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نگاه ابوریحان بیرونی (د444 .ه.ق ).به تاریخ ایرران باترنان برا رزر ا
رویکردهای تیاتی محض و معطوف به قدرت ،خصلنی فرهنگی -اننقرادی
به خود رفنه اتت .چنین بینشی ،محصول چند عامل مهم ،همچرون ترنره
فنمان ایران رایی در این دوره و تمایزات رویکردی ر روششناخنی بیرن
تاریخی ابوریحان بوده اتت .متئله اصلی پژوه

حاضرر ،تحلیرل و تییرین

این خصلتهای چند انه در روایت ابوریحان بیرونی ا تاریخ ایران باترنان
اتت.
ننایج پژوه

نشان می دهد ،رویکرد فرهنگی ابوریحان به تاریخ باتنانی

ایران هم جنیههای اتطورهشناخنی و هم ابعاد تاریخی آن را به شریوهای دور
ا جانبداری و تعصب در برمی یرد و نگرشهای فقر تیاترت محرور و
معطوف به قدرت را در نظام تاریخنگاری ایرانی ر اتالمی به چال
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و ترانجام دریچهای نو نتیت به با خوانی مجدد این دوره ا تراریخ ایرران
می شاید که خودآ اه یا ناخودآ اه ،خادم متئله هویت ایرانی شده اتت.

کلیدواژگان :ابوریحان بیرونی ،ایرران باسراان ،اراریخنگرار ایرانری ،اراریخنگرار
اسالمی ،ااریخنگر .
 .1مقدمه

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی ( 447-267ه.ق ).در یکی از نواحی کاث خوارزم (خریوه
کرنونی) مراولد شد و برا حدود چند دهه ،یکری از ممر اررین ماککرران ،داننرمندان و
عالمان ایران به ویژه جغرافیا شرقی آن بود .اجربه زندگی احر لروا حکومر هرا
محلی مممی ه چون زیاریان و غزنویان ،حضور در هندوساان ،موقعی علمری و جایگراه
رفیع در دانش ها و علوم زمان ،او را در زمره شخصی ها اأثیرگراار در فضرا فکرر ،
فرهنگی و علمی ایران در این دوره قرار داده بود.

1

نگارش کاابها ماعدد ه چون الاکمی  ،آثار الباقیه ،قانون مسعود  ،احقیق ماللمند
و غیره به نحو بازااب بینش علمی ،فرهنگی و ااریخی ابوریحان به شمار مریرونرد .برا
وجود این در آنچه که به بینش ااریخی و مربوط میشود ،چن انداز اراریخی ابوریحران
بیرونی اس که موقعی گکامانی ویژها در فضا فکر  -فرهنگی این دوره دارد .ایرن
موقعی گکامانی ااریخنگرانه بیش از هر مؤلکها  ،اح اأثیر اغییر زاویه دید و دگرگونی
در چن اندازها ااریخی طیکی از مورخان از سیاس و قدرت به فرهنگ قرار گرفاه بود.
عطف اوجه به فرهنگ برا نخساین بار از جانر نسر اول مورخران ایرانری ماننرد
مسعود (د 246 .ه.ق ).و یعقوبی (د 784 .ه.ق ).در قال برخی ارواریخ عمرومی یرا آثرار
 .1حموی ،معجم االدبا ،ج ،5ص2335؛ تبریزی ،المشاطة الفهرست ،ص87؛ صفا ،احووال و ثاوار
بیرونی ،ص.21
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موضوعی مورد اأم قرار گرفاه بود .آنچه که این گروه از ااریخ نگاران انجام میدادنرد در
واقع ،االشی بود به منظور برجساه ساخان دیگر ابعاد و وجوه حیات اجامراعی -فرهنگری
مردمان در دیگر کانونها جغرافیایی داخ یا خارج از قلمرو اسالمی.
این بینش و نگرش در ااریخ نگار و ااریخ نگر ابوریحان بیرونی نیز ،خود را نمایران
ساخ و منظر نگاه و به ااریخ پیش از اسالم ایرران را احر ارأثیر قررار داد و بره آن
وجمی فرهنگی بخنید .این بینش و نگرش مامایز ،آگاهانه یرا ناآگاهانره ،فرهنرگ را در
صدر مینناند ،بره احرو ت و اغییررات آن واکرنش ننران مریداد و بره آن ،بره مبابره
دس آوردها مم بنر می نگریس که نقنری کلیرد در حیرات جمعری آنهرا ایکرا
میکرد.
در چنین چن انداز  ،آنچه برا ابوریحان به مبابه یک مسئله مطرح برود ،احرو ت
سیاسی ااریخ ایران قب از اسالم نبود ،بلکه میراث فرهنگی آن ،شام آیینها ،جننهرا،
آداب و رسوم ،باورها ،ساخاارها اقویمی ،بنیان سالها و اوجه به اسطورههرا ایرانیران
بررود .چنررین رویکرررد  ،برردون ایررنکرره خصررلای براررر جویانرره پیرردا کنررد در بیننرری
اطبیقی -مقایسها  ،فم و احلی سن هرا فرهنگری ایرانیران را در کرانون اوجمرات
قرار میداد.
در این پژوهش ،هدف این اس که با امرکز بر میراث ااریخنگارانه ابوریحان بیرونری،
وجوه فرهنگی آن در پیوند با ااریخ باساانی ایران مورد واکاو قرار گیرد .ه چنرین ،ایرن
مدعا به آزمون گااشاه شود که رویکرد فرهنگی ابوریحان به ااریخ ایران پیش از اسرالم،
ضمن اأثیرپایر از فضا گکامرانی -فرهنگری موجرود ،فصرلی نرو و مامرایز در درون
گکامان ااریخنگار ایرانی -اسالمی گنود که در نایجه آن ،فرهنگ بره جرا سیاسر
میننس و بر ابعاد آن به مبابه میراث پراهمی بنر و ضررورای اجامراعی -اراریخی
اأکید میشد.
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 .2پیشینه پژوهش

