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 دهیچک

داده  عامه پسند ینگار خیتار یرا به نوع گاهشیبه مثابه سبک گذشتگان دور، جا ینگار خیتار ریاخ یسده ها در

به  خیرنوع تا نیها نگارنده ا نیبرخوردار است اما با همه ا یقیاز نکته ها نغز و دق زین ینگار خیتار نیاست. گرچه ا

داشته و مخاطب خاص خود که همانا عامه  یخیتار لیمسا انیدر ب یسع دیجد یکردیطنازانه و رو یبا نگاه ینوع

وان ت یبه جرات م انیم نیژرف تر بر مخاطب دارد. در ا اریبس یریباشند را جذب نموده و چه بسا که تاث یمردم م

 یم یخنگاریسبک تار نیا شگامانیاز پ یکیش(  0030-0010) یزیپار یگونه فرض کرد که استاد باستان نیا

 یو چگونگ ییچرا یمقاله ، بررس نیا یمخاطب عامه نگاشته است. پرسش اساس یرا برا خیرنافذ تا یانیباشد که با ب

 یادب و یخیتار یدر تمام نوشته ها یزیپار یاست. باستان یزیپار یباستان ینگار خیتوجه به مخاطب عام در تار

. در داشته است دیاصل تاک نیو همواره بر ا دهیکش ریبه تصو یرا به خوب یرانیو فرهنگ ا رانیخود دغدغه تمدن ا

 .میپرداز یم یزیپار یاستاد باستان ینگار خیسبک تار یمقاله به بررس نیا

رانیفرهنگ ا ران،یمخاطب عامه، تمدن ا ،یزیپار یباستان ،ینگار خی: تاریدیکل گانواژ
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 ـ مقدّمه 0

است.  یخنگاریتار ۀپرآوازه و نام آشنا در عرص یش.( چهره ا 0010 - 0030) یزیپار یباستان میمحمدابراه استاد

د به دست آور یشتریازدانشگاه آوازه و شهرت ب رونیاما در ب د،یرس یاگرچه در دانشگاه درس داد و به مقام استاد

که نه فقط به لحاظ تعدد آثار، بل تیموفق نیمردم بود. ا انیمعاصر در م ۀدور خنگاریتار نیپرمخاطب تر دیترد یو ب

 ینگار خیتار یاو بود؛ چنانکه خطوط رسم یسینو خیتار ۀویو ش خینگرش به تار اقیبه جهت سبک و س شتریب

( 08: 0031پرداخت. )رنجبر،  دیپسند یکه م یا وهیبه ش یخیتار مینگرفت و به انتقال مفاه یرا جد یدانشگاه

ارد. د خیدر ارائه تار یقابل توجه ییخود، توانا تیاثر، به مدد قوۀ خالق دآورندۀیپد رمکتوب،یغ یارنگ خیدر تار

ا محدود است که قدرت ابتکار او ر بانیدست به گر یشتریب دهایو نبا دهایبا با ،یخیاثر مکتوب تار کی سندۀیامانو

 یرخو جز آن، ب لیعدم کاربست قوۀ تخ ،یخیامانت تار تیرعا ،ینگار خیعلم تار هیبه اصول اول یبندیسازد. پا یم

اصول باال تا حد  تیرعا نیکه درع سندگانیحال بوده اند نو نیاست. با ا خیتار سندۀینو کی یها تیاز محدود

به  یزیپار یحاصل نموده اند. باستان زین تیراه موفق نیمتفاوت برآمده اند و در ا یخیارامکان، درصدد نگارش ت

 ینگار خیمخاطب عام در تار گاهیدر پررنگ ساختن جا ینقش مهم ان،یجر نیا قیمصاد نیبهتراز  یکیعنوان 

و  بایز اتیاز ادب یرینوشته با بهره گ یو جذاب ساز یسیاصل ساده نو تیداشته است و در آثار متعدد خود، با رعا

