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چکیده

شناخت دیدگاههای مؤلفان متون کهن تاریخی ابزاری است برای دریافـت
رویکرد تاریخی آنان کـه مـیتوانـد نمایـانگر ماهیـت علـم تـاریخ و بیـن
مؤلف باشد .البدء والتاریخ تـألیف مطهـربنطـاهر مددسـی (933هــ399/م)
یکی از مهمترین متون تاریخنگاری است که با رویکردی خاص بـه تـاریخ
تألیف شده است.
در کوش

بـرای دریافـت تـأ یر بیـن

م رفـتشناسـانهی مددسـی بـر

تـــاریخنگـــری و تـــاریخنگـــاری او ،فــرض بـــر ایـــن اســـت کـــه بیـــن
م رفتشناسانهی مؤلف دربارهی مبـانی علـم تـاریخ سـبب اتخـار رویکـرد
انتدــادی ،تــرا بــرای دریافــت جدیدــت و جــام نگــری در بررســی و ــای
گذشته شده است.
در وا  ،شیوهی تاریخنگاری مددسی ترکیب بههمپیوستهای از علوم و
اخبار است که نشاندهندهی جام نگری در کار اسـت .وی بـا پیونـد سـایر
 .0استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا .نشانی الکترونیکdr_shba@yahoo.com :
 .4کارشناس ارشد تاریخ اسرم دانشگاه الزهرا .نشانی الکترونیکtahherehnazari@yahoo.com :
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علوم بـه تـاریخ جنبـهی نوآورانـهی آن را وسـ ت و عمـب بخشـیده اسـت.
مؤلف مهمترین رسالت تاریخ را آگاهیبخشی و رسیدن به جدیدـت ،و نیـز
تبیین تاریخی را در نگاه انتدادی به و ای دانسته است .وی کوشیده است بـا
نزدیک شدن به بیطرفی ،استفاده از ابزار عدل در ارزیابی ندلها و اجتیـا
عالمانه ،جدیدتجویی را در رویکرد به تاریخ به کار بندد.
کلیدواژهها :البدء و التاریخ ،مددسی ،بین

م رفتشناختی ،تاریخنگری،

تاریخنگاری.
مقدمه

م رفتشناسی ،0به م نای «دانستن»« ،دان » و «گفتار» ،جزئی از فلسفهی علـوم ارتبـاطی اسـت کـه
هدف از آن تشریح موضوع ،ت یین جدود و شناسایی وانین مربو بـه گسـترا دانـ هاسـت .در
این علم جدیدت علمی دان ها بررسی میشود (بیرو 003 :0999 ،و  .)041م رفتشناسی در م نای
عام شاخهای از فلسفه ،و در م نای خاص ،شاخهای از فلسفهی علم تلدی میشود .فلسـفهی علـم بـه
بررسی ندادانهی علوم ،رواها و نتایج آنها اهتمام میورزد .م رفتشناسی تاریخی بخشی مهـم از
فلسفهی علم تاریخ است که بهمنزلهی م رفتی درجهی دوم ،در دان

جاصلشده به دست مورخان

کندوکاو میکند .با توجه به این ت ریف یکـی از مهـمتـرین مؤلفـههـای بیـن
التاریخ بین

مددسـی در البـدء و

م رفتشناختی است.

در این مداله فرض بر آن است که بین

م رفتشناسانهی مددسـی دربـارهی مبـانی علـم تـاریخ

سبب بهکارگیری روا ترکیبی در بیان تاریخ ،بهرهگیری از روا برجستهسازی و جاشیهرانـی ،بـه
کارگیری عدل و استفاده از روا مدایسه ،استفاده از علوم کمکی دوران خوی

در بررسـی و ـای

گذشته و روا علّی و انتدادی شده است.

1. epistemology
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محددان از زاویههای مت ددی به البدء و التاریخ پرداخته و دربـارهی آن نوشـتهانـد .برخـی بـه روا
مؤلف پرداخته و گاه آن را به ندد کشیدهاند (نک .مصطفی شاکر (0373م) ،محمداجمـد ترجینـی
(0339م) ،فــــرانتز روزنتــــال ( ،)0983فــــؤاد ســــزگین (0204هـــــ .ق) و عبــــداو جبــــوری
(0983هـ0393/م)) .دستهی دیگر پژوه های زیستنامهای و نسخهشـناختی اسـت کـه بـهمنزلـهی
مددمه برای چاپ البدء و التاریخ و ترجمهی آن نوشته شـدهانـد (نـک .مددمـهی شـفی ی کـدکنی،
کارل بروکلمـان (بـی تـا) ،یوسـف الیـان سـرکیز( ،)0201عمررضـا کحالـه ( )0337و خیرالـدین
زرکلی  .))0389برخی هم به برخی مباجث مطرحشده به دست مددسـی اشـاره کـردهانـد (اجسـان
یارشاطر ،بازورث و دیگـران ( ،)0980محمـد تدـی بهـار ( ،)0981آلدومیـه لـی ( ،)0973ج فریـان
( ،)0979کریستن سـن ( ،)0999مهـرداد بهـار ( ،)0923جـور سـارتون ( ،)0989شـفی ی کـدکنی
( ،)0989کرلوالفونسو نلینو ( )0977و هیلنز ( .))0989گروهی نیـز شـامل مدالـههـایی اسـت کـه بـه
صورت مختصر به تاریخنگاری وی پرداختهاند (نک ،)0383( M morony .فائزه توالیی (مـرداد
 ،)0987شهر بختیاری ( ،)0983سید ابوالفضل رضوی ( ،)0983علی اصغر فدیهـی ( ،)0973محمـد
کردعلی ( )0949و مس ود رضوی(.))0972
بــا وجــود ارزا محتــوایی کــمنظیــر ،کتــا از دیــدگاه م رفــتشــناختی چنــدان مــورد توجــه
پژوهشگران رار نگرفته است؛ ضمن اینکه برخی از محددان فوق نیز اهمیـت ایـن کتـا را متـذکر
شدهاند و به جام بودن ب د م رفتی آن اشاره کردهاند.
در مــورد تــاریخ د یــب ،محـل تولــد و ســکونت ابونصــرمطهربن طــاهر یکدســتی وجــود نـدارد
(سزگین087: 0204،؛ بروکلمان ،بیتا99 :؛ جبوری .)4 :0393 ،او در نیمهی دوم رن سوم بـه سـال
(933هـ399 /م) کتا خود را تألیف کرد ،با این جال او به اجتمال در رن سـوم در بُسـت سیسـتان
زاده شده یا سکونت کرده است (مددسـی023 /4 ،؛ جـاکم نیشـابوری49 :973 ،؛ ـالبی:0998 ،
939؛ زرکلی439 :0389 ،؛ انصاری473 :0994 ،؛ سرکیز .)0/087 ،سال وفات مددسـی مشـخ
نیست .به اجتمال ،او چند سالی پز از نگارا این کتا زنده بوده است.
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مددسی عروه بر البدء و التاریخ 0صاجب چندین کتا دیگر نیـز بـوده کـه متأسـفانه ،بـه جـز ایـن
کتا  ،بدیه از بین رفتهاند ،اما در آن گاهی به آنها یا ارجاع میدهد یـا اشـاره مـی کنـد؛ کتـابی در
نجوم ،الم انی الدرآن ،الدیانه واالمانه ،الم دّله ،و السنن واروح (مددسـی ،بـی تـا 39 / 9 :و  70/ 0و
 30و002/ 4تا  .)009مددسی از استادان بزرگ عصرا در علوم مختلف بهره برده است کـه اغلـب
از عالمان جدیث ،و بر مذاهب مختلف بودهاند (همان .)033 /3 ،او کتا خود را به صاجبمنصبی
در دولت آل سامان تددیم کرده ،اما با رکر عنوان «فرن» نام وی را نیاورده است (همان.)0/9 :
دربارهی اعتدادات مذهبی وی اطرعات روشنی در دست نیست .اشارههای او جاکی از اجتـرام
و نیز ندد بر تمامی مذاهب اسرمی ،اعم از تشی و تسنن است .برخی وی را م تزلی ،و برخـی سـنی
م تزلی غیرمت صب دانسـتهانـد (کردعلـی941 :0949 ،؛ ج فریـان .)089 ،دیگـری عدایـد وی را بـا
اعتدادات یهودیان عنانی مدایسه کردهاند و چون آن دسته از یهودیـان را م تزلـهی یهـود مـیداننـد،
نتیجه گرفتهاند که مددسی نیز به اعتزال تمایل داشته اسـت .)Adang,1996: 85( 4بـا ایـن جـال،
مؤلف به م تزله نیز انتدادهایی دارد .در مواردی مددسی در مسائل فرامذهبی نگریسته است یا اینکـه
به اجتمال بتوان او را فردی شی ی دانست ،اما نباید گرای های ضدباطنی وی را از نظـر دور داشـت
(مددسی .)23/3 ،نگرا م ادی مددسی به جهـان بـه باورهـای شـی ه نزدیـک اسـت .در دسـتگاه و
منظومهی فکری نویسندهی تاریخ با مبانی م رفت دینی پیوند خورده است .این امر م رفتی برخاسته
از دین به وی داده است که میتوان آن را بین
میان نوشتهها تأ یر بین

