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Abstract 
Mohammad Ebrahim Bastani Parizi (1304-1393) is one of the most famous 
Iranian scholars who, with his unique style, has succeeded in creating many 
works in the field of historical studies.  Although he did not follow the usual 
academic style in these works, he combined history with auxiliary sciences; 
But in the contents of his various works, one can find - explicitly or 
implicitly - things that stem from his theoretical reflections and the 
foundations of his historical thought. In his opinion, what are the existential 
components of history and what is their role in historical studies? In his 
ontology, the three elements of time, place and actors are the basic structures 
that create the formation of history. The nature of these elements and their 
correlation in the creation of historical events are the main axes which are in 
the focus of this research. The findings of the current study, which is based 
on a descriptive-analytical method, show that- in Bastani Parizi thought- 
although space can act as a factor for the identification and determination of 
actors, and provides the basis for their success and failure, ignoring the 
element of time can drive back the action of actors and its geographical 
context, from the historical arena to the mythical realm. 
 
Keywords:Bastani Parizi, The basic structures of history, time, place, 
agents. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Email of the corresponding author: zangiabadi.fakhri@gmail.com 
Ph. D.  in Post-Islamic Iranian History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,Iran. 
2. Associate Professor of History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,Iran. 

10.22059/jhss.2021.325437.473427 
Print ISSN

: 2251-9254-O
nline ISSN

: 2676-3370 
https://jhss.ut.ac.ir 

R
ec

ei
ve

d:
 1

9,
 J

un
e,

 2
02

1;
 A

cc
ep

te
d:

 1
6,

 M
ar

ch
, 2

02
2

 

Historical Sciences Studies 
 

Volume 13, Issue 4, Serial Number 28, Winter 2022 

https://jhss.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=28&act_smonth=2&act_syear=1401&act_eday=28&act_emonth=2&act_eyear=1401&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jhss.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=28&act_smonth=2&act_syear=1401&act_eday=28&act_emonth=2&act_eyear=1401&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jhss.ut.ac.ir/


 (زمان،مکان و کنشگران)  يزیپار یاز منظر باستان خیگانه تار در باب عناصر سه یتأمالت /44

 تاریخ از منظر باستانی پاریزي گانه سهتأمالتی در باب عناصر 
 (زمان،مکان و کنشگران) 

 فخري زنگی آبادي 
 ، مشهد، ایران.دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي دکتري تاریخ ایران بعد از اسالم،

 1علی ناظمیان فرد
 .رانی، مشهد، امشهددانشگاه فردوسی  دانشیار گروه تاریخ،

 ۱۲/۱۴۰۰/ ۲۵؛ تاریخ پذیرش مقاله: ۰۳/۱۴۰۰/ ۲۹تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی -علمی 

 چکیده
با سبک  است که ایرانی پژوهشگراننامدارترین از  )1304-1393( باستانی پاریزي میمحمدابراه
گرچه او در این است. توفیق یافته در عرصه مطالعات تاریخی  خود، به خلق آثار فراوانی فرد منحصربه

به هم درآمیخته است؛ اما در  کمکی هاي دانشپیروي نکرده و تاریخ را با  یدانشگاهاز سبک رایج  ،آثار
مالت نظري و أیافت که از ت توان می -یا تلویح حیتصر به –خالل مندرجات آثار گوناگون او مواردي را 

چه و  اند کدموجودي تاریخ  هاي مؤلفه در اندیشه باستانی پاریزي، .گیرند میمبانی فکر تاریخی وي مایه 
زمان،  گانه سهعناصر  ،او نگرش وجود شناسانهدر  ؟دهند میه خود اختصاص ب شناسی تاریخ درسهمی را 

. ماهیت هر یک آورند میبنیادینی هستند که شاکله تاریخ را پدید  هاي سازهمکان و کنشگران، در حکم 
در که  هستندی ترین محورهایعمده ،و همبستگی آنها در آفرینش رویدادهاي تاریخی یادشدهاز عناصر 

 که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، مطالعه این هاي یافته ند.کانون توجه این پژوهش جاي دار
عاملی براي تشخص و تعین  مثابه بهتواند مکان گرچه می پاریزي، که در اندیشه باستانی دهد مینشان 

 اما نادیده گرفتن عنصر زمان ،و زمینه را براي کامیابی و ناکامی آنها فراهم سازد کنشگران عمل کند
 پس براند. اي اسطورهکنش کنشگران و بستر جغرافیایی آن را از عرصه تاریخی به ساحت  تواند می

 

 .تاریخ، زمان، مکان، کنشگران گانه سهباستانی پاریزي، عناصر :  کلیدي هايهواژ

 . مقدمه1
در حکم  ،. بینش فلسفیپذیرد می تأثیراز تاریخ نگري او  تردید بیهر مورخ،  نگاري تاریخ

و به مدد آن به تفسیر  نگرد میاست که مورخ در پرتو آن به تاریخ  اي اندیشهیک نظام 
. باستانی پاریزي که بیشتر عمر خود را صرف تدریس و پژوهش گمارد میرویدادها همت 

از نوعی بینش فلسفی مایه  ، در تاریخ نگري خوددر عرصه مطالعات تاریخی نمود
اذعان صریح او به این  .یافت دستبه مبانی آن  توان میکه با تعمق در آثار او  گرفت می

اگر یک دوران کوتاه را هم با  که با تاریخ سروکار داشته باشد، حتی کس آن« نکته که
دیده تعمق و بصیرت ورق بزند...... دیدي فلسفی در زمینه روشن ذهن خود ایجاد 
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 45/ 1400 زمستان،، 28یاپیپ ةشمار -4 ة، شمار13 ةدور ،�ر��ی�و��ھای ع�وم 

خود نشانه آشکاري از حضور اندیشه فلسفی در )، 4: 1363 (باستانی پاریزي، »خواهد کرد
 نزد او باید دانست.

بنا شده است و  ها ستونباستانی پاریزي، سقف تاریخ بر کدام  اي اندیشهدر نظام      
آنچه از گفتار او مستفاد  تاریخ مدخلیت دارند؟ بندي صورت، به باور او، در ها مؤلفهکدام 

هستند که  اي همبسته، اضالع »شخصیت«و » مکان«، »زمان«، این است که شود می
این سخن، مفید این معناست که  ).137: 1380(همو،  آورندپدید می مثلث تاریخ را

محصول تقارن حضور و تالقی سه عنصر زمان، مکان و کنشگران  رویدادهاي تاریخی،
که براي آن بتوان یک کنشگر انسانی در نظر گرفت، تنها  اي حادثهیعنی هر ؛ باشند می

جامه حدوث بر تن کند و  تواند میدر سایه پیوند با موقعیت مکانی و زمانی است که 
 ).245: 1382(استنفورد،  امر واقع در کانون توجه مورخان جاي گیرد مثابه به

شرایط زمانی و مکانی  باستانی پاریزي،کنشگر تاریخی است که در شناسی تاریخدر      
. محیط و مکان نیز در حکم )42 :1395(رنجبر،  شود ساز تاریختواند خاص خود می

(باستانی  کندمی ریزي پیاساس تاریخ یک قوم را است که » سرمایه تشخص و تعین«

تاریخی بودن، فردیت و عدم تکرار وقایع در تاریخ، از منظر او، تنها با  .)353: 1390پاریزي،
 ).48 الف: 1382 (همو، پذیرش مفهوم زمان و سیالیت آن معنا خواهد یافت

اي برخوردار نیست. مطالعات ، از هیچ پیشینهمسئلهیث عنوان و پژوهش حاضر،از ح    
ناظر به  عمدتاً، آمده عمل بهسودمندي که تاکنون حول محور باستانی پاریزي 

در  نگاري تاریخاصلی  هاي جریان«سیمین فصیحی در کتاب د. نباشاو می نگاري تاریخ
باستانی  نگاري تاریخهاي به گاه بررسی ویژگی ،)1372(مشهد، نشر نوند، »دوره پهلوي
در کار او، » گرایی مردم«و » مابعدالطبیعه گرایی«برشمردن دو خصیصه پاریزي، با 

ت که باستانی موجب شده اس نگاري تاریخدر  »ضعف بینشی و روشی«معتقد است که 
عبدالرسول کشیده شوند. » هاتنزل تا سطح توده«و » نگرژورنالیسم سطحی«آثار وي به 

(مجله کتاب  »دکتر باستانی پاریزي نگاري تاریخ دربارهو نظر  نقد« خیراندیش در مقاله 
در مقام شرح و بیان سبک آنالیتیک باستانی  )،82، بهمن75 ةماه تاریخ و جغرافیا، شمار

برخوردار شده است.  تألیفیی پاریزي است که با نگاه همدالنه او به تاریخ از صورت
هاي علوم (نشریه پژوهش »باستانی پاریزيپارادایم شناسی « علی رنجبر در مقالهمحمد

گانه هستی شناختی، کوشیده است تا وجوه سه )95 ، تابستان1ةشمار تاریخی،
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باستانی پاریزي بازجوید و نشان دهد  نگاري تاریخرا در  یشناخت روشو  یشناخت معرفت
او را تشخص بخشیده است.  نگاري تاریخ که چگونه تلفیق این سه مؤلفه پارادایمیک،

 (ایران نامه، »و تاریخ نگري باستانی پاریزي نگاري تاریخ« حسین آبادیان نیز در مقاله

باستانی پاریزي، نوعی پشتوانه  نگاري تاریخبراي در تالش است تا ) 94پاییز  ،30 ةشمار
 »پاریزيفراخ نگري و انگیزه پروري باستانی « گوئل کهن در مقالهفلسفی جستجو کند.

