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 چکیده

دس های مقتاریخ و مطالعۀ آن به عنوان دانشی سودمند برای بشر همواره از طرف دین مبین اسالم و مورخان اسالمی مورد سفارش بوده است و کتاب
کید کردهالبالغه بر عبرتقرآن و نهج ۀ قرآن، در آثار خویش بر فواید مطالعاند. اندیشمندان اسالمی نیز با تأّسی از آمیز بودن تاریخ و مطالعه آن تأ

د خو تاریخ را مورد توجه و عنایت جدی قرار داده اند. برخی از مورخان اسالمی در توجه به مطالعۀ تاریخ نسبت به دیگر مورخان اسالمی هم عصر
اریخ نگاران بزرگ اسالمی، بیهقی، ابن مسکویه و ابن اند. از جمله افرادی که در این مقاله به آنها اشاره شده است، دیدگاه سه تن از تتر بودهبرجسته

یفی و ای است، به شیوه توصشود. در این پژوهش که از نوع تاریخی و کتابخانهخلدون است که فواید گوناگون مطالعۀ تاریخ از نظر آنان بررسی می
دهد، مطالعۀ تاریخ دارای فواید چون های پژوهش نشان میتهباشد. یافتحلیلی به دنبال تبیین فواید مطالعۀ تاریخ از نظر سه مورخ اسالمی می

مروزی های مختلف زندگی اجویی، تأثیرات تربیتی و استفاده از حوادث تاریخی برای پرهیز از اشتباه در جنبهآموزی و پندآموزی، حقیقتعبرت
 باشد.می
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 مقدمه 
گاهی و حکمت آموزی برای بشر بوده است. سود و فایدۀ مطالعۀ تاریخ به حدی مهم بوده مطالعۀ تاریخ همواره یکی از راه های کسب آ
کید فراوانی داشتهترین کتاب مسلمانان و بعد از آن نهجاست که قرآن به عنوان مقدس میت اند. اهالبالغه بر اهمیت مطالعۀ تاریخ، تأ

های اقوام پیشین تعلق دارد. در دورۀ اسالمی با توجه به مطالعۀ تاریخ از منظر قرآن به حدی بوده است که یک سوم آیات قرآن به داستان
کید قرآن و حمایت شاهان مختلف، تاریخ  هاییهای اسالمی، از جمله حکومتنویسی رواج یافت. در این میان، بسیاری از حکومتتأ

های آینده حمایت کردند. یران حکمرانی کردند از مورخان برای ثبت اخبار آنان و انتقال رخدادهای تاریخی برای نسلکه در جغرافیای ا
های مختلف تاریخ و مطالعۀ آن نظر پرداختند و کمتر به جنبهاکثر مورخان تنها به ثبت رخدادهای سیاسی و نظامی شاهان حامی خود می

اند اند که نسبت به عصری که در آن زندگی کردهاهمیت و فایدۀ تاریخ را در آثار خود، مورد بررسی قرار داده داشتند. اما برخی از نویسندگان
 نگاری ایران و فلسفه تاریخ برخوردارند. ای در تاریخو در مقایسه با سایر مورخان  از اهمیت ویژه

انی چون تر بوده است، نظرات مورخفواید آن نسبت به دیگران برجستهدر بین مورخانی که محتوای آثارشان از نظر بررسی مطالعۀ تاریخ و 
خلدون در این مقاله، مورد بررسی قرار گرفته است. دلیل پرداختن به نظرات این مورخان، این است که آنان با مسکویه و ابنبیهقی، ابن

این افراد در آثار خویش به دنبال هدف، مطالعه و فایدۀ تاریخ  اند.اند، مورد توجه واقع شدههای خاصی که به تاریخ داشتهتوجه به دیدگاه
اند. تاریخ از نظر این سه مورخ دارای فواید مختلفی بوده است. هدف این مقاله نیز، بررسی و تبیین نظرات این مورخان در مورد فواید بوده

ویه و مسکمطالعۀ تاریخ از نظر این مورخان )بیهقی، ابن باشد. بنابر این نکات، سؤال اصلی مقاله این است کهتاریخ و مطالعۀ آن می
 ای برای بررسی فوایدباشد؟ مفروض این پژوهش بر این است که این مورخان قرآن را پایهخلدون( دارای چه فوایدی برای بشر میابن

 اند. ن دانستهآموزی و نقش تربیتی آاند و اهمیت مطالعۀ تاریخ را عبرتگوناگون مطالعۀ تاریخ قرار داده

ای عمل شده است و سعی در بررسی نظرات این مورخان دارد. در در این پژوهش در خصوص گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه
از مریلین والدمن، « زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی»مورد موضوع این مقاله، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است، اما آثاری چون 

درآمدی بر روش و بینش تاریخی ابوعلی »آبادی و مقاالتی چون از کاوه احمدی علی« بررسی و تحلیلی بر آثار، تاریخ و تبار بیهقی»
یی، از داوود یحیا« خلدوننگاری ابندرک تاریخ و فلسفه آن در پرتو قرآن: ممیزه تاریخ»از محمدی و پرویش و  «االممتجاربمسکویه در 

و ضعف  نگاری و گاه فلسفۀ تاریخ و نقاط قوتاند. در این آثار عمدتًا به شیوۀ تاریخبه بررسی نظارات و آثار نویسندگان مورد بحث پرداخته
اهمیت م اند، امااین آثار پرداخته
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طالعۀ تاریخ موضوع پژوهش این آثار نیست و یا به ندرت بدان پرداخته شده است. در این مقاله سعی شده است موضوع اهمیت مطالعۀ 
 تاریخ مورد بررسی قرار گیرد و نظرات مورخان نامبرده را در این مورد تبیین نماید.

