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درآمد
بسيارى از كتاب هاى تاريخى تحت تأثير مستقيم يا غيرمستقيم مكاتب تاريخ نگارى 
ــا اثبات ديدگاه ها بهره  ــگارش درآمده اند يا از نظريه هاى معروف براى رد ي ــه ن ب
جسته اند. ماركسيست ها، پست مدرن ها، ناسيوناليست ها ... هر يك تأثيرات خاص 
خود را بر روند تاريخ نگارى دوره ى معاصر داشته اند. سؤال اين جاست: آيا مى توان 
در تاريخ نگارى محلى قائل به مكتب خاص فكرى يا نظريه ى خاصى براى آثار 
به نگارش درآمده شد؟ آيا جريان خاصى بر كارهاى تاريخ محلى در يك دوره ى 
خاص تأثيرگذار بوده است؟ و آيا پژوهش هايى كه در ذيل تواريخ محلى صورت 
ــدن به مكاتب و نحله هاى فكرى را دارند يا خير؟ در  مى گيرد، قابليت تبديل ش
اين نوشتار، نگاهى گذرا به شكل گيرى تواريخ محلى برخى كشورها و نيز ايران 
ــت و زمينه ى نگارش تواريخ محلى و عوامل مهم بر تطور آن ها را  خواهيم داش

بررسى خواهيم كرد. 

سابقه ى نگارش تواريخ محلى در اروپا به قرن شانزدهم برمى گردد و انگيزه ى آن، 
عالقه ى اشراف و نجباء به قلعه ها، اجداد و انساب، و اهميت دادن كليساها به تاريخ 
ــت. اين نوع تاريخ هاى محلى توسط افراد مشهور و يا عالقه مندان  خود بوده اس
ــد. براى اكثر افرادى كه در اين دوره تاريخ  ــهر يا محيط خود نوشته مى ش به ش
مى نوشتند محل مورد نظر آن ها مركز جهان كوچكشان بود كه معموًال ارتباطى 

با ساير مناطق نداشت.1 
در قرن هجدهم و نوزدهم، تاريخ محلى تغييرات زيادى پيدا كرد. احداث راه آهن، 
مهاجرت ها و حواشى آن، بر نگارش تاريخ محلى تأثير گذاشت. در قرن نوزدهم، 
وسعت اكثر كشورهاى اروپايى در مرزهاى مشخصى احاطه مى شد كه مساحت 
چندانى نداشت. اين محلى گرايى محيطى زمينه ساز براى به وجود آمدن فرهنگ 
ــد. بين سال هاى 1830-1680 تواريخ محلى زيادى  محلى و عادات فرهنگى ش
ــى و معمارى، باعث  ــال 1840 انجمن هاى باستان شناس به نگارش درآمد. در س
ــزه اى براى تواريخ  ــدند. در 1898 با تهيه ى جاي ــعه ى تاريخ هاى محلى ش توس

منطقه اى و شهرى در انگلستان، گام هاى مثبتى در اين راه برداشته شد.2 
ــود. در نيمه ى دوم قرن  ــم، عصر طاليى محلى كاران ب ــه، قرن نوزده در فرانس
هجدهم، گروه هاى زيادى كه خود را دانشمند مى ناميدند، ظاهر شدند و اعضاى 
ــهرى بودند. منابعى كه توسط اين گروه  ــط ش آن از عناصر اصلى طبقه ى متوس
تهيه شد، از تحليل هاى روانى و اجتماعى سود مى برد و حاصل كار اين گروه هاى 
ــگر كه مورخان حرفه اى آن را شبه تاريخ مى ناميدند و با حقارت از آن ياد  پژوهش

ابوالفضل حسن آبادى
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مى كردند، در قرن بيستم تاريخ محلى ناميده شد.3
ــان  ــندگان اوليه ى تاريخ محلى در آمريكا اميدوار بودند مردم را به جوامع ش نويس
عالقه مند كنند. آن ها موقعيت صحيحى از شهرها يا ايالت ها به دست مى دادند. 
ــاكنان اوليه و برخورد با بوميان، از موضوعات  بيمارى ها، كمبودها، مشكالت س
ــر آمريكا و  ــت. ويژگى كلنى هاى مهاج ــى اوليه در آمريكاس ــم تواريخ محل مه
عالقه مندى آن ها به حفظ تاريخ خود، باعث شد تا محلى نگارى رشد زيادى داشته 
ــين (Patrician)، مورخينى بودند كه تاريخ را به قصد لذت  باشد. مورخين پاتريس