 یتواند الگو ی، م یو اسلوبرو سبک و  نیشده است. از ا اریملموس با فرهنگ عامه، موفق به جذب مخاطبان بس

 گران،ید ،ییرا خصوصاً در نسل جوان دوچندان کند. ) رضا خیباشد تا عالقه به مطالعه تار خینگارش تار یخوب برا

 ،یاسیس  یعرصه ها ۀرا از ورود به هم یخیهمه جانبه نگر است که معرفت تار یمورخ یزیپار ی( باستان30: 0038

جود با و یزیپار یآورد. باستان یانسان به دست م یزندگ ۀو گذشت یو هنر یدبا ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع

 یخیو تار کینه چندان آکادم ینامها یکه محتوا را از رو ش،ینه چندان درست به کتاب ها جیرا یها دگاهید

 نیو کوشا تر نیتر یاستوار است، جد ینادرست عموم دگاهیتکرار چند د هیکنند و برپا یم یداور شیکتاب ها

 وندیو پ میهنرمندانه در منابع قد یآن، و موشکاف انیو جر خیبود. از نظرگاه نگرش به تار رانیمعاصر ا سینو خیتار

 گاهیمقوله جا تیتوان از آن به دست داد. توجه به اهم یکه م یریامروز و بهره گ یایها به دن نیزدن تمام ا

 خیرسالت را به انجام برساند؟ سبک تار نیتوانست ا یزیارپ یکه چگونه باستان نیو ا ینگار خیمخاطب در تار

ان تر، مخاطب یر کلتواند برا عامه مردم جذاب باشد؟ و به طو یاست که م یمتفاوت یها یژگیچه و یحاو یو ینگار

 یاست که  مقاله حاضر در پ یهستند ؟ از جمله سواالت یگاهیچه جا یدارا یزیپار یباستان ینگار خیعام در تار

 .به آنهاست ییسخگوپا

 قیو ضرورت تحق تیـ اهم 0ـ  0

 مسلم و ی، امر یجامعه بشر اتیهمه جانبه آن بر ح یرگذاریو تاث ینگار خیو تار خیتار تیاهم
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مورخ  نیسنگ فهیوظ ت،یاهم نیا رویآشکار شده است. پ زیآن، رفته رفته بر عموم ن یایشده است که مزا رفتهیپذ

دورانت،  لیو ینظر هیدانسته شده بود.چنانکه برپا ش،یرسالت دشوار، البته از قرن ها پ نیاست و ا یانکارناشدن ز،ین

 .هست زین فهبلکه صنعت، هنر و فلس ستیعلم ن کیتنها  ینگار خیتار

 یو نگاه هنر کردینوع نگارش ان است که البته رو ،ینگار خیهنر تار یاز جلوه ها یکی( 0/071:  0030)دورانت، 

پرطمطراق  خینگارش توار ،یمتفاوت بوده است. چانکه در دوران طوالن ران،یا خیمختلف تار یبه آن در دوره ها

تب ک یسبک نوشتار قتیشد. در حق یشمرده م یرانیا ینگار خیهنر تار ،یو عرب یفارس دهیچیهمرا با واژگان پ

 یم یو هنر یادب لیفرد نگارنده از فضا یسواد و برخوردار زانیاز مشروطه، عمدتا نشان دهنده م شیتا پ یخیتار

 یارنگ خیگذار از تار یو علم یو اجتماع یاسیبه دنبال تحوالت س یبود.بعد از مشروطه و خصوصا در دوران پهلو

 ،یستیونالیهمچون ناس یاصل ینگار خیتار یها انیمدرن مشهود است. در کنار جر ینگار خیبه تار یسنت

 یبرا یارنگ خیاشاره کرده بنام تار ینگار خیتار یگریتوان به گونه د یم کیو آکادم یرانشناسیا ،یستیمارکس

 .(30:  0037 گران،یزهره و د ییرضامخاطب عامه. )

