورد مناقشــه آنهاســت. در تاریــخ نیــز مســأله حکومــت از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و ســوگیری و 

اظهــار نظرهــای نویســنده مــی توانــد در تشــخیص فرقــه مــورد اعتقــاد وی مؤثــر باشــد. 
ــدل و داد را  ــه وی، ع ــت ک ــوان دریاف ــا، میت ــّکام و خلف ــورد ح ــزی در م ــای گردی ــار نظره ــال اظه از خ
الزمــه اطاعــت رعیــت از پادشــاه مــی دانستـــه و اعتقـــادی بــه اطاعـــت بــی چــون وچــرا از پادشــاهان نداشــته؛ 
بلکــه قیـــام در برابــر حـــاکم فـــاجر و ظالــم را مجـــاز مــی دانســته اســت. از آنجــا کــه ایــن خصوصیــات، جــزو 
 مشــترکات ســه فرقــه حنفــی، معتزلــی و مــاوردی هســتند و خــوِد گردیــزی اشــاره مســتقیمی بــه مذهب خود

نمی کند؛ نمی توان به قطع و یقین عقیده و مکتب فقهی وی را مشخص کرد. 
ــرای  ــه ب ــب خلیف ــوا از جان ــد و ل ــان و عه ــزی، فرســتادن فرم ــه گردی ــم ک ــه توجــه کنی ــن نکت ــه ای ــد ب بای
 امیــران ایرانــی را بــه رســمیت مــی شناســد، از ارتبــاط خلیفــه و محمــود غزنــوی بــه نیکــی یــاد مــی کنــد و

ــوی  ــت دنی ــاری حکوم ــن پذیرفت ــی آورد. ای ــه شــمار م ــی ب ــای مذهب ــگ ه ــره جن ــای وی را در زم ــگ ه جن
در کنــار و زیــر لــوای حکومــت دینــی خلیفــه، از ویژگــی هــای بــارز نظریــه پــردازی هــای اخباریانــی چــون 
امــام محمــد غزالــی و امــام الحرمیــن جوینــی اســت کــه از مقبولیــت خاصــی در دوره نزدیــک بــه گردیــزی 

برخــوردار بــوده انــد و بــه نظــر مــی رســد بــر وی تأثیــر گذاشــته باشــند. 
انتقــاد گردیــزی از دوران حکومــت آل بویــه و اعتــراض وی بــه خلــع خلیفــه، شــواهد مســتدلی هســتند کــه 
ثابــت مــی کننــد وی قطعــاً شــیعه نبــوده و تمایلــی بــه ایــن فرقــه نداشــته اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
وی در کتــاب خــود بارهــا بــه حضــرت علــی)ع( و اهــل بیــت اظهــار ارادت مــی کنــد. همچنیــن بــه جایــگاه 
ــه کار ــان تنــدی ب ــام هــا، زب ــا تحــرکات و قی ــف ی ــرق مختل ــاره ف ــژه دارد و هیچــگاه درب  ابومســلم توجــه وی
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نمی گیرد که نشانگر انصاف و اعتدال وی است. 

1ـ1ـ3( ادیان ایران باستان
ــد و در  ــه دادن ــود ادام ــات خ ــه حی ــز ب ــام نی ــس از اس ــن زرتشــتی، پ ــاً دی ــتان، خصوص ــران باس ــان ای ادی
فرهنــگ جامعــه ایــران نقــش ایفــا کردنــد. بنابرایــن توجــه کــردن یـــا نکــردن بــه آنهــا توســط یــک مــورخ، 
ــدون  ــه معـــرفت دینــی نشــأت مــی گیــرد. گردیــزی در ایــن مــورد نیــز ب از بینــش و دیـــدگاه او نســبت ب
تعصــب عمــل کــرده و در بخــش مربــوط بــه ایــران باســتان، توضیحاتــی دربــاره ادیــان ایرانــی از جملــه دیــن 
زرتشــتی، مانویــت و مزدکــی، ارائــه کــرده و بــه ویــژه در بــاب ســیزدهم و چهاردهــم کتــاب خــود، بــه تفصیــل 

و بــدون ســوگیری منفــی، بــه تشــریح اعیــاد و رســم هــای مغــان پرداختــه اســت. 