م رفتشناختی نام نهاد .کوش

بر آن است که از

مذکور بر تاریخنگاری وی جستوجو شود.

 .0دربارهی انتسا البدء و التاربخ نام ابوزید بلخی نیز آمده است که میتوان آن را اشتباه محددـان بـاد شـده دانسـت (نـک .ابـن
الوَردی423 :0393 ،؛ جاجی خلیفه443 :0203 ،؛ مددسی39 :0977 ،؛ کردعلی941 :0949 ،؛ سرکیز .)424 ،امروزه این انتسـا
را محددان رد کردهاند (نک .زوینی01/4703-4741 ،0991 ،؛ مددسی ،مددمه 2-7 ،و .)39
 .4م لوم نیست چگونه میتوان گرای های فکری یک مذهب در دینی را صرفاً با جنبهی اعتدادی دین دیگر همردیف دانست
که محدب فوق به این کار دست زده است.
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چیستی تاریخ
یکی از مباجث فیلسوفان علم تاریخ توضیح چیستی تاریخ است .هر چنـد مددسـی کتـابی دربـارهی
شناخت به نام ال لم و الت لیم دارد ،در ت ریـف و چیسـتی تـاریخ بحـث مسـتدلی ارائـه نکـرده اسـت
(مددسی ،بی تا .)03/0 :پز میتوان دیدگاه وی را با مطال هی موردی ا را شناخت .او م رفت را
به دو نوع عدل و تجربهی جسی تدسیم میکنـد (همـان .)49-41 /0:او در فصـل نخسـت ا ـرا بـه
ت ریف م رفت پرداخته است« :م رفت ،ادراک راتِ شیء و بات آن است ،اگرچه جـد و جدیدـت
در آن درک نشده باشد» و علم «اجاطه بر رات شیء است؛ ی نـی عـین آن و جـدِّ آن» .وی علـم را
عامتر و رساتر دانسته است؛ زیرا هر م لومی را شناختهشده میداند ،درجالیکه هـر شـناختهشـدهای
را م لوم نمیداند (همان .)41/0:مددسی در نتیجهی کاواهای علمـی خـود علـوم را بـه سـه دسـته
تدسیمبندی میکند :م دول بدیهی ،محسوس ضـروری و علـوم مبتنـی بـر اسـتدالل .بـر اسـاس ایـن
ت ریف ،میتوان اجتمال داد که از دیدگاه او تاریخ کاوشی از گونهی سوم باشـد (رضـوی:0983 ،
 .)40م رفت و چیستی تاریخ ویژگیهایی دارد که عبارتاند از:
 .0کلی و انونمند بودن با صبغهی دینی :برداشت او از تاریخ مفهومی کلی است که آغـاز و انسـجام
مسیری را (از مبدأ تا م اد) در برمیگیرد .م رفت مدنظر او با دین و آموزههای دینـی ارتبـا دارد،
زیرا گزارههای دینی در آن مورد بحـث ـرار گرفتـه اسـت و از طریـب م رفـت دینـی مـیتـوان بـه
درجهی عالی یدین دم گذاشت .به این دلیل که شالودهی این کتا تفکر نـوین عدرنـی برخاسـته
از آموختههای دینی و اخر ی نویسنده است ،مؤلف کوشیده است با دیدگاهی تحلیلی و ت لیلی بـه
جستوجوی علل و عوامل جوادث بپـردازد و بـه جیـات ارگانیـک و انونمنـد تمـدنهـا و جوامـ
بشری ،بهویژه جام هی اسرمی توجه کند .این ویژگـی را در فصـلهـای مختلـف کتـا مـیتـوان
مشاهده کرد.
 .4رویکرد فلسفی ،کرمی به تاریخ :بین
و کرمی شده است .مهمترین بخ

فلسفی مددسی سبب رویکرد جدی او به مسـائل اعتدـادی

کتا البـدء و التـاریخ ،کـه در آن دیـدگاه فلسـفی وی طـرح

شده است ،فصلهای یکم تا نهم است و با وجود ید شدن عبـارت «در یـادکرد تـاریخ از روزگـار
آدم تا روزگار ما» پی بینیهای یامت و جـوادث مـرتبب بـا آن نیـز آمـده اسـت .بـه همـین دلیـل،
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نزدیک به نیمی از کتا به مباجث فلسفی و بحثهای کرمی اختصاص یافته است .افـزون بـر آن،
در البری روایتهای تاریخی نیـز مبـاجثی کرمـی گنجانـده شـده اسـت (همـان .)28 /0 :مددسـی
مباجث فلسفی را به اموری گسترا داد که به استدالل کرمی بیشتر نیاز داشـتند و مباجـث و اخبـار
تاریخی مجزا آورده شدند ،بهطوریکه در بخ

روایتها و اخبار تاریخی رابطـهی بسـیار ضـ یفی

میان فلسفه و تاریخ دیده میشود.
البدء و التاریخ مددسی را میتوان به دو بخ

مجزا تدسیم کرد .او در بخ

نخست بـه دفـاع از

اندیشهی دینداری در مدابل آرای ملحد ،مخالف و شـکاک ابـزاری م رفـی مـیکنـد تـا بـا تجهیـز
خواننده به صیانت از اعتداد وی کمـک کنـد .توجیـد و دوری جسـتن از کفـر ،تشـکیک ،تشـبیه و
تجسیم ابزاری میطلبد که بـا تشـخی

وی ،آن ابـزار علـم ،آگـاهی و مجهـز بـودن بـه بصـیرت و

دانشمندی است.
او در پایان فصل ،نخسـت یـادآور شـده اسـت کـه آن مدـدمات را بـرای خواننـده بـه صـورت
نصیحتی بیاورد تا مردم در کار دین خوی

