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■ آفرينش و تاريخ
■ ابونصر مطهربن طاهر مقدسى

■ مترجم و مصحح: دكتر محمد رضا شفيعى كدكنى
■ انتشارات: آگاه؛ 1386، 6مجلد، 1131 صفحه

    « اين كتاب يادگارى است از درخشان ترين ادوار تاريخ تمدن ايران 
اسالمى، دوره فردگرايى و اومانيسم، عصر فارابى و رازى و اخوان الصفا. 
در ميان آثار بازمانده از اين روزگار، كتاب آفرينش و تاريخ تقريبًا حالتى 
منحصربه فرد دارد. دايرةالمعارفى است از فلسفه، تاريخ، اسطوره شناسى 
ــى، جغرافيا و رستاخيزشناسى، و در  ــى، جهان شناس تطبيقى، دين شناس
ــه در هيچ كتاب  ــى عرضه مى كند ك ــا گاه اطالعات ــام اين زمينه ه تم
ديگرى نمى توان يافت. در حقيقت تصويرى است جامع از تلقى مردمان 
ــه قرن اول عصر اسالمى نسبت به جهان از آغاز آفرينش  باستان و س

تا پايان آن».

كتابى كه از سوى مترجم و مصححش كه يكى از مفاخر دوران ماست، 
ــتى ارزش مطالعه، معرفى و شناسايى  ــود: «به راس چنين توصيف مى ش
ــتر دارد». نام اصلى كتاب البدء و التاريخ (آفرينش و تاريخ) عنوان  بيش
ــومين چاپ آن با  ــت كه س ــاب ابونصر مطهربن طاهر مقدسـى اس كت
ــر شد.  ــفيعى كدكنى منتش مقدمه، ترجمه و تعليقات دكتر محمدرضا ش
ــت كه در 2 مجلد صحافى شده است. نام مؤلف  اين كتاب 6 مجلد اس
در كتابش نيامده است و همين امر برخى از شرح حال نويسان و مورخان 
ــد بلخى (222-235  ــدء و التاريخ را به ابوزي ــته بود تا الب را بر آن داش
ــه مطالب كتاب و تحقيقات مصحح و  ــب كنند1. اما با توجه ب ق) منتس
ــيِر ثعالبـى و بيان االديان، كتاب بدون  نيز تصريح منابعى چون غررالس
ــت2. چنان كه از محتواى كتاب و فصول مختلف  ــى اس ترديد از مقدس
ــمند بوده كه بر مجموعه دانش هاى  ــى مردى دانش آن برمى آيد، مقدس
ــفه، نجوم، ادبيات عرب، فقه،  ــر خويش، به ويژه منطق، كالم، فلس عص
ــت و به قول مصحح  ــلط بوده اس ــير، حديث، تاريخ و جغرافيا مس تفس
ــى3». با وجود اطالعات اندكى  كه از  ــت دايرةالمعارف كتاب «مردى اس
مقدسى در دست است، دكتر كدكنى اطالعات نسبتًا مفصلى از زندگى، 
ــع مختلف و محتواى كتاب،  ــتادان او، با توجه به مناب تحصيالت و اس

گردآورده است. 
ــى كتاب خود را چنين آغاز مى كند: «كژروان و كژراهان از براى   مقدس
ــق، از رهگذر بحث در  ــدگان طريقت ح كم خردان، فراز آمده اند و گمش
ــت و سرانجام جهان است،  مبادى آفرينش و بنيادهاى آن و آنچه بازگش
به تباه كردن باورهاى مردمان كودن پرداخته اند؛ به گونه اى كه مايه فريب 
ــن جمله آغازين كتاب  ــت...4» اي ــالن و حيرت هوش خردمندان اس غاف
ــف دارد، خردگرايى  ــان از خردگرايى مؤل ــر محتواى آن، نش و نيز سراس
ــالمى در قرن چهارم هجرى است. همين صفت  كه محصول تمدن اس
ــلمانان متمايز مى كند5.  مؤلف  ــيارى از مورخان مس ــى او را از بس مقدس
ــبك معمول مورخان مسلمان، تاريخ خود را نه از خلقت آدم،  برخالف س