 اهمیت تاریخ در اسالم

ی دنیای قدیم به شکل اسطوره و تصنیف وجود داشته است. به تدریج از میان این عناصر، حکایات هاتاریخ همواره در میان همۀ ملت
اند، شکل گرفت. ادراک زمان مهمترین شرط الزم برای ظهور های حوادث واقعی که در تسلسل زمانی جای داده شدهروان و داستان

 (. 8-7901:1یف، تر گشت)یروفهت گردید؛ درک آن رفته رفته عمیقحکایات روان از گذشته به صورت روندی مداوم و غیر قابل برگش

گاه تعریفی واحد از تاریخ توسط مورخان ارائه نشده است و تعاریف در این مورد بسیار متعدد و گوناگون جدای از معنای لغوی تاریخ، هیچ
شناختی فرآیند صیرورت آدمی یا علم شدن انسان  ترین تعاریف در مورد تاریخ این است که تاریخ از نظر هستیاست. یکی از کامل

دهد. البته این انسان، انسانی مجرد و متافیزیکی نیست؛ بلکه در پیوند تنگاتنگ با دیگر است؛ زیرا انسان، هستۀ مرکزی تاریخ را شکل می
گیرد. بدین ترتیب، تاریخ همان جامعۀ می شکل ها، جامعه، نهادها، ساختارها و فرآیندهاها و تعامالت آنها قرار دارد و از کنشانسان

های آهنگشود جوامع انسانی صرف نظر از ضربپویاست که در یک بستر و روند رو به تحول قرار دارد و حضور انسان در آن، سبب می
 (. 71: 7981تند و کند آن، همواره در یک مسیر رو به تحول گام بردارند)مالئی توانی، 

دید قرآن یکی از مهمترین  تحوالتی که باعث گرایش مسلمانان به مطالعۀ تاریخ در جهان اسالم شده، قرآن است. ازیکی از بزرگترین 
کید قرآن به عنوان یک کتاب مقدس بر مطالعۀ تاریخ و درکموضوعاتی که باید به بررسی و تحقیق پیرامون آن پرداخت، تاریخ می  باشد. تأ

ها و معیارهایی خاص باشد. وجود آیات بسیار ای با ویژگیبینیدان برخوردار است و شاید نشان از جهانو فهم آن قطعًا از اهمیتی دو چن
 79خواند، حکایت از اهمیت دادن ویژۀ قرآن کریم به مطالعۀ تاریخ دارد. قرآن حدود نظر در تاریخ فرا می قرآن که انسان را به مطالعه و در

دهد که نشان دهندۀ اهمیت مطالعۀ تاریخ و سودمندی آن برای ها و اقوام میاوضاع و احوال ملت بار فرمان به سیر در زمین و بررسی
، ساز آسمانی برای تاریخ قائل شده استتوان به راحتی اهمیت فراوانی را که این کتاب انسانبا دقت نظر در قرآن، میجوامع بشری است. 

 مشاهده کرد. 

ها، به گویی در بهترین قالببه عبارت دیگر، قرآن با تاریخ پردازد.سرایی در مورد اقوام پیشین میتانقرآن کریم در برخی موارد، به داس
را گیری از تاریخ فکند. این کتاب هدایت در آیات متعدد، مردم را به عبرتگیری از عاقبت گذشتگان دعوت میگردش در زمین و عبرت

اند تا ببینند ؛ آیا در زمین سیر نکرده«فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم و کانوا اشد منهم قوةأَوَلم َیسیرو فی االرض »فرماید: خوانده 
فسیروا فی »ای دیگر چنین آمده است: (.  در آیه00سرانجام کسانی که قبل از آنها بودند چه شد در حالی که آنها نیرومندتر بودند)فاطر:

خداوند (. 90گران چگونه بود؟)نحل: ؛ در زمین سیر و گردش کنید تا ببینید که عاقبت تکذیب«االرض فانظر کیف کان عاقبة المکذبین
ُروَن »های قرآنی را چنین برجسته می نماید: ای دیگر قصهمتعال در آیه ُهْم یَتَفکَّ ای مردم[ ها را]بر؛ پس این داستان«َفاْقُصص اْلَقَصص َلَعلَّ

َلَقْد َکاَن ِفی َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة »ای دیگر فرموده است: (. همچنین در آیه971بیندیشند)اعراف: حکایت کن شاید ]نسبت به امور خویش[ 
ْلَباِب 

َ
ای دیگر چنین بیان فرموده است: (. در آیه999؛ به راستی در سرگذشت آنان عبرتی برای خردمندان است )قرآن یوسف: «اِلوِلی اْْل
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ْرِض...َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُکْم ُسَنٌن »
َ
هایی]در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است[، پس قطعًا پیش از شما روش»؛ «َفِسیُروا ِفی اْْل

 (.997آل عمران: «)در زمین گردش کنید...

ن، زندگی خود آ پذیری ازهای گذشتگان در صدد است که زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده، تا آنها با عبرتقرآن کریم با گفتن داستان 
داند. قرآن نگری )با توجه به رفتار و کردار پیشینیان( میپذیری و آیندهرا بسازند. با این وصف قرآن، اهمیت و فایده مطالعۀ قرآن را عبرت

 دبا وصف سرنوشت اقوام پیشین در صدد ذکر این مطلب بوده است که احتمال گرفتاری افراد عصر حاضر به سرنوشت پیشینیان وجو
ری پذیها در قرآن، عبرتباشد. هدف از این داستانبنابراین در قرآن کریم آیات بسیاری وجود دارد که ناظر بر شرح حال انبیا می دارد.

  های صرف برای سرگرمی.سراییها و داستانگوییاست نه برای تاریخ

ورد آها به حساب میعوامل شکست بسیاری از اقوام و ملت هنگامی که قرآن، تکذیب آیات الهی، ظلم و ستم و فسق و فجور را از جمله
شک سقوط خواهد کرد.  مبنای این ای در آن مسیر گام بگذارد، بیسازد، نشانگر آن است که اگر جامعهو انسان را به تأمل در آن وادار می

کند. ی که انسجام و وحدت داشته باشد رشد میاپاشد و هر جامعهشود از هم میای که دچار تفرقه میفرموده این است که هر جامعه
داند و معتقد است انسان ها خود تاریخ ها تاکید دارد و انسان را عامل محرکۀ تاریخ میقرآن کریم بیش از هر چیز بر اراده و اختیار انسان

خنگاری در سطح گسترده رسوخ سازند. درست است که طبق نظر برخی مورخان، این سنت که در قرآن ذکر شده به تاریخویش را می
شود که از نگاه سطحی و سریع عبور کرده خواند و به انسان یاد آور مینکرد، اما همین امر که قرآن کریم انسان را به مطالعۀ تاریخ فرا می

 و به فهم عمیق رویدادهای تاریخی نظر کند در جای خود بسیار با اهمیت است.  