باستانی  نگاري تاریخبا توجه به نگرش سیستمی در )، 93، تابستان 99 ة(نشریه بخارا، شمار
پاریزي و آمیختگی طنز با جزء و کل رویدادها در این سبک، مدعی شده که او این 

 ملکی در مقاله رضاشاهزمانه برگزیده است.  هاي محدودیتشیوه را عالمانه براي گریز از 
، 2 ة، شمارشاپور يجند(فصلنامه  »باستانی پاریزي نگاري تاریخدر  ییگرا انانسهویت و «

هویتی انسان ایرانی را از دیدگاه باستانی پاریزي  هاي مؤلفهدر پی آن است تا  )94تابستان 
را به تفاریق بازنماید. زهره رضایی و همکارانش  هرکداممورد واکاوي قرار دهد و سهم 

 »باستانی پاریزي نگاري تاریخنگاهی تحلیلی به جایگاه مخاطب عام در « نیز در مقاله
به اهتمام باستانی پاریزي جهت ) 97، پاییز و زمستان 22 ة، شمارنگاري تاریخ(مجله تاریخ نگري و 

از تاریخ پرداخته و نشان داده است که او آگاهانه این روش را  ها تودهساختن  مند بهره
، براي هستهاي عامیانه و مثل فرهنگ مردم ادبیات، ،که حاصل همنشینی تاریخ

  برگزیده است. ها تودهافزایش آگاهی تاریخی 
 يها پژوهشاز  کی چیهدر کانون توجه  »تاریخ گانهعناصر سه« با این اوصاف،        

تا با پر کردن این خأل،  کوشد میقرار نگرفته است. از این رو، پژوهش حاضر  آمده عمل به
 را از منظر باستانی پاریزي مورد کاوش قرار دهد و اهمیت موضوعضرورت توجه به این 

 .بازنماید مکان و کنشگران را به تفاریق هریک از سه عنصر زمان،
 کنشگران . 2 

نخستین عنصري است که در تکوین رویداد تاریخی ایفاي نقش  ،کنشگر تاریخی
اي مصدر وقوع واقعه زمان و مکان خاص،در  با فعل یا ترك فعل، اوست که .کند می
 .پردازد می ینیآفر نقشفاعل عامل و یا فاعل آمر، در حدوث حادثه به  عنوان بهو  شود می

در تاریخ روایت خواهد شد و کنش وي از حیث غایت، انگیزه،  که داند یم وا در واقع،
بافت موقعیت و محیط کنش مورد ارزیابی قرار خواهد  و نیز تناسب وسیله و هدف

  ؛باستانی پاریزي معتقد است که ،به همین سبب). 291:  1382 (استنفورد، گرفت
؛ کنشگران شاخص تاریخ اصرار دارند کارهایی را انجام دهند که دیگران از انجام آن عاجزند«

یونان و یکی از جزایر همسایه باشد که  حدفاصلدر  اي مجسمهساخت  تواند میاین کار 



 47/ 1400 زمستان،، 28یاپیپ ةشمار -4 ة، شمار13 ةدور ،�ر��ی�و��ھای ع�وم 

و گاه شالق زدن خشایار شاه بر دریاي بسفر، و یا ساخت  ؛از زیر دو پاي آن عبور کنند ها کشتی
از اصفهان تا مشهد، و یا به توپ بستن ابرها  عباس شاه روي پیادهچین، و یا  انگیز شگفتدیوار 

.حتی )231-229الف: 1371 (باستانی پاریزي، طبس باشد آباد عربتوسط نادرشاه در بیابان 
 در حکمپیشگام در تنظیم برنامه خانواده و فرزندآوري، عنوان بهبراي او،اقدام اردشیر بابکان 

چه طبیعت در هرچه مقصد «است؛ برآمدهاموري است که از افراد شاخص در تاریخ ایران 
و  شمرد میتوالد زیاد را ناپسند باشد،در فرزندآوري چنین نیست؛به همین سبب بود که اردشیر،

 .)361(همان :  »دانست میین کار را نشانه سفلگی ا
هرچند رفتارهایی که از سوي کنشگران تاریخی صورت گرفته، تابعی از امیال و     

توان  اما در حقیقت، می ،ستگی و شاخصیت و اشتهار بوده استآنان به برج هاي گرایش
نشانی از این معنا را در رفتار آنها یافت که به زعم خودشان، براي ایجاد زندگی بهتر 

 اي سرسختانه هاي لجاجتخود،  هاي کنشبوده است؛ به همین جهت، گاه در انجام 
نمونه آن را ). 125: 1387اال، ک(مکه شاید همیشه خردمندانه نبوده است  اند داده مینشان 

خودي و ناخودي یافت  ي دوگانه، در ایجاد ها فرهنگدر  مؤثردر تالش نیروهاي  توان می
جودینِ زرتشتی -انیرانیِ پارسی، اکدین -بربرِ یونانی، ایرانی -که در اشکال مختلف مدنی

 ).39: 1379(باستانی پاریزي، غیر اختصاصِ صفوي نمایان است -و اهل اختصاص 
تا با موانع  کوشیدند میاین کنشگران که گاه در حکم قهرمانان عصر خود بودند،     

زیادي  هاي مرارتو  ها سختیزمانه خویش به مبارزه برخیزند و در این راستا متحمل 
البته کامیابی آنها زمانی چهره  شوند تا مردم را به تبعیت از اراده خود وادار سازند.

ي تاریخی هماهنگ و ها ضرورت، با کردند میمیماتی که اتخاذ و تص ها کنشکه  نمود می
انسانی  هاي کنشالبته از این دقیقه نباید غفلت ورزید که  ).46:  1393(کافی، منطبق باشد

به  توان نمیکه همیشه  ستاز علل و اقتضائات مختلف بوده ا متأثر تاریخی، ي درگذشته
 اگر تابع عوامل ذهنی و روانی باشند، ها کنشقطع درباره آنها داوري کرد؛ چه، برخی از 

عوامل را  گونه نیازیرا ؛ بسیار دشوار است کم دستامکان کشف آنها اگر محال نباشد،
باورهاي  ،ماند یمآنچه  در این شرایط، .قرارداد موردسنجشمشاهده کرد و  توان نمی

بین همه یا بیشتر مورخان در مورد این یا آن رویداد وجود دارد  غالباًمشترکی است که 
، مشکل مطالعه عوامل مبناي استدالل قرار گیرد.براي مثال تواند میکه  شود میو فرض 

اکثر کنشگران، از  که در آن، شود می تر برجستهانسانی، جایی  هاي کنش ذهنیِ -روانی
از آگاهی آنان نسبت به  يا نشانهخود چندان آگاه نباشند و یا مورخان،  هاي کنشدالیل 

 گونه نیا  ).151: 1396(محمدپور،  شان در اختیار نداشته باشندهای کنشعوامل برانگیزاننده 
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 »درك تفسیري کنش اجتماعی«، محتاج به چیزي است که ماکس وبر از آن به ها کنش
 ).291:1382(استنفورد،  کند مییاد 
و حیات اجتماعی او در بستر  آید میجامعه و تاریخ به شمار  محور انساناز آنجا که     

او از  هاي کنششناخت  )،21:1381(حضرتی،  دهد می زمان،موضوع علم تاریخ را تشکیل
در  ها کنشبداند هر یک از این  خواهد میآن جهت براي مورخ حائز اهمیت است که 

به انجام رسیده است.چه، تغییر اجتماعی در حیات  ها ضرورتو  نیازهاپاسخ به کدام 
افرادي  اتخاذشدهنتیجه مستقیم تصمیمات  توان میبشر،یا مقاومت در برابر تغییر را 

. مسبوق به همین اند داشتهشمرد که مناصب مهم و سرنوشت سازي را در اختیار 
گ، در دربار ساسانیان را یک ایدئولو عنوان بهمعناست که باستانی پاریزي وجود تنسر، 

و  داند مییک فلسفه دینی و اجتماعی  بر اساسسلطنت،  هاي پایهضرورتی براي تحکیم 
باستانی ( آورد میاو را توجیه و تنظیم فکري سیاست دینی آل ساسان به شمار  مأموریت

را در حکم ضرورتی  رانیاو وجود وزیران کاردان در کنار پادشاهان  )1/610ب:1371،پاریزي
به همین خاطر، او  مستشاري آنها نیاز داشت. يرأکه دستگاه سلطنت به  داند می
اگر روزي پادشاهان سر از خاك بردارند، انصاف خواهند داد که توفیق آنها « که گوید می

: ج 1371 ،(همان »خود بوده است نظر صاحبمحصول مشاورت و مفاوضت با وزیران 
اما درك سالطین براي  ،اند بودهاینان اگرچه شریک السلطنه پادشاهان ن ).2/650-652

از خود  تر بزرگاطرافیان  مردان بزرگ،«مشورت با این افراد، نشانه آن است که 
در حکم نخبگان تکنوکرات  این افراد، به گفته ماکس وبر، ).655/ 2(همان :  »اند داشته

و  ها صالحیتکه به دلیل برخورداري از  اند بودهمنتسب به ساخت رسمی یا اداري 
 اثر باشند منشأتوانستند می» قانونی -اقتدار عقالیی«  و نیزفردي  هاي قابلیت
 ).122: 1379(روشه،

شگران تاریخ را نباید محدود به نخبگان قدرت و سیاست ناز منظر باستانی پاریزي،ک    
دانست.چه عالوه بر اینان،کنشگران دیگري هم در حیات اجتماعی انسان در گذشته 

آنها را در زمره نخبگان و کنشگران فرهنگی به  توان میکه  اند داشتهتاریخی حضور 
سهم و نقش  ،اند شده نام بردارشمار آورد. اینان که در برابر اهل سیف، به اهل قلم 

با عنایت به همین  .اند داشتهدر پیشبرد امور فکري و معنوي جامعه بر عهده  اي ویژه
و  دارد نمیکنشگر تاریخی از نظر به دور  عنوان بهمعناست که او، نقش این افراد را 