بلكه از اعصار بسيار پيش از آن و آفرينش هستى آغاز مى كند. 
ــه اين اثر را  ــاب درخواهد يافت ك ــت كت ــده با نگاهى به فهرس  خوانن
ــاب آورد؛ بلكه آفرينش  نمى توان صرفًا يك كتاب تاريخ عمومى به حس
و تاريخ، دايرةالمعارفى مملو از اطالعات تاريخى، جغرافيايى، اساطيرى، 
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فلسفى، منطقى، دينى، كالمى و... است. اگرچه بيش از نيمى از كتاب را 
مباحث تاريخى دربرمى گيرد؛ ولى يقينًا مباحث و مطالب ديگر كتاب، به 
ــت اول بودن آن ها، به مراتب ارزشمندتر  دليل منحصربه  فرد بودن و دس
ــت. براى نمونه، بخش اعظم اطالعاتى كه  از بخش تاريخى كتاب اس
ــت مى دهد، يا از  ــاطير ايران باستان و ساير ملل به دس ــى از اس مقدس
منابعى است كه اكثر آن ها از ميان رفته اند مانند: سيرالعجم، خداى نامه، 
شاهنامه مسـعودى مـروزى، كتاب مايرضاه الفالسفه فى اآلراء الطبيعيه 
و... و يا اطالعاتى است كه خود او در سفرهاى تحقيقاتى خود از علماء 
ــن ديگر اين كتاب،  ــنيده است. از محاس ــمندان ملل مختلف ش و دانش
استفاده مقدسى از منابع يونانى، سريانى و عبرانى است كه اين به خاطر 
تسلط او به اين زبان ها است و بدين ترتيب، منابع كتاب آفرينش و تاريخ 
ــى (ايرانى)، عربى، عبرانى و يونانى قرار مى گيرد  ــته، فارس در چهار دس
ــود كه اطالعات  او دست اول و منحصربه فرد  و همين امر باعث مى ش
باشد. مقدسى در كتاب خود دانسته هاى مهمى درباره ى تاريخ، اساطير 
و دين ايرانيان آورده است كه بسيارى از آن ها را در كتب ديگر نمى توان 
ــرح ديدارش از آتشكده هاى قديمى، اطالعاتى درباره ى  يافت؛ مانند ش
ــاره آفرينش، مزدكيان،  ــتيان و آراى آنان درب ــران و قوانين زرتش پيامب
آراى خرمدينان درباره آفرينش، عروج ارواح، فرقه هاى فرعى خرميه و 
ــمندان درباره كرويت زمين و گردش  ديدارش با آنان، آراى برخى دانش

آن در سيارات به دور فلك و...
ــه اى آن  ــاخصه هاى اصلى كتاب، مباحث تطبيقى و مقايس  يكى از ش
ــى به سبب  ــم مى خورد. مقدس ــت كه در اكثر فصول كتاب به چش اس
ــت  ــته اس ــه منابع ملل و نحل و زبان هاى مختلف توانس ــه اش ب احاط
ــيارى از داده هاى به دست آمده از ملل گوناگون را به صورت تطبيقى  بس
ــه اى، در اختيار خواننده قرار دهد. مقدسى، كه معتزلى بود، به  و مقايس
ــد و تكامل عقل و وحى در تاريخ اهميت مى داد و اصرار داشت كه  رش
ــانه هاى آفرينش توجه شود6. به همين  به جنبه ى رمزى و نمادين افس
ــبب، همان گونه كه مترجم دانشمند كتاب اشاره دارد، از ويژگى هاى  س
ــازگار است،  ــاطير را، آن جا كه با عقل س ــت كه مؤلف اس كتاب اين اس
مى پذيرد و در غير اين صورت، حمل بر رمز و تمثيل مى كند و به قول 

