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چکیده
این پژوهش در حیطه علم معرفتشناسی و با تأکید بر معرفت دینی و معرفت اعتباری و
با استفاده از روش تحلیل درونی صورت گرفته است .محقق درصدد پاسخگویی به ای ن
پرسش است که مورخان تا چه ان دازه در تاریخنگ اری خ ود مت أرر از معرف ت اعتب اری
زیستگاه خویشاند و چقدر از معرفت دینی خود و جامعه تأریر میپذیرن د دیگ ر آنک ه
تاریخنگری آنان چه نقشی در بهکارگیری روش تاریخنگاریشان دارد با همین دی دگاه،
تاریخنگری و تاریخنگاری دو مورخ ،مطهر مقدسی عربتبارک ه در سیس تان یک ی از
مهدهای بزرگ فرهنگ ایرانزمین به دنیا آمد ،در همانجا پرورش یافت و کت ابش را
به یکی از امیران سامانی تقدیم کرد .همچنین بلعمی متعلق به خاندان ایرانی خراسان
که همزمان با او در بخارا میزیس ت و در درب ار س امانیان حض وری فع ا در زمین ه
دیوانی و فرهنگی داشت ،مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتایج پژوهش نشان میدهد مقدسی تنها با تأریرپذیری از معرفت دینی خ ود و ف ار از
فرهنگ و حتی اوضاع سیاسی زیستگاهش ،کتاب تاریخ خود را نگاشته اس ت؛ در ح الی
که بلعمی ،در افزودههایش بر تاریخ طبری عالوه بر معرفت دین ی ،از معرف ت
متعارف جامعه خود تأریر پذیرفته ،در ضمن آنکه فه م ه ر ی ک از آن دو از دی ن نی ز
متفاوت است .نتیجه دیگر آنکه نگرش هر یک از آن دو در شیوه تاریخنگاریشان مؤرر
بوده ،به طوری که روش تألیف مقدسی خردگرا ،تحلیلی و انتق ادی اس ت ونوش تههای
بلعمی اشعری مذهب به روش توصیفی است.
کلیدواژگان :مقدسی ،بلعمی ،تاریخنگاری ،تاریخنگری ،معرفت دینی ،معرفت اعتباری.

مقدمه

معرفت ،در معنای گسـترده ،شـامل تفكـر و آگـاهی و جهـا بینی ،عناصـر فرهنگـی
و هنجارهای ارزشی ،باورها و عواطف ،احساسها و نگرشهای شخصی است.
اندیشمندا حوزه جامعهشناسی معرفـت ،سـاتت اجتمـاعی را زیرسـاتت معرفـت
ـ اندیشه و فرهنگ ـ تلقی میكنند .جامعهشناسی معرفت در صدد است تأثیر جامعه بـر
تولید دانـش را نشـا دهـد و اینكـه چگونـه مجموعـههای اندیشـه از جملـه عقایـد
مــذه ی ،كالم ـی و فرهنگ ـی و اجتمــاعی از زمینــههای فرهنگ ـی و اجتمــاعی كــه در
آ پرورده میشوند ،متأثر میگردند (مولكی)12 :1376 ،؛ حال آ كـه پـژوهش حاضـر
نشا میدهد معرفت عالوه بر سـاتت اجتمـاعی ،زیرسـاتتهای فرااجتمـاعی را نیـز
شامل میشود .درواقع ،این همیشه اجتماع نیست كه افكار مورخ را شكل میدهــد ـ به
كار نیز نیست ـ بلكه گاه افكار و عقاید مورخ فارغ از زیرساتتهای اجتماعی معرفـت
و با توجه به شناتتهای شخصی ـ معرفت دینی ـ به تحلیل وقایع تاریخی پرداتتـه و
درصدد ت یین آ برآمدهاند .معرفتشناسی در دو شاته معرفت دینی و معرفت اعت اری
قابل بحث است.
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

معرفت دینی از نوع معـار

حقیقـی و ع ـارت ازكشـف معـانی و شـناتت و فهـم

حقایقی است كه با روش عقلی (تعلیل و تأیید) و نقلی (تأیید از كتـاب و سـنت) اتـذ
میشود .بدین ترتیب ،معرفت دینی در حوزه عقاید ،معرفتی عقالنی و در حوزه احكـام
و اعمال و ارزشها ،معرفتی تجربی و حسی است .درواقع ،دین امری ثابت است ،ولـی
معرفت دینی متغیر؛ به طوری كه تفاوت فهم و تفسیر منابع اصلی معرفـت دینـی تـود
موجد نحلههای گوناگونی شده كه هركدام مدعی فهم صحیحی از منابع دینی هستند.

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

طوری كه او حتی دربست در اتتیار شرایط دربار و موقعیت اجتماعی و سفارش دهنده

معرفتهای اعت اری در ارت اط با جامعه انسانی هستند و از عوامل محیطی ،اجتماعی،
فرهنگی تأثیر میپذیرند .ال ته نوع اعت ار آ ها به پـذیرش جمعـی و فـردی در مطابقـت
6

اعت اری هما معرفتهای عملی و كاربردی در هر جامعه است كه بـه اعت اریـات عـام
یعنی ذهنیت جمعی جامعه از مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و  ...مربوط
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ذهن جمع با فرد و با واقع مربوط میشـود (ط اط ـایی :1332 ،ج .)208 ،2معرفتهـای

میشود .این دسته از معرفتها ساتته ذهن بشر است كه برای برآورد نیازهای زندگی
فردی و اجتماعی ساتته شدهاند .این نیازها عامل و زمینهساز اندیشههای یـ

ملـت و

بخشی از هویت ملی آنا هستند .اندیشه علمی درباره امور اجتماعی و سیاسی در یـ
شرایط اجتماعی جریا دارد نه در تأل یا ضمیر ناتودآگـاه
در همینباره معرفت متعار

(2001: 72

.)Boghossian,

1

جامعه ایرانی ،متأثر از اندیشه ایرانیا پیش از اسـالم بـود

كه در دوره اسالمی نیز همچنا و گاه با تـوجیهی از طریـآ آموزههـای اسـالمی ،نگـاه
بسیاری از مورتا را نس ت به وقایع تاریخی متأثر میساتت.
در این تحقیآ ،گزارشهای تاریخی به عنوا ماده اولیه و تام به شمار میرود كه در
حوزه معرفتشناسی شناسایی و با تحلیل جزئیـات و تفسـیر آ هـا بـه تـاریخنگری دو
مورخ رهنمو میشوند .در تفسیر پیامهای موجود در متن تاریخی ،باید ذهنیت محقـآ
درباره مقدسی تحقیقات اندكی صورت گرفته است ،از جمله آ ها «بینش و نگـرش
در تاریخنگــاری اســالمی (مطالعــه مــوردی تاریخنگــاری ابنمطهــر مقدسـی)» ،نوشــته
ابوالفضل رضوی است .نویسنده پس از ذكر كلیتی درباره بینش تاریخی مسـلمانا  ،بـه
ـ پرداتته و تأثیرپـذیری او را از آموزههـای مـذه ی و كالمـی را بررسـی كـرده اسـت
(رضوی.)24-5 :1385 ،
«تاریخنگاری در پرتو تردگرایی درباره آفرینش و تاریخ اثر مطهر بن طاهرمقدسـی»،
عنوا مقاله دیگری است كه نگاه مقدسی به وقایع تاریخی و علل و اس اب آ را مـورد
توجه قرار داده است (رضوی.)66-64 :1389 ،
درباره بلعمی نیز تحقیقات صـورت گرفتـه ع ارتانـد از :كتـاب پیكـا بـا عنـوا

تاریخنگاری دوره میانه اسالمی و حقانیت سیاسی:
تاریخنامه بلعمی ،تأثیر شرایط سیاسی ،تاریخی و عالیآ ذهنـی بلعمـی را

عوامل تأثیرگذار بر تاریخنگاری مورتا مسلما

نگاه معرفتشناسی مقدسی در تألیف كتاب تاریخی او ـ البدء و التاریخ

 1گذری بر دیدگاههای برتی از متفكرا و جامعه شناسا معرفت
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در تاریخنامه نشا میدهد و متقابالً اوضاع سیاسـی ،مـذه ی و فرهنگـی دوره
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به عنوا عنصر فهم پیام در نظر گرفته شود.