عالمانه رخدادها و گزارش،  یبررس ،ینگار خیاست که کار مورخان مدرن تار نیپژوهش حاضر در ا تیّأهم حال

رخداد  کی وقوع ییچرا ،یابی شهیربه حکمت و  لیو تحل یابیعلت  ن،ییتب قیعلم است و آنان از طر نیا یها افتهی

رخدادها  حکمتبه  دنیرس یبرا یطنز را بستر مناسب ،یژگیو نیعالوه بر ا یزیپار یباستان کهیرسند. در حال یم

رهگذر  نیو از ا دیرس یرخدادها به باطن آنها م یاستفاده بجا و درست از طنز از ورا لهیاو به وس نیبود. بنابرا افتهی

ربت تلخ دارد که من ش یباستان ییبایز ریاست. تعب ریکم نظ یبود به درست رینظیب مییکار مورخانه او، اگر نگو

( را با حالوت به کام خیجامعه )تار ازیمورد ن یدارو نیو ا زمیآمیو شعر م اتیطنز ادب نیریبه شهد شرا  خیتار

 کهنیا  تیمردم ببرد. با توجه به اهم انیرا به م خیاست که او موفق شد تا تار لیدل نیرسانم و به هم یمردم م

 یطلبمقوله م نیکه در ا میشد نیو مخاطب عام داشتند، بر ا یخیتار یاص به طنازخ ینگاه ینگار خیدر تار شانیا

 .میینما یرا گرداور

 قیتحق ۀنیشیـ اهداف و پ 2ـ  0

ست ا یرانیا تیاز تمدن و هو یزیپار یباستان ینگار خینوع تار یبه هدف خود که بررس میخواه یمقاله م نیا در

 ینگکرده و به چگو یرا به موضوعات مذکور بررس شانی. و نگاه طنز امیو تا حد امکان به کنکاش بپرداز میبپرداز

 .میبپرداز ینگار خیسبک از تار نیجذب مخاطب عامه به سمت ا

  :صورت گرفته است لیهمانند ذ ییاو، پژوهش ها  ینگار خیو نقد تار یزیپار یباستان یسبک شناس درخصوص

 ایو جغراف خیکتاب ماه تار ،یزیپار یدکتر باستان یخنگاری، نقد و نظر درباره تار0082عبدالرسول،  شیراندیخ -
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 یخیعلوم تار یپژوهش ها هینشر ،یزیپار یباستان یخنگاریتار یشناس می، پارادا0031 ،یرنجبر محمدعل -

گاه دانش شاپور،یفصل نامه جُند  ،یزیپار یباستان یخنگاریدر تار یرانیو انسان ا تی، هو0030رضا،  یشاه ملک -

 چمران اهواز دیشه

 مجله رشد آموزش خ،ینکته سنج تار تگریروا یزیپار ی، استاد دکتر باستان0081جواد،  یعباس -

لنامۀ دو فص ،یزیپار یباستان یخنگاریمخاطب عام در تار گاهیبه جا یلیتحل ی، نگاه0037 گران،یزهره و د ییرضا -

 دانشگاه الزهرا )س( ینگار خیو تار یخنگاریتار یپژوهش -یعلم

 یستاناستاد با ینگار خیتار یها یژگیاز و یمقوله خاص یاز مقاالت باال تنها به بررس کیذکر است که در هر قابل

 یبوده است تمام نیما در ا یکامل و جامع است اما سع اریخود بس یپرداخته شده است، که گرچه در جا یزیپار

 ،یخیطنز گونه مطالب تار انیمخاطب عام و ب بههمچون توجه  یباستان یزیاستاد پار ینگار خیتار یها دگاهید

 .میقرار ده یرا مورد مطالعه و بررس شانینامه ا یزندگ یو حت یرانیو تمدن ا تیهو

 یزیپار یباستان میو آثار دکتر محمد ابراه یکوتاه بر زندگ یگذر - 2

در استان کرمان  رجانیاز توابع شهرستان س ز،یدر پار یشمس 0010 ماهیدر سوم د یزیپار یباستان میابراه محمد