فردوسى: 
ازو هرچه اندر خوَرد با ِخَرد/ دگر، بر ره رمز، معنى بََرد7   

ــاس موضوع و  ــت و دو فصل دارد كه هم براس ــاب در مجموع بيس كت
ــاس تقدم زمانى تبويب شده اند. عنوان فصل اول كتاب «در  هم بر اس
ــت. اين فصل به نوشته خود مؤلف  ــاختن جدل» اس تثبيت و مهّذب س
ــامل «گفتار درباره معنى دانش و نادانى است و سخن درباره كميت  ش

ــخن درباره ى عقل و معقول و  ــام هركدام و س دانش ها و مراتب و اقس
ــخن درباره ى حس و محسوس و سخن درباره ى درجه دانستنى ها و  س
ــخن درباره ى حد و دليل و علت و معارضه و قياس و نظر و اجتهاد  س
ــاهده چنين مباحثى در يك كتاب تاريخ  ــت...8». در ابتداى امر، مش اس
عمومى كمى غيرمنتظره، شگفت انگيز و منحصر به فرد به نظر مى رسد. 
ــالمى اختصاص يافته است،  ــفه اس زيرا اين فصل تمامًا به مباحث فلس
ولى دقت در اوضاع و احوال جهان اسالم در سده چهارم يا به قول آدام 
ــالمى، كه قرن بحث و جدل، ِخردگرايى، الحاد،  ــانس اس ِمتز قرن رنس
ــه، تأويل، تميز حق و باطل و... بود، درك گنجاندن  چنين فصلى  زندق

را در آغاز يك كتاب تاريِخ متعلق به قرن چهارم آسان تر مى كند.
ــده با داليل برهانى و حجت هاى  ــات آفريدگار و يكتايى آفرينن «در اثب
ناگزيركننده»، «در صفات بارى تعالى و اسماء او و اين كه اعتقاد درباره ى 
ــد» و«در تثبيت رسالت و ايجاب نبوت»  قول و فعل او چگونه بايد باش
عناوين فصول دوم تا چهارم است. در اين سه فصل كه بيشتر به حوزه 
الهيات و علم كالم مربوط است، ابتدا با نقل آراى «ارباب ملل و نحل» 
ــيارى از  ــوم كه بس ــپس در فصل س به اثبات بارى تعالى مى پردازد، س
ــامل مى شود، مجموعه  مفاهيم و اصطالحات حوزه الهيات و كالم را ش
بسيار مهمى از عقايد كالمى مسلمانان و ديگر مذاهب و ِفرقى را كه با 
مسلمانان بحث و گفت وگوى فلسفى داشتند بررسى مى كند و در نهايت 

به مسأله رسالت و نبوت و وحى مى پردازد.
ــول پنجم تا هفتم كتاب به بحث پيرامون آفرينش گيتى و حدوِث   فص
ــاير فرق و ملل اختصاص يافته  ــتى و جهان شناسى مسلمانان و س هس
است. ارزش اساسى اين بخش از كتاب در مباحث و موضوعات تطبيقى 
ــالمى  ــمندان همه فرق اس ــت. مؤلف نه تنها آراء و عقايد انديش آن اس
ــلمان را پيرامون  ــيارى از آراء متفكران غيرمس ــر كرده، بلكه بس را ذك
آفرينش و چرايى و چگونگى آنان آورده است. خواننده در اين قسمت از 
كتاب با انديشه هاى و آراء يونانيان، ثنويان، حّرانيان، مانويان، يهوديان، 
ــى از ذكر آراء اهل  ــنا مى شود. حتى مقدس ــيحيان و زردشتيان آش مس
ــت. بحث از  ــز در باب آفرينش خوددارى نورزيده اس ــاد و زندقه ني الح
ــا خداوند نيازى به  ــود كه اصًال آي ــش «چرايى» خلقت آغاز مى ش پرس
ــود از براهين  ــف در البالى مباحث خ ــت يا نه. مؤل ــن كارى داش چني
ــفى و معرفت شناسى نيز بهره برده است كه كامًال واضح و مبرهن  فلس
ــت.  در  ــت متأثر از فضاى علمىـ  فرهنگى قرن چهارم  هجرى اس اس
ــى بحثى در باب مفهوم «دنيا» دارد كه اساسًا  پايان فصل هفتم، مقدس
دنيا چيست؟ در اين قسمت، وى تعاريف بسيارى را از دنيا ارائه مى دهد 
ــياطين و تعداد عوالم هستى  و نيز آفريده هاى قبل از آدم و پريان و ش
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را به تفصيل بيان مى كند. 
فصل هشتم كتاب با عنوان «در ظهور آدم و پراكنده شدن فرزندان آن» 
ــان را به تصوير مى كشد مباحث كتاب از اين جا  پيدايش و آفرينش انس
كم كم رنگ تاريخى به خود مى گيرد. زيرا تقريبًا تمامى تواريخ عمومى 
از خلقت آدم آغاز مى شوند. مقدسى در اين فصل ابتدا از فالسفه يونانى 
آغاز مى كند و بعد به آراى اهل هند و اهل اسالم پيرامون چندوچون و 