متأتر سامانی را به تصویر میكشد .او ترجمه و تألیف تاریخنامه را در راستای اهـدا
سیاسی سامانیا برای مشروعیتبخشی به اقتدار سیاسی آنا میدانـد .مؤلـف همچنـین
تاریخنگاری بلعمی را متأثر از دین و سیاست روزگار بلعمی ارزیابی میكنـد و اهـدا
بلعمــی را بــه تأســی از ســامانیا دارای گرایشهــای دینــی میدانــد ،نــه گــرایش ملــی
(.)Peacock, 2007
نویسنده مقاله «تاریخ ط ری ابوعلی بلعمی و ترویج تاریخنگاری پارسی» ،اثر بلعمـی
را به لحاظ استفاده از اسناد معت ر دیگری ـ غیر از اسناد ط ری ـ بـه عنـوا اثـری كـه
بنیا گذار روشی در تاریخنگاری پارسی و تاجی

است ،معرفی میكند و آ را شاهنامه

مختصر و منثور زما ساسانیا مینامد (متو .)89-80 :1379 ،

فرهــاد دفتــری و جــوز مــری ،مجموعــه مقــا تی بــا نــام فرهنگگو و
به چاپ رساندهاند .از جمله آ ها مقاله دانیل آلتو  ،با نام «شرح بلعمی از تـاریخ صـدر
اسالم» ،اثر بلعمی است .آلتو در این مقاله ،تاریخنامه بلعمی را اقت اسی ـ نه ترجمـه ـ
از تاریخ ط ری میتواند و آ را حاصل بینش تاریخنگری بلعمـی و بیـنش سیاسـی او
میداند (.)Elton, 2003
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

زیستگاه دو مورخ؛ مقدسی و بلعمی

ابونصر مطهر بن طاهر مقدسی ،از مورتا قر چهارم هجری است .انتساب مؤلـف
به مقدس این احتمال را در ذهن مت ادر میكند كـه تانـدانش از عربهـای مهـاجر بـه
ایرا بوده باشند ،ولی زیستگاه مقدسی به لحاظ مكانی سیسـتا  ،از مهـدهای بـزر

و

مهم فرهنگی ایرا زمین به شمار میرود و او كتاب ال دء و التاریخ را در سیسـتا  ،شـهر
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یادوارههای اسالمی دوره میانه به مناس ت بزرگداشت مادلونگ

بست ،تألیف كرده است .كتاب البدء و التاریخ در دو جلـد و  22فصـل
تنظیم شده است .جلد اول ،بحثی فلسفی در معرفتشناسـی اسـت كـه بـه طـرح آرای
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تعیین وت یین چارچوب نظری ،از فصل دهم وارد م احث تاریخ میشود كه شرح تاریخ
ان یا و ملل قدیم و تاریخ اسالم تا سال 355هجری را دربر میگیرد.
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پیروا ادیا  ،فالسفه و متكلما از ملل و نحل مختلف پرداتته است .مقدسـی پـس از

مقدسی كتاب البدء و التاریخ را به دستور شخصی مینویسد كه نام و
مشخصات او برای ما نامعلوم است .كتابی كه مقدسی مـأمور نوشـتن آ بـوده ،بنـا بـه
رهنمودهای آمر ،قرار بوده كتابی باشد نه بیش از حد كوتاه كه از زواید پا باشد و نـه
چنا طو نی كه امكا دگرگونی حقیقت و پرداتتن بـه ترافـات پیرزنـا و ریاكـاری
قصهگویا و جعلیات محدثا در آ باشد (مقدسی ،بیتا :ج.)128 ،1
ابوعلی محمد بن محمد بن ع داهلل التمیمی ال لعمی متوفی به سال ،383وزیر منصـور
بن نوح بن احمد بن اسماعیل سامانی بود و به سفارش او تاریخ طبگری را بـه
سال  352از عربی به فارسی ترجمه كرده است .تاستگاه و زیستگاه تاندا او تراسا
بزر

است (بلعمی ،1378 ،مقدمه؛ همو :1337 ،مقدمه).

1

بلعمی مترجم بخشی از تاریخ طبری (تاریخ ایـرا و تـاریخ ان یـاء) اسـت و

مسلمانا بر بخشهایی وسیع از جها  ،از جمله ایرا است و بیشترین حجم تاریخ
طبری را شامل میشود ـ ترجمه نشده اسـت .ایـن امـر شـاید بـه علـت مشـغلههای
سیاسی بلعمی در حوزه وزارت و دیوا بوده یا اینكه به عمـد صـورت گرفتـه اسـت.
و فرهنگ ایرا زمین داشته باشد.
به لحاظ زمانی ،هر دو مورخ در دوره حكومت سامانیا و اوایل حكومـت آل بویـه
میزیستهاند؛ دورهای كه از آ به رنسانس اسالمی یاد میشـود .در ایـن زمـا  ،ایرانیـا
سعی كردند هویت ایرانی تود را احیا كنند و ضمن تلفیـآ آ بـا آموزههـای اسـالمی،
تمد ایرانی ـ اسالمی را شكل دهند.
مقدسی و بلعمی در روزگاری زندگی میكردند و در مكانی حضور داشتند كه محـل
مناقشات و م احثات و مناهرات پیروا ادیا و فرق مذه ی مختلف بود .جامعـه ایـرا

عوامل تأثیرگذار بر تاریخنگاری مورتا مسلما

احتما ً بلعمی همزما با ههور عصر ترجمه ،درصدد برآمده كه سهمی در احیای تاریخ

ماندهاند» .مهارت این تاندا در ادب و بالغت فارسی و توانده شد نـام آنـا بـه همـراه تانـدا
مقفع ،برمكی ،سهل و ...در متو ادبی و تاریخی ،ایرانی بود این تاندا را تأیید میكند.
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 1سمعانی نیز او را از مردم بخارا دانسته و مینویسد« :احفاد او تا امـروز (550ق) بـه بخـارا بـر جـای
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بخشهایی از كتاب یادشده ـ كـه از ههـور اسـالم آغـاز شـده و جهـا شـاهد سـلطه