حال از محضر پدر خود مرحوم  نیکرد و در ع لیتحص زیدر پار ییششم ابتدا التیتحص انیپاتا  یمتولد شد. و

 0021در سال ،یاجبار لیسال ترک تحص2و  ییاابتد التیتحص انی. پس از پابردیمهم بهره  یزیحاج آخوند پار

به  لیادامه تحص یبرا 0021در سال پلمیکرمان ادامه داد و پس از اخذ د یخود را در دانشسرا مقدمات التیتحص

از  0001گرفت. در سال  یخود را پ التیتحص خ،یتاردر دانشگاه تهران در رشته  0023تهران آمد و در سال 

که در آزمون  0007بازگشت و تا سال به کرمان  یریانجام تعهد دب یشد و برا لیالتحصدانشگاه تهران فارغ 

 انیگذراند و با ارائه پارا هم در دانشگاه تهران  خیتار یشد، در کرمان ماند. او دوره دکتر رفتهیپذ خیتار یدکتر

با  0008سالران از کار خود را در دانشگاه ته یکرد. و افتیخود را در یدانشنامه دکتر «ریابن اث»درباره  یانامه

 یسندگیشوق نو وقت آن دانشگاه بود. استاد تمام 0087شروع کرد و تا سال  اتیدانشکده ادب یمجله داخل تیریمد

د. ش ختهیو مهر برانگ ندهیآ ن،یالمتمانند حبل  یاتیو با خواندن نشر زیدر پار یو نوجوان یدر دوران کودک یو

به  یادر قالب روزنامه( 0003و  0008) یاجبار لیترک تحص یهاخود را در سال یهانوشته نینخست ،یباستان

مشترک داشت.  0 ای 2و  کردیمنتشر م زینوشت که خود در پار «زیپار یندا» به نام یامجلهو « باستان»نام 

در  0020که در سال « نه زنان تبا مردان اس ریتقص»بود با عنوان  یامقالهآن زمان،  دینوشته او در جرا نینخست

 یمارشیو فرانسه مقاالت ب یعرب یمترجم از زبانها ای سندهینوعنوان  کرمان چاپ شد. پس از آن به یداریمجله ب

 کلک و بخارا چاپ کرده نده،یکتاب، آ یراهنما غما،ی ها،یاطالعات، خواندن هان،یمانند ک یها و مجالتدر روزنامه
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ن محمدحس خیطنز گونه ش یهانامهنام دارد که شرح « دزدان غمبریپ» یزیپار یباستانکتاب  نیاست. نخست

 است.در کرمان چاپ شده  0020در سال  بارنیاول یاست و برا یدآبادیز

  مربوط به کرمان یهاکتاب  -الف

  هفت یهاآثار و کتاب -ب

  هاکتاب  گرید -ج

 یزیپار یبر سبک نگارش آثار استاد باستان یاجمال یمرور – 2

طبوعات ها عرصه ماز آن یکیبه نوشتن پرداخت که  یمختلف یهاپرکار بود و در عرصه یاسندهینو یزیپار یباستان

مند به مطبوعات عالقه نیالمتو مهر و حبل ندهیمثل آ ییهاهیمجالت و نشر دنیبود با د زیهنوز در پار یبود. او وقت

 روزنامه یمیقد سانینویپرداخت. او از فکاه «قیتوف»از جمله  ییهاهیها و نشرروزنامهبا  یشد و بعدها به همکار

ود. ب یادیاو مورد توجه ز یهایتیرا آغاز کرده بود و به خصوص دوب قیتوفبا  یهمکار یبود و از نوجوان «قیتوف»

 یکرمان و جغراف خیها مختص کرمان است و به تاراز آن یمنتشر شده که بخش یزیارپ یاز باستان یآثار متعدد

از  یکرمان غافل نبوده است. بخش مهم ادیگفت که او در همه آثارش از  توانیم حالنیکرمان مربوط است و باا