مى نوشتند و تا حدى از سواد و عالقه در نوشتن تاريخ محلى برخوردار بودند.4 
ــگارش تواريخ محلى به وجود آمد. در  ــكا عالقه ى زيادى به ن در 1876 در آمري
ــيد كه محور  ــرب آمريكا كتاب هاى زيادى درباره ى تاريخ محلى به چاپ رس غ
ــهرها بود. پايه ى آن ها اطالعات تاريخى اى بود كه تحليل كمى  آن ها، تاريخ ش
به همراه داشت. منتشركنندگان روزنامه، ويرايش كنندگان، حقوقدانان، پزشكان 
ــتند. در دهه ى 1880 تاريخ در  ــخ محلى را در قرن نوزدهم مى نوش و وزرا، تواري
ــر آمريكا به صورت حرفه اى در آمد و تاريخ راه خود را به دانشگاه باز كرد.  سراس
ــال  اين تاريخ نه براى تفريح، بلكه به عنوان دوره اى تخصصى مطرح بود. در س
ــدن تاريخ در  ــر آمد. هر چند كه حرفه اى ش 1884 عصر تاريخ دانان آماتور به س
ــرار داد اما هيچ گاه باعث از بين رفتن  ــيه ق آمريكا كار مورخان محلى را در حاش
آن نشد. گزارش هاى اوليه ى انجمن تاريخ دانان آمريكا، دربرگيرنده ى فعاليت هاى 
ــت. اين استاندارد سازى كار در زمينه ى تاريخ  محلى كاران و جوامع محلى كار اس
محلى ارزش تواريخ محلى را بيش تر مشخص كرد. به علت ساختار ايالتى آمريكا، 

شكل گيرى تاريخ حرفه اى، زمينه ى انجام تاريخ محلى علمى را به وجود آورد.
تاريخ محلى در قرن بيستم، از ساختارها و ديدگاه هاى متنوعى براى ارائه ى خود 
ــه، تاريخ معاصر با تاريخ نگارى آنال عجين  ــاط مختلف بهره برد. در فرانس در نق
ــكل گيرى مكتب آنال محلى و منطقه اى در قرن بيستم در فرانسه  ــده بود. ش ش
ــت. پيروان اين مكتب، با استفاده از روش انتقادى و رهيافت  قابل توجه بوده اس
ميان رشته اى، بين حوزه هاى اقتصاد، جامعه شناسى، روان شناسى، جمعيت شناسى 
و زيست شناسى، ديدگاه هاى جديدى مطرح كردند كه بر تاريخ محلى اثر مستقيم 
ــتر در قالب اطالعات ميان رشته اى و  ــت. تاريخ محلى فرانسه امروزه بيش گذاش

اطالعات ناحيه اى مطرح مى شود. 
ــتان، نقطه ى عطف تاريخ محلى در اواخر 1940 روى داد. در آن زمان  در انگلس
ــد و اقدام به جمع آورى و  ــكيل ش ــناد محلى بخش ها در انگليس تش اداره ى اس
ــناد عمومى در زمينه هاى مختلف كرد. تاريخ محلى در انگليس  ــازماندهى اس س
ــود و مبانى آن بر  ــتاها آميخته ب ــى و تاريخ روس ــدا با حفارى و باستان شناس ابت
ــود. در آن جا تاريخ محلى از اواخر  ــه ى مطالعات مكان نگارى و جزئى نگارى ب پاي
دهه ى 1950 با تأسيس كرسى در دانشگاه لستر اوج گرفت. امروزه در انگلستان 

ــتر در زمينه ى جمعيت  شناسى جوامع محلى گسترش  ديدگاه هاى مدرسه ى لس
زيادى يافته و ده ها انجمن تاريخ محلى به وجود آمده است.5 