زما آ دو ،حضور سامانیا را در صحنه سیاسی تجربـه كـرده كـه از آ بـه رنسـانس
اسالمی و احیای هویت و فرهنگ ایرانی یاد میشـود و از سـوی دیگـر آل بویـهای بـر
مسند قدرت قرار داشتند كه بر تلفای ع اسی سلطه یافته بودند .آنا بنا به ماهیت محل
نشو و نمایشا  ،هم با فرهنگ ایرانی بیشترین ارت اط را حفظ كرده بودند هم بـا وجـود
پذیرش مذهب تشیع ،با پیروا دیگر ادیا و اقوام به مدارا رفتـار میكردنـد .در چنـین
فضایی مسلماً راه برای حضور علنی اقلیتهای مذه ی و فكری در كنار پیروا مـذهب
غالب و رسمی جامعه اسالمی هموارتر و زمینه ایجاد م احثات و مناهرات و مجـاد ت
مذه ی و كالمی فراهمتر میبود.
اینكــه معرفــت دینــی و اعت ــاری دو مــورخ در صــورتبندی معرفــت كالمــی
درتاریخنگاریشا چگونه نمود یافته و اینكه آیا مقدسیِ عربت ار توانسته بـا فرهنـگ
از اعت اریــات جامعــه ایرانــی بــوده و آ را در نوشــتههای تــود بازتــاب داده اســت،
پرسشهایی است كه درصدد پاسخگویی بدا ها هستیم.
تاریخنگری دو مورخ
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

در این پژوهش نگاه دو مورخ به تاریخ در دو زمینه معرفت دینـی (در م حـث علـم
كالم) و معرفت اعت اری آنا بررسی شده است.
 .1معرفت دینی

معرفت دینی به عقاید فقهی و كالمی اطالق میشود و در بحث كنونی ،عقاید كالمی
دو مورخ ،آ هم فقط در زمینه منشأ افعال ،بررسی شده است .عقاید كالمی مقدسی در
نحله فكری معتزلـه قـرار میگیـرد .بخشـی از كتـاب او بـه بحـث در قـدم و حـدو
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ایرانیا ارت اط برقرار سازد و از آ متأثر شود و همچنین بلعمی ایرانیت ار چقـدر متـأثر

میگذرد .مقدسی پس از بحث مفصل در دو مسئله ج ر و قدر ،ج ریو را نقد كـرده و
به عقاید قدر و اراده و اتتیار انسا ها در تعیین سرنوشت فردی و جمعی تمایـل نشـا
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اتتال

در آ مسئله ،از زمانی برتاست كه دو موجود زنده ناطآ ،در عالم به وجود

آمد و غیر از این نمیتواند باشد؛ زیرا د یل هر دو كفایت میكند و رعایت عـدالت در
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میدهد و در جایجای كتابش آ را به اث ات میرساند .او معتقد است:

آ  ،میانهروی است (مقدسی ،بیتا :ج .)108 ،1او همچنین معتقد اسـت اهـل توحیـد و
تردمندا به حد

جهـا معتقدنـد و اعتقـاد بـه قـدم و ج ـر بـه نادانـا و جـاهال

اتتصاص دارد .مقدسی از اهل حدیث به عنوا افرادی یاد میكند كه باطن تـود را در
پوشش هاهری مسلما مخفی كـرده و تأویلهـای آنـا بـه الحـاد میانجامیـد .همـین
مناهرات او با معتقدا به ج ر این امكا را فراهم میآوردكه صریحاً او را در زمره اهـل
معتزله به شمار آوریم .مقدسی به مالقات تود با ابوالع اس سامری ج ریمذهب اشـاره
دارد كه گفته بود« :تداى تعالى از ازل كافر را كافر و مـؤمن را مـؤمن آفریـده اسـت».
مقدسی نیز با توسل به شعری با این مفهوم ،به او چنین پاسخ گفته بود« :بر چهـره مـرد
ج ری كه به سرنوشت بد راضی است ،سیلی بز و چو اعتراض كند ،بگو :این تقدیر
است» (همو :ج.)147 ،5

1

باشد .دیدگاه او درباره تقسیمبندی افعال ،میتوانـد نقـش او را درگـزینش رویـدادهای
تاریخی و تحلیل آ ها نشا دهد .در نزد مقدسـی انسـا ها صـاحب ارادهانـد و وقـایع
تاریخی به اراده آنا تحقآ مییابد .بیشترین استد لهای مقدسی درباره افعال حاد

و

معتقد است هر چند معجـزات بیـرو از عـادت وروال وجریـا روزگـار اسـت ،ولـی
تواسته تداوند است و امكا پذیر .اینگونه امور ،افعالی است كه بر میزا یقـین عامـه
مىافزاید .از آ جا كه معجزه پیام را  ،در هما مسیر آفرینش بدو سابقه واقع میشـود
(همو :ج .)176 ،4در نگاه مقدسی ،دلیل و راز افعال تداوندی برای بشر ناشناتته است
و فقط به قدرت وحكمت تداوند پدید آمدهاند .هنگـامی كـه تـدا بخواهـد نشـانهای
 .1ال ته یكی از پژوهشگرا درباره عقاید كالمی مقدسی معتقد است تاریخنگاری ابنمطهـر نیـز نـوعی

عوامل تأثیرگذار بر تاریخنگاری مورتا مسلما

افعال ممكن و جایز است؛ با وجود این او از فعل تداوندی نیز غافل نیسـت .مقدسـی
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اعتقاد مقدسی به اعتزال موجب شده بحثی مفصل و درتور در زمینـه افعـال داشـته

ج رمتافیزیكی در تود داشته و فراز و نشیبهای تاریخی ،نوعی حاكمیت قضـا و قـدری بـوده؛ امـا
به تكامل داشته و غایتی سعادتبخش را نوید میدهد ،نگریسـته اسـت (رضـوی)25 - 24 :1385 ،؛
ولی آ چه از نوشـتههای او ـ بهتصـوص نقـدهای وارد شـده بـه ج ریـو و مطالـب مربـوط بـه
تقسیمبندی افعال ـ فهمیده میشود ،تقیدش به كالم اعتزالی است.
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ابنمظهر این حاكمیت متافیزیكی را نه با نگاه ج ری ،بلكه با نگاهی همراه با مصلحت كه سـیری رو

بزر

بنماید ،اینها همه واقع میشود (همو :ج .)164 ،1در اینگونه افعال كـه وجـوب

عقلی ندارد ،هما گونه كه تأویل به عقل نتوا كرد ،میباید همـا طور كـه آمـده اسـت
پذیرفت (همو) و اینها ات اری است كه تردید و ش هه در آ راه ندارد.
با این حال ،مقدسی در افعال تداوندی نیز به قاعدههای ثابتی اشاره دارد كه میتوا
از آ به سنت الهی یاد كرد .از جمله یكی از سنتهای الهی كه در زندگی بشر جریـا
دارد ،هال ستمگرا وفاسدا است .تداوند هیچ قومى را به علت مشر بود هال
نكرد تا آ كه هلم كردند (همو :ج .)19 ،3كفر وتكـذیب تداونـد نیـز از علـل نـابودی
اقوام است .دیگر آ كه سنت الهی بر آ جاری است كه كسانی را كـه در امانـت الهـی
تیانت میكنند ،نابود شوند .از ابتدای برپایی جها  ،در جاهلیت و در دوره اسالمی هـر
سركشی كه بلندنظری كرد و علیه تدا برتاست و پرچمی بر افراشت ،تدا گمنامترین،
كرده ،تداوند مكرش را به تـود او بازگردانـده اسـت (همـو :ج .)241-240 ،2بـدین
ترتیب ،مقدسی هرچند تاریخ تود را بر م نای افعال اتتیاری ،ممكن و جایز بنـا كـرده
است ،با قرار داد افعال تداوندی در قالب سنتهای الهی كه تابع قواعد ثـابتی اسـت،
آ ها را نیز به افعال ممكن نزدی