شته کرمان نو خیبا تار وندیپ که در دیحدود پانزده کتاب د توانیاست و در کارنامه او م یمحل خیآثار او درباره تار

هفت در عنوان هفت کتاب که عدد  است: یاصطالح مجموعه هفتبه کهدارد  ییهاکتاب یسر نیاند. او همچنشده

« هفت آسمان نیا ریز»، «هفت بند ینا»، «هفت سنگ یایآس»، «خاتون هفت قلعه»مثل  شودیم دهیها دآن

 …و

 نیو در ا شودیم دهید یزیپار یاست که در آثار متعدد باستان یدغدغه مشترک یرانیو فرهنگ و انسان ا تیهو

 گارنخیتار توانیدر آن مورد توجه بوده است. او را م ژهیدغدغه به طور و نیاست که ا یاثر« طوفاندر  یشمع» انیم

اند و ماندگار دانسته یآثار او را خواندن یشده است. برخ یفاوتمت یهایاو داور یخینگاه تار یابیمردم دانست. در ارز

 هویدرباره ش اشیدر داور ییخو ابی. عباس زریهم شتابزده و سطح یاو عدهکارساز و موشکافانه  گرید یو برخ

در  ادثه حوک ستین یو زمان یطول یامر یزیپار یدر نظر باستان خیگفته بود که تار یزیپار یباستان ینگارخیتار

به مکان و طول بدل به عرض  لیاو، زمان تبد شهیاندقرار گرفته باشند. در  گریکدی یهم و در توالآن به دنبال 

و  خوردیمردم، نم یبه فعلامور مبتال یجز به درد گواه و شاهد برا خ،یحوادث تار ،یشده است. در نظر باستان

است.  حاصلیو ب دهیفایبرا از حال حل کند  ینتواند مشکل خیراو اگر تا شهیگذشته مقدمه حال است و باز در اند

 .آوردیبه حال مگذشته را  اشینگارخی. او در تارانددهیزنده نام خیاو را تار ینگارخیهم سبک تار یانظر عده نیاز ا
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در  یا حدودهم ت یزیپار یگفت که باستان توانیبوده است و م نهیرید یدر فرهنگ ما سنت خیبا تار اتیادب وندیپ

را از  یسخننیریش یاند و به طور کلدانسته نیریاو را ش ینگارخینثر تار یاریبرداشته است. بسسنت گام  نیهم

 یخیها موضوعات تاراز آن کیگذاشته که در هر یخود باق از یادیآثار ز یزیپار یاند. باستاناو شمرده یهایژگیو

تمرکز  یخیدر کدام دوره تار یزیپار یگفت که باستان توانیم یسختبهاند. خورده وندیبه هم پ یو اجتماع یو ادب

س از پ رانیا خیآثار او سراسر تار یاست. گستره موضوع یبرخالف سنت دانشگاه زین یژگیو نیداشته است و ا

ک متعارف به سب «یو اقتصاد عصر صفو استیس»آثار او مثل  یتا دوران معاصر را در برگرفته است. البته برخ اسالم

 .(3: 0033 ما،ی)آصف ندارد یاریشباهت بس یخیتار قاتیتحق

 یزیپار یاستاد باستان ینگار خیتار لیـ تحل 0

 انیب نیو اشاره به امثال و حکم است. ا یزبان یهاطنازانه و سرشار از ظرافت انیب ،یسبک نگارش باستان یژگیو 

 یبرا»ط دارد. رب زین خیاو به تار یربط ندارد، بلکه به نگرش کل یباستان یفقط به استعداد و مهارت نگارشطنازانه 

که  زین خیاو تار یاست. الجرم برا یطبعاست و آن شوخ یجد شیبرا زیچ کیاست. فقط  یشوخ زیچاو همه

رده پ خ،یضمن آنکه نگارش طنازانه تار ؛«شودیکار محسوب م نیتریکردن جد یشوخ ست،ین یجز شوخ یزیچ