اجتیـا کننـد و از اهـل تمویـه ،ملحـدان ،تلبـیز اهـل

مخر ه ،خطرهای مجّان و وسوسههای خل ا بپرهیزند (همان.)090 :
وی با جسارت به هر دو جـوزه ،ی نـی تـاریخ و فلسـفه وارد شـده بـود (نـک .بختیـاری0983 ،؛
مصطفی 217 /0 :0373 ،و  .)218عدلگرایـی و توجـه فلسـفه و فرفنگـری در امـور او را از یـک
توصیفگرِ تاریخ به تحلیلگری خبره و م تدد به گونهای از فلسفهی تاریخ اعتر میبخشد .هر چنـد او
در عرصهی توصیفِ تاریخی و جتی ا لیمی نیز د ت و تسلطی ستای انگیز و کمنظیر دارد.
 .9ت میمپذیری تاریخ :ت میم در تاریخ در اینجا نه به م نای یک انون کلی که در فلسـفهی نظـری
تاریخ مد نظر است ،بلکه به م نای شناخت تاریخ به طریـب اسـتدرا و گـام بـه گـام اسـت (سـروا،
 .)22 :0938مددسی مدارنت اعصار را جزء لوازم علم تاریخ میداند .ایـن امـر نشـاندهنـدهی روا
استدرایی او در مطال هی تاریخ است .از دیدگاه مددسی ،مورخ از طریب مدارنت اعصار بین اسرف
و اخرف رابطه بر رار میکند .به این سبب او شباهتها و تفسیرهای موجود نزد ا وام و ملیـتهـای
مختلف هند ،سند ،چین ،ایرانیان ،مردم بابل و نیز گروههای مختلف صوفیان ،اهل نجوم و ...را ندـل
کرده است (مددسی ،بی تا 23/2 :و .)09-04 /4
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 .2تجهیز مردمان به شناخت :وی در آغاز کتا برخرف سنت تمامی کتا هـای پیشـین ،مددمـه و
سخنی در مدح باریت الی و صلوات بر پیامبر (ص) ندارد و به جای آن از انحراف عدایـد مـردم در
شناخت راه درست سخن گفته است .مؤلـف خطبـهی خـوی

را در سـتای

ایزدت ـالی و درود بـر

پیامبر آورده و در چندین صفحه ب د براهین عدرنی بر وجود خداوند ا امه کـرده اسـت (همـان/0 :
.)41 -3
 .3رد غیروا یتهای افسانهای و خرافی :مورخ برای رسـیدن بـه مدصـود بـه ندـد روایـتهـا و ندـل
ولهای مبتنی بر اسرائیلیات از علمای اهل کتا یا کتب آسمانی پیشین ،با الفاظی چون «فلـیز اال
الروایه کرم فاسدٌ ،فهذا ظاهرٌ الفساد و صـار کذاوکـذا ،و هـذه الروایـه فـی الضـ ف والـوهم ،فـان
صحت الروایه فضر الحد فیه باطـل» مـیپـردازد (همـان 020 ،093 ،092 /0 :و  .)034دسـتهای از
اسرائیلیات که به علت مخالفت با کتا خدا و سنت پیامبر (ص) رد میشوند ،با الفاظی چـون «مـ
انّه فی کتا او» به کار میرود .از نمونه روایـتهـای اسـرائیلی روایـتهـای مربـو بـه آفـرین ،
مسئلهی جبر ،جسمیت ائل شدن برای باریت الی ،روزهای آفرین

و آفـرین

آدم اسـت .او ایـن

روایتها را با ید اجتیا ندل کرده است و در موارد بسیاری با ید «اگر این روایات صحیح باشـد،
داللت بر فرن مطلب میکند» صحت آنها را مورد تردید رار میدهـد یـا رد مـیکنـد (همـان/0 :
 023 ،022و 079؛  034 ،024 ،093 ،092 ،29 /4و 009؛  012 ،91 /2و 033-83؛ .)009 /3
 .9ارزاگذاری و جرکت به سوی هدایت انسانها :مددسی پـرداختن بـه امـور مهـم و مفیـد بـرای
خواننده را موضوع تاریخ و وظیفهی مورخ میداند .وی بیان میکند« :کتـابی اسـت در راه دفـاع از
جب و پیکار در طریب دین و پاسداری از لمرو اسرم ،که به اخرق نیک فرا میخواند و از پسـتی و
فرومایگی باز میدارد» (همان 9 :و .)07بنابراین گزینشی عمل کردن را جزو وظیفـههـای مـورخ ،و
ند

مورخ را در هدایت یا گمراهی انسانها اساسی میداند .وی خواندن برخی کتـا هـا را «مایـه

فساد دلها واز میانبرنده دین و ویرانکننده مروت و مایه دشمنی بـا پیـامبران» مـیدانـد (همـان/9 :
 .)019با وجود این ،او خوانندگان خود را بـه مطال ـهی آ ـار دیگـری بـرای داشـتن درکـی بهتـر از
ماهیت طبی ی جهان مادی دعوت میکرد ( .)Adang, 1996:86-87وی با اجتیا تذکر جـدی
میدهد که این کتا موجب گمراهی میشود (مددسی ،بی تا.)019 /9 :
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 .7کرننگری :ویژگی دیگر تاریخنگاری مددسی کرننگری و گستردگی عرصـهی موضـوعی و
جغرافیایی دیدگاه اوست .او با رویکرد فلسفی و آگاهی به دان

منطب و اهمیت دادن به عدـل ،بـه

شناخت و تحلیل تاریخ ملل دیگر نیز توجه داشته است .او تاریخ را در علم بـه رویـدادهای سیاسـی
محدود ندانسته و به بررسی ا وام و آدا و رسوم ایشان نیز پرداخته است (همان .)44 /2 :مـیتـوان
ا ر او را به تاریخ جهانی نزدیک دانست .سفرهای مؤلف در نگـارا کتـاب

ندـ

اصـولی داشـته

است.
فایده و هدف تاریخ
پرس

از فایدهمندی تاریخ و در پی آن هدف تاریخ ،یکی از پرس های اساسی فلسـفهی انتدـادی

تاریخ است .به نظر میرسد مددسـی در تـاریخ بـا دیـدی تحلیلـی نگریسـته و آن را همـراه خـرد و
هــای مــورد نظــر او از فایــدههــای تــاریخ نشــانهی بیــن

شــناخت آورده اســت .بررســی شــاخ
هستیشناسانهی وی است.
 .0اصل رار دادن جدیدت و کوش

برای دریافت آن :وی از افرادی که بدون هیچ گونـه ترشـی

شنودهها را بول میکنند و به اندیشهی آن پی نمیبرند ،آزردهخاطر بـود .او رسـیدن بـه مدصـود و
دست یافتن به بهترین مطلو را جدا کردن مطالـب مـبهم از مطالـب آشـکار و مبـرهن مـیدانـد و
جدایی میان فریب و تحدیـب و اصـل ـرار دادن راسـتگویی و صـدق را در بررسـی مسـائل اساسـی
میشمرد (مددسی ،بی تا.)047-043 /0 :
 .4جاکمیت الهی و ارادهی واجد بر جهان هستی :در اندیشهی مددسی خداوند مت ال مثـل ،ماننـد و
شریک ندارد (همان .)39 -89 /0 :در وا  ،میتوان از اندیشهی او چنین نتیجه گرفـت کـه ـدرت
الهی سرمدی ،پایدار ،جاودانه و وجودا ضـروری اسـت« .بخشـای

ـدرت بیکرانـه ـدرتی کـه

میگوید باا ،آنکه وجودا وابسته به هیچ امری نیست ،اما همه چیز وابسته به اوست» (همان.)81:
 .9تجربهآموزی از سرگذشت اهل اعتبار :مددسی فایدهی علم تاریخ را با الهام گـرفتن از ـرآن در
بررسی سرگذشت پیامبران و سرطین تجربهآموزی از سرگذشت اهل اعتبار میداند .مددسی نبوت
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و صدق انبیا را ضروری و اعتداد به این دو را سبب یدین دانسته است که فرد را از لغـزاهـا مصـون
میدارد (همان.)009/0 :
 .2تصمیمگیری درست به کمک وهی عدـل :مددسـی عدـل را در یـک نگـاه کلـی نیرویـی الهـی
می خواند که میان جب و باطل ،زشت و زیبا ،نیک و بد فرق میگذارد و آن را مادر همهی دان ها
میداند (همان .)49/0 :او این عدل کل را «اصل و بدیهی» خوانـده اسـت و میـان عدـل و طبـ فـرق
میگذارد ،زیرا طب را درت تشخی