در آمريكاى قرن بيستم، در مرحله ى حرفه اى شدن تاريخ، اختالفى بين مورخان 
آكادميك و آماتورها به وجود آمد. در سال 1904 كنفرانس جوامع تاريخ محلى و 
ايالتى تشكيل شد كه به دنبال حل اختالف بين مورخان حرفه هاى و آماتور بود. 
مورخان آمريكايى به دليل تنوع جمعيتى و موضوعى عالقه مند به تاريخ خود بودند 
ــتند. در دهه ى 1930 و 1920  ــش آن را در حفظ هويت خود الزم مى دانس و نق
زمينه ى يادگيرى تاريخ محلى به وجود آمد و ناشران و مطبوعات وارد اين عرصه 
شدند. نويسندگان روزنامه ها از منابع تاريخ محلى به عنوان يك منبع مهم براى 

مقاالت و ستون هاى هفتگى خود استفاده مى كردند. 
از 1930 با اهميت يافتن تاريخ شهرى و تمايل برخى مورخان حرفه اى به استفاده 
ــه تواريخ محلى ابعاد تازه اى يافت. اين  ــهرها، توجه ب از منابع محلى در تاريخ ش
ــكل گيرى مؤسسات ارتباطى بين تاريخ دانان محلى  تغييرات ارتباط نزديكى با ش
ــت. در دهه ى 1950، تفاهم و هماهنگى بين دو نسل  و منطقه اى در آمريكا داش
مورخين محلى و حرفه اى به وجود آمد. در دهه ى 1960 دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزشى، و كالج هاى خصوصى در زمينه ى تاريخ محلى بيش تر به كار پرداختند 
و موضوعات محلى به دانشگاه ها نيز راه يافت. امروزه تاريخ محلى تحت اشراف 
ــود.  ــان محلى و ايالتى در 48 ايالت آمريكا پيگيرى مى ش ــاى تاريخ دان انجمن ه
شكل گيرى انجمن هاى تاريخ محلى، زمينه ى رشد تواريخ محلى و جذب نيروهاى 
ــكال عمده ى  ــت. تاريخ محلى، از اش ــد در اين زمينه را به وجود آورده اس كارآم

تاريخ نگارى در آمريكا محسوب مى شود.
ــتقيم گذاشت.  ــئون زندگى جامعه تأثير مس ــالم به ايران، بر كليه ى ش ورود اس
ــروع  مهم ترين اين زمينه ها، حوزه هاى علم و دانش از جمله تاريخ نگارى بود. ش
ــالم، همراه با تواريخ عمومى مانند آثار طبرى و يعقوبى بود  تاريخ نگارى بعد از اس
ــتار تواريخ  ــالم و از جمله ايران را در بر مى گرفت. آغاز نوش كه حوزه ى جهان اس
ــابقاً كتب زيادى مانند فتوحات به  ــتجو كرد. س ــوم جس محلى را بايد از قرن س
ــت. نگارش تواريخ محلى در تضاد با  نگارش درآمده بود كه محتواى محلى داش
انگيزه هاى عمومى نگارش تواريخ قبلى بود. تواريخ محلى با تعابيرى مانند تواريخ 
ــا، تواريخ خصوصى، تواريخ اقليمى به كار رفته  ــهرها و واليت ه بلدان، تواريخ ش
است. مهم ترين ويژگى هاى تواريخ محلى در ايران تأكيد بر موقعيت جغرافيايى و 
ــد. تواريخ شهرى، وجه غالب تواريخ  پرداختن به هر آنچه كه در آن بوده، مى باش

محلى در ايران به شمار مى روند.6 
اهميت تواريخ محلى بيش تر به اين خاطر است كه آگاهى هاى موجود در آن ها، 
معطوف به منطقه و محل جغرافيايى خاصى است. تواريخ محلى در حكم ستونى 
هستند كه بر پايه ى آن، تاريخ كلى كشور ساخته مى شود.7 ادوار تاريخ محلى در 

در قرن هجدهم و نوزدهم، تاريخ محلى تغييرات زيادى پيدا كرد. 
احداث راه آهن، مهاجرت ها و حواشى آن، بر نگارش تاريخ محلى 
تأثير گذاشت. در قرن نوزدهم، وسعت اكثر كشورهاى اروپايى در 
مرزهاى مشخصى احاطه مى شد كه مساحت چندانى نداشت. اين 
محلى گرايى محيطى زمينه ساز براى به وجود آمدن فرهنگ محلى 
و عادات فرهنگى شد