و بشریت من حیث  هستمعتقد است که چون حیات بشر از روندي استکمالی برخوردار 
الجرم کسانی باید باشند که عامل و حامل  ،رود میبه سوي کمال به پیش المجموع 
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 د حامل این امر خدایی باشدتوان نمیجز اهل فرهنگ و معارف،  کس چیهتکامل باشند؛ و 
اینان گرچه ممکن است از قدرت ).94 -93الف: 1369،همو ؛56: 1362 ، باستانی پاریزي(

و  نینوآورتر عناصر معنوي و ایدئولوژیک، ازان اما در می نباشند، مند بهرهسیاسی 
و کنش  )124: 1379(روشه، شوند یمنخبگان حیات اجتماعی بشر محسوب  نیتر یمترق

انسانی است که موضوع علم تاریخ  هاي کنشبخشی از  ،تردید بی آنها در عرصه فرهنگ،
 .)33: 1399(کافی، است شده  شمرده

و آنها را  شمرد میبرخالف کارالیل که تاریخ را عرصه ظهور قهرمانان و مردان بزرگ     
و وظیفه عامه مردم را پیروي از آنها  دانست میمأموران الهی براي هدایت و نجات بشر 

تا نشان دهد که تاریخ، تنها در  دیکوش یمو از این طریق  )165: 1375 ادواردز، ( شمرد می
)؛ باستانی پاریزي بر این باور 207: 1370،کوب نیزر( بردارنده احوال قهرمانان است و بس

است که هر چند ظهور قهرمانان در ایام فترت به استمرار حیات تاریخی مردم ایران 
را از  ، یکینیزم رانیاکمک کرده است اما هرگز نباید فراموش کرد که همیشه مردم 
لذا فراموش  .اند آوردهحمایت خود محروم ساخته و دیگري را یاري کرده و بر سرکار 

 ب:1392(باستانی پاریزي،  کردن حق و نقش مردم در این مواقع،از اشتباهات تاریخی است
خواندن نظریه کارالیل در خصوص نقش قهرمانان در  زیآم مبالغهاو حتی با ). 620

عوامل محیطی در تکوین حوادث تاریخی از نظر  تأثیرکه اگر سهم  کند میتاریخ،تصریح 
در تاریخ،فروتر از آن چیزي خواهد بود که  تردید سهم قهرمانانبی به دور نداریم،

با کسانی که  صدا همبه همین سبب، باستانی  ). 649: 1357، همو( کارالیل بدان باور داشت
 تأثیرو سرّ تحرك آنان را ناشی از  دانند میاز مقتضیات عصر خود  متأثرقهرمانان را 

 بر این باور است که کنشگران، )،208: 1370،کوب زرین( شمارند میمتقابل کنشگر و جامعه 
و احوال تاریخی در یک زمان و  رسوم و  آدابیعنی محیط و  ؛اند خویشمحصول زمان 

و آنها را به فعل و یا ترك  گذارند میضلع سوم تاریخ اثر  عنوان بهمکان خاص بر آنها 
به نوبه خود  ،کنند می.کنش آنها که در فعل یا ترك فعل تجلی کنند میفعل وادار 

متقابل  تأثرو  تأثیراز  اي رابطهشوند و به این ترتیب  اثرگذاربر شرایط اجتماعی  تواند می
 ).396-395: 1394(فیضی، ان به نمایش گذاردپژوه تاریخرا در پیش چشم 

در اندیشه تاریخی  باستانی پاریزي، نگاه الهوتی و مابعدالطبیعه گرایی هرگز جا را بر     
 آید می. از آنجا که او مورخی دیندار به شمار کند نمیکنشگر تاریخی تنگ  مثابه بهانسان 
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دست خداوند را در وراي همه امور  لذابه مهندسی خلقت از سوي خداوند باور دارد، و
 .)37: 1387،باستانی پاریزي ( ورزد نمیمدبر االمور غفلت  مثابه بهو از او  بیند میاین عالم 

که خداوند در هندسه این جهان  هایی سنتاز  يا در گسترهکنشگران تاریخی به زعم او 
و این همان است که او از آن به نظام علت و  کنند میبه کار گرفته است، ایفاي نقش 

این سخن مؤید این معناست که او در عین اذعان  .)587ب: 1371همو،(  کند میمعلول یاد 
به پذیرش نظام علیت،معتقد است که کنش کنشگران را در پرتو همین نظام باید مورد 

. به همین سبب او معتقد است که اراده انسان آن گاه که وفق نظام علیت و قراردادفهم 
اثر و تغییر در زیست  منشأ تواند میبه کار گرفته شود،  الهی حاکم بر هستی هاي سنت

با کشش و کوشش خود  تواند می کنشگر تاریخی، عنوان بهجهان بشري گردد و آدمیزاد 
بر تنگناها فائق آید و سیطره خود را بر طبیعت که معناي محصل تمدن است، به ظهور 

شخصیت و نبوغ ذاتی مسبوق به همین معناست که او  ).136 الف: 1378 (همو، برساند
و شهرت و  نشاند مین تاریخی را در کنار موقعیت محیطی و عوامل اجتماعی کنشگرا

باستانی ( دهد میکامیابی آنان را در پیوند میان این دو عامل مورد شناسایی قرار 
حتی در نگاه تقدیرگرایانه او، انسان کنشگر، موجودي مسلوب االراده  .)28: 1353،پاریزي
خدادادي خود در تعیین سرنوشت خویش دخالت دارد و زیست  ي ارادهبلکه او با  نیست.

مفید این  این سخن،.کند می وفتق رتقجهان خود را در پرتو اراده مختارانه خویش 
دوسویه  اي رابطهو با آن  کنند میمعناست که کنشگران همیشه در ساختار عمل 

و تقدمی  گذارند میثر و هم بر آن ا رندیپذ یم تأثیردارند؛یعنی هم از ساختار اجتماعی 
 (اپیستمولوژیک) یشناخت معرفتاگر در میان این دو وجود داشته باشد از نوع تقدم 

: 1376(سروش،  دهد که شناخت یکی متوقف بر شناخت دیگري استاست و نشان می
77.( 
تاریخ مذکر نیست.از این رو، در پرداختن به کنشگران باستانی پاریزي قائل به     

جنس مذکر تعلق دارند، هرگز نقش زنان را از یاد  به عمدتاًتاریخی،از صنوف مختلف،که 
و  ماند نمیي تاریخی غافل  رویدادهاآنان در  میرمستقیغمستقیم و  تأثیرو از  برد ینم

 عنوان به ،اند دادهکه زنان با اینکه نیمی از جمعیت ایران را تشکیل  سازد میخاطر نشان 
، خود نیز ساز تاریخعالوه بر پرورش مردان  یک عامل کارساز در مقاطعی از تاریخ ایران،

.او )360ب: 1378 ،باستانی پاریزي( اند کردهکمک  نیزم رانیابه استمرار هویت تاریخی مردم 
اوضاع اقتصادي عالم در خالل  نیتر سختعالوه بر توجهی که به نقش زنان کرمانی در 

 ،همو( دهد یم در راستاي تربیت فرزندان و ایجاد امید به زندگی نشان جنگ جهانی دوم،
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و با یادکرد از زنانی نظیر مادر حسنک وزیر، همسران سقراط، طبري،   )316: 1393
، شیخ مرتضی انصاري، دکتر قاسم غنی و ناصرخسروخرقانی،  ابوالحسنفردوسی، شیخ 

خود به شوهرانشان در ایفاي نقش فرهنگی  يها يفداکاردکتر عباس زریاب خویی که با 
 ؛62 الف: 1369همو، ؛168:  1395،همو ؛207-203 و178-174 الف:1382،همو( کمک کردند

نیز به ادوار پیش از اسالم دارد که دختر نعمان بن منذر  ینگاه مین)، 163 ب:1369همو،
خشم او را برانگیخت و زمینه زوال  براي همسري، زیخسروپروچگونه با رد درخواست 

 ها سالایران را  یغرب جنوبفرمانروایی آل منذر را در حیره فراهم کرد و با این کار، 
 ).191-189: 1394،همو( مودبه قادسیه، خالی از سد دفاعی ن ها عرببعد،در هجوم 

در حسادت و رقابتی که میان سیاوش رازي و  ،در نقش آذرمیدخت تأملهمچنین، با 
کند و نگشت اتهام را متوجه آذرمیدخت میا باستانی پاریزي، فرخ هرمزد ایجاد شده بود،

-فرزند وي -رستم ،انجامید نمیگر سیاست غلط او به کشته شدن فرخ هرمزد «گوید می
ست با توان میر خراسان بود، به جاي محاصره مدائن و انتقام از قاتل پدر، سپهساالکه 

سربازان تحت امر سیاوش رازي به مقابله با سپاه عرب بپردازد و نتیجه جنگ را به 
 .)205-201(همان: دیگر رقم بزند يا گونه
کاوشگر نکته «باستانی پاریزي با دقت و حساسیت خاصی که او را شایسته اتصاف به     

در توجه به  ،)11-1ص ،46ة شمار ،1366(ر.ك. کیهان فرهنگی، کرده است »سنج تاریخ
بوده اما کمتر به چشم  نیآفر نقشاز پرداختن به آنهایی که در تاریخ  کنشگران تاریخ،

را در کانون توجه آنها  فرط توجه به رجال و کنشگران سیاسی،اند و یا مورخان از آمده
و از اهتمام آنها در ساخت و رونق تمدن بشري یاد  ماند یبازنم اند،خود قرار نداده

  ؛که گوید می. او کند می
عالم به  هزارسالهما در تاریخ، مهندسان بسیاري داریم که کل تمدن مادي و فرهنگی چند «

است؛اما در هیچ جا نامی از آنها در میان نیست؛حتی  شده ساختهدست و همت آنها طراحی و 
 شده ساختهو بناها به دست کدام معمار و مهندس طراحی و  ها برجکه بسیاري از  میدان ینم