1ـ2( اندیشه ایرانی
زیــن االخبــار کهــن تریــن تاریــخ مســتقل بــه نثــر فارســی اســت و همیــن نکتــه، نشــان دهنــده اهمیــت ایــران 
و اندیشــه ایرانــی در ذهــن مؤلــف آن مــی توانــد باشــد. گردیــزی فصــول نخســتیِن کتــاب خــود را بــه تاریــخ 
ایــران پیــش از اســام اختصــاص داده و آن را بــر اســاس اســاطیر ایرانــی از تهمــورث و جمشــید آغــاز کــرده؛ 
پــس از پرداختــن بــه کیانیــان و ملــوک طوایــف، بــه تاریــخ ساســانیان و اکاســره پرداختــه؛ و ســپس در فصولی 
ــن شــکل از ترکیــب فصــول و  ــان کــرده اســت. ای ــه اختصــار بی ــوک اســام را ب ــا و مل ــخ خلف ــه، تاری جداگان
مطالــب، اهمیــت عنصــر ایرانــی و ایرانــی گرایــی وی را در کنــار اســام گرایــی نشــان  مــی دهــد و بیانگــر ایــن 
مطلــب اســت کــه گردیــزی بــه اندیشــه ایرانــی تعلــق و وابســتگی داشــته و ای بســا کــه قصــد وی از تألیــف 
زیــن االخبــار نیــز، همــراه کــردن تاریــخ ایــران و اســام بــا یکدیگــر بــوده باشــد. وی در اثــر خــود، کــه بــه 
نوعــی تــداوم جریانــی اســت کــه بلعمــی آغــاز کــرده بــود، تــاش مــی کنــد تــا تاریــخ دو قــوم ایرانــی و عــرب 

را در مــوازات یکدیگــر و ســازگار و هماهنــگ بــا هــم بیــان کنــد )شــعبان زاده لمــر، 106(.
 گرچــه ابــواب پایانــی تاریــخ گردیــزی، بــه آثــار ابوریحــان بیرونــی شــباهت دارنــد و از آنهــا بهــره

جســته انــد امــا بایــد توجــه داشــت کــه »گردیــزي درســت نقطــه مقابــل بیرونــي اســت. اثــرش را بــه زبــان 
فارســي مــي نویســد. آداب و رســوم ایــران باســتان را بــه نقــل از بیرونــي بــدون هیــچ گونــه ارزش داوري نقــل 
ــاي تاریخــي - سیاســِي  ــا اندیشــه ه ــل ب ــزي در تقاب ــن اندیشــه تاریخــی - سیاســي گردی ــد. بنابرای ــي کن م
ــوري،  ــد دیِن ــگار مانن ــي ن ــِي عرب ــي برخــي مورخــان ایران ــگاري بلعمــي و حت ــخ ن ــي و در راســتاي تاری بیرون
طبــري، ابــن مســکویه و ثعالبــي در قــرون نخســتین اســامي بهتــر قابــل درک اســت. آنــان بــا وجــود آنکــه 
کتــاب هــاي خــود را بــه زبــان عربــي نگاشــتند، خــودآگاه یـــا ناخــودآگاه ایــران پیــش از اســام را بــه ایــران 
پــس از اســام پیونــد زدنــد و تاریــخ ملــي و هویــت ایرانــي را بــه طــور مــداوم و فعــال در عرصــه تاریــخ زنــده 