های امام علی)ع(، به عنوان دومین کتاب مهم بعد از قرآن برای مسلمانان، توسط سید رضی گردآوری امهالبالغه، گفتارها و نکتاب نهج
های نگرد و با بیانی شیوا، ضمن تفسیر فرازها و فرودهای تاریخ، نکتهنیز با همان رویکرد قرآن به تاریخ می البالغهشده است، نهج

پذیری از حوادث و زندگی اقوام گذشته نماید. امام علی )ع( بارها به ذکر اهمیت عبرتیآموز زندگی گذشتگان را به بشر گوشزد معبرت
 (. 201همان: «)از دگرگونی روزگار عبرت پذیرید»فرماید: ( و می221،273،929،921: 9937پردازد)سید رضی، می

پسرم! درست است که من به اندازه پیشینیان »ویسد: نای به پسرشان، امام حسن )ع( در مورد اهمیت مطالعۀ تاریخ میامام )ع( در نامه
لکه با ام، بام، اما در کردار آنها نظر افکندم، و در اخبارشان اندیشیدم، و در آثارشان سیر کردم، تا آنجا که گویا یکی از آنان شدهعمر نکرده

ی روشن و شیرین زندگی آنان را از دوران تیرگی شناختم، و هاام، پس قسمتمطالعۀ تاریخ آنان، گویا از اول تا پایان عمرشان با آنان بوده
ای، زیبا و شیرین آن زندگانی سودمند آنان را با دوران زیانبارش شناسایی کردم. سپس، از هر چیزی مهم و ارزشمند آن را، و از هر حادثه

 (. 979همان: «)های آنان را دور کردمرا برای تو برگزیدم، و ناشناخته

کند. ایشان در پذیری در فرمایش اخیر خطاب به فرزندش، حتی فایدۀ تربیتی تاریخ را نیز عنوان میع(، غیر از فایدۀ عبرتحضرت علی )
از حوادث گذشتۀ تاریخ، برای آینده، عبرت گیر »فرمایند: پذیری از آن، سخن رانده و میجای جای این اثر دربارۀ اهمیت تاریخ و عبرت

روزگار بر آیندگان »فرمایند: نیز می (.293همان: «)پیوندد و همۀ آن رفتنی استد بوده، و پایان دنیا به آغازش میکه حوادث روزگار همانن
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گردد، و آنچه هست جاودان نخواهد ماند، پایان کارش با آغاز آن، یکی گذرد که بر گذشتگان گذشت؛ آنچه گذشت باز نمیچونان می
 (.201همان: «)های آن آشکار استد یکدیگرند، و نشانهاست؛ ماجراها و رویدادهای آن همانن

ها باشد. خداوند برای اینکه انسانالبالغه میهای الهی ذکر شده در قرآن و نهجدلیل اهمیت مطالعۀ تاریخ از منظر اسالمی، همین سنت
های دنیا ابراین، مطالعۀ تاریخ انسان را با سنتکند. بنهایی دارد که بر صحنۀ تاریخ جاری میتر کند سنترا به اهداف آفرینش خود نزدیک

 توان حکایت گذشتگان را در مواجههکند. با دقت در بطن تاریخ میکه در واقع وجوه مشترک تاریخ با زمان معاصر و آینده است، آشنا می
ای بسیاری هبنا یک سوم از قرآن و بخشبا این سنن مورد مطالعه قرار داد و در حقیقت، تحت تعلیم و تربیت قرار گرفت. بر پایۀ همین م

 (.13: 9913دهد)مردانی و عابدی، های گذشته تشکیل میالبالغه را تاریخ ملتاز نهج

ای که در دوران معاصر افراد بسیاری در اهمیت، فایده و مطالعۀ علم تاریخ، همواره دغدغۀ بسیاری از مورخان اسالمی بوده است. به گونه
 نویسد که تاریخکوب در مورد این مقوله میاند. عبدالحسین زرینفرسایی کردهو اهمیت و فواید مطالعۀ آن، قلممورد تعریف تاریخ 

 اند. اما آنچه برایاند و حتی در راه آن مردههایی است که زندگی کردهراستین، سرگذشت زندگی انسان است. سرگذشت زندگی انسان
اند. شک نیست که زندگی از ها چگونه زندگی کردهاند، بلکه آن است که انسانها چگونه مردهانمورخ اهمیت دارد، آن نیست که این انس

های تیره و آلوده هست. اما تاریخ شود، هرگز خالی نیست و از اینجاست که در تاریخ صفحهآنچه جهالت و شقاوت انسان خوانده می
کنده  کنده از لطف و عظمت)زرینسرگذشت زندگی است و مثل زندگی امری است واقعی، آ  : مقدمه(.7989کوب، از جهل و حماقت و آ

هم  شود واند، یکی این نکته است که از تاریخ، هم آشنایی با عقاید و ادیان حاصل میدر بین فوایدی که قدما جهت تاریخ ذکر کرده
با توجه به تجارب گذشته، رفع و درمان کرد. در واقع با ذکر  گیری از آن وآید با بهرههایی را که در زندگی پیش میتوان دردها و گرفتاریمی

(. توجه به 71: 7911کوب، اند تاریخ را، هم ردیف علم ادیان یا در ردیف علم پزشکی بخوانند)زریناین دو فایدۀ عمده، قدما خواسته
 (. 77داد.)همان: همین فایدۀ اخروی بود که تاریخ را از جهت وعظ و عبرت سودمند جلوه می

د این انکردهدهد که مردم پیش از ما چگونه زندگی میهر چیزی را از روی تأثیری که در زندگی دارد، قیاس توان کرد؛ تاریخ چون نشان می
ح سطکند. از جمله فواید تاریخ برای جوانان، این است که آنها را زودتر از معمول به فایده را دارد که ما را در زندگی کمک و راهنمایی می

گاهی را بر روی آنها میرساند؛ پنجرهعصر خویش می دهد تا عواملی را که در جهان آنان، حاکم بوده است گشاید و به آنها اجازه میهای آ
و هنوز هست، بهتر بشناسد؛ آنچه را درخور ترک و طرد است از آنچه شایسته حفظ و نگهداری است از همدیگر بازشناسند. یک فایدۀ 