تاريخ محلى، تاريخ بى نظريه
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ايران را مى توان به چند دوره ى كلى تقسيم كرد:
1- قرن سوم شروع نگارش تواريخ محلى است. بسيارى از منابِع به نگارش درآمده در اين 
زمان از بين رفته اند. مايه ى اصلى كتاب هاى اين دوره، مفاخر و محاسن، شرح افسانه هاى 

باستان، ساخت شهرها، رجال و بزرگان و... بوده است.
2- قرن 7-5 شروع نگارش تواريخ محلى فارسى و ترجمه ى تواريخ محلى عربى است.

ــوالن و دوره ى فطرت تا آمدن  ــط مغ ــرن 9-7 از بين رفتن حكومت مركزى توس 3- ق
تيموريان، دوره ى شكل گيرى و گسترش جريانات جديدى از تواريخ محلى مانند مزارات 

است.
4- دورة صفويه دوره ى كمبود نگارش تواريخ محلى و تأكيد بر تواريخ ملى است.

ــران ناميد و از نام  ــگارش مجدد تواريخ محلى در اي ــد عصر ن ــه را باي 5- دوره ى قاجاري
ــد. تنوع در نوع تاريخ محلى و  ــت و نگارش آن ها نبايد غافل مان اعتمادالسـلطنه در حماي
ــمارى ها، نحله ى خاصى از تاريخ نگارى را در  ــكل جديدى از آن مانند سرش نگارش ش

دوره ى قاجاريه به وجود آورد. 
ــكلى و محتوايى آن با قبل از  6- دوره ى معاصر از لحاظ نگارش تواريخ محلى و تنوع ش

آن تفاوت چندانى ندارد. 
على رغم ورود ديدگاه هاى جديد، ايجاد دانشگاه ها و مراكز علمى، تشكيل گروه هاى تاريخ 
ــجويان تاريخ، نگارش تعداد زيادى كتاب و پايان نامه، ايجاد مراكز آرشيوى و  و تعدد دانش
تنوع داده هاى محلى مانند روزنامه ها و اسناد محلى، طيف متنوعى در ميان خروجى ها ديده 
نمى شود. بسيارى از كتب نوشته شده در اين دوره، ذيل عنوان جغرافياى تاريخى و تاريخ 
شهرها به نگارش درآمده اند كه ساختارهاى بسيار متنوع و در عين حال ناهمگون دارند، 
ــاختارهاى علمى و پژوهشى  به نحوى كه تأليف اين كتاب ها بيش از آن كه مرتبط با س
ــد، به سليقه ى انجام دهندگان آن ها بستگى دارد و بسيارى از كارهاى تأليفى، توسط  باش
افراد عالقه مند غيردانشگاهى و غيرمتخصص به نگارش درآمده است. به جرأت مى توان 
گفت ساختار تأليفى و محتوايى بسيارى از كتاب هايى كه مى توان نام تاريخ محلى بر آن ها 
گذاشت، با كتاب هاى قرون سوم و چهارم مانند تاريخ بخارا تفاوتى ندارد غير از اين كه آن 
منابع، از ارزش اطالعاتى بيش ترى برخوردار هستند و اطالعات خام باارزشى را در اختيار 

محققان قرار مى دهند. 
بررسى كلى شكل گيرى و گسترش تاريخ محلى در دنيا و ايران درباره ى ايده ى تأثيرپذيرى 

اين تواريخ از نحله هاى خاص و شكل گيرى مكاتب خاص فكرى نشان مى دهد كه:
1- نگارش تواريخ محلى با عالقه و انگيزه ى شخصى  افراد ارتباط مستقيم داشته 

است. 
ــت ها و نيازهاى حاميان متفاوت  2- نوع نگارش تواريخ محلى با توجه به خواس

بوده است. 
3- تغييرات سياسى و اجتماعى بر نگارش تاريخ محلى تأثير داشته است. 

ــيمى در نوع نگارش تواريخ محلى تأثير  ــرات جغرافيايى و مرزهاى ترس 4- تغيي
داشته است. 