كرده است؛ به طوری كه اتتیار انسـا ها در انتخـاب

سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

راه درست مطابآ با سنتهای الهی و یا مخالف آ را نشا میدهد .تنها در صورتی كه
افعال در اتتیار و اراده انسا ها باشد ،میتوا آگاهی یافـت و ع ـرت گرفـت و نتیجـه
اعمال گذشتگا را برای به ود وضع حال و آینده مورد استفاده قرار داد.
بلعمی بر تال

مقدسی به كالم اشاعره تعلآ دارد و مدافع عقاید اشـعری اسـت .او

ضمن آ كه معتقد است تداوند سرنوشت فردی و جمعی انسـا ها را از قـدیم تعیـین
نموده است ،علت آفرینش انسا ها را حكمتی از جانب تدا میداند كه روشن تواهـد
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توارترین و ضعیفترین مخلوقاتش را بر او مسلط كرد و هر كس در راه دیـن كیـدی

كرد كه انسا در طول زندگیاش هما تواهد كرد كه تداوند تعیین كـرده و بـرای او
تواسته است« .او تود دانا بود به علم قدیم تویش كه كه نیكـی كنـد و كـه نكنـد ،و
12

او بود» (بلعمی .)8 :1378 ،تفسیر او از آیات قرآ

ـ كـه گـاه بـه نقـد تفاسـیر ط ـری

میانجامد ـ تفاوت دیدگاهی دو مورخ را نشا میدهد كه بـر همـین امـر د لـت دارد.
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لیكن از حكمت چنین واجب آمد تا بیافریدشا تا از ایشـا هـم آ آیـد كـه بـه علـم

همچنین به نظر میرسد تفكر بلعمی نشانهای از تسلط تفكر اشعری بر دربـار سـامانیا
است.
در اینباره میتوا به گفتـه گردیـزی اسـتناد كـرد .او دربـاره احمـد بـن اسـماعیل
مینویسد:
احمد بن اسماعیل در جنگ با حسن اطروش ،از تدا تواسته بود« :اگـر انـدر
سابآ قضا و قدر و تقدیرآسمانی چنا رفته است كه این پادشاهی از من بشود،
تو مرا جا بستا »

متو

(گردیزی)150 :1347 ،

در همینباره مینویسد:
بلعمی مأمور بوده كه حقانیت سیاسی حكومت سامانی را توجیه نمایـد و ایـن
كار با تفسیر آیات قرآنی صورت گرفته است.

(متو )89-80 :1379 ،

است .او در بیا وقایع حضرت صالح مینویسد:
ج رئیل به صالح گفت :این را تدای عزوجل پیش از آ كه مرا و تو را و جمله
آفرینش را آفرید به چندین هزار سال تقدیر كرده است دعا كن تا وقت اههـار

بدین ترتیب ،بلعمی به اصل تقدیر مطلـآ ،تأكیـد دارد .بـر اسـاس همـین اعتقـادات
ج ری و اشعری ،زمین تعلآ به تدا دارد و او به هر كس كه بخواهد پادشاهی زمـین را
میدهد« .گزین آفریدگار كند و فضل او نهد» (همو .)42 :بلعمی مانند ط ـری ،انسـا ها
را در دو گروه نیكوكارا و بدكارا قرار میدهد ،در ضمن آ كه معتقد است نی

و بد

اعمال انسا ها از قدیم توسط تداوند تعیـین شـده اسـت .او بـر ایـن بـاور اسـت كـه
مجازات آنا نیز از قدیم تعیین شده و روی آورد آنا بـه كـار نیـ

و بـد نمیتوانـد

عوامل تأثیرگذار بر تاریخنگاری مورتا مسلما

تقدیر بدین نزدی

آمد؟

(بلعمی)125 :1378 ،
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هما طور كه گفته شد ،اعتقادات كالمی بلعمی در تفاسـیر او ازآیـات قـرآ مشـهود

تعیین كننده در مجازات آنا باشد؛ چو باألتره به آ چه مقدر آنـا اسـت برتواهنـد
ندارم و آ را كه به دست چپ بودند ،گفت :این گروه را به دوزخ كنم و بـا نـدارم».
سپس حدیثی از پیام ر نقل میكند كه فرمود« :كس بود كه كار بهشتیا كنـد و طاعـت
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گشت« .آنا را كه از دست راست بودند ،تدا گفت :این گروه را به بهشت كنم و بـا

همی كند تا میا او و بهشت چندا ماند كه شرا نعلین .پس به آتر معصیتی كند كـه
آ را باطل كند و به دوزخ جاودانه بماند و كس بود كه همی معصیت كند تا میـا وی
و دوزخ چندا بماند كه شرا نعلینی .پس به آتر از او طاعتی آید كـه آ همـه باطـل
كند و به بهشت شود و جاودانه بماند» و «آ را كه بهشت را آفریدند از او كار بهشـتیا
آید و آ را كه دوزخ را آفریدند از او كـار دوزتیـا آیـد .بهشـتی بـه بهشـت شـود و
دوزتی به دوزخ شود» (همو.)65 :
او با همین استد ل ،به ت رئه برادرا یوسف میپردازد و عقیده دارد:
هنوز گناه ناكرده توبه اندیشیدند .پس تو بر ایشـا چنـا هـن بـر كـه تـدای
تواست كه یوسف را گرامیتر كند .او را بدا بال م تال كـرد تـا او را درجـات
صابرا بر درجات پیغم ری بیفزاید و آ چه از برادرا آمد بر وی تدا تواست
تا برادرانش را بر گماشت تا بدا زلت م تال گشتند و چو توبت كردند تدای

در همینباره ،بلعمی به نقد نظریات قدریا میپـردازد .او كـه در تعیـین سرنوشـت
انسا ها تنها به فعل تداوندی قایل است و معتقد است تمامی آ چه كه انسـا در دنیـا
انجام میدهد ،تقدیری است كه تداوند از ق ل برای او تعیین كـرده اسـت و اعمـال او
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

بدو كم و كاست و افزونی مطابآ آ چیزی است كه از ق ل بـر لـوح محفـوظ نوشـته
شده بوده است ،قدریا و دیگر فـرق مخـالف بـا عقایـدش را بـدو اسـتد ل عقلـی
دروغگو و كافر تطاب میكند« .روز قیامت صحایف اعمال تالیآ همه با آ كه بر لوح
محفوظ است ،ن شته فرماید تا مقابله كنند ،ی

ذره زیادت و نقصا ن ود و ایـن از بهـر

آ فرماید تا مردما به تقدیر تدای تعالی فرا نپذیرفتند ،بدانند كه دروغ گفتند كه هـیچ
چیز ن ود كه ایزد تعالی آ را نداند و چو نداند كه همه را تود آفریـد و تقـدیر كـرد»
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ایشا را عفو كرد.