نــگاه داشــتند.« )همــان، 105(
ــه  ــت، بیشــتر ب ــال یاف ــه دوران اســامی انتق ــتان ب ــران باس ــگ ای ــه آنچــه از اندیشــه و فرهن ــم ک ــی دانی م
ــه تصویــر آرمانــی پادشــاه و  ــود کــه موضــوع بیشــتر آنهــا ب واســطه ترجمــه اندرزنامــه هــا و خداینامــه هــا ب
نظــام پادشــاهی ایــران اختصــاص داشــته اســت. بنابرایــن عــاوه بــر اتفاقــات و وقایــع تاریــخ -چــه اســاطیری 
 و چــه تاریخــی- آنچــه در ایــن زمینــه اهمیــت دارد، بــه تعریــف پادشــاهی آرمانــی و ســاختار جامعــه مربــوط

مــی شــود. ایــن گونــه مطالــب، عــاوه بــر بخــش مربــوط بــه ایــران باســتان، در اظهــار نظرهــای گردیــزی در 
تاریــخ دوره هــای بعــد نیــز قابــل ردیابــی اســت. 

1ـ2ـ1( نظام پادشاهی ایرانی
ــداوم و  ــاهان را در ت ــد، پادش ــی ده ــه م ــتان ارائ ــران باس ــخ ای ــاطیر و تاری ــه از اس ــرحی ک ــزی در ش گردی
 ادامــه یکدیگــر مــی دانــد. وی همچنیــن در بررســی خــود، ارتباطــی میــان اســاطیر ایـــرانی و ســامی برقــرار
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مــی کنــد و برخــی پیامبــران را بــا پادشــاهان ایـــرانی همــدوره مــی دانــد؛ و بدیــن ترتیــب، تــداوم تاریــخ و 
ــه نوعــی تبییــن مــی کنــد. نظــام پادشــاهی در دوره پــس از اســام را نیــز ب

ــه  ــی پادشــاهی عــادل و قدرتمنــد اســت کــه ب ــی، شــاه آرمان ــا اندیشــه ایران ــق ب ــزی، در تطاب از نظــر گردی
ــروع ــدرت را مش ــای ق ــر مبن ــت ب ــه حکوم ــتیابی ب ــذارد. وی دس ــی گ ــرام م ــتگان احت ــنن گذش  آداب و س

مــی دانــد و بــرای تبییــن ایــن مســأله، بهــرام و اشــکانیان را مثــال مــی زنــد و معتقــد اســت همــان طــور کــه 
آنهــا بــه حکومــت رســیدند، هــر فــرد دیگــری کــه قــدرت کافــی داشــته باشــد، مــی توانــد پادشــاهی کنــد. وی 
همچنیــن اذعــان دارد کــه بــی عدالتــی موجــب ازهــم گســیختگی امــور و منجــر بــه ســقوط پادشــاه مــی شــود 
و در ایــن راســتا، ســقوط یزدگــرد را بــا مــرگ هــادی عباســی بــر اثــر برادرکشــی، مقایســه مــی کنــد. البتــه 
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن مــوارد مانــع از ایــن نمــی شــود کــه وی بــه اهمیــت نــژاد پادشــاهان تأکیــد کنــد 

و در مــوارد متعــدد، پادشــاهان بــد را از نــژاد دشــمنان غیرپارســی، چــون تــرکان و دیــوان، بدانــد.  
ــت  ــه اهمی ــا، ب ــه آن ه ــاطین و رابط ــا و س ــش خلف ــه نق ــه ب ــا توج ــامی ب ــا در دوره اس ــه تنه ــزی ن گردی
پیوســتگی دیــن و دولــت اشــاره مــی کنــد؛ بلکــه ایــن پیوســتگی را بــه عنــوان ســنتی ایرانــی، در دوره هــای 
ــردازد و ــی پ ــن اندیشــه م ــن ای ــه تبیی ــز، ب ــاهی هرم ــف پادش ــل ضع ــد و در تعلی ــی ده ــز بســط م ــل نی  قب