زشتی از زیبایی همانند عدل نیست (همان 49 /0 :و  .)47هر

چند عدل کل جدیدتی ماورایی و مت الی است ،پرتویی از آن در وجود یکایک آدمیان تابیده است.
وی اجترام مردم به در و منزلت عدر را از دالیل وجود عدل میداند (همـان .)47 /0 :بـا ایـن جـال
ارعان دارد که عدل و خرد انسان هر چند در پیمودن راه تکامل او مؤ ر و الزم است ،کـاف نیسـت
و باید چیزی از شری ت با آن همراه شود (همانجا).
 .3تکاملی بودن مسیر :از نظر مددسی ،هدف تاریخ ساختن زندگی مطلو در این دنیا و رسیدن بـه
س ادت ابدی در جهانی دیگر است .بر ایـن اسـاس ،جهـت جرکـت تـاریخ مسـیری تکـاملی بـرای
رسیدن به اهداف یادشده است .او ضمن سـخن از آغـاز و انجـام تـاریخ ،آغـاز تـاریخ را آفـرین
جهان هستی و انسان و فرجام آن را م اد دانسته است (همان 09/0 :و.)02
 .9مسئول و مختار دانستن انسان در ت یین سرنوشت :در نگرا مددسـی انسـان در ت یـین سرنوشـت
خوی

مسئول و مختار است .به نظر میرسد سخن او محکـمتـرین جـوا در ردّ شـبهات ناشـی از

اعتداد به ضا و در و سخن افراد و گروههایی نظیر مشبهّه و مجبّره است که مدایسهی اف ال الهی بـا
اف ال انسانی را مطرح میکردند (همان .)013 -33 /0 :برخـورد روانشناسـانهی مددسـی بـا مسـائل
کرمی به دریافت وی از عجز عدل و همچنین ناتوانی دالیل منطدـی و نظرگـاههـای فلسـفی در پـی
بردن به عمب چنین اسراری است .وی برای نزدیک کردن چنـین موضـوعهـایی بـه فهـم مخاطـب،
متناسب با روانشناسی و درک مردم عادی به تمثیلها و بهـرهگیـری از امثـال جدیدـت مـیپـردازد.
چنانکه آوردن باورها و عداید مردمان چین ،هنود ،م طّلـه ،یهـود ،مسـیحیان ،زرتشـتیان ،ایرانیـان و
فر ههای شی ه ،م تزله ،مشبّهه ،مرجئه ،اصحا جدیث ،صوفیان از ایـن نمونـه اسـت (همـان.)017 :
همچنین مددسی عروه برآنکه یک موضوع را از نظرگاههای مختلـف بیـان مـیکنـد ،بـه تفکیـک
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مراتب و درجات آن از دیدگاههای مختلف میپردازد .او دربارهی ضا و دی نیـز همـین رویـه را
در پی

میگیرد و آن را از نظر موضوع واجد مینمایانـد ،امـا مراتبـی بـرای آن ائـل اسـت و هـر

مرتبه را در جایگاه خود موشکافی میکند .او در این امر دو مسئله را مطرح میکند :ضـای محتـوم
و ضای مشرو و با لحاظ کردن ارادهی انسانی.
از نظر مددسی ،ضای جتمی همان ارادهی ط ی خداوندی اسـت کـه بـه لـم تدـدیر وی ر ـم
خورده است و باید انجام شود و انجام خواهد شد و کوش

آدمی در برابر آن بیهوده است .وی بـه

هنگام سخن از برخی شخصیتهای تاریخی به این مورد اشاره میکند .گـریختن مغیـرهبـنشـ به از
شهر کوفه او را از ابتر به طاعون نجات نـداد (نـک .همـان .)9/9 :ججـا بریـی بـود کـه خداونـد
(عذا خدایی) به دعای عمربنخطا یا نفرین علی (ع) بر سـر مـردم عـراق فـرو فرسـتاد .وی در
پایان این دسته روایتها و رویدادها ،عبارت «واو اعلم» را به کـار مـیبـرد (همـان .)47 /0 :ضـای
محتوم در سخنان دیگر وی نیز دیده میشـود؛ علـی (ع) در روز ضـربت خـوردن بـه مسـجد آمـد،
خفتگان را بیدار کرد و با پای

به ابن ملجم زد و گفت« :برخیز ،میبینم که تـو همـان کسـی باشـی

که به گمانم میرسد (همان .)490 /3 :عمربنعبدال زیز اشجّ (سرشکافتهی بنیامیه) کسی کـه ـرار
است مهدی باشد و جهان را از عدل و داد پر کند (همان .)34 /3 :مددسی عذا و پاداا را با هـم
به کار میبرد .اعتداد به عذا خداوندی برای ستمکاران ،گذرا بودن جهان مادی و مسیرمند بـودن
جهان در این جوزه جای مـیگیرنـد (همـان .)94 -38 /4 :مددسـی بـه سـنت و مشـیت الهـی توجـه
می کند و از عبارتهای «واو اعلم ،فلم یکونوا یجیزونه اال او ت الی ،هـو ان کوّنـه مکـوّن ،هـوغیره
غیرم دوم والمحدث ،هو الباریء جلّ جرله ،اجسن التددیر واکمل التدبیر» استفاده میکند (همـان:
 93 ،99 ،39 /0و .)83
ضای مشرو مربو به مدیریت عام خداوند است و تنها ضای ط ـی نیسـت ،بلکـه کوشـ
آدمی نیز در آن است .پز مددسی متـذکر مـیشـود کـه اعتدـاد بـه ضـا و ـدر نبایـد آدمـی را از
کوش

باز دارد و دستاویزی برای کاهلی و گناه شود (همان .)43-49 /0 :او اراده و اختیـار انسـان

را مهم میداند و این اعتداد را رد میکند که خداوند از ابتدا کافر را کافر ،و مؤمن را مؤمن آفریده
است (همان .)027-029 /3 :مددسی در اهمیت لم و کتابت چنین تفکری را مـذموم مـیدانـد کـه
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خداوند از روز ازل همهی کارها را مددر کرده است .او میگوید که م نی لوح محفوظ این نیسـت
که نزد خداوند ظلم و عدل ،امانت و خیانت ،طاعت و م صیت ،شکر و کفران یکسان باشـد ،بلکـه
م نی لم این است که متناسب با هر کاری جزا و عدابی است و خداوند مدرر کـرده اسـت کـه هـر
کز نتیجهی عمل خود را ببیند و از هر چیز خاصیت راتی آن آشکار خواهد شد (همـان-090 /0 :
 .)093اگر کجی ،ناروایی ،باطل و ناموزونی در عالم مشاهده مـیشـود ،نتیجـهی اعمـال خـرف مـا
آدمیــان اســت و ایــن جهــان از اصــل درســت ســاخته شــده اســت .ضــای الهــی بــر اســاس
سلسلهمصلحتهای کلی است که از چشم ظاهربینان مخفی است؛ زیرا خداوند مصـلحت آدمـی را
بهتر از خود او میداند و هیچ کاری را از سر لهو و بیهودگی انجام نمـیدهـد .سـرّ چنـین مصـلحتی
امید ،ایمنی و اطمینان است (همان .)03-4 :مددسی میگوید جتی کیفـر الهـی هـم بـه سـود آدمـی
است .بر اساس این ،خداوند هر یک از مردمان را که به دین خدا لبیک گوید ،مژدهی پاداا و هـر
که را که از آن سرپیچی کند ،وعدهی کیفر داده است و عدیدهی هر دینورزی را بر این مبنـا ـرار
داده است و کسانی را که این امر را منکر شدهاند ،م طّله میداند (همان.)3 -4 /2 :
در بحث اراده و اختیار انسانی مددسی ضمن رد هر گونه جبری با مطرح کردن مسـئلهی ضـا و
در ،انسان را مجبور و مدید لمداد نمیکند .از نظر مددسی ،انتخا و اختیار کردن انسان ،ی نی بـه
جنگ اجبار و ضرورت و تحمیل شرایب برخاستن ،انسان چارهای جز انتخـا و اختیـار نـدارد .وی
در مبحث آفرین