(همو)202 :

(همو.)24 :
بدین ترتیب به نظر میرسـد وجـود تقـارب آرا و امكـا بـروز آ توسـط نخ گـا
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متفاوت را در قلمرو تود فراهم ساتته است .در واقع جامعه سامانیا زمینه بروز آرای
متفاوت را فراهم ساتته است ،نه زمینه ههور فهم تاص از دین را.
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جامعه ،به دلیل حضور حكومتی تسامحگرا چو سامانیا اسـت كـه امكـا بـروز آرای

از سوی دیگر ،در چنین فضایی مسلماً عالوه بر بروز معرفت دینی قابل ق ول جامعه
و حكومت ،زمینه ههور و بروز عقاید متفاوت و مخالف نیز فراهم میشود .از نقد و رد
مقدسی و بلعمی ،هر دو ،نس ت به عقاید اهل تشیع ،بهتصوص اسماعیلیا میتوا بـه
این نتیجه رسید كه پیروا عقاید دیگر نیز فعالیتی چشمگیر داشتهاند ،به طوری كه تطر
گسترش آ ها موجب شده بود هر دو مورخ در مقابل آنا موضعگیری نموده و به رد و
نقد آ ها اقدام نمایند.
نقد صریح رافضیا و باطنیا توسط مقدسی و بلعمی نشا میدهد اندیشه گروههای
فكری یادشده در جامعه زما بلعمی ،سامانیا  ،تفكری مطرح و نفوذی قابل طرح داشته
است و زم میآمد علما در صدد پاسخگویی به افكار متضاد آنـا بـا تفكـر مطـرح در
دربار امرا و تلفا و احتما ً جامعه اكثریت برآیند.

1

تشیع را نقد كرده ،به طوری كه تعصب و ی سونگری او در امر اعتقادات فقهـی بـارز نمایـا شـده
است .مقدسی در ماجرای شهادت امام حسین ،به گفتـههای مـردم مدینـه كـه در شـب شـهادت او
صدای هاتفی را شنیده بودند كه از فضیلت او نزد پیام ر اسالم و مقام پـدر و مـادرش سـخن گفتـه
بسیار كنند ،به طوری كه اشت اه بزر

آ آشكاراست؛ زیرا عدهای از مـردم ایـن مطلـب را كـه یزیـد

دستور قتل حسین را داه یا به آ راضی بوده را انكار میكنند و علم آ را به تدا واگذار مینمایند»
(مقدسی ،بیتا :ج .)13 ،6همچنین بـه نقـد عقایـد موعـودگرایی شـیعیا پرداتتـه و مینویسـد« :در
اینباره روایات مختلف و ات ارى از پیام ر و از على و از ابنع اس و غیر از آنـا آمـده اسـت؛ امـا
باید در آ نظر كرد .شیعه درباره آ  ،اشعاری بسیار و اساطیرى دور از ذهن دارد» (همـو :ج-180 ،2
 .)181وی اشعار دع ل را كه نزدی

به زما او میزیسته ،دربر گیرنده اساطیری از این نوع به شـمار

میآورد (همو :ج.)125 ،5
نقد عقاید اسماعیلیا توسط بلعمی نیز به وضع اجتماعی و سیاسی روزگار او مربوط میشـود« .پـس
در این لوح و قلم چند گونه سخن گفتهاند ،چنا كه به نزدی
اند و نزدی

باطنیا اول و ثانی گویند و این به نزدی

روافض چنا است كه این دو فریشته

عوامل تأثیرگذار بر تاریخنگاری مورتا مسلما

بود ،ناباورانه اشاره میكند و مینویسد« :بدا كه رافضیا در این داستا اغـراق و داسـتا پردازیهـا

ایشا چنا است كه تدای عزوجل این ی

بلعمی وقتی از قوم ثمود صح ت میكند ،واكنش آنا در مقابل معجزه حضرت صالح را با گفتـههای
میداند« :همچو باطنیا گفتند :این جادویی اسـت كـه در قـدرت تـدای عزوجـل

محال است كه كند یا تواند» (همو.)125 :
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فعل كرد و كار بدو كرد و هیچ چیز دیگـر نیافریـد و نشـاید كـه آفرینـد» (بلعمـی.)25-24 :1378 ،
باطنیا متراد
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 1از آ جا كه مقدسی دین اسالم را از دریچه فقه سنت میشناتت ،عقاید و باورهای رقیب فقهی ،اهل

همین اوضاع سیاسی و عقیدتی و فرهنگی ،مقدسی را به نوشتن كتابی وامیدارد كـه
غل ه موضوعی آ م احث كالمی و تاریخی اسـت «تـا بـراى نظـرا  ،آمـادگى و بـراى
مناهره كننـدگا قـوت باشـد» (مقدسـی ،بیتـا .)18 :نوشـتههای مقدسـی حكایـت از
دغدغههای فكری او از حضور گروههای فكری و فـرق مـذه ی «كـژروا و كژراهـا »
دارد و او از این كه آنا بر مردم كم ترد تأثیر بگذارند و آنا را فریب دهند و موجـب
تفرقه میا یكتاپرستا گردند ،نگرا است (همو .)1 :مقدسی عدم ورزیدگی عوام را در
بحث و جدل و نداشتن دانش و شناتت كامل برای مقابله با «كژ روا » را از آفات مهم
برای «عوام امت» برمیشمرد و معتقد است؛ چو «هد

نو تیز پیكا كژروا  ،شرایع

و آیینهاست ،پس آگاهی داد به مردم برای محافظـت از سـالمت فكـری جامعـه ،از
جمله فرایضی است كه بر ارباب كرم و شر

واجب شده است» (همو.)4 :

 .2معرفت اعتباری

در ایرا به دنیا آمده و بزر

شدۀ سرزمین سیستا است ،ولی به ایـن سـرزمین تعلـآ

تاطری ندارد و نتوانسته با فرهنگ جامعه ایرا و باورهای فرهنگی مردم ایـرا ارت ـاط
برقرار كند .هویت ایرانی و عناصر تاریخ ایرا كه بسیاری از مورتا ایرانی پـیش از او
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

و همعصر او بر آ تكیه و تأكید داشتند ،برای مقدسی اسطوره و ت ری كـه صـحت آ
تأیید نشده و قابلیت بحث تاریخی را ندارد ،تلقی شده است؛ به طوری كه اشارههای او
به تاریخ اساطیری و باورهای ایرانیا با شـ

و تردیـد همـراه اسـت .او معتقـد اسـت

ایرانیا  ،بعضی از پادشاها تود را چنا توصیف میكنند كـه «هـیچ پیـام رى آ گونـه
توصیف نشده است و برای بشر چنا قدرتی جایز نیست» (مقدسی ،بیتـا :ج.)141 ،3
همچنین ادعای فرمانروایی هفت اقلیم برای ی

پادشاه كـه ایرانیـا دربـاره پادشـاها
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درباره بهرهگیری و تأثیرپذیری از معرفت متعار

جامعه ،باید گفت مقدسی هر چند

تود مدعی آ هستند ،در ترد مقدسی نمیتواند منطقی درست داشـته باشـد« .اینكـه
تداى ،به وجهی از وجوه و س ی از اس اب ،قدرتی به یكی از انسا ها بدهد یا عمر او
16