کند تا خود را بشناسد، خود را از دیگران تمییز دهد و با مقایسۀ وضعیت خویش با شک همین است که به انسان کمک میبیعلم تاریخ 
 دریابد.  -چنانکه هست و چنانکه باید باشد-ها و اسرار  نهفتۀ رفتار خویش را احوال دیگران انگیزه

تواند رسالت خود را ارزیابی کند اند، بهتر میاهل نظر یا اهل عمل بوده انسان در ضمن مطالعۀ تاریخ و در طی بررسی احوال کسانی که
(. عبرت در نزد مسلمین از قدیم فایّد عمده تاریخ محسوب 71و در ارتباط با دیگران حق خویش و مسئولیت خویش را بشناسد)همان: 

ًا به دهد. ظاهرست که تا چه حد به تجربۀ تاریخ اهمیت مینهد، پیدانام می العبربوده است و از اینکه ابن خلدون، تاریخ خود را کتاب 
رسد که اهمیت تجربه، نزد مسلمین مبنی بر این تصور باشد که رویدادهای تاریخ اگر در جزئیات حتی با همدیگر اختالف دارند، نظر می

یگر انی ندارد و گذشتۀ یک قوم و یک فرد برای قوم دتوان اتخاذ کرد، تفاوت چنداسباب و موجبات آنها و تدابیری که برای برخورد با آنها می
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تر افزاید و زندگی ما را پرمایهای سودمند باشد. در واقع تاریخ تجربۀ گذشته را به تجربۀ کنونی ما میتواند تجربهو فرد دیگر می
 (. 78-71کند)همان: می

کند ات اخالقی و عرفانی تاریخ نباید غافل شد؛ زیرا به انسان کمک میکند از تأثیرهایی که مطالعۀ تاریخ نصیب ما میدر بین فواید و لذت
آموزد که زندگی ما به زندگی تمام افراد جامعه و قوم تا در هر چیز، زندگی را یک بار دیگر احساس و تجربه نماید. همچنین تاریخ به ما می

ای دیگر پیوسته است؛ چنانکه زندگی تمام اقوام و جوامع انسانی با رشته ما ارتباط دارد؛ زندگی جامعه و قوم ما نیز به زندگی جوامع و اقوام
 (. 10-11نامرئی به یکدیگر وابسته است)همان: 

 اهمیت مطالعۀ تاریخ از نظر مورخان مسلمان

. هر تاریخ پرداختندهای حکومتگر به کتابت البالغه و حمایت سلسلههای قرآن و نهجبا ظهور اسالم مورخان اسالمی با تکیه بر آمیزه
چند علم تاریخ در آن زمان به معنای امروزه شکل نگرفته بود و بیشتر، روایت حوادث تاریخی بود، به تدریج ذهنیت مطالعه و اهمیت 

عه لدادن به تاریخ شکل گرفت. به علت تعداد فراوان مورخان و عدم امکان بررسی اندیشۀ تمامی این مورخان در مورد اهمیت تاریخ و مطا
ه پردازیم. از این سآن در این مقاله، بنا بر موقعیت زمانی و دیدگاه خاص مورخان، تنها به بررسی تفکرات سه تن از مورخان اسالمی می

ه.ق( اشاره کرد. 810-191ه.ق( و ابن خلدون )017-911ه.ق(، ابوعلی مسکویه )017-981توان به نام کسانی چون بیهقی )نفر می
 توان آنها را به عنوان پیشروان طریقۀ علمی تاریخ یا در شمار پیشگامان فلسفۀ تاریخ جای داد.اری از اندیشمندان میبنا بر عقیده بسی

 بیهقی

های اولیه عمرش در بیهق و نیشابور به آباد شهرستان بیهق )سبزوار کنونی( به دنیا آمد. او در سالهـ.ق. در ده حارث 981بیهقی در سال 
خت. سپس به غزنین، پایتخت غزنویان رفت و در دیوان رسالت بونصرمشکان استخدام شده و به دبیری پرداخت. تحصیل دانش پردا
برداری ای که از خود نشان داد، به زودی به دستیاری خواجه ابونصر مشکان برگزیده شد. وظیفۀ مخصوص بیهقی، نسخهبیهقی با شایستگی

کرد. وی از سال ها را صاحب دیوان، خود تدوین میها و قوانین که اکثر اینقراردادها، نامه از متن تمامی مکاتبات سیاسی بود؛ از جمله
 (.11-10: 7981خانۀ شش امیر پیاپی غزنویان بود)یعقوبی خانقاهی، هـ.ق. دبیر دیوان 007تا  070

های فلسفی لت آن تا حدی نفوذ پژوهشنگاری اسالمی روی داد. عدر طی قرن دهم میالدی )سوم و چهارم هجری( تحوالتی در تاریخ
بود و همچنین بدین دلیل که نگارش تاریخ از دست محققان مذهبی به دست کارکنان رسمی دولت و دولتمردان افتاد. در قرن دهم 

یهقی با توجه ب .ای غیرمذهبی درآمدنگاری اسالمی نه تنها به لحاظ نویسندگان، بلکه به جهت هدف و محتوای آن، کم کم به گونهتاریخ
هایی که در دربار غزنویان بود و به اسناد بسیاری دسترسی داشت، شروع به نوشتن کتاب تاریخ عظیمی در تاریخ غزنویان کرد. از به سال

باقی مانده است)والدمن،  71و مقدمه جلد  1، 8، 1، 0جلدی تاریخ بیهقی، تنها قسمتی از جلد پنجم و  جلدهای  91تاریخ عظیم 
7911 :11.) 