چرايى و چگونگى آفرينش انسان مى پردازد.
ــتن جهان... و  ــپرى گش «در يادكرد فتنه ها و كواين و قيام قيامت و س
وجوب رستاخيز» عنوان فصل نهم كتاب است كه در باب آخرت شناسى، 
ــا و نابودى جهان و  ــتاخيز و قيامت، مهدويت، عمر دني ــانه هاى رس نش
ضرورت حشر و بعث است. بررسى تطبيقى آراء گذشتگان در اين فصل 
نيز نمودى آشكار دارد. اهل سند و هند، اهل چين، ايرانيان، اهل بابِل، 
ــه آراء آنان مورد نقد و نظر قرار  ــتند ك يونانيان و... از ملل و نحلى هس
ــكل گيرى «نشوريات» در اسالم و  ــت. فصل نهم از لحاظ ش گرفته اس
ــم، يكى از  ــالمى و موضوع مهدويت و ميسيانيس تمدن ايران عصر اس

خواندنى ترين فصول كتاب است. 
ــود  ــًال وارد مباحث تاريخى مى ش ــف كام ــم كتاب، مؤل ــل ده در فص
ــن فصل كه نوعى  ــى در اي ــه «يادكرِد پيامبران» مى پردازد. مقدس و ب
ــل قديم و تطبيق  ــه تواريخ پيامبران الهى و مل ــت، ب قصص االنبياء اس
شخصيت هاى تاريخى (براى نمونه هرمس و ادريس، ضحاك و نمرود 
ــتان هاى ملل مختلف (براى نمونه  ــليمان و جمشيد) و تطبيق داس و س
ــوام گوناگون را درباره ى  ــردازد. همچنين آراء اق ــامى و ايرانى) مى پ س
مسأله نبوت و پيامبرى بيان مى كند. از جمله، عقايد ايرانيان را در مورد 
ــه پيامبرى كه پس از زردتشت در  ــت و نبوت به آفريد و س نبوت زردتش

ميان آنان ظهور كرده اند ذكر مى كند. 
ــس از مقدمه اى كوتاه از  ــت كه پ ــل يازدهم ويژه تاريخ ايران اس  فص
ــروع مى شود. در آغاز اين فصل، ابياتى از منظومه مسعودى  آفريدون ش
ــفيعى كدكنى  ــد كه به قول دكتر ش ــى نقل مى كن ــروزى را به فارس م
ــه آغازين زبان فارسى9» است.  ــند بازمانده از اين حماس «گويا تنها س
ــاطير تطبيقى از مشخصه هاى اصلى اين فصل  بحث مؤلف در باب اس
است. عالوه بر اين فصل، بخش درخورتوجهى از مباحث كتاب به ذكر 
عقايد ايرانيان باستان پيرامون مباحث گوناگون اختصاص دارد كه خود 