درباره وجوه مخالف و مانوع اندینهها ااریخنگارانره ابوریحران بیرونری ،پرژوهشهرا
محدود انجام شده اس  .در پارها از این پژوهشها ،ااریخنگرار ابوریحران و برخری
روش ها و رویکردها مندرج در آن مورد پرسش قرار گرفاه اس  .حاجی بابایی در مقالره
رویکرد و شیوه ااریخ نگار ابوریحان بیرونی با اکیه بر اآلثار الباقیه االش کرده اس برا
بررسری روشهرا و رویکردهررا پژوهنری ابوریحران در مطالعررات اراریخی ،ممر ارررین
مؤلکهها موجود در نظام ااریخنگار و ااریخنگر و را بررسی کند .در این پرژوهش،
هدف ،بینار امرکز بر نظام روششناخای بیرونی بوده اس و به احلی محاوایی آثار و
از بعد فرهنگی و جایگاه آن در مطالعات ااریخ باساانی ایران کمار اوجه شده اس .

ه چنین ،شجر قاس خیلی ،آقاجر و دیگران در مقالها با عنوان نگررش هرویای
ابوریحان بیرونی برر ایرن براور هسراند کره در میانره دو بعرد از هویر ایررانمدارانره و
اسالمگرایانه و اأثیراای که این دو بعد هویای بر مجاد ت و گکامانهرا هرویای قررون
نخساین بر جا نماده اس  ،ابوریحان و نگرشها فکر  -ااریخی و را مریاروان در
ذی مکموم اسالم گرایی جا داد؛ زیرا و با نقد صریح اراریخ باسراانی ایرران در برخری
جاها به روشنی از هوی ایرانی خود ،چن پوشی کرده اس و آشکارا هویای ،غیر از هوی
اسالمی را برناافاه اس .
از دید نویسندگان مقاله حاضر ،چنین رویکرد قاب نقد اس و محاوا این مقاله ننان
خواهد داد که فرهنگ ایرانی در چه گساره قاب اوجمی در انگارهها ااریخنگارانه ابوریحان
مطرح شده اس و این مورخ چگونه ابعاد از هوی باساانی ایران را در کانون اوجره قررار
داده اس که پیش از و از جان هیچ مورخ دیگر مورد اوجه قرار نگرفاه بود.
در پارها دیگر از این پژوهشها ،فقط روششناسیها و در حوزه مطالعات علوم انسانی