صرف  تینه فقط قائل به موجود خ،یتار یشناختیدر بعد هست» یباستان. داردیبر م زیاو ن یشناختیاز نگرش هست

 دیشنیخداوند را م یپا یصدا»او .« کردیوجو مجست زین خیرا در فراتار خیتار ینبود، بلکه مش خیدر تار تینیع

و  خیارت ریمس ییکتایبه  خیتار ینظر لسوفانیف. او چون پرداختیم خینگرش، به مطالعه و مشاهده تار نیو با ا

موثر  یروهایو ن تیبشر خیکاروان تار نازلها و متعدد راه ینداد؛ اما ورا یمحرکه واحد و منازل مشخص را یروین

ر آمده از لکه بب ،یانسانبود و نه  ینه اقتصاد تیمش نیو ا بردیرا راه م خیبود که تار یتیآن، همچنان قائل به مش

 یامر ،یباستان یبرا خیتار نیهمچن« را محتوم کرده بود. یسرنوشت بشر تیبود که آغاز و غا یاراده خداوند

گذشته را به حال  خیهم تار یعنیاست،  (lived history) «زنده خیتار» ی. او راوستین افتهی انیگذشته و پا

که هر  یابه گونه کند،یثبت و ضبط م خیو هم حال را چونان تار «بخشدیم تینیبدان حضور و ع»و  آوردیم

 خیتار یسخن باستان گریثبت است، به د قابلو  یخیتار یتیاو به مثابه واقع یاکنون برادر لحظه  یاو واقعه دادیرو

از  یمتقس دنیدر اطراف و جوانب و بر ستنیتا نگر انیوگو با اطرافگفتاز » کردیم یزندگ یخیو تار ستیزیرا م

ادب و احترام و  تیرعا شیاز پ شینزد او ب کردندیم یسعاو  انیاطراف«. بود خیجا دنبال تارروزنامه و... همه کی

به  یتان. تسلط باسافتیخواهد  یآثار باستاندر  یچه بازتاب شانینگران آن بودند که رفتار ا رایکنند، ز همعقل و ف

به  داده است یاچندرشته یاقیسبه کار او  نیهمچن ات،یو اقتصاد و ادب استیو س خیو تار اتیمتنوع ادب یهاحوزه

 قیقد یبه معنا یفرهنگ یبلکه با متن ند،یبینم یخیرتا یکه خواننده آثار او خود را صرفا مخاطب اثر یاگونه

ضا که ر ستین لیدلی. بردیگیمخاطب با همه وجوهش را در نظر م یفرهنگ تیکه هو یکلمه مواجه است، نوشتار

رشمار و پ یهاو معتقد است که در کتاب داندیم یباستان شهیرکن اند نیتررا مهم یرانیو انسان ا تیهو یملکشاه
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 انیان)رحم .«یرانیو فرهنگ ا یرانیداشت، انسان ا رانیدغدغه ا یزیپاریباستان»که  شودیاو، روشن مفراوان  تمقاال

ه بود ک یاسندهیکلمه مورخ مردم بود. او مورخ و نو قیدرست و دق یبه معنا یزیپاریباستان .(00: 0031 وش،یدار

. «آوردی. او گذشته را در خدمت اکنون مگرداندیقلم م دممر یهامصائب تودهجامعه و دردها و  ازیمتناسب با ن

ر و هم د شامدرنیهم در دوران پ یرانیا ینگارخیتار میخاطر آورکه به  شودیتر مروشن ینکته هنگام نیا تیاهم

 ساالر بوده ومحور و نخبهنگاه دولت طرهیتحت سخود )که گاه مشترک هستند(،  لیبه دال کیهر  د،یروزگار جد

را  خیکلمه تار یواقع یکه به معنااست  یمردم ماندیآنچه مغفول م تیوضع نی. در ازدهاستیشدت سهست و به