مقدسى از علما و دانشمندان ايرانى و زردتشتى شنيده و ديده است. 
 فصل دوازدهم در «يادكرِد اديان» و «ملل و نحل» است. خواننده در اين 
فصل تقريباً مى تواند از تمامى ِفرق و نحله هاى موجود عصر مؤلف از قبيِل 
ُمعّطله كه همان زنادقه و مالحده اند، باطنيه، حّرانيان، ثنويان، بت پرستان، 

زردتشتيان، اهل كتاب، خرمدينان و.. اطالعات سودمندى كسب كند. 
 سيزدهمين فصل كتاب به جغرافياى تاريخى اختصاص دارد و در باب 
«چگونگى  درياها و رودخانه ها و شگفتى هاى زمين و آفرينش» است. 
ــاب عرب» عنوان فصل چهاردهم كتاب است. مباحث  «در يادكرد انس
ــرب جاهلى و قبايل  ــر و موجز در تاريخ ع ــن كتاب، مرورى مختص اي

و«اّيام» آنها است. 
فصول پانزدهم تا هجدهم كتاب به زادروز، منشاء، بعثت، نبوت، زندگى 
ــاص دارد و از اين حيث يكى از  ــاران پيامبر(ص) اختص ــاب و ي و اصح
منابع درخور توجه تاريخ صدر اسالم است. بنابر احتمال مصحح محترم 

ــت از كتاب هايى چون  ــن فصول احتماًال تلخيص گونه اى اس كتاب، اي
سيره ابن هشام، واقدى و كتاب المعارف ابن قتيبه10. 

«در مقاالت اهل اسالم» عنوان نوزدهمين فصل آفرينش و تاريخ است. 
ــامل مجموعه  ــن فصل از مهم ترين و جذاب ترين فصول كتاب و ش اي
كاملى از ملل و نحل اهل اسالم است. مقدسى ابتدا چهار منشاء اصلى 
اختالف ميان مسلمانان صدر اسالم را برمى شمرد و معتقد است كه اين 
ــلمانان بود. اول امامت بعد از رسول،  چهار دليل، عامل اصلى تفرقه مس
دوم چگونگى پيكار با اهل رّده در روزگار خالفت ابوبكر، سوم ماجراى 
ــه  قتل عثمان و چهارم خالفت على (ع) و خروج طلحه و زبير و عايش
بر على و جنگ جمل. پس  از اين مقدمه، او به شيعه مى پردازد و سى 
ــرد و آن ها را در دو گروه عمدة زيديه  ــيعيان را نام مى ب و دو فرقه از ش
ــپس خوارج، ُمّشبهه، معتزله، مرجئه، ُمَجّبره،  و اماميه جاى مى  دهد. س

صوفيه و اصحاب حديث را نيز به همين ترتيب برمى شمارد. 
ــت و دوم كتاب، در يادكرِد خالفت  ــتم، بيست و يكم و بيس فصل بيس
ــدين، امويان و عباسيان تا روزگار مؤلف يعنى تا سال 355  خلفاى راش
ــه فصل نيز در مورد تاريخ ايران داراى اهميت فراوان  ــت. اين س ق اس
است؛ به ويژه در مورد شكست يزدگرد سوم، داستان كربال، ظهور دولت 

عباسى و خروج ابومسلم و ماجراى برمكيان.
ــه اى دكتر كدكنى بر آفرينش  ــالوه بر متن كتاب، مقدمه 125صفح ع
ــايانى به خواننده  ــز ارزش وااليى برخوردار دارد و كمك ش ــخ ني و تاري
ــى و همچنين فهم بهتر متن كتاب  ــى از زندگى و تفكر مقدس در آگاه

خواهد كرد. 
 البدء و التاريخ را نخستين بار كلمان هوار در فاصله سال هاى 1899-
ــر كرد كه البته چاپ  ــش جلد منتش 1919 ميالدى به زبان عربى در ش
ــى اين كتاب مزيت هاى فراوانى  ــطى بود و چاپ و ترجمه فارس متوس

نسبت به چاپ هوار دارد. 
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