زمین را به او عطا كند و دستور و حكم او در زمین نافذ باشد ،از پذیرش عقـل بـه دور
است .ی

انسا در طول عمرش نه تنها نمیتواند همه جها را سیر كند ،بلكه نیمی از
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را بیفزاید یا اینكه شرق و غرب جها را در سلطه او قرار دهد و اطاعت و انقیاد مـردم

آ یا حتی قسمتی از آ را نیز نمیتواند و همانا آ چه درباره پادشاها یاد میشود كـه
بر زمین احاطه داشتند ،چیزی جز ت ر نیست» (همو :ج .)201 ،2مقدسی بـاور ایرانیـا
درباره همانندسازی بعضی از پیام را و پادشاها ایرانی 1را بدو اههار نظر فقـط نقـل
میكند .اشارات وی به تاریخ ساسـانیا مختصـر و محـدود بـه چنـد پادشـاه از جملـه
انوشیروا است كه حكومتش با تولد پیام ر همزمـا بـوده اسـت و پـس از شـرحی از
جنگهای ایرا و مسلمانا مینویسد:
كار پادشاها فارس به پایـا رسـید و تداونـد دیـن تـود را آشـكار كـرد و
وعدهاش را تكمیل نمود.

(همو :ج)173 ،3

مقدسی حتی درباره وضع حكومتهـای ایرانـی اطالعـات گـذرا ،اشـت اه و ناقصـی
میدهد .از جمله ،تنها اشاره او به حكومتهای ایرانی ،ی بار به محمد بن طاهر اسـت
(همو .)123 :او حركت یعقوب لیث صفاری در مقابلـه بـا تلیفـه را شـورش نامیـده و
علت آ را درتواست كم

موفآ برادر تلیفه از او دانسته است:

ع د اهلل بن واثآ نزد یعقـوب بـن لیـث رهسـپار شـد و از او در برابـر معتمـد
(همو)125 :

تنها اشاره مقدسی به سامانیا كه در نزدیكی زادگاه او حكومـت داشـتند و درصـدد
احیای هویت و فرهنگ ایرانی بودند ،اشارهای به روزگار نصر بن احمد و به نامهنگاری
او به عنوا شاها «تذای ماوراءالنهر» با دستگاه تلیفه برای و یت او بر مـاوراء النهـر
است .در حالی كه آل بویه در همین روزگار بـر تالفـت ع اسـی مسـلط شـده بودنـد،
مینویسد:

عوامل تأثیرگذار بر تاریخنگاری مورتا مسلما

درتواست كم

كرد .به همین جهت یعقوب به طمع افتاده قصد بغـداد كـرد.
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كه مستعین ،تلیفه ع اسی «محمد بن طاهر بن ع د اهلل را فرمانروای تراسـا قـرار داد»

از آ زما كه ماكانى بر بغداد حكومت یافت ،سلطنت بنىهاشم ضـعیف شـد.
(همو :ج)171 ،2

میدانند.
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 .1كیومر

در نظر آنا هما آدم است ،جم شاذ را سلیما و هوشنگ را ادریس و فریـدو را ابـراهیم
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این سخن هم میتواند نشا دهنده ناآگاهی او نس ت به اوضاع سیاسی سـرزمینش و
هم حكایتی از محافظهكاریهای سیاسی او باشه .در مجموع باید گفت ،مقدسی فهـم و
معرفت دینی را اساس تاریخنگاری تود قرار داده اسـت و ازمعرفـت متعـار

جامعـه

ایرانی تأثیر نپذیرفته است .حال آ كه بخش اعظم نوشـتههای تـاریخی بلعمـی و شـاید
علت اصلی ترجمه بخش اول تاریخ طبری ،پرداتتن بـه عنصـر ایرانـی اسـت.
معرفت متعار

زیستگاه ـ زما و مكا ـ بلعمی در نوشتههای تـاریخی او نمـود دارد.

تع یر بلعمی ـ همچو دیگر مورتا ایرانی با تأثیرپـذیری از معرفـت متعـار

جامعـه

ایرانی ـ از پادشاهی ایرانیا  ،پادشاهی جها است ،همچنین تاریخ پادشاها ایرا را بـا
تاریخ ان یاء مطابقت میدهد .هر چند بلعمی درباره پادشـاها وحكومـت از اندیشـه و
حكمت عملی ایرانیا پیش از اسالم متأثر است ،ولی سعی در تصحیح آ با توجـه بـه
كیومر

آدم اسـت و تلـآ همـه از اوینـد واو را گلشـاه تواندنـدی.

(بلعمـی،

)77 :1378

وی سپس با اشاره به تاریخ ان یاء میگوید:
پس از آدم ،شیث تلیفۀ او بود .پس انوش بن شیث سپس قینـا بـن انـوش و
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

كیومر

او بود و نخستین پادشاه اندر جها او بود.

(همو)

بلعمی در چند جای كتابش از فره ایزدی و تعلـآ آ بـه كیـومر

سـخن میگویـد

(همو )78 :كه تأیید ضمنی بر پیام ر بود اوست و انتقال او به پادشاها دیگر ایرانی كه
همه از نسل او بودهاند .او درباره اوشهنگ مینویسد:
پارسیا گویند :او پیغم ر بود و پیشدادش تواندند.

(همو)87 :
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دانستههای جدید یا مقتضیات زما دارد .بلعمی از قول گروهی عجم مینویسد:

وی برای برقراری رابطه منطقی میا توفا نـوح وادامـه پادشـاهی در ایـرا نوشـته
است:
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وی تأكید دارد فریدو كه به پادشاهی ایرا رسیده اسـت ،از فرزنـدزادگا اوسـت.
اشاره و توجه بلعمی به معیارها و عوامل تعیین كننده پادشاهی ،دلیلـی برتأثیرپـذیری او
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یكی از فرزندا جمشید در كشتی نوح نجات یافته بود.

(همو)104 :

از افكار ایرانیا پیشین است .بلعمی عقیده دارد حكومت پادشاهی در حیطه تواست و
اراده تداوندی قرار دارد و به باور ایرانیا پیش از اسـالم اسـتناد میكنـد .او بارهـا بـر
اهلیت پادشاها زما تود و پیوستگی آنا به تاندا پادشاهی تأكید كرده است .وقتی
از شورش كاوه علیه ضحا صح ت میكند و اینكه پس از پیـروزیاش «چـو مـردم
تواستند او را پادشاه كنند ،گفت :من این كار را نشایم؛ زیرا من نه از اهلبیت ملوكم .و
پادشاهی را كسی باید كه از تاندا پادشاها بود ... .و كار پادشاهی جها ت اه گـردد و
بر من نپاید .كسی را طلب كنید از تاندا ملو تا او را بنشانیم و من پیش او بایستم و
فرما او كنم» (همو) .در همینباره بلعمی از مردم ایرا و تواستهها و معیارهـای آنـا
برای پادشاها سخن میگوید و اینكه آنا افرادی كـه بـه تانـدا پادشـاهی منسـوب
نیستند ،به پادشاهی نمیپذیرند و از آنا اطاعت نمیكنند.
میگوید:
جای ملو عجم به زمین بابل بود به اقلیم عراق ،آ جا كه امـروز شـهر بغـداد
است و شهرهای اهواز و كوفه و بصره و گروهی به زمین پارس نشستندی و از
یمن او را فرما كردندی.