بی توجهی وی به مسائل دینی را دلیل کاهش قدرت وی می داند. 
عنصــر مهــم دیگــر در نظــام حکومتــی ایــران باســتان، وزیــر اســت و گردیــزی بــه ایــن مهــم اشــراف کامــل 
ــه وزرای عباســیان و نقــش  ــه تنهــا ب ــل اســت. در همیــن راســتا، وی ن ــادی قائ ــرای آن اهمیــت زی دارد و ب
مهــم خانــدان برمکیــان و کامگاریــان مــی پــردازد، بلکــه بــرای پیامبــران نیــز وزرایــی معرفــی مــی کنــد و از 
جملــه، ابوبکــر را وزیــر پیامبــر)ص( بــه شــمار مــی آورد. ایــن نکتــه عــاوه بــر اینکــه اهمیــت جایــگاه و نقــش 
تاریخــی وزیــر در دیــدگاه و تاریــخ نگــری گردیــزی را نشــان مــی دهــد، مــی توانــد بــه نوعــی تــاش وی بــرای 

پیونــد میــان عناصــر ایرانــی و اســامی بــه شــمار بیایــد.

1ـ2ـ2( نظریه اجتماعی ایرانیان
»در اندیشــه ایرانــی، جامعــه بــر ســه رکــن اساســی لشــکر، رعیــت و خزانــه اســتوار اســت کــه هــر ســه بــه 
هــم وابســته انــد و میانشــان پیونــدی منطقــی و جدایــی ناپذیــر برقــرار اســت. در رأس ایــن ســه رکــن، شــاه 
قــرار دارد کــه ایجــاد تــوازن میــان ســه رکــن از وظایــف اوســت. در نــگاه ایرانیــان، شــاه بــرای برقــراری امنیت 
ــه موقــع پرداخــت  ــد مواجــب آنهــا را ب ــرای داشــتن لشــکری مطیــع و کارآمــد، بای ــه لشــکر نیــاز دارد و ب ب
کنــد کــه شــرط آن، پــر بــودن خزانــه اســت. خزانــه را نیــز رعیــت تأمیــن مــی کنــد؛ از ایــن رو، رعایــت حــال 

رعیــت و عمــران و آبادانــی جامعــه، تأمیــن کننــده منافــع اوســت.« )ترکمنــی آذر، 1392: 109(
ــت  ــزوم رعای ــه ل ــر او  مشــهود اســت و همــه جــا ب ــه وضــوح در اث ــزی ب ــد گردی ــه از دی ــن نظری اهمیــت ای
 حــال رعیــت و عدالــت پادشــاه اشــاره مــی کنــد کــه البتــه دیــدگاه رایــج زمــان وی و متأثــر از اندیشــه ایرانــی

بــوده اســت؛ امــا بــه طــور خــاص بایــد اشــاره کــرد کــه وی ذیــل تاریــخ جمشــید اســطوره ای، ســاختار جامعــه 
ایرانــی را توضیــح مــی دهــد و بــه جزئیــات آن اشــاره مــی کنــد و بدیــن ترتیــب، پیونــدی دیگــر، میــان جامعــه 
اســامی و ایــران پیــش از اســام برقــرار مــی ســازد کــه پایــه آن نشــان دادن ریشــه هــای ایــن طــرز فکــر 

مبتنــی بــر جایــگاه رعیــت و لــزوم توجــه بــه آنهــا و تبییــن ســاختار جامعــه ایرانــی اســت. 

2( تاریخ نگاری
همــان طــور کــه پیــش از ایــن ذکــر کردیــم، تاریــخ گردیــزی بــه عنــوان نخســتین اثــر تاریخــی مســتقل بــه 
نثــر فارســی، در بررســی تاریــخ نــگاری فارســی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. بــه همیــن دلیــل، بررســی 
ــگاری فارســی و هــم  ــگاری گردیــزی در ایــن اثــر، هــم در مطالعــه ســیر کلــی تاریــخ ن شــیوه هــای تاریــخ ن

بــرای شــناخت بهتــر تاریــخ نگــری وی، اهمیــت دارد. 
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2ـ1( تعریف تاریخ
ــخص ــی مش ــه خوب ــده، ب ــود برگزی ــاب خ ــرای کت ــه ب ــی ک ــزی، از نام ــر گردی ــخ از نظ ــی تاری ــوع اصل  موض