میپرسد چرا جال م اند یا کافر و مجیب یا مؤمن یکسـان اسـت وی در پاسـخ

خلب امور متضاد را نشانهای برای شناخت جب و نیز اختیار انسانهـا مـیدانـد کـه در نتیجـهی آن بـه
پاداا یا عذا دچار میشوند (همان 77 /0 :و  .)78اشاره به لفظ «آزمـای » و لـزوم نبـوت دلیلـی
بر آن است که مددسی انسان را موجوی مختار و نیازمند هدایت دانسته است که در شرایب مختلف
ارزیابی و امتحان الهی میشوند و او را نخستین اندیشـهی صـان مـیدانـد (همـان 77 /4 :و .)89وی
اراده و اختیار انسان را در موفدیتها و شکستها مـؤ ر مـیدانـد و بـرای نمونـه بـه ایـن آیـه اشـاره
مـیکنـد« :ان او ال یغیِرًمــا بدـوم جتّـی یغیِــروا مـا بأنفٌسِـهِم» .انتظــار او از انسـان مسـئولیتشناســی و
مسئولیتپذیری است.
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مؤلف مهمترین رسالت تاریخ را آگاهیبخشی به انسان مـیدانـد .تحلیـلهـای اخر ـی مددسـی از
و ای و رویدادهای تاریخی در الب عنوانهایی مانند «و هو الی مکارم االخرق داع و عـن الـدناءه
ناه» در اشاره به کتا خوی

«و نصحا لمن اجتا لدینه» نمونههایی از تأ یر رویکرد خردگرایانـهی

مؤلف در تأکید بـر اراده و اختیـار انسـانی در تبیـین و تفهـیم تـاریخ و در نتیجـه نگـارا آن اسـت
(همان .)049-043 /0 :مددسی با این توصیف س ی داشته است مشیت الهی و اراده و اختیار انسـانی
را در تاریخ جم  ،و این دو را با هم بررسی کند.
روششناسی تاریخی مقدسی
یکی دیگر از وجوه مهم در نگرا مددسی به تاریخ روشی است که ناشی از بین

اوست .وی در

نگارا اطرعات تاریخی به دو مرجلهی دستیابی به خبر تاریخی و تجزیه و تحلیل آن متکی است.
روا او بر بهرهگیری از شنیدهها ،روایتشدهها و دیدهها متکی است .میتوان ویژگیهای روشی
او را در موارد زیر برشمرد.
الف .کاربرد روش ترکیبی
در تاریخ ترکیبی مورخ میکوشد کل گذشته را بـا تمـام جریـانهـای مختلـف سیاسـی ،فرهنگـی،
اجتماعی و سایر جنبههای آن اجیا کند .بدین گونه ،وی همـه چیـز را جـزو تـاریخ مـیدانسـت .در
وا  ،شیوهی تاریخنگاری مددسی ترکیب بههمپیوستهای از علوم و اخبـار اسـت .سـبک وی بـدین
صورت است که ابتدا آیات رآن ،و پز از آن ،روایتها را آورده است و هیچگاه یک روایت را
دو بار تکرار نمیکند .وی در ندـل روایـتهـای خـوی

نیـز روا ترکیبـی میـان منـاب را بـه کـار

میگیرد.
مددسی در مدام یک صاجبنظر در نجوم ،ادبیات ،جغرافیا و نیـز زبـانشناسـی ،مفسـر و مـورخ
توانسته است از گسترهی وسی ی از مراج در تاریخ خود استفاده کند .رآن و دیگر کتب آسـمانی

نیز کتا هایی با موضوعهای متفر ه در زمینهی جغرافیا ،مانند طبای الحیوان ،طبای االججار ،طبـای
النبات ،البلدان و البنیان ،و الخواص از مراج مـورد اسـتفادهی وی بـوده اسـت کـه در بخـ هـای
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مختلـف کتـا بـه تناســب موضـوع تفـاوت مــیکنـد .مـیتـوان منــاب او را منـاب تـاریخی ،ادبــی،
جغرافیایی ،انسا و کتا های مورخان و راویان اسرمی ،اسرائیلیات و مناب مندول دانست.
اخبار و روایتهای مددسی در رکر جوادث از آ ـار مکتـو از چهـار دسـته اخـذ شـده اسـت:
مناب ایرانی شامل سیرال جم ،خداینامه ،شاهنامهی مس ودی مروزی و آ ار ابـنمدفـ ؛ منـاب یونـانی
شامل نوشتههای منسو به افلوطرخز ،آ ار افرطون ،آ ار ارسطو ،تفسیر اسـکندر ایـو رهـاوی،
المجسطی و...؛ مناب تاریخی شـامل آ ـار ابـناسـحاق ،وا ـدی ،ابـنانبـاری ،علـیبـنجهـم ،تـاریخ
خورزاد ،ابن درید ،ابن راوندی ،ابن تیبـه ،جسـین بـن منصـور جـر (کتـا االجاطـه والفر ـان)،
کتــا المدــاالت اجمــدبن طیــب سرخســی عتبــی ،کتــا الم ــارف ابــن عبــداو الدســری ،کتــا
الم مرین ،کتا الخرمیه ،تاریخ ملوک یمن و . ..او از تاریخ طبری یاد نکرده اسـت ،امـا از تفسـیر
محمدبنجریر طبری ندل می کند .دستهی آخر مناب عبرانی (اسرائیلیات) اسـت (همـان 93 /2 :و /0
 .)033از این نظر ،رهیافت ا ر مددسی در مورد مناب بسیار تازه و بدی بوده است.
بهرهگیری از انسجام و تبیین آن در پیوستگی متن یکی دیگر از شاخ

هـای رواشـناختی در

تاریخنگاری مددسی است .مددسی در ترشی آگاهانه پیوسـتگی را از طریـب سـاختارمندی ،ایجـاد
کانون روایت ،نظم کلمات ،جملهها ،بندها و توالی بین آنها در مـتن پیگیـری مـیکنـد .او از چنـد
روا برای نیل به این مهم بهره برده است :یکی اتخار روا موضوعنگاری رویدادهاست و عنصـر
زمان .مهمترین گـزارههـایی کـه مددسـی بـه کـار مـیگیـرد تـا پیوسـتگی را در مـتن ایجـاد کنـد،
گزارههای شناختی یا م رفه و اسنادی است .گزارههای شناختی گزارههایی اسـت کـه مـورخ بـرای
م رفی بیشتر عامل ،مکان جغرافیایی ،مفاهیم و غیره آگاهیهـایی دربـارهی آنهـا عرضـه مـیکنـد.
و تی مددسی از یک وم یا فر ه یاد میکند ،به توصیف ویژگی و خاستگاه اجتمـاعی آنهـا اشـاره
میکند .مددسی از طریب سیر و سیاجت ویژگیهای ا لیمها ،شهرها و مناطب مختلـف را مشـاهده و
م اینه میکرد .ندل ـول وی گسـترهی وسـی ی از جهـانگردان ،تـاریخ ملـوک یمـن ،م تزلـه ،اهـل
تفسیر ،سلمان فارسی ،استاد خوی

ابویزید بسطامی ،ابنسیرین ،فیلسوفان یونـانی ،نویـه و جرّانیـه،

اهل کتا  ،ملیتهای مختلف هند ،سند ،چین ،ایرانیان ،مـردم بابـل ،اهـل تنجـیم ،شـاعران و سـایر
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گروهها را در برمـیگیـرد (همـان023 ،87 /0 :؛  024 ،093 ،092 /4و 034؛  93 ،91 ،01 /2و - 83
.)033
گــزارهی دوم کــه در البــدء و التــاریخ پررنــگ اســت ،گــزارهی اســنادی اســت کــه مــورخ بــه
بهرهگیری از متن یا روایت دیگران به تلویح یا آشکار اشاره دارد .بـهکـارگیری ایـن گـزاره بیـانگر
دغدغههای روشی مورخ برای مستندسازی گزارا رویدادهاست .از این گزارهها میتوان به ت ـدد
و تنوع منـاب  ،نـوآوری در تولیـدهای علمـی و روا گـردآوری دادههـا (مسـموعات ،مشـاهدات،
مندوالت ،محسوسات یا تجربههای شخصی) وی پی بـرد .وی م مـوالً از عبـارتهـای مـبهم « ـال،
الوا ،یدولون ،فدیل ،فیدال ،روی فی خبر و جد نا» استفاده می کند (همان 49 ،44 /0 :و .)013-017
در مواردی که از شخ

یا کتابی به صورت مستدیم ندل ول میکند ،عنوان کتا را رکر میکنـد.