(همو)263 - 251 :

ویژگی پادشاها در نزد بلعمی نیز هما است كه در اندرزنامـههای پـیش از اسـالم
مطرح شده است .رفتار به عدل و عدالت و داشتن تـدبیر و رأی از مهمتـرین آ هـا بـه
شمار میرود .بلعمی وقتی از پادشاها ایرانی صـح ت میكنـد آنـا را كـه وابسـته بـه
تاندا پادشاهی هستند و نسب از آنا دارنـد ،دادگـر و عـادل میتوانـد .بـه بـاور او
منوچهر ،پادشاهی بود كه به عدل و داد و تدبیر و رأی كـار میكـرد و «تط ـهای كـرده
است كه همه ملو را واجب است كه تط ه او بخوانند و كار بندند .و آ تط ـه انـدر

عوامل تأثیرگذار بر تاریخنگاری مورتا مسلما

این ملكا عجم كس بود كه عرب به فرما او بـودی و ملـو شـام و ملـو
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بلعمی همچو ایرانیا پیشین ،پادشاها ایرا را پادشـاها عـراق و بابـل دانسـته و

این كتاب یاد كرده است و گفته» (همو .)251 :در نزد بلعمی حكومتگرا ستمگر ،آنانی
یزدجرد ا ثیم پسر بهرام بیدادگر بود و مردم از دست او بـه تـدا پنـاه بردنـد.
(همو)633 :

19
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هستند كه كه به تاندا پادشاهی منسوب نیستند:

با همین منطآ ،وی معتقد است:
هرچند عاصیا و كافرا بر زمین پادشاهی یابند به آتر تـدای عزوجـل آ را
از ایشا بازستاند و به بندگا نی

دهد.

(همو)304 :

بلعمی مطال ی نیز درباره آداب و رسوم ایرانیـا پیشـین و آ چـه در زمـا او هنـوز
مرسوم بوده و حكومتها ،مردم و مغا به آ عمـل میكردنـد ،ذكـر میكنـد .از رسـم
تراج انوشیروا مینویسد و اینكه در زما عمر ،در عراق ادامه داشت و «هـیچ رسـم
نیافت از عدل نیكوتر از این تراج و مساحت ،ایشا را هم بر این رسم دست بازداشت
و این رسم اندر عراق مانده است تا امـروز» (همـو )741 :و آداب و رسـوم دیگـری از
عجم كه «مغا نیز همچنین كنند امروز» (همو.)802 :
نگرش بلعمی همچنین متأثر از فرهنـگ شـعوبیه اسـت كـه بـا طـرح تسـاوی همـه
نوشتههای بلعمی نیز بازتاب دارد .بلعمی عرب را بدترین دشمن برای ایرانیا میداند و
میگوید:
عرب بتراند از همه دشمنا كه ما را اند.

(همو)622 :

او تحت تأثیر شعایر شعوبیه ،از دشمنی تركا كه در طول تاریخ ایـرا  ،بـیش از هـر
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

قوم دیگری به ایرا صدمه زدهاند و در افسانهها و اسطورهها ،به عنوا دشمنا ایـرا و
ایرانی مطرح شدهاند ،صر نظر كرده است و عربها را بدترین دشمن ایرانیا میداند.
از نگرش بلعمی درباره عربها میتوا نتیجه گرفت كه احیای فرهنگ و هویت ایرانی
با عربستیزی و جدا كرد اسالم از عربها همراه بوده است.
متــو

از موضــعگیری بلعمــی در مقابــل عربهــا میتــوا نتیجــه گرفــت كــه او
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مسلمانا آغاز و به برتری ایرانیا نس ت به عربها نزدی

شده بود .نفوذ این بـاور در

تاریخنگاری میهنپرست است .وی معتقد است زبا پارسی دری از زما او تا به امروز
زبا تاریخنویسا بوده است (متو  .)89-80 :1379 ،این در حالی است كه پـی كـا
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او از قرآ و ع ارات عربی را دلیل این برداشت میداند ).)Peacock, 2007: 72
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گرایشهای ملیگرایی بلعمی را در نگارش ترجمه تاریخ بلعمی رد كـرده و بهرهگیـری

تاریخنگاری مورخان متناسب با تاریخنگری

هر كـدام از دو مـورخ بـه روشـی متناسـب بـا معرفـت دینـی و اعت ـاری تـود بـه
معیارسنجی روایات و تدوین و تألیف تاریخ میپردازند.
تاریخنگاری مقدسی و بلعمی ،با پذیرش ایـن مطلـب كـه تـاریخنگری مورتـا بـا
بهكارگیری روشهای تاریخنگاری آنـا رابطـهای مسـتقیم دارد ،بررسـی شـده اسـت.
مقدسی در عقاید كالمی به معتزلیا تعلآ دارد و از ایـنرو نیـز میتـوا او را مـورتی
تردگرا دانست .این تردگرایی در جایجای تاریخنگاری او ،در بیا اهـدا  ،گـزینش
ات ار و راویا و منابع تاریخی و چگونگی تدوین دادههای تـاریخی و روش تـألیف او
دیده میشود.
عنوا كتاب البدء و التاریخ متناسـب بـا محتـوای آ انتخـاب شـده
داده و بحثی فلسفی و كالمی در آ زمینه ارائه داده است .روش و بهرهگیری از م احث
فلسفی و كالمی ،عالیآ و دغدغههای مؤلف را در امر تاریخ و ارت اط آ با امر آفرینش
را نشا میدهد .در نگاه مقدسی ،تاریخ از هما زمانی آغاز شده كه این جهـا آفریـده
كرده و برای ساماندهی به اعمال انسا  ،بهشت و دوزخ مطرح شده و همه اینها ،یعنی
تاریخ .نگاه مقدسی به تاریخ هد
تكرار تاریخ ی

او را از تاریخنگاری تعیین میكند .در نگاه مقدسـی،

اصل است .از اینرو او تاریخنویسی تود را بر اساس همین نگاه بنیاد

نهاده است .اگر برای تاریخ فایدهای بتوا در نظر گرفت ،به س ب همین تكرار آ است
كه میتواند در آ درس و آگاهی و تجربهای برای مردم آینده باشد.
روش مقدسی در گزینش ات ار ،جسـتوجو و انتخـاب اسـناد درسـت و نكتـههای
برجسته از كتابهای پیشینگا و ابزار كارش ،استن اط ،استد ل و اجتهـاد بـوده اسـت.