ــه ایــن اشــاره  ــام کتــاب خــود، ب ــرای ن ــا انتخــاب واژه »اخبــار« ب ــه نظــر مــی رســد کــه وی ب مــی گــردد. ب
ــه جامعــه اســت.  ــخ از نظــر او، شــرح حــال جوامــع انســانی و رخدادهــای مبتاب داشــته کــه تاری

ــر  ــورد نظ ــی و م ــدف اصل ــم از ه ــی توانی ــی دارد، نم ــاب افتادگ ــدای کت ــه ابت ــل ک ــن دلی ــه ای ــفانه ب متأس
ــیوه ــب و ش ــه مطال ــه ب ــا توج ــی ب ــم ول ــت آوری ــه دس ــی ب ــاع قطع ــش اط ــگارش تاریخ ــزی در ن  گردی

ــای  ــوان احی ــی ت ــل شــده اســت، م ــی قائ ــت ایران ــرای گذشــته و هوی ــه ب ــی ک ــاب و اهمیت ــدی کت فصــل بن
ــمار آورد.  ــه ش ــم وی ب ــداف مه ــی از اه ــی را یک ــت ایران هوی

ــه و  ــای موعودگرایان ــه اندیشــه ه ــک، ب ــاب، مصحــح آن، رضــازاده مل ــن کت ــف ای ــزه وی در تألی ــاره انگی درب
هــزاره گرایانــه اشــاره کــرده؛ امــا »ایــن "گمانــه" بــا نوشــته گردیــزي هــم خوانــي نــدارد. او هیــچ آه و افسوســي 
ــلمانان  ــگي مس ــلط همیش ــد و آرزوي تس ــي ده ــر نم ــن س ــران زمی ــر ای ــان ب ــلط آن ــان و تس ــورش تازی از ی
عــرب بــر "ایرانشــهر" را دارد. بــه نوشــته او »مســلمانان ایرانشــهر بگرفتنــد و تــا بدیــن غایــت ایشــان دارنــد 
 و تــا قیامــت ایشــان خواهنــد داشــت؛ مبّنــة اللــه تعالــی«. گردیــزي مورخــي ایــران- اســام گراســت. بــه نظــر

ــه عکــِس عتبــي  ــزي ب ــزي را توضیــح داد. گردی ــخ گردی ــوان تاری ــا عوامــل سیاســي نمــي ت مــي رســد کــه ب
ــیار  ــدرت بس ــي/ ق ــخ سیاس ــتن تاری ــت. در نوش ــوي نیس ــدان غزن ــازي خان ــاودان س ــدد ج ــي درص و بیهق
"خونســرد" اســت و جهــت گیــري هــاي ارزشــي و عاطفــي از خــود نشــان نمــي دهــد. )بــازورث، 48( و احساســات 
 و عواطــف در رونــد تحریــر تاریــخ ایــن خانــدان چنــدان بــه چشــم نمــي خــورد. بنابرایــن گردیــزي، تاریــخ و

تاریخ نگاري را در جهت مشروعیت سیاسي خاندان ترک تبار به کار نمي گیرد.« )شعبان زاده لمر، 104(