پز از آن ،سلسله راویان با کلمات و عبارتهایی چون «من طریب ،عن ،جد نا ،أخبرنـا ،انبأنـا ،مـن
جــدیث ،و ــد رکــرت» م رفــی مــیشــوند (همــان .)93 -43 :گــاهی نیــز بــه بیــان نظــر گروهــی بــا
عبارتهایی چون « ال ب ض المفسرین ،فأهل االخبار یرون فیـه روایـات ،زعـم ب ـض اهـل الیهـود،
کثیر منهم یدول ،رایت فی کتا ب ض اهل تنجیم ،یزعم هذا اهل ال لم ،ال الددماء و »..میپـردازد
(همان /4 :جاهای مختلف).
ب .نثر و شیوهی نگارش
به نظر برخی محددان در رن چهارم و اوایل رن پـنجم هجـری نویسـندگان مسـلمان نثـری مرسـل
داشتند و تنها منشیان و مترسرن به فصاجت کلمات و برغت بیـان و آوردن عنـوانهـایی افـزونتـر
توجه داشـتند (بروکلمـان .) 89 /0 ،برخـی نیـز شـیوهی نگـارا در ـرن چهـارم را رو بـه انحطـا
دانستهاند ،اما اسلو ساده و روان مددسی در نگارا البدء و التاریخ را ستوده اسـت و آن را نشـان
تحول در تاریخنگاری ایران میدانند که تدریباً با او به فراموشی سـپرده مـیشـود (کردعلـی:0949،
.)403
مددسی نیز در البدء و التاریخ از نثر مرسل استفاده کـرده اسـت .نگـارا ایـن کتـا بـر اسـاس
موضوعها و نیز جولیات (سالنگاری) تنظیم شده است .استفاده از صن ت ایجاز در عـین اسـتفاده از
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مناب روا مددسی است که با زبانی ساده ،رسا و جذا مطالب را رکر میکند .همین شیوه باعـث
شده است که وی بتواند در کوتاهترین جملهها بیشترین مطلب را بیان کند .در وا ـ  ،وی در عربـی
موجز و ساده مینویسد ،اما در انتخا لفظ بسیار د یب است که گواه تسلب کامـل او بـر منـاب ایـن
زبان است .با این جال ،مددسی در نگارا کتا خود از صن ت سج نیـز اسـتفاده مـیکنـد؛ بـرای
نمونه « ...و هو موصوف ٌ بالدِدَم والددره وال لم فلوکـان عـالم نفسـه کمـا الیصـور المصـور بنفسـه،
والیکتب المکتو بنفسه ،والیشتم المشتوم بنفسه و( » ...همان 37 /0 :و .)38
هر چند وی به موارد جزئی اشاره میکند ،هیچگاه با شرح و توصیف کلمـات مـتن را بـه درازا
نمیکشاند .همچنین نگارا یکدسـت مـتن در سراسـر کتـا نشـان از توانـایی بـاالی نویسـنده در
استفاده از روا ندل به م نا ،تلخی

یا شرح و تفصیل و ندادی روایتهاست .به عبارت روشـنتـر،

روشننویسـی ،مختصرنویسـی ،سـادهنویسـی ،پرهیـز از تکلـف و سـرانجام جسـن تنظـیم و ارائـه از
ویژگیهای نگارا مددسی است.
از آنجا که استفاده از ت بیرهای رآنی و افکار فیلسوفان یونانی در نگـارا وی دیـده مـیشـود،
میتوان گفت وی نتوانسته است تحت تأ یر رواهای فنی رار بگیرد ،بلکه جنبهی ادبـی ،داسـتانی
کتا که تجسم زندهی و ای و جوادث است ،بدون آنکه ط شود ،خواننـده را تـا پایـان بـا خـود
همراه میسازد ،چنانچه ماجرای بابک خرمدین را با آنکه در عهد چند خلیفه اتفاق افتاده اسـت ،بـه
صورت یکجا و متوالی ،نه مندط  ،آورده است.
در برخی موارد مانند داستانهای خلدت و پیامبران جنبهی داستانی و تمثیلـی کتـا بـر شـیوهی
اصلی نگارا چیره شده است و نویسنده بسیار ماهرانه برای پیشبرد هـدف خـود از ایـن جنبـه بهـره
برده است (.)Morony,1989: 352
ج .بهرهگیری از شعر
رکر اش ار نیز از ویژگیهای دیگر این کتا است .به نظـر مـیرسـد مددسـی از شـ ر بـرای درک
م انی وجوادث تاریخی بهره گرفته است .مؤلف در جـدود  327بیـت شـ ر در کتـا خـود آورده
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است .وی نام شاعرانی را که اش ارشان را در تألیف آورده است ،رکر می کند 0و اگر نام شاعری را
نمیآورد ،عنوانهایی چون «یدول ب ض المتأخرین» و یا « ال الشاعر» بهکار میبـرد .مددسـی بیشـتر
ش ر شاعران عصر جاهلی ،به ویژه اش ار جنفا را به کار برده است .بیشتر اشـ ار مـورد اسـتفادهی او
جنبهی دینی دارد و دربارهی فرشتگان ،بهشت و دوزخ و داستان پیامبران است (مددسی ،همـان/0 :
.)093
د .استفاده از واژهها و شعرهای فارسی
در کتا البدء و التاریخ ت دادی کلمات فارسی در متن عربی دیده میشود؛ برای نمونه «شاهنشـاه»
(مددسی ،بی تا« ،)039 /0 :دهدان» (همان« ،)074 /0 :ایوان» (همان« ،)087 /0 :شیذ» (همان)08 /0 :
و چند بیت ش ر .مددسی دو بار از «مس ودی» نامی صاجب منظومهای به فارسی در تاریخ پادشـاهان
گذشتهی ایران نام برده و دو سه بیت از منظومهی او را نیـز آورده اسـت .او در ادامـهی ایـن اشـ ار
گوید« :این اش ار را آوردم ،زیرا که میدیدم که فارسیان این اش ار را بزرگ میشمارند و آن را به
مانند تاریخ خود میدانند» (همان.)098 /0 :
«سپری شذ نشان خسروانا  /جوکام خوی

راندند در جهانا» (همان079 /0 :؛ بهار.)87 /0 :

نیز ابیات مشهور زیر:
«نخستین کیومرث آمذ بشاهی
چوسی سال بکیتی بارشا بور

کرفت
کی فرمان

بکیتی درون بی

کاهی

بهر جایی روا بور» (همان.)098 /9 :

در روایت بی ت عثمان نیز یک عبارت فارسی از سـلمان مـیآورد« :بی ـت کردنـد نکردنـد کردنـد
نکردند» (همان .)034 /3 :با بررسی نوشتههای مددسی میتوان به آشـنایی او بـه زبـان فارسـی دری
پی برد .در فصل دوم برای نمونه میگوید به زبان ایرانیـان خداونـد را «خـذای خذاونـد خـذایکان»
میخوانند (همان 99 /0 :و .)039
 .0برای نمونه ،امیهابن ابی الصلت ،عدی بن زید ،ابوزید األنصاری ،زیدبن عمرونفیل ،صرمه بن انـز بـن ـیز ،جسـان بـن ابـت،
طرفه بن ال بد ،جسین بن منصورجر  ،رواالصب عَدوانی ،أعشی بن یز ،ابوتمام طائی ،لبید ،مطرودبن ک ب ،فاکهی ،مهلهـل،
سوید بن صامت ،ک ب بن مالک انصاری ،عبداو بن رواجه ،ضراربن خطا بن مرداس ،ابان بن عبدالحمیدالجدی.
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ه .استفاده از روش برجستهسازی ،حاشیهرانی
یکــی دیگــر از رواهــای مددســی در گــزین