مورد ارزی ابی قرار گرفاه اس  .به عنوان نمونه ،فاطمه جعکرنیا در پژهنی با عنوان رویکرد دینری
ابوریحان و اأثیر آن در پژوهشها علمی در این زمینه بره احقیرق دربراره ابوریحران پرداخاره
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اس  .به هر حال ،منخص اس که در هیچ یک از پژوهشها پینین ،ااریخنگرار ابوریحران
بیرونی از منظر بازخوانی فرهنگی ااریخ باساانی ایران مورد واکاو قرار نگرفاه اس .
 .3تأثیر بسترهای گفتمانی بر زیستجهان فرهنگی ابوریحان بیرونی

آیا میاوان رهیاف ها فرهنگی مندرج در آرا و آثار ابوریحان را خرارج از اأثیرپرایر هرا
گکامانی معاصر و  ،احلی و ابیین نمود؟ بسار احو ت ااریخی با امامی ظرفی هایی کره
در زمینه وجود گکامان ها سیاسی ،هویای و فرهنگی و به بیان دیگر ،دایره دره انیردها
از مناسبات دانش و قردرت از خرود ننران مریدهرد ،1آفررینش هرر مانری را در دو سرو
اأثیرپایر و اأثیرگاار بر جریانها گکامانی ه عصر خود مینناند .چنین رویکرد در
سایه ایجاد نگرش ها نو در نقد ماون و پدید آمدن مکاهی پراهمیای میسر میگرردد 7کره
 .1چنین دیدگاهی را میشل فوکو برای نخستین بار مطرح کرد .از نظر فوکو ،تاریخ محصول روابط
پیچیده درون گفتمانهای متفاوت شامل گفتمانهای هنری ،سیاسی ،فرهنگی ،علمی و غیره اسوت.
از نظر فوکو ،هر دوره تاریخی ،نظام یا اپیستمه خاص خوود را دارد کوه در لالوب زبوان و گفتوار
متناسب با خود بروز میکند (فوکو ،نظم گفتار درس افتتاحی در کلژدو فرانس ،ص .)11
 .2این مفهوم تاریخگرایی نو ) (New Historicismمکتبی در نظریه ادبوی اسوت کوه در دهوه
هشتاد لرن بیستم میالدی بر پایه اندیشه های اسوتیون گرینبلوت ادیوب ثمریکوایی شوکل گرفوت.
گرینبلت اعتقاد دارد باید به نوتاریخیگری به مثابه نوعی خوانش متن نگریست و نه یو

مکتوب

نقد .لویی مونتروز یکی از منتقدان برجسته این رویکرد نقد ادبی معتقد است که نوتاریخی گری بور
تاریخیت متن و بر متنیت تاریخ تأکید میکند (مکاریو  ،دانوشناموه نظریوههوای ادبوی معاصور،
ص)441؛ هدف تاریخگرایان نو از مطالعه ثاار ادبوی دورانهوای گونواگون تواریخ ،ثشکارسوازی
روابط لدرت و برساختهای اجتماعی و ایدئولوژیکی هر دوره تاریخی است .از دیدگاه ثنان ،هیچ
تفاوتی میان متون ادبی و غیرادبی وجود ندارد .ثن ها میکوشند گونهای از تفسیر انتقوادی را ارائوه
دهند که روابط لدرت را به منزله مهم ترین بافت موجود در متون گوناگون بررسوی موی کنود و در
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مان را بر خالف رویکردها سنای ،اأوی پایر و اکسیرپایر میداند و هر مانی را در پیوند و
اراباط با دایرها در ه انیده از گکامانها فعال یا به گوشه رانده شده قاب فم میداند.

1

در چنین اکسیر از ماون ،نویسرنده و اثرر هر برآینرد فضرا گکامران فرهنگری و
ایدئولوژیک دوره خود هساند و ه بخنی از فرآیند آن گکامان مسلط را انکی میدهند.
به این معنا که نویسنده و اثر ،ه زمان پارها از گکامان و ااریخ هساند 7.بر اساس چنین
دیدگاهی ،رویکرد فرهنگی ابوریحان به ااریخ باساانی ایران ،پرده از برخری ضررورتهرا،
نیازها ،اأثیرپایر ها و اأثیرگاار ها در باف گکامانی فرهنگی این دوره بر مریدارد کره
نویسنده به صورای آگاهانه یا ناآگاهانه از آن اأثیر پایرفاه اسر و برر آن ارأثیر گااشراه
اس  .بر اساس چنین پیشفرضی ،اندینه ،آثار ،زندگی و کارنامه ابوریحان در درون یرک
کلی زمانی وسیعار معنا پیدا می یابد کره ویژگری برارز و برجسراه آن ،احرو ت علمری،
فرهنگی ،سیاسی و اجاماعی بود.