2ـ2( منابع خبری
ــواردی  ــه طــور خــاص، جــز م ــد و ب ــع خــود اشــاره مــی کن ــه مناب ــر ب ــب، کمت ــگام نقــل مطال ــزی هن گردی
انــدک، اهمیتــی بــرای ذکــر منابــع مکتــوب خــود قائــل نیســت امــا متخصصــان امــر، رد و نشــان برخــی از 
منابــع وی از جملــه آثــار ابوزیــد بلخــی، ابــن خردادبــه، ابــن مقفــع، جیهانــی و بیرونــی را در آثــار او تشــخیص 
ــد. یکــی از منابــع مکتــوب مهــم گردیــزی، کتــاب مفقــود  اخبــار والة خراســان اســت کــه در بـــخش  داده ان
مربــوط بــه امـــرای خراســان از آن اســتفاده کــرده و اطاعـــات بـــاارزشی از آن بــه دســت مـــا رســانده اســت. 
ــه خصــوص در  ــه »کتــاب هــای قدیــم« اشــاره کــرد کــه وی ب ــع مکتــوب گردیــزی، میتــوان ب از دیگــر مناب
فصــول پنجگانــه نخســت کتــاب خــود از آنهــا اســتفاده کــرده ولــی نــام و نشــان آنهــا را بــه وضــوح مشــخص 
نکــرده اســت. ایــن کتــاب هــا مــی تواننــد بخشــی از ادبیــات دینــی زرتشــتی باشــند کــه از طریــق آنهــا بــه 
اســاطیر ایــران باســتان، دسترســی یافتــه اســت. همچنیــن مــی تــوان حــدس زد کــه وی بــه طــور مســتقیم 
یــا غیرمســتقیم و بــه وســیله منابــع دیگــر، از مطالــب خداینامــه هــا و تذکــره هــای قدیمــی بهــره بــرده اســت. 
وی همچنیــن، در جــای جــای کتــاب خــود، از عبــارت »شــنیده شــده اســت« و »گفتــه شــده اســت« اســتفاده 
ــات دوســتان و ماننــد آن هاســت  ــع شــفاهی و شــنیده هــا و روای مــی کنــد کــه بیـــانگر بهــره گیــری از مناب
ــده اشــاره ــه گوین ــه وی ب ــدودی ک ــوارد مع ــرد. یکــی از م ــام نمــی ب ــار، معمــوالً ن ــن اخب ــده ای ــا از گوین  ام

مــی کنــد، از عبــارت »مغــان مــی گوینــد« اســتفاده کــرده که مشــخص می ســازد مغـــان زرتشــتی منبــع اطاع 
وی هســتند امـــا نمــی تــوان مطمئــن بــود کــه ایـــن اطــاع را بــه صــورت شفـــاهی از آنهــا کســب کرده باشــد، 
بلکــه ممکــن اســت ایــن جملــه بــه آثــار مکتــوب زرتشــتیان اشــاره داشــته باشــد. گردیــزی خــود معتبرتریــن 
 اخبــار کتابــش را بخــش مربــوط بــه دوره غزنویــان مــی دانــد، زیــرا حــوادث مربــوط بــه آن را بــه »رأی العیــن«

دیده است و این عبارت می تواند اشاره به استفاده وی از منابع دیداری باشد. 
ایجــاز یکــی از ویژگــی هــای تاریــخ نــگاری گردیــزی اســت. بــه همیــن دلیــل، وی معمــوالً بــه یــک روایــت 
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 از یــک رخــداد قناعــت مــی کنــد و اشــاره ای بــه روایــات متعــدد یــا دلیــل برگزیــدن روایــت منقــول خــود
نمــی پــردازد. در ارتبــاط بــا راویــان اخبــار نیــز، وی معتقــد اســت کــه مــردم هــر قومــی قابــل اعتمادتریــن 
راویــان اخبــار خــود هســتند و گاهــی بــه نظــر مــی رســد بــا تأکیــد بــر عبــارت »گوینــد و بعضــی گوینــد«، 

بــه متواتــر بــودن اخبــار منقــول خــود اشــاره مــی کنــد امــا بــه نقــد ایــن اخبــار نمــی پــردازد. 
زیــن االخبــار شــاهدی مبنــی بــر اینکــه گردیــزی از روش مقابلــه و مقایســه بــرای ســنجش صحــت اخبــار 
اســتفاده کــرده باشــد، در اختیــار مــا نمــی گــذارد امــا بــا توجــه بــه معقــول بــودن بیشــتر اخبـــار ایــن کتــاب، 
ــت. وی  ــرده اس ــودداری ک ــی خ ــاده و عجیب ــارق الع ــر خ ــه خب ــل هرگون ــه وی از نق ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
همچنیــن بــاب هشــتم کتــاب خــود، اســتخراج تاریــخ هــا از یکدیگــر، را بــه گاهشــماری اختصــاص داده کــه 
شــامل مطابقــت تاریــخ رومــی و هجــری و تاریــخ هنــدوان و ایــران قدیــم اســت )ترکمنــی آذر، 1392: 92( و بــه 

نظــر مــی رســد ایــن روش را در بررســی اطاعــات خــود نیــز بــه کار بــرده باشــد. 