 ).81: 1380،پاریزيباستانی( »است
افراد و کنشگرانی که در سایه  اند بودهکم ن در مقاطع حساسی از تاریخ بشر،    

ست همه هستی آنها را به باد فنا دهد، ملتی توان می، و با تصمیم و کنشی که يریخطرپذ
اند. باستانی پاریزي،این ریت فرمانروایان مستبد نجات دادهرا از رنج رفتارها و سوء مدی

ت مردم طلبیدند نشاند که رنج خود و راحزمره کنشگران خادم و فداکاري می افراد را در
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زدند. او در همین راستا، ضمن ستایش از اقدام  بخش ییرهاو دست به اقدامی شگفت و 
 افشار را شبانه به قتل برسانند، نادرشاهکه کاغذي را امضا کردند تا  ينفر شصتآن 
در حکم  تصمیم و کنش این سربازان گمنام در انجام این کار خطیر،«که  گوید می

آخر عمر  يها یوانگیدخدمت بزرگی به ملت ایران بود که توانست مردم را از مخمصه 
 .)340-339ج: 1378 ،همو( »این زمامدار نجات دهد

   مکان. 3
تاریخ  گانه سهاست که ضلعی از اضالع  يا سازهاز منظر باستانی پاریزي، مکان در حکم 

همسویی و  اندان جغرافیبا  پرداختن به مکان،او در  ).137: 1380،همو( زند یمرقم را 
 يها پردازشو از  شمارد یمبستري براي وقوع رویدادها  آن راو  دهد مینشان  ییرأ هم

به فیلسوفان است که ورزد. تنها در یک موضع ب میفلسفی در این خصوص اجتنا
اگر آدمی زاد پاي «که  آوردبه شمار می» اعیان ثابته«شود و مکان را در زمره نزدیک می

از این منظر، هویت ). 22: 1362(همو،  »زیادي نداشت با عدم فاصله گذاشت نمیبر آن 
بتی است اشتهار آن در تاریخ، به سبب نس حتیو  یابد میمعنا  مکان در پیوند با انسان

مکان در تاریخ، تابع انسان است؛ و  ،باستانیچه، به باور  کند.که با کنشگران برقرار می
باید  ،مکانی به نام  قادسیه از آن در تاریخ برخوردار شده است -فی المثل -شهرتی که

ابی وقاص و  سعد بنو  زاد فرخدر پیوند آن با آدمیزادگان و کنشگرانی چون رستم 
 .)21همان:( باز جست ،اند خفتههزاران موجود دیگر که در خاك آن 

محتاج به ظرف  دهد و همواره براي تحقق،اي در خأل رخ نمیاز آنجا که هیچ حادثه   
کم که در ح براي باستانی پاریزي، مکان، همان محیط جغرافیایی است ،هستالزم خود 

ناشناخته بماند، به همان که هر قدر کند. این مکان ظرفی براي مظروف حوادث عمل می
ات و اي جز تن دادن به نامالیمو چاره شدآن خواهد  شرایط، آدمی مقهور میزان

محیط جغرافیایی ي آن نخواهد داشت؛ اما به هر میزان که آدمی با شناخت ها دشواري
 بیشتري برخوردار خواهد شد.  يور بهرهبتواند با آن وارد تعامل شود ، از قدرت تصرف و 

این  بخشد،تمایزي خاص می ،(جغرافیا) به مقوله مکان را نگاه باستانی پاریزي آنچه    
رابطه عمیق و وثیقی برقرار است. به باور  میان جغرافیا و فرهنگ، او، است که از منظر

که در آن رشد یافته و بدان تعلق پیدا  داند میاو، انسان خود را متعلق به سرزمینی 
مل جغرافیایی و عوا تأثیرخاص و تحت ها در شرایط فرهنگی کرده است. انسان

از این رو، شناخت جغرافیا، در  شوند.مییابند و از دیگران متمایز سرزمینی، هویت می
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در . )158-157: 1387، (باستانی پاریزي شناخت فرهنگ ساکنان آن مدخلیت اساسی دارد
تواند آید، میافیاي انسانی به شمار میاي از جغرن میان، جغرافیاي فرهنگی که شاخهای

باشد و هاي رفتاري آدمیان و کنشگران یاریگر مورخ در شناخت نظام فرهنگی و الگو
هاي فرهنگی ناشی از محیط را فراهم سازد. ها و ناهمگونیمکان تبیین همگونیا

فرهنگی نیز به یاري او خواهد شتافت تا با مطالعه اثرات محیط بر فرهنگ و  یشناس بوم
طبیعی انسان از طریق فرهنگ بر اکوسیستم، رابطه متقابل فرهنگ و محیط   تأثیرنیز 

 .) 37-33: 1385 باستانی پاریزي،( را مورد شناسایی قرار دهد
نقش اگرچه فضل تقدم از آن داربی بود که در آغاز نیمه دومِ سده بیستم میالدي از     

 به عرصه شناخت بکشاند مکان راتاریخ سخن گفت و کوشید تا  در ییجغرافیامحیط 
باستانی پاریزي نیز با عنایت به همزاد بودن جغرافیا و به اقتفاي او، اما )، 62: 1392(بیکر،
 سخن به میان آورد ییجغرافیامحیط  از لزوم شناخت)، 318: 1380باستانی پاریزي، ( تاریخ
که  شود میجا ناشی . چه، به باور او ، ضرورت توجه به جغرافیا از آن)134 الف: 1378(همو، 

هایی که بشر در طول تاریخ براي خود ساخته، در پیوند با محیط تنها سکونتگاه
جغرافیایی و شرایط اقلیمی بوده است. به همین سبب، در طول تاریخ، حیات اقتصادي 
بشر در اشکال فالحت و تجارت، با جغرافیا و عوامل طبیعی پیوند دقیق داشته است 

مطالعه زندگی نوع بشر در ادوار  ،پژوه تاریخاگر وظیفه  به دیگر سخن، .)2 :1392(همو، 
، ناخواه خواهگذشته باشد،از آنجا که این زندگی بر بستري جغرافیایی قرار داشته است،لذا 

 .بستر رویدادهاي تاریخی به میان خواهد آمد مثابه بهپاي جغرافیا 
ان واجد اهمیت باشد که برخی پژوه تاریخبراي  تواند میاز آن جهت  شناخت جغرافیا    

که از جغرافیاي زیستی خود  يریتأثاز رفتارهاي کنشگران تاریخی در سایه 
و تهدیدهایی که جغرافیاي طبیعی در  ها فرصت، چه خواهد کرد؛ تر فهم قابل،اند پذیرفته

کامیابی و  هاي زمینهاشکال مختلف براي کنشگران تاریخی پدید آورده، در نوع خود، 
 ). Jakle,1980:2( آنان را رقم زده است يها یناکام

قرار دارد. تردیدي  هامفهوم مکان در هسته مرکزي تحلیل ،در مطالعات جغرافیایی     
و  یپراکندگدر تاریخ، اگرچه از  -ظرف حدوث حادثه مثابه به -هانیست که مکان

اند توانسته فرد منحصربههاي با مختصات و ویژگی تردید بیاما  ؛ناپیوستگی برخوردارند
، مهم است که بداند پژوه تاریخخود سازند. از این رو، براي  اقتداررویدادها را مقدر به 
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شرایط خود  تأثیرهاي انسانی را تحت مکان جغرافیایی توانسته است کنش چگونه یک
قرار دهد و در مقابل، چگونه انسان توانسته است به کمک اندیشه و ابزار، شرایط 

لذا جغرافیا با این درجه از اهمیتی که  ).جا همان(  حیطی را به سود خویش تغییر دهدم
اهل تاریخ قرار گیرد. چه،  يمهر یبد مورد غفلت و توان نمی در حیات انسان دارد،

او ناگزیر از شناخت جغرافیایی است که  هاي کنشبراي شناخت انسان و  پژوه تاریخ
آدمی در آن زیسته و اعمال و رفتار خود را در قالب شرایط و مقتضیات آن سامان داده 

 يها گروهافراد، جوامع و  يها یناکامو  ها یابیکاماست. تاریخ بشر گواه آن است که 
از شرایطی بوده است که محیط جغرافیایی در اشکالی از  متأثراجتماعی تا حد زیادي 

نیست که باستانی پاریزي  جهت بی. است کرده میفرصت و  تهدید براي آنان فراهم 
پاي  آنکه یب، که سخن گفتن در باب تاریخ سازد میبا ابن خلدون، خاطر نشان  صدا هم

 ).143الف:  1371(باستانی پاریزي، جغرافیا به میان آورده شود امري ناتمام خواهد بود 
 هاي دادهتوصیف و تبیین رویدادهاي گذشته، افزون بر  براي شناخت، پژوه تاریخ

تاریخی، به درکی از فضاي وقوع رویدادها نیازمند است که در حکم ظرفی براي مظروف 
خواهد تنها در سایه التفات به مکان جغرافیایی حاصل  این مهم، حادثه عمل کرده است.