و ارائــهی دادههــای تــاریخی بهــرهگیــری از اصــل

برجستهسازی در توصیف یا تبیین رویدادهایی است که به گونهای در عرصهی عدل رار گرفتهانـد.
او رویدادهای مت لب به عرصهی گماناندیشان و انکارگرایان را با اصل جاشیهرانی نشان داده اسـت
(جسنزاده .)83 :0988 ،شیوهی کار مددسی نوع تفکر زمانه را نیز نشان میدهـد کـه مطـرح بـودن
مباجث م رفتی عدلی و تجربی برای دفاع از اعتدادات و تفکر در مدابل کسانی است که بـه شـیوهی
سوفسطاییان ،ی نی با پی

کشیدن گمان ،و انکار م رفت عدلی و تجربه عمل میکردنـد .وی آنـان

را «سوفسطاییه» خوانده است (مددسی ،بی تا.)22 /0 :
مددسی در روا برجستهسازی از تطبیب کمـک گرفتـه اسـت .ایـن روا کـه شـیوهی متـداول
اوست ،در تمامی سمتهای کتا مشاهده میشود .او هر گـاه موضـوعی را بیـان مـیکنـد ،سـ ی
میکند آرای ا وام و ملیتهای مختلف را رکر ،و سپز درستترین نتیجهی ممکن را اتخـار کنـد.
بنابراین بیطرفی در اینجا به م نای ضاوت نکردن و دنبال جدیدت نگشـتن مـورخ نیسـت .مددسـی
میکوشید با دالیل و برهانهای مختلف داوری خود در مورد یک مسئله را به ا بات برسـاند .بـرای
نمونه ،دربارهی آغاز آفرین

وس ت دید او بسیار گسترده است ،ابتدا نظرهـای مسـلمانان ،نویـه و

جرانیّه و اهل کتا را میآورد و در پایان چنین میگوید:
آنچه عدل ایجا میکند ،این است که ف ل اختیاری و تدبیر جز از زندهی دانا برنمیآید و هر چیزی
که بهوجودآمده از چیز دیگر جادث شده است .چون که در هیچ کتابی نمیتوان به طور یدین اطمینان
یافت نخستین آفریده چیست ،اما این واضح است که هر جاد ی را ناگزیر غایتی است که بدان منتهـی
میشود (همان.)033- 030 /0 :
بدین ترتیب اجتیا عالمانهی مددسی در ا را نمود یافته است.

مددسی در ارزیابی ندلهای تاریخی به عدل وفادار است .از غرایب ال جایبهایی یـاد مـی کنـد
که صهخوانان ندل کردهانـد و از نظـر عدرنـی مردودنـد؛ ترهـات ،اباطیـل و اسـماری کـه همگـی
باطلاند و بهرهای از جب در آنها نیست (همان .)38 -39 /2 :مددسی س ی کرده اسـت در بررسـی
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و ای رویکردی انتدادی در ناکارآمدی ساختارها و از سویی وجه علّی به م نای ت مـب در علّـتهـا
را پی بگیرد.
بین

انتدادی نویسنده را میتوان در چنـد دسـتهی داسـتانی ،دینـی ،سیاسـی ،م جـزه و خـوارق

عادت تدسیمبندی کرد .وی اخباری چون اخبار سلطنت ضحاک را به ندد میکشد و گاه نیز به ندد
نظر مراج صدور اطرعات میپردازد .وی این مسائل را به دور از عدل و فهم و تشخی

میداند و

میگوید در این داستان نیز همانند داستان پیامبران ترهات و وسوسههای بسیار است (همان .)9 :او
در پی نوعی بازشناسی ادیان و فر هها برمیآید و به ندد آرای م طلّه مـیپـردازد و از آنهـا سـخت
انتداد می کند و این گروه را سسترأیترین و فروتـرین مردمـان مـیدانـد (همـان .)08 /0 :اهمیـت

نددگرایی او تا بدان جاست که تفصیل بیشتر و ندد دربارهی این فر ه را بـه کتـا دیگـرا الدیانـه
واالمانه ارجاع میدهد (همان .)3-9 :نمونهای دیگر از نددگرایی او در زمینهی دین یهود است .وی
آنان را ومی پیمانشکن ،کینهتوز و جسود میخواند و به سبب تکذیب رسالت پیـامبر اکـرم (ص)
که در کتا آسمانی آنها رکر شده است ،از آنها انتداد میدهد .او به خوانندگان میگوید که از
شنیدن اینکه از پیامبر در تورات اسمی برده نشده است ،دلسرد نشوند؛ زیرا مهمتر از همه این اسـت
که در رآن به صورت آشکار بیان شده و این فراتر از هر شک و شبههای است.
مددسی در جوزهی سیاست و عامرن جکومتی تاریخ اسرم از عملکرد عثمان و تغییر روا
وی انتداد میکند و روتطلبی صحابه و یاران وی را مایهی سدو و تباهی او میدانـد .او یـک بـه
یک کارهای عثمان و برخی کارگزاران او را برمیشمارد که بدتر جانشین بد شد (همان 032 /3 :و
 .)033نویسنده در ندد جکام نیز به ویژگیهای شخصی و باطنی آنها اشاره و آنها را ندد میکنـد؛
برای نمونه دربارهی ولیـد صـفت رامـ طلـب و هواپرسـت را بـه کـار مـیبـرد و بـا الفـاظی چـون
خودخواه ،بادهگسار یا دربارهی منصور عباسی عنوانهایی چون بخیلتـرین خلـب خـدا ،خـونریـز،
پیمانشکن ،خائن به عهد ،کافر ن مت ،و دربارهی یزید نیز عنوان «علیه ال نه» را به کار مـیبـرد ،امـا
دربارهی بیشتر خلفای بنـیعبـاس توضـیح مختصـر چنـد خطـی مـیدهـد و عملکـرد آنهـا را ندـد
نمی کند .هر چند وی به برخی از یامها چون یام امـام جسـین (ع) ،یـام مختـار و یـام ابـن اشـ ث
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پرداخته است ،از عامرن جکومتی نددی جدی نکرده است ،بنابراین مددسی نمیتوانسته اسـت ایـن
شیوه را در تمام کتا پی بگیرد.
مددسی هر جا که نتوانسته است امری را به خرد خوی

بپذیرد ،بر اساس یک اعده ،کـه همـه

چیز در جوزهی درت الهی امکانپذیر است و بهمنزلهی م جزهی انبیا کوشیده اسـت آن را توجیـه
یا در صحت آن تردید کند (همان .)3/4 :او م جزه را همانند خلب اموری دانسته است که م دـول و
مفهـوم نیسـت و امکــان فهـم آن را از طریــب عـرف و ت لـیم وجــود نـدارد (همــان .)33- 29 /4 :او
همچنین رآن را بزرگترین م جزه و نظم آن را شاهد مهم این امر دانسته است« :نمیبینـی چگونـه
خداوند کافران را به م ارضه فرا خوانده [است] ،آنجا که میگوید پز شما نیز ده سـوره ماننـد آن
را بیاورید» (همان .)43 /3 :او به م جزههایی نظیر تصرف خداوند در بینایی دشمنان پیغمبـر ،م ـرا
پیامبر و یاریرسانی فرشتگان در جنگ بدر نیز اشاره کرده و آن را به شـرایب وابسـته دانسـته اسـت
(همان.)33 -29 /3 :
تاریخ و علوم یاریگر در تفکر مقدسی
برخی م تددند م رفتشناسی تاریخ را در زمرهی علوم مصرفی رار میدهد و آن را به علوم دیگـر
نیازمند میداند (فرهانی منفرد .)0984 ،این نگرا بهرهگیری از سایر دانـ هـا را بـهمنزلـهی علـوم
کمکی در فهم و عمب بخشیدن به تاریخ مهم مـیدانـد .مددسـی از ت ـدادی از علـوم یـاریگر بهـره
گرفته است .از آن جمله موارد زیر است.
جغرافیا :مددسی در کتا خود به جغرافیا با نگاه کلی درنگریسته و یـک فصـل از کتـا را بـدان
اختصاص داده است (همان .)23 /2 :به عدیدهی برخی محددان ،مددسی در نگرا خود بـه جغرافیـا
در توصیف برد اسرم نفور مکتـب کرسـیک جغرافیـایی عـر را نمایانـده اسـت و جغرافیـا را از
چشمانداز ریاضی و نجوم مطرح میکند (نـک .کراچکوفسـکی .)089 ،وی در فصـل جغرافیـا بـار
دیگر سمتی از مطالب را به ارشاد و نصیحت اختصاص مـیدهـد (همـان .)73/ 2 :او ضـمن تدسـیم
زمین به هفت ا لیم م تدد است که در دهر نخسـتین ،زمـین بـر پـنج بخـ
برگزیدهی تمام زمین را ا لیم بابل میداند (همان.)32 :