 یبرا ینگار خیتار .(0033:00)آزموده محسن، اندانگاشته شده دهیمرسوم ناد یهاتیروا لیذ شهیاند، اما همساخته

 کردیو رو یداستان هینیشیبا پ خیتار تیروا یخ دارد، نوعیدر به صحنه آوردن تار یبالقوه ا تیمخاطب عام، که قابل

 یرسم خیاز توار شتریبه مراتب ب یتیجذابکه  دینما یم انیب یاز گذشته را به زبان یایاست که زوا یعموماً اجتماع

و  یوانخ خیکه در توسعه حوزۀ تار یتیتوجه به اهمبا  ان،یجر نیمتفاوت به ا یرو نگاه نیدارد. از ا یررسمیو غ

کنشگر و  یمورخ ،یزیپاریباستان  .(71: 0037 گران،یزهره و د یی) رضارسدیبه نظرم یدارد، ضرور یدان خیتار

آنها  یخاطر است که از مردم و برا نیارزشمند مشروطه، به اصالت مردم باور دارد و به هم راثیبرآمده از م

 نینچنیآثارش را ا یبه او اقبال نشان نداده اما مردم عاد لبمرسوم و غا ینگارخیکه تار ستین لیدلیب. سدینویم

گذاشته،  دیتاک یدر آثار باستان ژهینگاه و نیبر ا گرانیاز د شیکه ب انیرحمان وشیدار. خوانندیم عیدر سطح وس

درک  نیا وپادر ار میگویخواند. متاسفم که م یاژهیبا نگاه و دیرا با یزیپاریآثار باستان»گفته است:  یبه درست

ند اختصاص داد یزیپاریمقاالت باستان یخوانش ترجمه برخ یبرا یشد و در دانشگاه بن آلمان دو واحد درس دایپ

با  ی. کسابدییم تیمهم است، بعد روش اهم. اول منش اموزندیرا ب یروش و منش باستان ییاروپا انیتا دانشجو

ر جوه یزیپاریدارد. باستان تیاهمدارند که  یجوهر و منش فظو حا یحافظ شود، سعد ای یسعد تواندیآموزش نم

ه ب میبتوان یمندروشو  ییو دانا رتیمحور بدل کرد. اگر با بصو مردم یمردم یبه مورخ داشت که او را یو منش

ما در  ه. متاسفانشودیم یما غن یخیآنگاه فکر تار م،یما به جا گذاشت، توجه کن یمرد برا نیکه ا یراثیو م رهیذخ

 . (00: 0033)آزموده محسن، .«میاعقب مانده یلیخ نهیزم نیا

 یرگیجهیـ نت 0

 یدر بررس یمردم عاد یو دخالت دادن زندگ خیکردن تار یمخاطب عام با هدف تالش برا مردم یبرا ینگار خیتار

مر ا نیمشهود است. ا یزیپار یمردم، در عمدۀ آثارباستان یخوان خیو تار یدان خیو اهتمام به تار یخیتحوالت تار

. مییمخاطب عام محسوب نما یبرا ینگار خیاردرحوزه ت شیصاحب سبک و نواند یموجب شده است تا او را مورخ

ساز هستند، تالش نمود با  خیتار یعوامل اصل خ،یرانده شده در تار هیکه مردمان به حاش نیاو با علم و باور به ا

ر ا کم  خیمردم و تار انیم قیو گاه متضاد با آن، فاصله عم یرسم ینگار خیاستفاده از سبک نگارش متفاوت از تار
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و  خیعموم مردم با تار انی. فاصله مدینما جادیا یو مورخ با مخاطب عام، انس و الفت یخیمتون تار انیکند وم

فت برون ر یشود، لذا برا یها و بازتکرارها م ییستایموجب ا یاز نظر باستان خ،یمخاطب عام از تار عیوس یناآگاه

 ه،یاآن با شعر و طنز و کن ختنیعامه و آم هنگبه فر کیدنز یاتی، با استفاده از ادب ییایو عدم پو یگرفتگ نیاز ا