توصیف  این امر، گویاي آن است که هرگونه تالش براي شناخت، ).Carr,2001:156( شد
تاریخی، محتاج به درك محیطی است که بستر فضاي فیزیکی و  هاي کنشو تبیین 

مسبوق به همین معناست که باستانی پاریزي ، جغرافیایی حوادث را رقم زده است. 
و لزوم شناخت جغرافیا را  داند مییعی / جغرافیایی از عوارض طب متأثرحوادث تاریخی را 

؛ همو، 210:  1388(باستانی پاریزي،  شمارد می، مقدم بر شناخت رویداد  پژوه تاریخبراي هر 

به همین سبب، او در مطالعات تاریخی،از وضعیت و موقعیت ). 36-35 :الف: 1371
مراد از ). 70:  1397(رضایی و دیگران،  ماندنسبت آن با زندگی مردم غافل نمی جغرافیایی و

محل قرار گرفتن یک واحد جغرافیایی نسبت به دیگر واحدهاست؛  موقعیت جغرافیایی،
، هاي جغرافیایی نظیر کوه، درهناظر به کمیت و کیفیت پدیده اما وضعیت جغرافیایی،

 )219: 1399محبوبه، علیجانی، مهدي و شرفی، ( در یک واحد مکانی است ها ناهمواريرود و 
ي ها رودخانهدر وقوع واقعه نقش دارند. از باب نمونه، در مناطقی که  ها نیاکه هر دوي 

وسع وجود داشته، کشاورزي و دامداري از رونق خاصی برخوردار  يها چراگاهبزرگ و 
به ماهیگیري و دریانوردي  بوده است. در مناطق ساحلی نیز که مردم به اقتضاي محیط

 آمده استمتناسب با همان محیط پدید می زندگی و فرهنگ، اند،آوردهروي می
  .)22: 1383(خیراندیش،
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 يا هیناحبه نام جغرافیاي  يا مقولهارتباط رویداد تاریخی با مکان و محل وقوع آن، از     
 (ودیعی، شود که در حقیقت، جغرافیاي تاریخی زاییده همین ارتباط استشروع می

ثروت،  هاي کانونتجاري،  هاي راهبه باور باستانی پاریزي، شناخت  ).199: 1348
ستر رویدادهاي سیاسی و اختالفات مرزي در مطالعات تاریخی چنان است که همیشه ب

-351:  1367؛ همو، 46-45الف:  1371باستانی پاریزي، ( جویدمکانی و جغرافیایی خود را می
و رادع ها باخبر خواهد کرد. به  ها مانعرا از  پژوه تاریخو شناخت این بسترهاست که )352

در « و معتقد است که جوید میهمین سبب، او جاي پاي حوادث تاریخی را در جغرافیا 
. بسا فت فاتحان و جهان طلبان بوده است، سد راه پیشروبیش کم، طول تاریخ، طبیعت

از پا انداخت و بسا گرما و  اسدآبادسرما که سپاهیانی مثل سپاه خوارزمشاهیان را در 
ت و گدروزیا هاي آمون و جیرفکمبوجیه و اسکندر را در زیر ریگ تشنگی که سربازان

هاي نظامی را ها را نابود کرد و پایگاهها که لشکرها را برد و آذوقهدفن کرد و بسا سیالب
 )334الف: 1371(همو،  زیرو زبر نمود

ه توجهی بیده گرفتن یک مکان نیست، بلکه بیادتنها به معنی ن غفلت از جغرافیا،   
اند و از منظر زیستهه در آن محیط میهایی است کزیست جهان فرهنگی افراد و گروه

اند که با محیط هایی بودهخالق و پاسدار ارزش ،شناختی انسانو  شناختی بوم
از این رو، توجه به  ).Williams,1994: 5( پیوند وثیق داشته است شان جغرافیایی

تواند یاریگر مورخ مثابه عناصر مقوم فرهنگ و تمدن، می بهجغرافیاي انسانی و طبیعی 
دانانی که بر شناخت انواع با جغرافی صدا همنیست که  جهت یب در شناخت این دو باشد.

 کنند می تأکیدبشري  هاي تمدن، آبی و هوایی در پیوند میان جوامع و خشکی هاي راه
بیابانی و کویري ایران  هاي راه، باستانی پاریزي از ضرورت شناخت )80-79: 1392 (ایست،

-33: 1385 (باستانی پاریزي، گوید میدر پیوند این سرزمین با مراکز تمدنی همجوار سخن 
کویري  هاي راه«که  گوید میتا پاي جغرافیا را به عرصه مطالعات تاریخی باز کند. او ) 37

 گذاري اشتراكرا به یکدیگر متصل نموده است، بلکه با  دوردستمناطق  تنها نهدر ایران، 
،کرمان طبس، سیستان، کهنوج، بم ،ار، نیشابورفرهنگ در میان مردم یزد، کاشان، سبزو

 ).343 – 342: 1367(همو،  »و بافت،آنان را دوستدار و عاشق یکدیگر ساخته است
، ها راه، ها دشت، ها جنگل، ها رودخانهبر این باور است که از شناخت  عمیقاًباستانی     
و  باشند میجغرافیایی  هاي جلوه، دریاها، روستاها و شهرها که همگی از مظاهر و ها کوه
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با تاریخ حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و نظامی بشر پیوند تنگاتنگ دارند، نباید 
در کیفیت وقوع  ها پدیدهافیایی هر یک از این غفلت کرد. چه، مختصات و شرایط جغر

رویدادهاي تاریخی نقش اساسی دارد. به همین خاطر، او با استعانت از جغرافیا در 
تاریخ  کوشد یمو  گذرد ینم، کویرها و روستاها ها ابانیبمطالعات تاریخی، غافالنه از کنار 

چه، باور او بر این  .)9-1/8 ب:1371، (همو را در بستر جغرافیا مورد شناسایی قرار دهد
ي ها پدیدهروشن از حیات تاریخی انسان بدون مالحظه عوامل و  بندي صورت کهاست 

 .)45- 46 الف: 1371 ،(همو میسر و ممکن نیست اساساًجغرافیایی 
تاریخ «  :گوید می صراحت بهدر چشم باستانی پاریزي چنان است که  مکان اهمیت    

چیزي خارج از محیط زندگی آنها دانست و اگر آن را  توان نمیقوم یا ملتی را  هیچ
. )350 :1390،همو( »ایم کردهاشتباه بزرگی  دیگر فرض کنیم، وجودي مجرد و در عالمی

ادعاي او مقوم این فرض است که رقم خوردن تاریخ هر قومی به دست مردمی است که 
 رسد ینظرمبه  .)337: 1394(آبادیان، اند پذیرفته تأثیراز مختصات و شرایط محیطی خود 

چون فردیناندو برودل اقبال نشان داده آنالیستی تا حدودي به  که باستانی در این رأي،
و حتی به رویکردهاي جبرگرایانه محیطی  شمرد میاز جغرافیا  متأثرکه تاریخ را  است

و برودل در  . خط فارقی که باستانی میان خود)Brudel,1949:78( در تاریخ باور داشت
در نسبت با  جبر محیطی و جغرافیایی ترسیم کرده،این است که یکسره بر این عامل 

(باستانی  ماند نمیعوامل دیگر غافل  تأثیرو از  کند نمی تأکیدمطالعات تاریخی 
 .)57د: 1371پاریزي،

یخی قائل براي التفات به جغرافیا در مطالعات تار با همه ضرورتی که باستانی پاریزي     
که عنایت به جغرافیا نباید به پذیرش تام و تمام آراء  ماند نمیاست، از این دقیقه فرو 

زاییده محیط  ها تمدنمحیط گرایان بیانجامد. چه، محیط گرایان بر این باورند که 
افکار و رفتار  کننده تعیین؛ یعنی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی، باشند میجغرافیایی خود 

جغرافیاي «در  ادعایی است که برودل این همان .)Mises,1957: 324( هستساکنان خود 
 شمرد میبدان باور داشت و دترمینیسم را عاملی اساسی در تاریخ  »جهان مدیترانه

)Brudel,1949:211( . نکته غیرقابل دفاعی که در این ادعا نهفته،این است که جغرافیا
یک عامل منفعل لحاظ شده  عنوان بهیک عامل فعال، و اراده و کنش انسانی  عنوان به

موقعیتی است  دهنده لیتشک يها مؤلفهمحیط جغرافیایی تنها یکی از  که یدرحالاست. 
توان فکري و جسمی خود  يریکارگ بهو با  ردیگ یمکه آدمی پس از تولد در آن قرار 

 بوم زیستکه  هایی دشواريکند و از رنج و تا شرایط را به سود خود تعدیل  کوشد می
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در حکم  تواند می، بکاهد. در حقیقت، شرایط جغرافیایی کند میجغرافیایی بر او تحمیل 
از محیط وادار  برداري بهرهمحرکی باشد که آدمی را به تالش در جهت پیشرفت و 

باستانی،گویا در این موضع با آنالیست دیگري به  ).57 د:1371، یزي( باستانی پار .سازد می
آدمی در انطباق با محیط « که معتقد بود دهد مینام لوسین فور همدلی بیشتري نشان 

فور حتی  .)19: 1372(پیران، »را ها ضرورترا فراروي دارد، نه  ها ممکنهمواره  جغرافیایی،
اولویت را به سلطه  متقابل میان دنیاي اجتماعی و فیزیکی، تأثیر مسئلهدر خصوص 

و از این طریق بر  )90: 1390(بلک و مک رایلد، داد میدنیاي اجتماعی بر دنیاي فیزیکی 
 .ورزید می تأکیدنقش عامل انسانی در برخورد با محیط جغرافیایی 

و اقتضائات خاص خود را بر  ها دشواريدرست است که محیط جغرافیایی تنگناها،     
محرکی است تا به مدد  مثابه به؛ اما این موارد، گاه براي انسان کند میساکنان تحمیل 

 هایی شیوهشرایط را به سود خود تغییر دهد. یعنی  عقل و جسم بتواند با واکنش درخور،
 ،درگیرد برمیبراي سازگاري خود با محیط  یفنکه او از حیث اخالقی،اجتماعی و 

 :Mises,1957(  خارجی است محیطی زیستحقیقت، زاییده افکار او در واکنش به عوامل 

طبیعی است که در  هاي محركآگاهانه به  هاي واکنشدر واقع،  هایی کنشچنین ). 325
انسان به شرایط  هاي واکنش. به همین سبب است که نوع شود میدیده  بوم زیستآن 

است.  برخورچشمگیري  هاي تفاوتمختلف از  هاي تمدندر  محیطی زیستو  ییایجغراف
 نینش کوهبا ابزار شکار مردمان  نینش ساحلاز همین روست که ادوات ماهیگیران 

همیشه متفاوت بوده است. البته شرایط محیطی چنان نیست که همیشه در 
شرایط در  تنها یک راه در فراروي کنشگران بگشاید. ،زاندیانگ یبرمکه  هایی کنشوا

یکی از آنها  يریکارگ بهمختلف قابل تصور است که  هاي روشگاه  جغرافیایی و محیطی،
 در مقام عمل، بستگی تام و تمام به خواست و اراده کنشگران دارد.