5- پيشرفت هاى تكنولوژى و صنفى بر نگارش مؤثر بوده است. 
6- حوزه هاى موضوعى تاريخ محلى در تعامل با ساير حوزه هاى فكرى و كارى 

به تناسب نياز تغيير كرده است. 
7- خواست ها و نيازهاى جامعه ى در هر دوره، بر موضوع تاريخ محلى مؤثر بوده 

است. 
8- گسترش دانشگاه ها بر ساختارگرايى تاريخ محلى تأثير گذاشته است. 

9- همكارى يا عدم همكارى مورخان حرفه اى در رشد و گسترش تواريخ محلى 
اثرگذار بوده است. 

10- دانشگاه ها تأثير مستقيمى بر علمى گرايى و هدايت تواريخ محلى داشته اند. 
ــت به هويت تاريخى، بر نگارش تاريخ محلى مؤثر  11- عمومى گرايى در بازگش

بوده است. 
در مجموع نمى توان ادعا كرد كه تواريخ محلى در نقاط مختلف جهان بر اساس 
ــب نوع  ــد، اما در هر منطقه به تناس ــكل گرفته ان ــا يا مكاتبى خاص ش نظريه ه
تاريخ نگارى و مورخانى كه در اين زمينه فعاليت كرده اند، از نحله هاى مختلف اثر 
پذيرفته است. در فرانسه تاريخ نگارى آنال، و ديدگاه ميان رشته اى و منطقه گرايى 
ــت. در حالى كه در  ــته اس ــتقيم داش بر نگارش كتاب هاى تاريخ محلى تأثير مس
انگليس تحت تأثير ساختار جزئى نگارى و وجود آرشيوهاى غنى اطالعاتى، نوع 
نگارش ها متفاوت بوده است. در آمريكا به علت ماهيت ايالتى بودن كشور، سمت 

و سوى تأليف تاريخ محلى ها در راستاى نياز تغيير كرده است. 
تاريخ محلى، تاريخى بى نظريه است كه مانند ظرفى قابليت جاى دادن ساختارهاى 
مختلف و ديدگاه هاى گوناگون را داراست. ظرفى است كه به علت ماهيت منعطف 
خود در هيچ قالبى نمى گنجد و در عين حال مى تواند با هر ساختار فكرى و علمى 
ــت كه مى تواند در يك سمت خود،  ــد. تاريخ محلى، چارچوبى اس هماهنگ باش
مورخان حرفه اى و دانشگاهى با ديدگاه هاى رسمى، و در سمت ديگر خود، طيف 
وسيعى از مورخان آماتور و عالقه مندان محلى را پوشش دهد و در ذيل چترى به 
نام تاريخ محلى سامان بخشد. به همين دليل مى توان گفت تاريخ محلى، تاريخى 
ــت كه نام آن مى تواند بر سر خيلى از موضوعات و خيلى از مورخان  بى نظريه اس
گسترانيده شود. از آنجا كه دامنه ى تأثير و بررسى اين تواريخ محدود است، نتايج 

آن، معموًال به علت محدوديت  موضوع، قابليت تعميم ندارد. 
به علت عدم شكل گيرى موضوع پژوهى در دانشگاه ها و نگرش دوره ها، در ارائه ى 
ــرفصل ها و تدوين دروس تاريخ، معموًال كرسى هاى تخصصى شكل نگرفته  س
ــا در دوره ى معاصر،  ــده در ميان مورخان م ــت و اين عمومى نگرى باعث ش اس
ــود. تاريخ محلى هم از اين امر مستثنى نيست. با  ــته نش نحله هاى فكرى برجس
توجه به عدم سابقه ى كافى در دانشگاه ها و عدم تخصص نگرى، نمى توان گفت 
ــود، هر چند تاريخ محلى در ايران به تناسب  كه از نظريه ى خاصى پيروى مى ش
نيازها رشد كرده و تغيير يافته است. در حال حاضر، نياز به بازتعريف اصطالحات 
ــهرى حس مى شود.  و مفاهيم مرتبط با آن، همانند جغرافياى تاريخى و تاريخ ش
هرچه به سمت استانداردسازى پيش برويم، نتايج بهترى از نگارش تواريخ محلى 

خواهيم گرفت. 
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