:  0038 گران،یزهره و د ییمخاطبان خود، جذاب و قابل فهم نمود. )رضا یرا برا خیتار یموضوعات مهم و اساس

08) 

اس و و شعر، جامعه شن اتیادب خ،یتاردر علم  رشینظ یب یها ییدانش و توانا یبا وجود گستردگ یزیپار یباستان

 یه محکمرشت کیمطالعه به  یاندکبعد از مدت  ،یتکلف است. کتاب او را از هرکجا که باز کن یب یشناس استیس

ند که باور نیبر ا خیکه استادان بزرگ تار ستا لیدل نیاست و به هم ریگیجالب و پ تیکه برا یابی یدست م

 تامل. اما نکات نغز و قابل  اریپر است از مطالب بس یمقاالت باستان

 یفرهنگ تیرا منبع هو خی. او تاردیاو فهم یرا بدون نگاه به مخاطب شناس یباستان ینگار خیتار توانینم نیهمچن

 شدیمحسوب م یزیهر آن چ یخیتار ۀنبود. واقع یو نظام یاسیس یدادهایمنحصر به رو خیرو تار نیاز ا دانست؛یم

 شهیاند ،یاجتماع یاز داده ها یانبوه یات اجتماعیح راثیم نیداده بود و ا یانسان رو ۀگذشت نیکه در ذهن و ع

 .گوناگون یکه هم منابع متعدد داشت و هم اجزا گرفتیو... را دربر م یادب ،یاقتصاد ،یها

 و مآخذ منابع

 کتاب - الف

 هیاستاد فق ادمانی س،یتا پرد زیپار از«  مورخان  _ بیو سنت اد یزیپار یباستان»، 0030 ر،یاحمدزاده محمدام _

 دانشگاه تهران خیگروه تار ی( ، تهران، انجمن علمهی) به اهتمام حسن زند یزیپار یباستان میدکتر محمد ابراه

 هنشری – ب

 0010روزنامه شرق، شماره  ۀنام ژهیو »  یزیپار شهیهم ،یباستان شهیهم« ، 0031ماکان، محمد،  ییبقا _

اه کتاب م»  یزیپار یباستان میدکتر محمد ابراه یخنگارینقد و نظر درباره تار« ، 0082عبدالرسول،  شیراندیخ _

 (00-07، )73و  71شماره  ا،یجغرافو  خیتار

لنامۀ دوفص ،یزیپار یباستان یخنگاریمخاطب عام در تار گاهیبه جا یلیتحل ی، نگاه0037 گران،یزهره و د ییرضا _

 ( 80-30دانشگاه الزهرا)س(، ) ینگار خیو تار ینگر خیتار یپژوهش -یعلم

 یها پژوهش هیدانشگاه تهران، نشر»  یزیپار یباستان ینگار خیتار یشناس میپارادا« ، 0031 ،یرنجبر محمدعل _

 ( 13-07)  ،یخیعلوم تار
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Ancient Dr. Parizi narrates the new style of history 

Abstract 

In recent centuries, historiography as a style of the distant past has given way to a 

kind of popular historiography. However, this historiography also has precise points 

but with all this, the author of this kind of history has somehow tried to express 

historical issues with a sarcastic look and a new approach. And it has attracted its 

own audience, which is the general public, and it may have a much deeper impact 

on the audience in the meantime, it can be boldly considered that the ancient Dr. 

Parizi ( 0321-2100 ) is one of the pioneers of this style of historiography who has 

written history for the general public with a penetrating expression. The main 

question of this article is to examine why and how to pay attention to the general 

audience in the ancient historiography of Parizi. Bastani Parizi in all his historical 

and literary writings has well portrayed the concern of Iranian civilization and 

culture and has always emphasized this principle. In this article, we examine 

historiography of Dr. Parizi. 

Keywords: Historiography, Bastani Parizi, Public audience, Iranian civilization, 

Iranian culture 