 »شود مینطفه تاریخ در جغرافیا بسته «گفته است که  صراحت بهاگرچه باستانی    
دال بر همدلی با جبرگرایان  يا نهیقراما این ادعاي او را نباید  )210: 1388 ،(باستانی پاریزي

-141: 1364(شکوئی،  شمارند می ن همواره تاریخ را معلول جغرافیاجبرگرایا چه، پنداشت.

اما باستانی پاریزي بر این عقیده است که در دل جغرافیاي طبیعی، جغرافیاي  )142
سایر عوامل جغرافیایی  تواند میکنشگر تاریخی،  عنوان بهانسانی وجود دارد که آدمیزاد 

ناشی از جغرافیاي طبیعی فائق  يبر تنگناهارا شناسایی کند و با کشش و کوشش خود 
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از آن به سیطره  توان میو این، همان است که  )149-148 الف: 1378 (باستانی پاریزي،آید 
  انسان بر طبیعت که معناي محصل تمدن است، یاد کرد.

سرنوشت تاریخ را «باستانی در موضعی دیگر آشکارا اظهار نموده است که نکهیا با    
اما نقشی که وي براي کنشگر انسانی در  )،136 الف:1378، (همو »کند میجغرافیا تعیین 

پیوند با زمان و مکان قائل است، و این امر براي او در حکم فلسفه تاریخی است که بر 
 تا امر واقع را در پیوند با این سه عنصر مورد مطالعه و مداقه قرار دهد کوشد میبنیاد آن 

)Matthee,2015: 36(،  سازد میتصور همنوایی او با محیط گرایان و جبراندیشان را منتفی 
و منطق  یشناخت روشتنها خطایی که از حیث ).149-148 الف:1378(باستانی پاریزي،

که حسب آن، وجهی از  هستکاربردي در این ادعا متصور است، مغالطه کنه و وجه 
حصر تعیین سرنوشت ). 13: 1370(سروش، پدیده با تمامیت آن برابر انگاشته شده است

تاریخ به دست جغرافیا، از مصادیق بارز مغالطه کنه و وجه است که اجتناب از آن،شرط 
 ).25: 1393(االبراهیمی، است  شده شمرده یپژوهش خیتارعقالنیت روشی در 

مورخی بخواهد به ضرورت توجه به جغرافیا در مطالعات تاریخی چنان است که اگر     
یک عامل  مثابه بهد جغرافیا را توان نمیبنگرد،  ها تمدنو  ها فرهنگرویش  هاي زمینه

،در خاستگاه خود، از چهره قومی و ها تمدنو  ها فرهنگ چراکهنادیده بگیرد؛  تأثیرگذار
نحوه  ۀمطالعتاریخی به  دانجغرافیعالقه  ).372: 1393(کافی، برخوردارند اي منطقه

الجرم توجه او را به عناصر حقوقی،  سکونت انسان بر روي یک واحد جغرافیایی،
فرهنگی و زیباشناختی جلب خواهد کرد و این امر، او را به درك  اجتماعی، اقتصادي،

 ( رهنمون خواهد کرد -فرهنگ و تمدن -جامعی از موضوع شناخت خود

Guelk,1997:229(  ،تا آنها را در  کوشد می پژوه تاریخدر تالش براي شناخت این موارد
مورد مطالعه قرار دهد و سپس، تفسیري از ابتکار و خالقیت انسان در  شان تاریخیبافت 

 .به دست دهد اش فیزیکیزیست جهان 
ا تعبیر روستبه  آن جغرافیایی است که ازبراي باستانی پاریزي واحد مطالعه تمدن،      
جهان اگر بر مبناي نظریه غذایی مطالعه و تفسیر شوند، خواه تمدن  هاي تمدن  .کند می

 یباستان( برنج باشند، خواه تمدن گندم، و یا تمدن ذرت؛ خاستگاه آنها روستاست

تا شواهدي براي  کوشد میو  کند میطرح  حماسه کویرتزي که او در ). 148: 1380،يزیپار
اهمیت روستا و نقش آن در اقتصاد و سیاست و فرهنگ  مسئله« آن جستجو نماید،

خاستگاه تمدن  تنها نهاز منظر او، روستاها در ایران، . )1/13 ب:1371(همو، است »ایران
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سیاست و فرهنگ و اقتصاد و مدنیت را در دل خود  ساز تصمیم، که رجال اند بوده
 ).18-16(همان: اند داشتهو به پایتخت گسیل  اند پرورده

گرچه او با نظریه جغرافیایی تمدن همدلی دارد و نقش عوامل جغرافیایی در ایجاد     
و در نتیجه، شناخت کلیت فرهنگ را  شناسد میتفاوت و تنوع فرهنگی را به رسمیت 

بسان محیط گرایان بر عامل صرف  گاه هیچاما  ؛داند می ریناپذ امکانخت محیط بدون شنا
. کند نمیجغرافیا و محیط، بدون مالحظه عامل انسانی، در ظهور و شکوفایی تمدن تکیه 

متفاوتی  هاي واکنشبلکه در شرایط مختلف،  موجود منفعلی نیست، تنها نهانسان چه،  
از این رو، محیط جغرافیایی باید در حکم یک عامل، در کنار سایر  ؛دهد میاز خود نشان 

 )10: 1352(حمید، قرارداد موردتوجهعوامل دخیل در تکامل اجتماعی و تاریخی، 
 . زمان4

فیلسوفان و مورخان  موردتوجه دیربازموضوعاتی است که از  ترین عمدهمقوله زمان از 
پدید آمده است،  »زمان تاریخی«و » زمان فلسفی«بوده است. ادبیاتی که پیرامون 

این دو مفهوم بر حذر  درآمیختناست که دیگران را از  ورزانی اندیشهمحصول تأمالت 
مطالعات تاریخی، بیش از سایر مطالعات انسانی با نیاز به  ).Starr,1966:29( اند داشته

براي مطالعه  پژوه تاریخکه  شود میناشی  ازآنجا عمدتاًاین نیاز،  است. رو روبهن درك زما
 رویدادهاچه،  ناگزیر از شناخت زمان است. ها آنو نیز ترتیب و توالی  رویدادهاسیر وقوع 

 گریزند میاز تحلیل تاریخی  ی قرار نگیرند، طبعاًایاگر در پیوند با زمان مورد شناس
)Hall,1980:113 .( یاسپرس پا را از این فراتر نهاده و مدعی شده است که بدون شناخت

، چیزي است  نامیم میامکان شناخت تاریخ وجود ندارد؛ زیرا آنچه را که ما تاریخ  زمان ،
 ).322: 1363،(یاسپرس که در مکان و زمان خاص خود رخ داده است

که در پیوند با  داند میمثلث تاریخ  گانه سهباستانی پاریزي، زمان را یکی از اضالع     
او در نگاه به زمان ). 137:1380(باستانی پاریزي، بخشد می مکان و کنشگران، به تاریخ هویت

از نظر به دور  -اعتقاد به تحول نیدر ع -تا پیوستگی و تداوم آن را  کوشد میتاریخی 
. به همین یابد میحال و آینده معنا و  ندارد. استمرار زمان در نزد وي، در اتصال گذشته

بدانیم حادثه «این است که » نخستین شرط تحقیق در این امر«سبب، معتقد است که 
که آن را و  هایی رشتهاز مکان قرار دارد، و  اي گوشهاز زمان و چه  اي برههتاریخی در چه 

و اتفاقاتی که در  آن، حوادث از تر مهم و ، کدام استدهد میقهرمانان را به گذشته پیوند 
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او در این تعبیر، مرزهاي  ).5:1363(همو، »باشد تواند میآینده بدان پیوسته تواند بود،کدام 
؛ زیرا به باور وي، تاریخ امري نیست که دهد میگذشته، حال و آینده را به یکدیگر پیوند 

صرفاً مربوط به گذشته باشد؛ چون تاریخ، امري است که ریشه حیات کنونی بشر و 
و افق امکانی آینده را هم به نمایش  دهد میامکانات در دسترسِ بالفعل ما را نشان 

 ).346-345: 1394،(آبادیان گذارد می
در حقیقت، بعد زمان  .کان و کنشگران داردزمان تاریخی پیوند ناگسستنی با م    

ا براي شناخت بوده است. چه، م شناختی انسانهمواره بخشی از درك جغرافیایی و 
زیرا گذشته، یعنی گذشته  ؛، محتاج به شناخت مکان و انسانیمگذشته، حال و آینده

ن. از این انسان و مکا ي آیندهانسان و مکان؛ همچنان که حال و آینده نیز، یعنی حال و 
درك  منظور بهرو، مطالعه فرایندهاي اجتماعی در حیات انسان، از گذشته تا امروز، 

، بدون مالحظه و معرفت او رخ داده است شتیمعماهیت و میزان تغییري که در عرصه 
. تنها در سایه توجه به زمان )Lawton,1998:20( عنصر زمان، امري ناممکن خواهد بود

و معرفت  شتیمعبه منطق تحوالت، پویایی و فترتی که در ساحت  توان میاست که 
 ).Roy,1987:56(  افتی دستانسان دیروز پدید آمده است، 

تا چارچوب زمانی موضوعی که بدان اشتغال دارند،  اند بوده مورخان همیشه در تالش    
سازند. این کار، آنها را یاري خواهد کرد تا مقتضیات زمان را در  شنبراي خود رو

خردپسندي دست بزنند.  يها يداورتحوالت آن مقطع تاریخی دریابند و به کمک آن به 
تاریخی است که سرعت و جهت  انداز چشمابعاد  نیتر جذاباز این منظر، زمان یکی از 