 11                                                                                       خلدون(مسکویه و ابناهمیت مطالعۀ تاریخ از نظر مورخان اسالمی )با تکیه بر نظرات بیهقی، ابن

 

عصرش باید گفت که در اروپای بعد از رنسانس بر اثر پیدایش علوم و افکار جدید در مورد اهمیت اثر تاریخی بیهقی نسبت به آثار هم
بود که تاریخ به مجرای صحیح افتاد و از صورت افسانه و داستان بیرون آمد و برای رسیدگی به علل حوادث  تاریخی و استنتاج قوانین کلی 

نی و دقت بیای به اسم فلسفۀ تاریخ بنیان گرفت، ولی این که در حدود نهصد سال پیش مورخی این قدر در کار خود باریكرشته تاریخ،
داشته باشد که کارش با روش علمی بسازد، شگفت انگیز است. اگر در نظر بگیریم که مورخان  آن زمان، حوادث را از هبوط آدم گرفته تا 

اند و یا مثل بیضاوی از قول گنجاندههای خود میهای مجعول و غیرمعقول را در کتابیا به قول بیهقی داستان کردندعصر خود وصل می
 (. 717: 7911شود)احمدی علی آبادی، اند، ارزش کتاب بیهقی آشکارتر میکردهآدم شعر عربی در مرثیۀ پسرش نقل می

و حقیقت از نظر وی در مطالعۀ تاریخ، جایگاه واالیی دارد. وی روشهایی برای  گویی استیکی از رویکردهای بیهقی به تاریخ، حقیقت  
شود. بیهقی به صراحت، معیارهای گردآوری اخبار را، راستگویی دهد که در ادامه، بررسی میگویی در نوشتن تاریخ ارائه میحقیقت

ه را دو قسم گویند، و آن را سه دیگر نشناسند یا از کسی بباید اخبار گذشت»گوید: داند و میگوینده و گواهی دادن خرد بر درستی آن می
ز خرد گوینده، ثقه و راستگو باشد و نیا»افزاید که شرط پذیرش درستی روایت، آن است که سپس می«. شنید و یا از کتابی بباید خواند

 «. گواهی دهد که آن خبر درست است

هر کار علمی، نداشتن تعصب و نظر و غرض شخصی است. باید عقیده و میل شخصی مهمترین نکته در نوشتن تاریخ و به طور کلی در 
کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و در تاریخی که می»را در تاریخ دخالت نداد و این همان است که بیهقی بدین صورت بیان کرده است: 

 (. 78: 7987بیهقی، «)تربدی کشد

ا بنویسند اند حقایق رتوانستهاند و نمیاند؛ آزادی قلم نداشتهو تحت نفوذ دربارهای آن وقت بودهنویسان قدیم وابسته شاید اغلب تاریخ 
گاران بوده و ناند. ابوالفضل بیهقی یکی از این تاریختوان بر این نظر بود که آنان شهامت و تربیت علمی و درک کافی هم نداشتهولی نمی

دن به حوادث قلمش از آنها مقتدرتر و جسورتر بوده است. در تاریخ اغلب مشاهده مستقیم شاید برای تحریف حقایق و شاخ و برگ دا
 ؛امکان ندارد؛ زیرا حوادث تاریخی در گذشته اتفاق افتاده است و یا مورخ آنها را ندیده است. بنابراین ناگزیر است از مشاهده غیرمستقیم

اند یا اسناد و مدارک مربوط به آن زمان. یا شهادت کسانی که ناظر و شاهد بودهیعنی از بررسی آثار گذشته استفاد کند؛ همچون گواهی 
ای که خود شاهد واقعه و حادثۀ تاریخی بنیان کار بیهقی بر همین روش علمی است. کتاب او از مشاهدات شخصی یا اقوال اشخاص ثقه

و من که این تاریخ پیش »گوید: دهد، میروش او را نشان می شود. در خطبۀ باب خوارزم که در واقع سیستم کار واند، تشکیل میبوده
؛ احمدی 78: 7987بیهقی، «)ام تا آنچه بنویسم یا از معاینۀ من است یا از سماع )شنیدن( درست از مردی ثقهام، التزام این قدر بکردهگرفته

 (. 717: 7911علی آبادی، 

تواند صحیح باشد، بحث کرده است و به و گاه در این که حرف آنها تا چه اندازه میبیهقی در تاریخش حتی اسم راویان را ذکر کرده است 
اصطالح، ترجیح و تعدیل یا نقد تاریخی را به کار بسته است.  شك علمی در تاریخ، نقش موثری دارد و مورخ اگر خوش باور یا زودباور 

سان بگذرد  ولی بیهقی با تمام این مشکل پسندی از باب فروتنی تواند به قول نظامی عروضی از مضایق سخن آو ساده لوح باشد نمی
 ؛ مثاًل حوادث«طمع دارم به فضل ایشان یعنی خوانندگان که مرا از مبرمان نشمرند که هیچ چیز نیست که به خواندن نیرزد»گوید: می

ربار غزنوی بوده نقل کرده است و برای کارهای مربوط به اوایل کار مسعود را از قول خواجه طاهر دبیر که فردی ذی نفوذ و مؤثر در د



 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی                                                                                                                        11

                     
                         

 

ها را از قول ها و مجالس مشاوره یا کمیسیونمحمد، برادر مسعود از ابی محمد که اهل البیت بوده، استفاده برده است. شرح رأی زدن
 استادش مشکان که در آنها شرکت داشته نوشته است. 

نامه  ای( وهای قدرخان )یعنی مکاتبات مبادلهمسعود با امیر منوچهر و مشافهه نامه در کتاب بیهقی اسناد تاریخی بسیار است: عهدنامۀ
نامه مسعود و فرمان محمود برای خیلتاش که به هرات برود و خیش خانۀ مسعود را بازرسی کند و نامۀ مسعود به القائم بامرالله و بیعت

هرات برای مسعود و جواب مسعود از جمله اسنادی است که بیهقی با زحمت آباد )قندهار( به ها از تکینخوارزمشاه و عریضه در بازي
 بسیار از بایگانی دولت آن زمان به دست آورده و متن آنها را با دقتی کامل نقل کرده است. 

دارد  مواد اولیه راگویند، برای تدوین تاریخ الزم است اما کافی نیست؛ زیرا حکم ذکر حوادث و وقایع تاریخی که به آن وقایع نگاری می
شود و این همان است که در اصطالح علمی، استقراء ها و روابط موفق نمیکه اگر مورخ با روش علمی از آنها استفاده نکند، به کشف علت

ها را هگویند. شاید یکی از اسرار کار بیهقی این باشد که با حوصله و هنرمندی بسیار جزئیات حادثیا از جزئیات به کلیات رسیدن می
-پردازی شبیه شده است که از قدرت گویندگی و گیرایی سخن خود برای روح دمیدن به شخصیتترسیم کرده است. از این حیث به داستان

ای، هنرمندانه به هم کند و آنها را به گونهاش این است که روایات تاریخی را دستکاری نمیگیرد، اما هنر اصلیها و کاراکترها کمک می
رسد. برای دقت و باریك بینی او در ضبط جزئیات، همین بس که روز و ماه و گاهی ساعت دهد و به مسائل کلی و جاویدان مییربط م