2

والع ،متن را فضایی می بینند که در ثن ،روابط لدرت ،خود را ثشکار موی کنود (صوادلیه« ،تواریخ
گرایی نوین و ماتریالیسم فرهنگی» ،مجله ایران فرهنگی ،ش  ،4388ص.)12

 .1ساسانی« ،ادبیات تطبیقی و تاریخگرایی نو :نقدی بر ترانههای ای ایران و هویوت مون» ،مجلوه
ادبیات تطبیقی ،ش  ،11ص.81
 .2بابازاده فومشی و ثدینهپور« ،خوانش متفاوت متون کالسی

فارسی در پرتو تاریخگرایی نوو»،

متن پژوهی ادبی ،ش  ،33ص.11
 .3درباره وجوه اهمیت این دوره تاریخی فراوان سخن گفته شده است و پویایی فرهنگی ،علمی و
سیاسی حاکم برثن با جزئیات تمام بررسی شده است .به عنوان نمونه ،برخی از این دوره کوتاه بوا
عنوان میان پرده ایرانی با تأکید بر نقش ایرانیان در این رونق تمدنی نام می برند (ر.ک :به ثدام متز،
تمدن اسالمی در لرن چهارم هجری) .برخی دیگر نیز ،کارنامه علمی -فرهنگی برثمده از این دوره
تاریخی با محوریت ایرانیان را کم نظیر میدانند (ن.ک :زرین کوب ،کارنامه اسالم).
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در واقع میاوان اأکید کرد که محاوا آثار ااریخی در این بازه زمانی ننان مریدهرد
که بازخوانی مجدد ااریخ ایران باساان از منظرر سیاسری بره عنروان یکری از ممر اررین
رکنها منروعی بخش و هوی بخش ایرانیان ،مورد اوجه برود .نگراهی مخاصرر بره
محاوا مم ارین آثار مکاوب این دوره ننان میدهد که ایران باسراان در گسراره قابر
اأم و شگک انگیز با امامی ویژگیها اسطوره شرناخای ،حماسری و اراریخی آن ،از
جان بزرگارین مورخان ،دبیران و نخبگان فرهنگی این دوره در حال بازآفرینی بود.
برا نمونه ،طبر چند جلد نخس اثر بزرگ خود را به ااریخ باساانی ایران اخاصاص
داده اس  1.برا مورخانی مانند مسعود و یعقوبی نیز اخاصاص دادن فصولی از آثار خود
به ااریخ سیاسی ایران باساان ،امر عاد و پایرفانی به شمار میآمد 7.اکسیر طبرر از
جان برخی فقما ماوراء النمر به فارسی برگردانده شرد و اراریخ برزرگ ایرن مرورخ برا
محوری ااریخ ایران به زبان فارسی از جان ابوعلی محمد بلعمی (د 262 .ه.ق ).دوباره به
نگارش در آمد.