 ).Starr,1966:32( ي آن شناسایی کرداز رو توان میتحوالت محیط و جوامع انسانی را 
باستانی پاریزي براي نشان دادن پیوستگی میان سه عنصر زمان، مکان و کنشگران،      
که سه -» حضورستان«  و »حصیرستان« ،»هزارستان«تا در قالب سه واژه  کوشد می

کند .  يساز مفهومدیدگاه خود را  -کرده است  يگذار نامکتاب خود را با همین عناوین 
اهتمام او در هزارستان بر این است تا مفهومی از زمان را به دست دهد که از بینش 

بودن  درپی پیپیوستگی و «. در این مفهوم، زمان عبارت است از گیرد میفلسفی او مایه 
لحظات، که البته خودشان در حرکت و گذار نیستند ولی چون ماده از یک حوزه زمانی 

که زمان در گذر است؛  دیآ یم ، این تصور پیشکند مینقل مکان به حوزه زمانی دیگر 
این اشیاء و مواد هستند که از یک هسته زمانی به هسته زمانی دیگر نقل  که یدرحال
و این امر که یک نوع حرکت انتقالی است، در واقع، اساس تحوالت تاریخ  کنند میمکان 
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اگر آدمیان نتوانند این حرکت را  و) 10ب:  1382( باستانی پاریزي،  »رود میعالم به شمار 
 شناسی هستیدر  .)158:1363( ارسطو،  دریابند، هرگز گذر زمان را درك نخواهند کرد

 کمال دارد يسو بهبرخوردار است و بشر رو  یاستکمالتاریخ از روند  باستانی پاریزي،
این اندیشه، برخاسته از بینش خطی در فلسفه تاریخ است که برخالف  ) 42:1395 (رنجبر،

در این بینش، ). 39:1394، (رضوي دهد میبینش دوري و چرخشی، به ترقی و تکامل راه 
: گفت می -تبع او سهروردي  و به -که ارسطو  گونه آنزمان، فرع بر حرکت است و 

 »هسته و مستمر برخوردار زمان مقدار و مقیاس حرکت است که از هویتی پیوست«
از این رو،باستانی پاریزي برخالف فوکو که .)2/179: 1372 ؛ سهروردي،192:1378، (ارسطو

بر این باور )، 148:1393، یمراد خان؛  457:1379( نوذري  قائل به عدم استمرار در تاریخ بود
زمان باید  است که گذشته و حال و آینده را در پیوند با یکدیگر، بر روي خط پیوسته

 ).5: 1363ي،(باستانی پاریز دید
از دیدگاه  باستانی پاریزي، وقوع رویدادهاي تاریخی منوط به رسیدن زمان آنهاست.     

زمان وقوع آن رسیده باشد؛  که اینحادث نخواهد شد، مگر  اي واقعههیچ « از این رو، 
باشد ، صورت  فرانرسیدهدرست مثل زمان زایمان، .... یک حادثه تاریخی هم تا زمان آن 

این سخن، متکی به یک قاعده فلسفی  )1ب: 1382 همو،( »وقوع به خود نخواهد گرفت
 کارگیري به).  241:1376(مطهري،  » و مدت هکل حادث مسبوق بماد:« گوید میاست که 

واژه زایمان از سوي او براي تبیین حدوث حوادث ، از منظر دیگر، مفید این معناست که 
انباشتگی شرایط الزم براي تحقق حوادث از شکل کمی، و حدوث شرایط جدیدي که 

 ). 348:1394( آبادیان  محصول دگرگونی احوال است، به شکل کیفی رخ خواهد داد
باستانی پاریزي است و او  يها یمشغول دل ترین هعمدبا اینکه مطالعات تاریخی از     
را به دست دهد، اما  رویدادهاتا تفسیري تاریخی از  کوشد می یک تاریخ پروژه مثابه به

یافت که در حکم فلسفه تاریخ، براي وي  توان میاز اندیشه فلسفی در کار او  ییها رگه
به عرصه شناخت بکشاند. را  است تا در پرتو آن زمان تاریخیمنظري را فراهم کرده 

که  وقت آنتصور وجود و اندازه زمان، تنها در ذهن آدمیان میسر است .موجودات عالم نیز از «براي او 
(  »درآمدندذهن بشر  يریگ اندازهبا زمان پیوند خوردند؛ یعنی در حیطه و  ،پا به دایره هستی نهادند

این سخن که نشان از حضور اندیشه فلسفی در نزد باستانی ).  21:1362باستانی پاریزي 
کانت، زمان  ، مؤید به تاییدات نظري برخی از فیلسوفان و متکلمان است.هستپاریزي 

گوستین قدیس نیز بر این باور آو )  22:1378( هارتناك  دانست میرا یک شهود پیشینی 
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(آگوستین  امتداد ذهن استبود که زمان را باید در ذهن جست، زیرا زمان، همان 
،381:1380.( 

مکانیکی نظیر  ابزارهاياست که با  برخوردار کیفیتی بنیادي در امور انسانیاز زمان     
ساعت و کرونومتر در خدمت انسان قرار گرفته است تا آدمی بتواند اوقات زندگی خود را 

وارد بحث با آن تنظیم کند. اما مورخان هرگاه که در خصوص موضوعات زمانی 
، همه اهتمام آنها مصروف تعیین زمان دقیق وقوع یک رویداد خواهد شد. شوند یم

 :گوید میباستانی پاریزي با تفطن به همین معناست که 
آن را شوخی  توان نمیمهمی است که  يبعدهابعد زمان متکی به اعداد و ارقام است و از « 

تر بیان کرد. تر یا آن طرففرسخ این طرفقوع یک حادثه را یک محل و شود میپنداشت. یعنی 
اصفهان روي داده است ... ولی  خورت مورچهگفت که جنگ نادر و اشرف افغان حدود  مثالً

( باستانی پاریزي  »فوت کرده است اي خردهفردوسی در سال چهارصد و  مثالًگفت که  شود مین
48:1382(. 

و هرگز  کنند می، در درون زمان زندگی ورند غوطهکه در آب   آدمیان بسان ماهیانی    
آنها براي سنجش ). 294:1384(استنفورد،  را بدون زمان تصور کرد ها آنزندگی  توان نمی

که در آن، هر رویدادي از جایگاه ویژه برخوردار است  گیرند میزمان از کرونولوژي بهره 
د تا روابط معنادار میان (آناکرونیزم) منتفی خواهد بو و در پرتو آن، امکان آشفتگی زمان

از این رو، تقویم که .)kracauer,1966 :66 ( زنجیره زمان قابل فهم گرد يبر رووقایع 
 براي باستانی پاریزي از چنان اهمیتی ،هستبارزترین نمونه تجلی کرونولوژیک زمان 

 شمار سالاگر مبناي صحیحی نتوان براي تقویم یافت که « گوید میبرخوردار است که 
( باستانی  »درستی را از روي آن به دست دهد، اصل تقویم تاریخی مخدوش خواهد شد

انتظار از کرونولوژي و تقویم  ترینکمو زمان پریشی رخ خواهد داد. ) 153: 1349 پاریزي،
و ) 46:1386(هایدگر،  این است که هم ترتیب و تقدم و تأخر را بر زنجیره زمان نشان دهد

 )Wilschut,2010: 10( تاریخی را براي مورخان فراهم سازد هم امکان دوره بندي
اما قابل تحویل به آن نیست  زدیخ یبرماز زمان طبیعی  اگرچهزمان تاریخی     

)125:Zammito,2004(.  یکی از بارزترین وجوه کارکرد زمان تاریخی از منظر باستانی
که انسان و مکان  دارد  فضیلت راتاریخ این «یوند دادن تاریخ به ابدیت است. پاریزي، پ

را به کمک زمان به ابدیت پیوند دهد و با این پیوند، خود را جاودانه سازد، چه، حرکت 
فناناپذیر و جاودانه  تواند می در عرصه تاریخ است که با استحاله راز انگیز ریفناپذماده 
 ).27:1362؛ همو،  33ب: 1382،( باستانی پاریزي »گردد 
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از خاص بودگی شایانی  زمان را در مطالعات تاریخی براي باستانی پاریزيعنصر  آنچه     
است که تاریخ از اسطوره تنها با دخالت همین عنصر ، این است که کند میبرخوردار 

گرچه از مکان و کنشگران خاص  ها اسطورهچه،  .)335: 1363باستانی پاریزي،(شود میجدا 
آنها ؛ زمان باشند می -در مفهوم تاریخی آن -فاقد زماندر حقیقت، اما  خود برخوردارند،

معیاري براي سنجش و شمارش آنها در دست  نامید که را باید زمان ازلی یا آغازین
هر چه «باستانی معتقد است که مسبوق به همین معناست که  .)23: 1390(ارشاد، نیست

و  خواهیم شد تر کینزد ها اسطورهو  ها افسانهبه قلمرو  ،دورتر برویم يها گذشتهبه 
 رویدادها صورت اساطیري خواهند یافت و راه را بر حقیقت تاریخی خواهند بست

در اینجا، زمان است که مرز تاریخ و اسطوره را تشکیل  ).335-336: 1363 باستانی پاریزي،(
دور برگردیم و از محدوده زمان تاریخی خارج  يها گذشته. یعنی هر چه به دهد می

به همین سبب،  پس رانده خواهند شد. يا اسطورهاحت ، رویدادها نیز به ستبع به شویم،
 زمان یباز وقایع و حوادث  دار زمانجدا کردن رویدادهاي  شرط تحقیق علمی در تاریخ،

 .)344(همان، تمایز کرد جادیاسطوره ااست تا از این طریق بتوان میان تاریخ و 
 نتیجه .5

، این است شود میمستفاد » تاریخ گانه سهعناصر «مقوله  اریزي به باستانی پ آنچه از نگاه
در رویکرد که او از دو رویکرد متفاوت در نگرش خود به این موضوع بهره برده است. 