 (. 710-711: 7911کند)احمدی علی آبادی، واقعه را ذکر می

گاه د. مانند آورساختن خوانندگان می بیهقی برای پندآموزی و عبرت آموزی هر جا مناسب دیده، داستانی تاریخی برای آراستن تاریخ و آ
های عبرت آموز (. وی با تکیه بر این داستان17: 7987ها داستان دیگر)بیهقی، داستان فضل بن ربیع و مأمون، قصۀ عبدالله بن زبیر و ده

یدار این کار وی سعی در ب شود که برای خردمندان بسیار پندآموز است. باها و عجایب بسیاری حاصل میگوید که از این اخبار، فایدهمی
(. بیهقی در اثر 11: 7981کند)یعقوبی خانقاهی، شود که خواننده حس نمیکردن حس خواننده دارد، اما این غرض، طوری تأمین می

اید از روی یخ بکند که مطالعۀ تارگونه به خوانندۀ اثر تاریخی القا میخود تاکید دارد که از منابع موثق و قابل اعتماد استفاده کند و این
 کند. منابع قابل اعتمادی باشد که حقایق را نقل می

 ابن مسکویه

 017هـ.ق. در شهر ری و متوفای سال  911ابوعلی احمدبن محمد بن یعقوب مسکویه خازن رازی معروف به ابن مسکویه، متولد سال 
د ، اصفهان و ری خدمت کرد. از وی آثار فراوانی به جای هـ.ق. در اصفهان است. او مورخی فیلسوف بود که در دربار آل بویه در بغدا

توان آن به نوعی اولین کتاب فلسفۀ تاریخ برشمرد که در آن مسکویه با باشد که میمی تجارب االمممانده است یکی از این آثار کتاب 
( و در این کتاب فوایدی از تاریخ و 711: 7910پور و پیش قدم، پرداخته است)ابراهیمیرویکردی علمی به بررسی علل حوادث تاریخی 

 مطالعه آن را بیان کرده است. 



 11                                                                                       خلدون(مسکویه و ابناهمیت مطالعۀ تاریخ از نظر مورخان اسالمی )با تکیه بر نظرات بیهقی، ابن

 

ی تواند در زندگشود که تاریخ از نظر ابن مسکویه، مشتمل بر رویدادهایی است که انسان میروشن می االممتجارببا نگاهی به مقدمۀ 
دهد، فرا روی آید و همتایش پیوسته روی مییش میفردی و اجتماعی خویش از آن پند گیرد و در پیشامدهایی که همانندش همیشه پ

اش را بشناسد و از آن پند گیرد، این سبب خواهد شد تا از حوادثی که در های آزمونیخویش بدارد. هنگامی که انسان آن حوادث و ارزش
است که  فکر، بر نظر دیگرش استواربختی مردمی بوده است، چنگ زند. این تتاریخ بر سر قومی آمده است، بپرهیزد و به آنچه سبب نیک

 هایی که در کردار پیشینیانتواند امروز را با دیروز بسنجد و در پرتو آزمونگوید: کارهای جهان همانند و درخور یکدیگرند و انسان میمی
بر  اده، انسان از مطالعۀ تاریخیابد، راه خویش را برگزیند. از سویی ابن مسکویه بر این باور است که رویدادهایی که در گذشته روی دمی

گاه می های خود اویند؛ گویی خود بدان دچار آمده و در برخورد با آنها فرزانه و استوار شده و با نگرش در شود؛ گویی همگی، آزمونآنها آ
ر است)ابن مسکویه، تکنند که سودمندتر و مناسبشان نکرده، کارشناس شده است. تا آنجا که آنها همان میکارهایی که خود تجربه

7910 :91-97 .) 

هایی های درست تاریخی غرق در قصهچنین دریافته بود که گزارش ویگویی بوده است. ابن مسکویه در تاریخش همواره به دنبال حقیقت
قد ها را در بوتۀ نزارشهایی که سودشان جز خواب آوردن یا سرگرمی نیست؛ از این رو، همۀ آن گها و مثلپایه و آمیخته با افسانهاست بی

افکند. ابن مسکویه به کشد و آنچه را که تهی از ارزش تاریخی است، به سویی مینهد و آنچه را که ارزشمند است، از آن بیرون میمی
رو که برای های پیامبران )ص( را از آن اند، اعتماد نکرده است و معجزههای پیش از طوفان نوح از آن رو که فاقد ارزش تاریخیگزارش

ای را که مردم روزگارش قابل تکرار و تجربه نبوده است، در کتاب خود نیاورده است. البته این بدان معنی نیست که وی تدبیرهای مردمانه
نه در اگونه روایات در متن اهتمام ابن مسکویه قرار دارد. در حقیقت او کتابی جداگاز ایشان رسانده است، فرو نهاده باشد؛ زیرا همۀ این
 (.97: 7910مورد پیامبران و صفاتشان نوشته است)ابن مسکویه، 

ر آنها گونه پیشامدها را تدبیر نتوان کرد و در برابکند؛ با اینکه آدمی ایندهند، توجه میابن مسکویه به حوادثی که به بخت و اتفاق روی می
ها را دثهگونه از حاانسان این»روی است که باز به گفتۀ ابن مسکویه گونه رویدادهای تاریخی بدان کاری از او ساخته نیست. گزارش این

دارد، نیفتد، هر آمدها و آنچه روی دادن مانندش را چشم میهم در شمار آرد و در دل و گمان خویش نگاه دارد، تا در نزد او از دفتر پیش
 (.97: 7910ابن مسکویه، «)نیک جز به کارسازی او امید نتوان بستآمد چند که از پیشامد بد جز به یاری خدا برکنار نتوان بود و به پیش

. ابن کندبرد و آن را در جای جای کتابش گوشزد میابن مسکویه روشی که در نوشتن تاریخ برای خود برگزیده است هرگز از یاد نمی
ارزش تاریخ یهای بآید که وی به گزارشم پیش میدر تاریخ نویسی بر پایۀ بلندی ایستاده است. ک»نویسد: مسکویه، چنان که روزنتال می