2

ه چنین ،ابوعلی مسکویه (د471 .ه.ق ).ااریخ باساانی ایران در کانون اوجره خرویش
قرار داد و از آن به گمان خود ،آنچه را که اجارب عملی و انسانی در حوزههرا مخالرف
بود برا نس ها بعد اساخراج میکرد 4.اهمی این مسئله برا خانردان کوچرک آل
زیار (424-216ه.ق ).به گونها بود که نگارش قابوسنامه در دورهها آخرر حیرات ایرن
خاندان ،لبریز از آموزهها عملی ،اخالقی و فرهنگری برود کره رینرههرایی باسراانی در
 .1طبری ،تاریخ الرسل و الملوک ،ج ،1ص .4-1
 .2یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج ،1ص 211-113؛ مسعودی ،مروج الوههب و معوادن الجووهر ،ج،1
ص .237-215
 .3بلعمی ،تاریخ بلعمی ،مقدمه.
 .4مسکویه ،تجارب االمم ،ج ،1ص .3-1
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ااریخ ایران داش و در دربار غزنه نیرز ،فارسریگرویی شراعران و نگرارش آثرار اراریخی
برجساه به زبان فارسی مانند زین ا خبار ،ااریخ ثعالبی و اراریخ بیمقری سرنای فرهنگری
به شمار میآمد.
در چنین فضایی ،فرهنگ و سیاس ایران باساان به کمک زبان و روایای نو ،بازآفرینی
میشد .فرآیند که هوی ایرانی ،مکموم کانونی و گکامانساز آن بود و به درسای از آن با
عنوان ایرانگرایی فرهنگی نام برده شده اس  .بر ایرن اسراس ،ویژگری عمردها کره در
جم اعریف ایرانگرایی فرهنگی از آن میاوان یراد کررد ،قرارگررفان اراریخ باسراانی و
اساطیر ایران به عنوان دال مرکز یک خرده گکامان در بازخوانی فرهنگی ایران اس
که در قال روایاری سیاسری از عررمد پیررندادیان (حردود  1178-2463ق.م ).ارا دوره
ساسانیان (776-641م ).در آثار ااریخی بیان میشود.

1

 .4وجوه مختلف فرهنگ ایران باستان در تاریخنگاری ابوریحان بیرونی

آنچه در اینجا به مبابه رویکرد یا چن انداز فرهنگی مورد اوجه قرار میگیرد در واقع امام
اجزا ،ارکان ،مؤلکهها و عناصر اس که در اعاریکی که از مکموم فرهنگ به دس آمرده
اس  ،میاوان رصد نمود .به عنوان نمونه ،برخی ماککران ،فرهنگ را مجموعه پیچیدها
از دانش ها ،باورها ،هنرها ،قوانین ،اخالقیات ،عادات و هرچه که فرد با بمره گررفان از آن
به عنوان عضو از جامعه خویش شناخاه میشود ،اعریف می کننرد و آن را شرام هنرر،
ادبیات ،عل  ،آفرینشها ،فلسکه و دین میدانند 7.به صورت کلی در امامی اعاریکی کره از
مکموم فرهنگ به دس آمده اس  ،فرهنگ به مبابه شاکلها درهر انیرده از مکراهیمی
 .1صیامیان گرجی «،تبارشناسی ایران گرایی فرهنگی در سنت تاریخ نگاری اسالمی  -ایرانی توا
عهد تیموری» ،مطالعات تاریخ اسالم ،ش  ،3ص.5
 .2گیدنز ،جامعه شناسی ،ص33؛ اسمیت ،درثمدی بر نظریه فرهنگی ،ص .13-15
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ه چون عل  ،ایمان ،هنر ،اخالقیات ،قانون ،سن و سایر اساعدادها و عادتهایی که یرک
انسان به عنوان عضو از جامعه کس میکند ،اعریف شده اس .

1

آنچه در این اعاریف از مکموم فرهنگ باید مورد اوجه قرار گیرد ،این اس که هر از
جنبه مصادیق ،ه دره انیده بودن اجزا فرهنگ و ه از منظر قابلی ها و کارکردها
آن در جم پاسخ دادن به برخی از پرسشها ،نیازهرا و ضررورتهرا بنیرادین بنرر در
منظومه ااریخ نگار ابوریحان بیرونی و در بازخوانی ااریخ باساانی ایران ،نمرود آشرکار
دارد .در واقع ،بیرونی اوانس ثاب کند که افکار ،عقایرد و یرا فرهنرگ ملر هر ماننرد
حوادث و رویدادها معمول ااریخی می اواند مورد مطالعه و مناهده محقق قررار گیررد.