، همه اهتمام او نامید شناسانه یهستآن را رویکردي  توان میاز منظر فلسفی  که نخست
 ي هندسه بندي صورتمصروف شناخت اضالع همبسته زمان، مکان و کنشگران در 

تا ماهیت هر یک از این اضالع  کوشد میدر این رویکرد، او . شود میوجودي تاریخ 
را به تفاریق مورد شناسایی قرار دهد و از نقش ویژه آنها در تکوین حادثه پرده  گانه سه

او در این مقام، تفضیل عنصر کنشگر بر دو عنصر زمان و مکان است  رأي نهایی بردارد.
تاریخی خود براي آنها وجودي تبعی قائل است.چه، این دو  شناسانه یهستکه در نگرش 

دي تاریخ بگذارند. در رویکرد ند پا به عرصه وجوتوان نمیبدون حضور کنشگران هرگز 
، تالش او قلمداد کرد شناسانه معرفتآن را رویکردي  توان میاز نظرگاه فلسفی  که دوم

از  پژوه تاریخبر این است تا نشان دهد که مطالعات تاریخی تا چه میزان از درك 
. رأي نهایی او در این مقام، این است که ردیپذ یم تأثیربنیادین تاریخ  يها سازه
د توان نمیهرگز  قرار دهد، اگر نتواند مقتضیات زمان و مکان را مورد شناسایی پژوه تاریخ

نی زچه، زمان و مکان از منظر او، مخ به درك درستی از ماهیت رفتار کنشگران نائل آید.
روشنی را در فهم رفتار کنشگران بگشایند  يها افقند توان میکه  ندیآ یماز معنا به شمار 
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از تقارن ذاتی برخوردار نیستند اما در پیوند با  غالباًرا که  زمان همو درك رویدادهاي 
 ند موجب پیدایش یک فرایند تاریخی شوند، آسان سازند.توان مییکدیگر 

 منابع
 .1380،، ترجمه سایه میثمی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردياعترافات ،سنت ،آگوستین

.1375، پژوهشگاه علوم انسانی، بهزاد سالکی، تهران ۀ، ترجمفلسفه تاریخ ،دواردز، پلا   
  .1363،امیرکبیر ،،ترجمه مهدي فرشاد، تهرانطبیعیات، ارسطو

 .1378،طرح نو، لطفی، تهران محمدحسن،ترجمه سماع طبیعی، ______
 .1382،نی ،، تهرانيمحمد گلاحمد  ۀ، ترجمبر فلسفه تاریخ يدرآمد ،استنفورد، مایکل 

 .1384،سمت ،مسعود صادقی،تهران ۀترجمی،پژوه تاریخدرآمدي بر  ،__________
 .1393،مرندیز، ، مشهدالتاریخ ةمعرفقراء ه فی  ،االبراهیمی، یاسمین حاتم بدید

 .1390ارشاد،محمدرضا، گستره اسطوره، تهران، هرمس،
 ،پیغمبري، تهران درضایحمحسین حاتمی نژاد و ۀ ، ترجمتاریخ در بستر جغرافیا، ایست، گوردون

 .1394،اسالم تاریخ پژوهشکده       
 350-330 ،3 ة، شمار30، سالایران نامه ، »و تاریخ نگري باستانی پاریزي نگاري تاریخ«،آبادیان،حسین

،1394. 
 .1353، و هنر  فرهنگ  کل  اداره، ، کرمانگنجعلی خان و خیرات او، میمحمدابراهاستانی پاریزي ، ب

 .1363، نگاه، ، تهرانکوچه هفت پیچ ، ________________
 الف. 1369، ارغوان ،تهران ،حضورستان ،________________
 ب.1369، علم، ،تهران قلم هفتسنگ  ،_______________
 الف. 1382،علم، ، تهرانحصیرستان ،_______________

 ب.1382، علم، ،تهرانهزارستان، ________________
 الف. 1371، خرم، ، قمماه و خورشید و فلک ،________________
 ب.1371، خرم ،، قمحماسه کویر ،________________
 ج.1371، قم، خرم، حماسه کویر، ________________
 د.1371، 59-54، 7، شماره آشنا ،»راهی به دل خوارزم«،________________
 الف. 1378، نامک، ، تهرانخود مشت و مالی، ________________
 ب. 1378، نامک ،تهران ،شمعی در طوفان ،________________
 ج. 1378، پیمان، ، تهرانمحبوب سیاه و طوطی سبز، ________________
  .1380، علم، ، تهرانکاسه کوزه تمدن، ________________
  .1388، علم، ، تهرانچراغ چهل،________________
 .1394، علم ن،، تهراگذار زن از گدار تاریخ ،________________
 .1393، علم، ، تهراناالن دیدهبگرگ  ،________________
 .1395،علم ،، تهراننوح هزار طوفان، ________________
 .1392، علم ،تهران ،سیاست و اقتصاد عصر صفوي، ________________

 .1362،دنیاي کتاب ،تهران ،نون جو و دوغ گو ، _________________
 .1380،علم ،، تهرانتمدنکاسه کوزه  ،_________________
 .1390، علم، ، تهرانآسمان هفتزیر این ، _________________
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 .1385 ،علم، ، تهرانفرمانفرماي عالم، __________________
 .1387، علم، تهران ،در شهر نی سواران ،__________________

 .1379،بهنام ،تهران ،درخت جواهر ،_________________ 
 .1367، تهران، علم، تا پیاز ریاز س، _________________

 .1357، 671-664، 70 - 69 ة،شمار مجله گوهر، »در تاریخ مؤثرعوامل « ،________________
محمدتقی ایمان پور، مشهد، انتشارات دانشگاه  ۀترجم ،مطالعه تاریخدونالد،  بلک،جرمی و مک رایلد،

 .1390فردوسی،
 .1392،پژوهشکده تاریخ اسالم، مرتضی گودرزي، تهران ۀ، ترجمجغرافیا و تاریخ .،بیکر،الن.اچ

 .1380، هنر و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، ،تهران        
 .1372نشر نی، تهران، ،و حیات مادي برودل يدار هیسرمامقدمه بر کتاب پیران،پرویز،

 .1381،جهان نقش، تهران، اسالمی نگاري تاریخدر علم تاریخ و  یتأمالت، حضرتی، حسن
 .1352،امیرکبیر، تهران ،علم تحوالت جامعه د،حمید،حمی

 .1383،وپرورش آموزش وزارت ،، تهرانتاریخ جهان، خیراندیش،عبدالرسول
نگاهی تحلیلی به جایگاه مخاطب عام در «، اکبر یعلاله یاري، فریدون؛ جعفري،  رضایی، زهره ؛

سال بیست و  ،دانشگاه الزهرا نگاري تاریخفصلنامه تاریخ نگري و ، »باستانی پاریزي نگاري تاریخ
 .1397،  83-22،61 ةهشتم، شمار
 .1394،پیام نور ،، تهرانفلسفه تاریخ، رضوي،ابوالفضل

، 8 ةدور ،علوم تاریخی يها پژوهش، »باستانی پاریزي نگاري تاریخپارادایم شناسی «،رنجبر،محمدعلی
 .1395، 56-37 ،1 ةشمار

 .1379،نشر نی ،منصور وثوقی، تهران ۀ، ترجمتغییرات اجتماعی ،،گیروشِ 
 .1370،امیرکبیر ،، تهرانتاریخ در ترازو، ، عبدالحسینکوب نیزر 

 .1370،سروش ،، تهرانتفرج صنع ،سروش، عبدالکریم
  .1376،نشر نی ،، تهراناالجتماع علمدر فلسفه  ییها درس ،__________

پژوهشگاه ، تهران ،به تصحیح هنري کربن،مجموعه مصنفات شیخ اشراق، یحیی نیالد شهابسهروردي،
 .1373،انسانی علوم

 .1364،یتاشناسیگ، ، تهرانفلسفه جغرافیا، شکوئی، حسین
 فصلنامه، »و اصطخري خردادبه ابنجغرافی نگاري  تحلیلی مقایسه«، علیجانی، مهدي؛ شرفی، محبوبه

 .1399،  241-215، 25 ة، شمارام یسسال  ،دانشگاه الزهرا نگاري تاریختاریخ نگري و     
 .1394،اطالعات، ، تهرانباستانی پاریزي و هزاران سال انسان، کریم فیضی،

 .1399 ،سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،، تهرانتاریخ تحلیلی فلسفه ،کافی، مجید
 .1393،حوزه و دانشگاه، ، تهرانفلسفه نظري تاریخ، _________

 .1396،لوگوس ،، قم تاریخ به روایت فلسفه ،محمدپور، احمد 
 .1392،پژوهشگاه علوم انسانی، ، تهرانمدرن پستپایان تاریخ در نظر فالسفه مدرن و ، مرادخانی،علی 

 .1376،  صدرا، تهران ،10 ةشمار،  مجموعه آثار، مطهري،مرتضی
 .1387 ،نشر نی ،تهران ،محمدي گلاحمد  ۀترجم ،بنیادهاي علم تاریخ.، مکاال، سی، بی

 .1379، طرح نو، ، تهرانفلسفه تاریخ، ري، حسینعلیذنو
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 .1348، 191-19،200 ة، شمارتاریخی هاي بررسیمجله ، »رابطه جغرافیا با تاریخ«،ودیعی،کاظم
 .1387،هرمس، غالمعلی حداد عادل، تهران ۀترجم ،نظریه معرفت در فلسفه کانت، هارتناك،یوستوس

 .1386 ،مرکز ،علی عبداللهی، تهران ۀ، ترجممفهوم زمان و چند اثر دیگر ،هایدگر،مارتین
 .1363، خوارزمی، لطفی، تهران محمدحسن ۀ، ترجمآغاز و انجام تاریخ ،یاسپرس،کارل
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