ا که گوید و پیوندی رشناسد و روایات تاریخ را با سامانی خردپذیر باز میارج نهد. آنچه را که دارای ارزش تاریخی است به خوبی باز می
اند که ی به تاریخ از آن رو نگریسته(. مورخان اسالمی همگ97همان: «)نمایانداش میدر میان حوادث وجود داشته است، به خواننده

توان از آن پند گرفت اما تنها کسی که در این باب استدالل حکیمانه و فلسفی کرده و نگرش اخالقی تاریخ درس است؛ اندرز است و می
اقع وی قائل به اصالت گرایی داشته و جا به جا در کتاب خود به موارد تجربه و فواید عملی اشاره کرده، ابن مسکویه است. در وو عمل

توجه  به این جنبۀ سودمندی تاریخ هیچ جا به قدر تاریخ ابوعلی »گوید: کوب می(. زرین97-91عمل و اصالت تجربه بوده است)همان: 
گاه و جدی دنبال نشده است... کار عمدۀ ابوعلی ارزیابی گذشته است و تجارب آن -19-9: 7911زرین کوب، «)مسکویه به طور خودآ

10) . 



 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی                                                                                                                        11

                     
                         

 

گرایی و خردورزی او قابل تحلیل است و سودمندی برای مردم به ویژه اهل سیاست و قدرت و همچنین دیدگاه ابن مسکویه در راستای واقع
ای کند که چیزی که تجربه و فایدهداند؛ به همین خاطر اشاره میپذیری از رویدادهای تاریخ را در گزارش تاریخ یک اصل اساسی میتجربه

توان به (. نام کسی چون ابوعلی مسکویه را می01: 7911دمان از آن حاصل نشود، شایسته ذکر کردن نیست)محمدی و پرویش، برای مر
عنوان یکی از پیشروان طریقۀ علمی تاریخ یا در شمار پیشگامان فلسفۀ تاریخ یاد کرد که مطالعۀ تاریخ و فواید و اهمیت آن را در کتابش 

 کند. تبیین می

 ونابن خلد

 مدار، نظریه پرداز نامدار قرنشناس، مورخ، سیاستالدین، فیلسوف، حکیم، جامعهابوزید عبدالرحمن بن خلدون تونسی ملقب به ولی
گونۀ اوست که باعث شده برخی همچون هامر شناسانه و مورخهشتم هجری است. اهمیت و اعتبار وی به سبب دیدگاه فیلسوفانه و جامعه

گذار و پدر علم فلسفۀ تاریخ و برخی او را بنیانگذار کیوی عرب و برخی همچون پرفسور آلبان ج ویدگری وی را پایهآلمانی وی را منتس
ریر به رشتۀ تح العبرو پنج جلدی « مقدمه»علم عمران و جامعه شناسی بدانند و آثار متعددی در بررسی آثار او به ویژه کتاب دو جلدی 

العبر و دیوان المبتدا و الخبر فی ایام العرب و العجم اب مقدمه، مجلدهای نخستین از کتاب هفت جلدی در بیاورند. در واقع دو جلد کت
 (.780: 7917باشد)یحیایی، های وی میپردازیاست. این کتاب حاوی نظریه و البربر و من عاصر منذوی السلطان االکبر

رای تاریخ و مطالعۀ آن اهداف و فوایدی را برشمرده است. وی در مورد اهمیت و دانند؛ زیرا بابن خلدون را از بنیانگذارن فلسفۀ تاریخ می
باید دانست که فن تاریخ را را روشی است که هر کس بدان دست نیابد و آن را سودهای فراوان و هدفی »گوید: فایدۀ مطالعۀ تاریخ می

گاه ها و سیاستپیامبران و دولت هایهای ملتها و سیرتها و خویشریف است؛ چه این فن ما رابه سرگذشت های پادشاهان گذشته آ
برای آنکه »کند: های مطالعۀ تاریخ، مقدمات و ابزارهایی را ذکر می(. سپس وی برای استفاده از سود79: 7981ابن خلدون، «)کندمی

های گوناگونی نیازمند منابع متعدد و دانش جویندة آن را در پیروی از این تجارب و  در احوال دین و دنیا فایده تمام نصیب گردد وی به
است و هم باید وی را حسن نظر و پافشاری و تثبت خاصی باشد )در صحت سند و چگونگی روات( که هر دو وقتی دست به هم داد او 

 (.79همان: «)ها و خطاها برهاندرا به حقیقت رهبری کند و از لغزش

که  ایکند. به گونهآن، خواننده را ترغیب به کند و کاو و قضاوت در حوادث تاریخی می ابن خلدون برای رسیدن به حقیقت و بهره از 
یات ها و طبیعت تمدن و کیفآنکه به قضاوت اصول عادات و رسوم و قواعد سیاستاگر تنها به نقل کردن اخبار اعتنا کند بی»گوید: می

اکنون را با رفته بسنجد، چه بسا که از لغزیدن در پرتگاه خطاها و انحراف از اجتماعات بشری بپردازد و حوادث نهان را با وقایع پیدا و 
اوی ر شاهراه راستی در امان نباشد. بارها اتفاق افتاده که تاریخ نویسان و مفسران و پیشوایان روایات، وقایع و حکایات زا به صرف اعتماد به

ند؛ چه آنان وقایع و حکایات را بر اصول آنها اها شدهها و لغزشرتکب خبطکم و کاست نقل کرده و میا ناقل خواه درست یا نادرست بی
گاهی بر طبایع کاینات و مقیاس تحکیم نظر و بصیرت نیازموده و به  عرضه نکرده، آنها را با نظایر هر یک نسنجیده و به معیار حکمت و آ

اند. این گونه اغالط به ویژه در بسیاری از حکایات، هنگام ه شدهاند پس از حقیقت گذشته و در وادی وهم و خطا گمراغور آنها نرسیده
اید گویی است و ناچار بتعیین اندازۀ ثروت یا شمارۀ سپاهیان روی داده است؛ زیرا که این بحث )قضیۀ آمار( در مظان دروغ و دستاویز یاوه
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های کاریگونه اشتباههای این(؛ به عنوان مثال یکی از نمونه79: 7981ابن خلدون، «)آنها را به اصول بازگردانید و در معرض قواعد قرارد داد
اند. ابن خلدون هزار نفر برآورد کرده 011اسرائیل است که تعداد آنها را تا تاریخی که در تواریخ متعدد رایج شده است شمارۀ لشکریان بنی