7

بر این اساس ،غال روای ها و گزارشها ابوریحان از ایران باساان ،خصرلای فرهنگری
دارند.
ه چنین ،ماهی فرهنگی این چن انداز ااریخی به صرورای ناخودآگراه در پیونرد برا
باف گکامانی موجود قرار میگیرد و در عین حال ،نسب به پرارها از کرنشگرر هرا
هویای -فرهنگی ایرانیران ،رهیرافای اناقراد  -اطبیقری را در خرود مسراار دارد .چنرین
راهبرد  ،عالوه بر برجساه ساز مکموم فرهنگ در این منظومه ااریخنگارانره ،سرشرای
عالمانه ،احقیقی و به دور از اعص به روای ها و درباره وجوه فرهنگ باساانی ایرران
میبخند .این دغدغه فرهنگی ،خواه آنجا که از جننها ،اعیاد ،آداب و رسوم و باورهرا
ملی ایرانیان سخن به میان میآید و خرواه آنجرا کره پرا اعاقرادات دینری و باورهرا
هسایشناخای ،ساخاار اقوی ها و بنیان مبدأها ااریخی صحب میشود ،قاب منراهده
اس .
 .1صاحبی ،مناسبات دین و فرهنگ در جامعه ایران ،ص441-431؛ روحاالمینی ،زمینه فرهنوگ
شناسی ،ص.11
 .2ثزاد ارمکی ،اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان (از فارابی تا ابن خلدون) ،ص.185
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 .1-4اعیاد باستانی ایرانیان در تاریخنگاری ابوریحان بیرونی

االش برا فم ماهی  ،چیسای و کارکرد اعیاد و جننها در ایران باساان ،اقروی را
به مبابه دس آورد یا نماد برساخاه ایرانیان در کانون اوجهها مینناند .در واقع در بینش
احلیلی ابوریحان ،اقوی  ،فراار از خصل سال شمارگونه آن ،بازاابنده وضعیای فرهنگری،
اجاماعی و سیاسی اس  .بدین معنا که اندینه و ذهنی حاک بر انظی اقوی را مسئلها
سیاسی و در خدم پویایی ،احرک و شاد اجاماعی در این دوره قلمداد میکند .بنابراین،
اقوی به مبابه سند رسمی و سیاسی ،نمایانگر نوعی جمانبینی و ایدئولوژ ویژه اس
که کارکرد آن ،اح اأثیر نماد سیاس  ،پا را فراار از اقسی بند ها ریاضیاای و علمری
میگاارد و به عرصها برا اأکید بر پاره ا باورها و هنجارها در ساخاار اجاماعی ابدی
میشود .ابوریحان بیرونی در این باره مینویسد:
برخی اعیاد و روزهاي بزرگ كه پادشهاها و بزرگها ديه ،آ را وضه
كردند تا موجب شادمانی و فرح ب وسیل كسب حمد و ثنها و دوسهيی و دعهاي
خیر مردم شوند .پادشاها براي توده مردم رسومی قرار دادند ك آنا نیز بيوانند
در چنی ،سروري شركت كنند .اي ،عیدها يكی از اسبابی است كه تنگهی روزي
فقرا را ب يك زندگی مفرح و فراخ مبهد مهیسهازد و آرزوههاي نیازمنهدا را
بر میآورد.

1

نمونها از این اعیاد ،نوروز اس که اقوی باساانی را احر ارأثیر قررار داده اسر .
ابوریحان با اأکید بر جایگاه نوروز در این اقوی  ،هر جمرانبینری نمکاره در پنر آن را
میکاود و ه نسب به برخی ابعاد آن ،رویکرد اناقاد دارد .او در این باره مینویسد:
بنا بر عقیده ايرانیا در اي ،روز بود ك خداوند جها را آفريد پس از مدتی
 .1بیرونی ،ثاار البالیه عن لرون الخالیه ،ص.324
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ك ساك ،بودند و آ ها را ب گردش درآورد و سيارگا را پس از چندي ميوقف
گردانید و گفي اند خداوند عالم سفلی را در اي ،روز آفريد و كیهومر در ايه،
روز ب شاهی رسید و اي ،روز جش ،او بود ك ب معناي عید او است.

1

او در ادامه این بررسیها مینویسد:
برخی از علماي ايرا می گويند سبب اي ،ك اي ،روز را نهوروز مهی نامنهد ايه،
است ك در ايام تهمور

صائب آشكار شدند و چهو جمشهید به پادشهاهی رسهید

دي ،را تجريد نمود و اي ،عمه بسهیار بهزرگ به نظهر آمهد و آ روز را كه روز
تازهاي بود جمشید عید گرفت اگرچ پیش از اي ،هم نوروز بزرگ و معظم بود.