بـوده اسـت .وی بخـ
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به باور او ،در ا لیم م تدل آ و هوا بـر بسـیاری از کیفیـات و جالـتهـای انسـان ،از جملـه در
رنگ و نژادهای گونـاگون تـأ یر دارد .وی اسـاس شـهرها را سـه اصـل بنیـادی آ  ،سـبزه و هیـزم
می داند (همان .)37-32 :مددسی نگرا جغرافیایی خود را به م نای اختصاصی به یک فصل بسنده
می کند ،در فصلهـای دیگـر تنهـا مشـاهداتی از مردمـانی کـه در شـهرهای مختلـف دیـده را بیـان
میکند .دان

جغرافیا در اندیشهی مددسی صبغهی جهانشناسی اسرمی بـه خـود مـیگیـرد؛ بـرای

نمونه دربارهی مردم هند عنوان نهصد ملت را به کـار مـیگیـرد .همـین سـیر را در ارتبـا بـا سـایر
کشورها ادامه میدهد .وی در پایان سمتی را نیز دربارهی سرنوشـت و آینـدهی شـهرها بـر اسـاس
عداید آخرالزمانی میآورد و برای نمونه مـیگویـد ،مدینـه را گرسـنگی ،بصـره را غـرق ،کوفـه را
ترک و یمن را ملخ ویران خواهد کرد (همان .)014 -38 :وی در شکلگیری جریانهای تـاریخی،
جغرافیا را عاملی زیر ساختی لحاظ کرده است.
نجوم :مددسی در جستوجوی ارتبا متدابل اجکام شری ت اسرمی با مسائل نجومی فصل هفتم
کتا

را لم زده است .وی پدیدههای کسوف ،خسوف ،زمینلرزه را نشانهای از نشانههای جب

میداند (مددسی.)94-48 /4 :
در اندیشهی مؤلف نجوم با جغرافیای ریاضی پیوند خورده است و از این منظر کیهانشناسی بـه
مدد مورخ میآید .وی بر ها را به دوازده بر تدسیم و هر یک را به بیستوهشت جزء دستهبنـدی
می کند و آنها را در سه دسته بر آبی ،بر خاکی و بر هوایی رار میدهد و نسبت دادن اف ـال
اختیاری به بر ها وستارگان را از بزرگترین خطاها و لغزاها میخواند .او با این کار به گونـهای
به تدویم و سالشماری نیز گذری میزند (همان .)09 -04 /4 :هر چند مددسی از نجوم در شـناخت
پروردگار بهره میگیرد ،به تأ یر شرایب کیهانی در سرنوشت انسان اعتدادی نـدارد .ترتیـب و ـای ی
که او آورده است ،بر اساس سالشماری بوده و محاسبهی زمانی را در این کار دخالـت داده اسـت.
او به این ترتیب علم نجوم را به کمک تاریخ میآورد ،اما اختیار را از انسان سلب نمیکند.
نتیجهگیری
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با بررسی کتا

البدء و التاریخ اجتماع میتوان چندین بین

را در نگارا یک ا ر یافت .مددسی

در ا ر تاریخی خود اطرعاتی جام می دهد که در جکم یک دایرهالم ارف است .اهمیت کار
وی هنگامی روشن میشود که او نیز مانند دیگر مورخان و ای تاریخی را گزین

کرده و با

ارتبا دادن علوم پایه و تأ یرگذار در تاریخ به بینشی جام دست یافته است.
تفکر وی را در دو جوزهی بین

و روا تاریخی میتوان بررسی کرد .در عرصهی بین

آشنایی مورخ با م ارفی چون فلسفه و نجوم او را از کرننگری ویژهای بهرهمند کرده است .وی
در مبحث م رفتشناسانه نگاهی علمی به دان ها از جمله دان

تاریخ دارد ،بنابراین میتوان

گفت وی تاریخ را علمی از نوع بحث و استنبا دانسته است .ضمن اینکه مددسی س ی داشته
است مسئول و مختار بودن انسان نیز از نظر دور ندارد .او مشیت الهی و اراده و اختیار انسانی را در
تاریخ جم  ،و این دو را به موازات هم بررسی میکند .در وا  ،او با دو رویکرد ضای محتوم و
ضای مشرو ارادهی خداوند را در طول ارادهی انسان م رفی میکند و تضادی در این امر
نمیداند.
رویکرد او به علومی نظیر جغرافیا ،نجوم ،فلسفه ،تصوف به بهرهگیری او از این علوم در
شناخت تاریخ انجامیده است .امری که محددان امروزی س ی دارند با پیوند سایر علوم به تاریخ به
رهیافتی تازه برسند و جنبهی نوآوری آن را وس ت و عمب بخشند .بین

م رفتشناسانه مددسی

دربارهی اصول و مبانی علم تاریخ ،سبب اتخار روا علی و انتدادی شده است .به سخن دیگر ،او
متأ ر از بین

یادشده در روا تاریخنگاری خود به دو رویکرد علّی و م لولی و نگاه خردگرایانه

نگاه منتددانه در پارهای موارد با شدت و ض ف به تاریخ پایبند بوده است .در سراسر تاریخ مددسی
کوشیده است فایدهی کرم خود را به مخاطب الدا کند ،نه اینکه در پی صرف گزارا باشد.
برای رسیدن به این هدف مددسی کوشیده است پز از هر گزارشی علل و عوامل را بیابد ،اما
پز از اینکه دالیل خود را از و وع یک وا ه رکر کرد ،با رویکردی منتددانه به تحلیل آن
پرداخته است .مددسی در ترا بوده است جدیدتجویی را در رویکرد خود به تاریخ به کار بندد.
ضمن اینکه وی روا محتاطانهای در برخورد با اخبار و روایتها دارد ،اما آنچه در کل کتا در
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آسمانی است و در کنار این دو از عدل نیز

همچون م یار استفاده کرده است.
وی هر چند از کتب آسمانی پیشین در ندل روایتها استفاده کرده است ،به علّت مصونیت
رآن از تحریف ،آن را کاملترین کتا

آسمانی و آن را مرک و جسن ختام دانسته است.

بنابراین ،همانطور که خود نیز تصریح کرده ،کتاب

را به منظور دفاع از اسرم نوشته است.

آنچنانکه فهمیده شد ،کتا البدء و التاریخ با داشتن بیست و دو فصل و ش

جلد مبحث وسی ی

با اطرعات مختلف در زمینهی تاریخ ،فلسفه ،جغرافیا ،ادبیات ،انسا  ،نجوم و ...را دربرگرفته
است .در وا  ،استفاده از روا ترکیبی علوم مختلف و نیز بهرهگیری از شیوهای مدایسهای و
استفاده از عنصر عدل روا پایدار نوشتهی مددسی است .این ججم وسی با اشراف مؤلف به
زبانهای فارسی دری ،عربی و عبری ،وی را در دستیابی به دیدگاه و رهیافتی تازه مدد رسانده
است .وی با بهرهگیری از نثری مرسل ،در عین استفاده از آیات رآنی و ش ر ،س ی داشته است
کتاب

را به نثری روان و ساده بنویسد.
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