گاهی  از 70: 7981کند)ابن خلدون، با تطبیق موارد جغرافیایی و انسانی و گذشت زمان این نظر را رد می (. به این ترتیب ابن خلدون آ
 داند.تاریخ گذشتگان و کشف حقیقت از طرق مختلف از جمله مقایسه کردن را از فواید مطالعۀ علم تاریخ می

 گیرینتیجه

اهی های مختلف جایگای که دربار حکومتای داشت. به گونههنویسی و مطالعۀ تاریخ به تأّسی از قرآن، جایگاه ویژدر دورۀ اسالمی تاریخ
اه پرداختند. اما گای خاص به بررسی و ثبت حوادث تاریخی میبرای مورخان پرتعداد جامعۀ اسالمی بود. این مورخان هر کدام به شیوه

زیستند، وجه به عصری که در آن میاند که با تشدند که برای تاریخ و اهمیت مطالعۀ تاریخ، مطالبی را در آثارشان نقل کردهمورخانی پیدا می
خلدون مسکویه و ابنتوان به بیهقی، ابناند، میحائز اهمیت بسزایی بود. از جمله مورخان اسالمی که به اهمیت مطالعۀ تاریخ پرداخته

انند اند. هر سه مورخ همهاشاره کرد که در تاریخ نویسی و پرداختن به جایگاه تاریخ و مطالعۀ تاریخ، فواید مختلفی را برای آن برشمرد
ابن  گویی در تاریخ بسیار توجه کرده است.اند. بیهقی به حقیقتآموزی و پندآمیزی و اهمیت مطالعۀ تاریخ اشاره کردهکالم قرآن به عبرت

اند، ودهرا چون تجربه پذیر نبداند )معجزات پیامبران پذیر باشند را مورد توجه قرار داده و آنها را سودمند میمسکویه فقط اموری را که تجربه
طلبی برای مطالعۀ تاریخی سودمند ندانسته است(. ابن خلدون نیز به عنوان یکی از فیلسوفان تاریخ، همانند بیهقی و ابن مسکویه، حقیقت

 یابد. تواند به حقیقت دست میگوید که بشر با استفاده از مقولۀ سنجش و مقایسۀ وقایع میرا مهم دانسته  و می

امور  ها وتواند برای پیشبرد سیاستهای تاریخی موجود در گزارشات تاریخی میشود که عبرتهای این مورخان استنباط میاز نظریه
یتی مطالعۀ آموزی و نقش تربمختلف بشری در روزگار امروزی قابل استفاده بوده و از اشتباهات گذشتگان پرهیز نمود. خالصه اینکه عبرت

 خلدون بوده است.مسکویه و ابنز اهمیت مطالعۀ تاریخ در آثار مورخان مهم اسالمی مانند بیهقی، ابنتاریخ وجه بار

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم. -
، دو فصلنامه دین و سیاست فرهنگی، شماره «نظریه فرهنگی ابن مسکویه(. »7910قدم )پور، قاسم و محترم پیشابراهیمی -

 .711-711چهارم، . صص
 (. مقدمۀ ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، جلد اول، تهران: علمی و فرهنگی.9932بدالرحمن )ابن خلدون، ع -
 ( تجارب االمم، جلد اول، ترجمه علینقی منزوی، تهران: توس.7910ابن مسکویه، احمدبن محمد ) -
 ان.سسه فرهنگی و اطالع رسانی تبی(. بررسی و تحلیلی بر آثار، تاریخ و تبار بیهقی، قم: مؤ7911آبادی، کاوه )احمدی علی -
 (. تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: مهتاب.7987بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین ) -
 (. تاریخ ایران بعد از اسالم، تهران: امیرکبیر.7989زرین کوب، عبدالحسین ) -
 (. تاریخ در ترازو، تهران: امیرکبیر.7911کوب، عبدالحسین )زرین -
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(. 7911البالغه، ترجمه محمد دشتی، قم:مسجد مقدس جمکران.مردانی، مهدی و سمیه عابدی )(. نهج7981رضی )سید  -
 .718-11، صص 119، معرفت، سال بیست و پنجم، شماره «البالغهآثارتربیتی تاریخ از نگاه نهج»

، دو «کویه در تجارب االممدرآمدی بر روش و بینش تاریخی ابوعلی مس(. »7911محمدی، ذکرالله و محسن پرویش ) -
 .01-19نامه جستارهای تاریخی، سال نهم، شماره دوم، صص فصل

 (. درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، تهران: نی.7981مالئی توانی، علیرضا ) -
 (. زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی، تهران: تاریخ ایران زمین.7911والدمن، مریلین ) -
، رشد آموزش تاریخ، دورة یازدهم، شماره «نگاری بیهقی از منظر فلسفه تاریختاریخ(. »7981)یعقوبی خانقاهی، محبوبه  -

 .97-10، صص 0
نامه تاریخ، سال ، پژوهش«نگاری ابن خلدوندرک تاریخ و فلسفه آن در پرتو قرآن: ممیزه تاریخ(. »7917یحیایی، داوود ) -

 . 117-781نهم، صص وهشتم، شماره بیست
 زاد، تهران: جوان.(. تاریخ چیست؟، ترجمه محمد تقی7901.آ. )یف، نیروفه -
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The Importance of Studying History according to Muslims Historians (Based on comments of Baihaqi, Ibn Miskawayh 
and Ibn Khaldun) 

 
 

Fazlolah Foolladi3  Mohammad Ali Nemati4 

 

One of the useful sciences for human beings is the science of history. History and the study of history has always been 
recommended by the religion of Islam and Islamic historians, and the holy books of the Qur'an and Nahj al-Balaghah have 
emphasized the instructive nature of history and its study. Based on the Qur'an, Islamic historians have emphasized the benefits 
of studying history in their works. Some Islamic historians have been more prominent in their study of the importance of history 
than their contemporaries. Among the people mentioned in this article are the views of three great Islamic historians, Bayhaqi, 
Ibn Muskawiyyah, and Ibn Khaldun, from whom the various benefits of studying history are examined. In this research, which 
is of historical and library type, descriptively and analytically seeks to examine the benefits of studying history from the point of 
view of three Islamic historians. Findings show that the study of history has benefits such as learning and teaching, truth-seeking, 
educational effects and the use of historical events to avoid mistakes in various aspects of modern life. 
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