2ـ3( شاخصه های تاریخ نگاری
گردیــزی بیشــتر اطاعــات کتــاب خــود را بــه شــیوه کتابخانــه ای گــردآوری و مطالب خــود را حــول موضوعات 
ــب کتــاب خــود، بیشــتر از روش ترکیبــی بهــره جســته و  ــه مطال مشــخص تدویــن کــرده اســت. وی در ارائ
ــه ــی از آن، ارائ ــی کل ــه صــورت مفهوم ــع آوری و ب ــک موضــوع را جم ــون ی ــدد پیرام ــار متع ــث و اخب  احادی

کــرده اســت. همچنیــن بهــره گیــری وی از جــداول متعــدد و مفصــل در ارائــه مطالــب، بســیار چشــمگیر اســت 
کــه دسترســی بــه اطاعـــات را آســان تــر و ســریع تــر مــی کنــد و بــر ایجـــاز ســخن مــی افزایــد. همچنیــن باید 
اشــاره کنیــم کــه وی بــا جـــدا کــردن موضوعـــات فصــول و بــاب هــای کتـــاب خــود، بــه نوعــی از روش طبقــه 

بنــدی نیــز در ارائــه مطالــب اســتفاده کــرده اســت. 
ــل ــجام قاب ــام و انس ــر از انتظ ــن اث ــه ای ــده ک ــب ش ــار، موج ــن االخب ــزی در زی ــب گردی ــه مطل ــیوه ارائ  ش

ماحظــه ای برخــوردار باشــد. همچنیــن ایجـــاز و اختصــار، یکــی دیگــر از ویژگــی هــای بــارز تاریــخ نــگاری 
اوســت. وی در ذیــل هــر فــرد از هــر طبقــه، تنهــا بــه جنــگ هــا و اتفاقــات مهــم دوران وی اشــاره مــی کنــد و 
کمتــر بــه بیــان جزئیــات مــی پــردازد. ایــن ویژگــی در بخــش هــای نخســت کتــاب، چشــمگیرتر اســت امــا در 

بخــش هــای متأخرتــر، اطاعــات احتمــاالً بــه دلیــل دســت اول بــودن، مفصــل تــر ارائــه شــده انــد. 
از دیگــر شــاخصه هــای تاریــخ نــگاری گردیــزی، مــی تــوان بــه پیوســتگی حــوادث تاریخــی اشــاره کــرد؛ بــه 
ایــن معنــا کــه وی بــا بیــان تاریــخ دقیــق وقایــع و کنــار هــم قــرار دادن آنهــا و برقــراری ارتبــاط بیــن حــوادث 
مختلــف، تاریــخ را بــه صــورت یــک کل منســجم و بــه هــم پیوســته ترســیم کــرده کــه اجــزاء مختلــف آن در 
عیــن اســتقال، بــه یکدیگــر پیوســته و وابســته هســتند. بــه عنــوان مثــال، وی در بیــان تاریــخ ایــران باســتان 