عوامل تأثیرگذار بر تاریخنگاری مورتا مسلما

شده كه آدم آفریده شده و ادامه حضور انسـا در جهـا ضـرورت رسـالت را ایجـاب
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است؛ زیرا مؤلف قسمتی از كتاب را به بررسی چگونگی و چرایی آفـرینش اتتصـاص

مقدسی بر اساس قرآ  ،سنت ،قیاس و اجماع به اجتهاد دربـاره صـحت و سـقم ات ـار
میشود ،درستترین است و تارج از آ  ،ات اری كه در عقل ممتنع مینمایـد ،در حـد
جواز و امكا  ،قابل پذیرشاند .بدین ترتیب داستا هایی از مقوله «رمز و لغز و تمثیـل»
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تاریخ میپرداتت .در نظر مقدسی ،روایاتی كـه از كتـاب تـدا و سـخن پیـام ر نقـل

مردود و ناپذیرفتنی است.
قیاس ،راه دیگری است برای شناتت ات ار صحیح و اجتهاد به وسیله آ امكا پذیر
میگردد .بدین ترتیب ،روش تاریخنگاری مقدسی ـ كه مورتی تردگراست ـ روشـی
تحلیلی است .از روشهای دیگری كه مقدسی به كار میگیرد ،روش انتقـادی اسـت .او
درصدد است با بهكارگیری استد ل ،اندیشه ،بحث و تمیز و قیاس و اجتهاد در مراحـل
مختلف نگارش تاریخ ،تحلیلهای درستی از وقایع تاریخی ارائه دهد .مقدسی همچنین
حیات فكری جامعه تود را نقادانه بررسی كرده و در اغلب موارد به نقد منابع اعتقادی
مخالفا تود ـ در بحث كالمی ،ج ریو و در بحث فقهی ،شیعیا ـ میپردازد .نقـد او
به حیات فكری جامعه ،به معرفت دینی دیگر نحلهها و ملل و مـردم جامعـه و علمـای
دینی روزگارش معطو

است.

حدیث و اجماع ـ ال ته به روش و نگرش تود عمل میكند .او همچنین در مواردی كه
روایت بعید مینماید یا با وجود مراجع معت ـر ،درسـتی روایـت بـرایش اث ـات نشـده،
درستی ات ار را به علم تداوند حواله میكند كـه او بـه آ چـه رخ داده عـالمتر اسـت.
ع ارت «و اهلل اعلم و هو اعلم» ،در نوشتههای بلعمی مكرر به چشم میتورد.
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

در مرت ه بعد از قرآ  ،معیار سنجش درستی ات ار در نزد بلعمی ،احادیث نقـل شـده
از پیام ر اسالم است .او اغلب روایات عرب و عجم درباره موضوعی واحد را با قـول
پیام ر تط یآ میدهد (بلعمی )169 :1378 ،مرجع ومعیـار بعـدی بلعمـی در تشـخیص
درستی ات ار ،تفسیر مفسرا و علمای دین است .بدین ترتیب ،اتفاق علما یـا اتـتال
آنا درباره ی

روایت نیز در پذیرش یا عدم پذیرش روایات مورد استناد بلعمـی ،م نـا

قرار میگرفت (همو.)588 -582-533-350-342-341 -319-140 -83 -27 :
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بلعمی در معیارسنجی روایات به همـا روش مقدسـی ـ یعنـی اسـتناد بـه قـرآ و

بلعمی در علتیابی وقایع رخ داده ،با توجه به اعتقادات كالمی تود ،به دن ال اس اب
دنیایی نمیگردد .او س ب و مس ب تمام رتدادها را تداوند و تواست او میداند و بر
22

میگوید:
هر كاری را تدای تعالی س ی كرده است.

(همو)213 :
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آ باور است كه انسا ها در تغییر و ایجـاد آ سـ ب ،نـه توانـایی دارنـد و نـه علـم و

این نكته در ارزیابی او از واقعه حضرت یوسف نیز نمود مییابد:
تدا با او عتاب كرد كه طلب س ب مكن كه هنوز هفت سال دیگر مانده اسـت
تا تقدیر ما اندر گذرد ... .تدای تواست او را فرج آورد .او را س ی كـه امیـد
نداشت بنمود بیمنت مخلوقی ... .یوسف دست از س ب بازداشـته ونخواسـت
كه كسی را اكتساب بود .دانست كه اگر تدای عز وجل تواهد این س ب فراز
آرد و هیچ تكلف نكرد كه س ی كند فرج تویش را[ ... .و چو وقت تالصی
رسید] دانست كه فرج آمد به س ی كه تدای عز و جل كرده بود و یوسـف را
اندر آ س ب كسب ن ود ونه علم بود بدا .

(همو)217 - 214 :

بدین ترتیب با توجه به آ چه درباره معرفت دینی بلعمی گفته شد ،او تاریخ تعلیلـی
یا تحلیلی نمینویسد .تاریخنگاری او توصـیفگونه اسـت ،در حـالی كـه در توصـیف
مطالب ،نگرش تاریخی و فهم دینی تود را دتالت داده است.

نتایج تحقیآ نشا میدهد بر تال

باور جامعهشناسا معرفت كـه انسـا ها تحـت

تأثیر عقاید و باورهای زیستگاه تود قرار دارند ،مقدسی تنها با تأثیرپـذیری از معرفـت
بروز یافته و فارغ از فرهنگ و حتی اوضاع سیاسی زیستگاهش ،كتـاب تـاریخ تـود را
متناسب با نگاه تردگرایانه معتزلیا نگاشته و بـه معرفـت متعـار

حاصـل از اوضـاع

سیاسی و فرهنگی جامعه ایرا توجهی نكرده است .هویت ایرانی و عناصر تاریخ ایرا ،
برای مقدسی اسطوره و ت ری كه صحت آ تأییـد نشـده و قابلیـت بحـث تـاریخی را
ندارد ،تلقی شده است .حال آ كه بلعمی متعلآ به تاندا ایرانی تراسا بزر

اسـت؛

بدین س ب متناسب با تاستگاه و زیستگاه تود ،به احیای هویت ایرانی و عناصر ایرانی
میاندیشد .همچنین معرفت دینی او با مقدسی متفاوت است .او اشعریمذهب اسـت و

عوامل تأثیرگذار بر تاریخنگاری مورتا مسلما

دینی تود كه در صورتبندی معرفت كالمی در چـارچوب فكـری معتزلیـا ههـور و
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نتیجهگیری

اس اب همه وقایع و رویدادهای تاریخی را در تقدیرمطلآ الهی جستوجو میكند.
بروز معرفتهای دینی مختلف را فراهم آورده ،ولی عامل ههور آ ها نیست .ایـن فضـا
فقط پذیرای افرادی است با معرفت دینی و اعت اری متفاوت كه آزادانه میتوانند عقایـد
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بدین ترتیب هر چند حكومت سامانیا موجب به وجود آمد فضایی مناسب بـرای

تود را بروز داده و همچنین عقاید دیگر ملل و نحل را نقد نمایند.
نتیجه دیگر آ كه روشهای تاریخنگاری با توجه به نگرش مورتا شكل میگیـرد؛
به طوری كه تاریخنگاری مقدسی با رویكردی تردگرایانه ،تاریخی تحلیلـی و انتقـادی
است.
روش بلعمی نیز متناسب با نگرش او به تاریخ شكل گرفتـه اسـت .او در علتیـابی
وقایع رخ داده ،با توجه به اعتقـادات فقهـی وكالمـی تـود ،بـه دن ـال اسـ اب دنیـایی
نمیگردد .وی س ب و مس ب تمام رتدادها را تداوند و تواست او میدانـد و بـر آ
باور است كه انسا ها در تغییر و ایجاد آ س ب ،نـه توانـایی دارنـد و نـه علـم .بـدین
ترتیب تاریخنگاری او از روش توصیفی پیروی میكند .همچنین هرچند ،بلعمی به نقـد
نظریات قدریا را رد میكند ،ولی در اینباره نیز به توصـیف بسـنده مینمایـد و روش

سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394
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تحلیلی در نوشتههای او دیده نمیشود.
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