و تاریــخ اســاطیری آن، پیونــدی نیــز بــا اســاطیر ســامی و تاریــخ انبیــا برقــرار کــرده اســت. 
همچنیــن، انصــاف و میانــه روی گردیــزی در نقــل وقایــع تاریخــی و خــودداری وی از اظهــار نظرهــای متعصبانه 
و عاطفــی، قابــل توجــه اســت. وی حتــی بــا وجــود وابســتگی بــه دربــار غزنویــان، کمتــر از آنهــا جانــب داری 
ــروز  ــان ب ــداری خاصــی از غزنوی ــه، طرف ــا آل بوی مــی کنــد و جــز در یکــی دو مــورد، آن هــم در مخالفــت ب
ــن در  ــدارد. وی همچنی ــی ن ــز ابای ــد نی ــژاد دانســتن دشــمنان و پادشــاهان ب ــرک ن ــی از ت ــد و حت نمــی ده
 مــورد افــراد مختلــف، نظــر خــود را بــدون منفعــت طلبــی و مصلحــت اندیشــی مطــرح مــی کنــد و بــه نظــر

نمی رسد قصدی مبنی بر مشروعیت سازی برای حکومت متبوع خود داشته باشد. 

نتیجه گیری

گرچــه زیــن االخبــار بــه عنــوان یــک کتــاب تاریــخ شــناخته مــی شــود، امــا بایــد فوایــد آن را بســیار بیــش از 
یــک تاریــِخ ِصــرف دانســت. ایــن کتــاب کــه توســط نویســنده ای عالــم و منصــف بــه رشــته تحریــر درآمــده، 
از جنبــه هــای مختلفــی حائــز اهمیــت اســت. گردیــزی بــه عنــوان یــک مــورخ، بــه فرهنــگ ایرانــی و اســامی 
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ــرازی ایــن دو  ــر در نزدیکــی و هــم ت ــا کتــاب خــود، گامــی مؤث ــدازه اهمیــت مــی داده اســت و ب ــه یــک ان ب
ــس از اســام و  ــش و پ ــران پی ــخ ای ــل تاری ــه نق ــراف ب ــع االط ــدی جام ــا دی ــته اســت. وی ب ــگ برداش فرهن
معرفــی فرهنــگ هــای مختلــف مرتبــط بــا ایــن منطقــه مــی پــردازد و اطاعــات درخــور توجهــی در اختیــار 
ــگارش ایــن کتـــاب نیــز از دیگــر عواملــی اســت کــه ــرای ن ــان فارســی ب  مخاطــب مــی گــذارد. گزینــش زب

مــی تــوان بــر مبنـــای آن، بــاور داشــت کــه قـــصد گردیــزی از تاریــخ نــگاری، بازیابــی هویــت ایرانــی در بطــن 
هویــت اســامی بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل، بررســی تاریــخ نگــری و تاریــخ نــگاری وی بســیار اهمیــت دارد. 

وی در نــگارش تاریــخ خــود نیــز متفــاوت عمــل کــرده اســت؛ ایجــاز، انســجام و انتظــام، ویژگــی هــای بــارز اثــر 
وی هســتند کــه در فصــل بنــدی هــا و اســتفاده قابــل توجــه او از جــدول، بــه خوبــی خودنمایــی مــی کننــد. 
انصــاف و عــدم ســوگیری ایــن نویســنده موجــب مــی شــود کــه اطاعــات مذکــور در ایــن کتــاب را بتــوان 
قابــل اعتمــاد دانســت؛ بــه ویــژه اطاعــات مربــوط بــه دوره حیــات مؤلــف کــه خــود نیــز بــه اهمیــت آن هــا 

اشــاره کــرده اســت. 

در انتهــا مــی تــوان نتیجــه ایــن گــزارش را چنیــن خاصــه کــرد کــه زیــن االخبــار گردیــزی، هــم از نظــر 
ــه آن را شایســته توجــه  ــردی دارد ک ــه ف ــای منحصرب ــگاری، ویژگــی ه ــخ ن ــم از نظــر تاری ــخ نگــری و ه تاری
ــخ فرهنــگ و مباحــث  ــخ، تاری ــات، تاری ــه ادبی ــی، از جمل ــف مطالعات ــای مختل خــاص پژوهشــگران حــوزه ه

ــی کــرده اســت.  ــه هویــت ســازی ایران ــوط ب مرب
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