2

در ادامه ،خرافات و باورها عامیانه در نزد ایرانیان را در براب ایرن عیرد برزرگ نقر
میکند و در این باره مینویسد:
دانندهگا نیرنگها میگويند هر كس بامهداد نهوروز پهیش از آ كه سهن،
بگويد س مرتب عس بچشد و س پاره موم دود كند از هر دردي شفا میيابد.

3

عالوه بر نوروز ،اعداد دیگر از جننها معروف ایرانیان نیز از جان ابوریحان نقر
شده اس  .او به بحث درباره آنها میپردازد و مینویسد:
ارديبهشت گا و آ عیدي است از جانب ايرانیا و چهو ايه ،لفه بهر دو
قسم است معناي آ اي ،است راسيی بهيهر اسهت .خردادگها جشه ،نیلهوفر در
خرداد ماه عید تیرگا مردادگا شهريورگا عید مهرگا رامروز يا مهرگها
بزرگ عید آبانگا آذر عید يا آذر جش ،و غیره.
 .1همان ،ص.325
 .2همان ،ص.328
 .3همان.
 .4همان ،ص.333

4
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آنچه در این اوصیکات با اهمی به نظر میرسد ،اوجه ابوریحان به منبع و مأخا خبرر
اس  .او اشاره می کند که منبع این اخبار ،موبدان و بازماندگان ایرانی هساند که هنروز در
این زمان (قرن4ه.ق ).بر آیین زرانای باقی ماندهاند 1.ه چنین ،ابوریحان در ضمن بیران
اعیاد یمود و نصارا ،اشاره هایی به اقلی ها ماهبی در سرزمین خراسان کمن دارد که در
نوع خود بینظیر اس  .او در این باره مینویسد:
از جمل اعیاد نصاراي ايرانی يكی جش ،گ است در خوارزم .روز چهارم ايهار
همی ،جش ،گ ب روش جديدي در خراسا روز پانزدهم ايار ب پا میشود.

2

 .2-4بنیانهای دینی -اعتقادی ایرانیان باستان در تااریخنگااری ابوریحاان باه مثاباه
مؤلفهای فرهنگی

ابوریحان در آثار الباقیه ،حج قاب اوجمی از اثر خرود را بره موضروع ادیران و ابعراد،
اشاراکات و افاراقات ادیان مخالف اخاصراص داده اسر  .اشراره ابوریحران بره پیرامبران
دروغررین در میرران اقرروام گونرراگون ،ظمررور مررانی (د724 .م 2).و مررزدک (د421 .م).

4

 .1همان.
 .2همان ،ص.218-213
 .3فیلسوف ،شاعر ،نویسنده ،پزش  ،نگارگر و بنیانگهار ثیین مانوی .او از پدر و موادری ایرانوی
در نزدیکی تیسفون متولد شد .ثیینی که بنیان گهاشت ،جغرافیای وسیعی را در شرق و غرب تحت
تأایر لرار داد .شاپور یکم ساسانی با پهیرش دعوت او ،اجازه تبلیغ و ترویج مههب موانوی را در
ایران داد ،اما پس از مدتی ،تحت تأایر نفوذ روحانیان زرتشتی به طرز فجیعی ،اعودام شود (ر.ک:

ابنندیم ،الفهرست ،ص 572؛ بیرونی ،ثاارالبالیه عن لرون الخالیه ،ص 231؛ کریستنسون ،تواریخ
ایران در زمان ساسانیان ،ص .)234
 .4اصالحگر اجتماعی و کنشگر مههبی ایرانی در عصر ساسانیان .او در دوره پادشواهی لبواد یکوم،
فرلهای مههبی بنیاد نهواد و بوه تبلیوغ ثن پرداخوت .جنوبش او ،تحوت توأایر تحووالت اجتمواعی،

التصادی و سیاسی دوره ساسانی ،سریع رشد کرد ،اما گستردگی ثن ،سرانجام مخالفت روحانیوت
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و ظمور دساه ا از پیامبران دروغین پس از رحل پیرامبر
اس .

802

از نمونرههرا ایرن مروارد

1

در فرازهایی از این نگرش ااریخی -فرهنگی به جریانها دینی ایرران باسراان ،و
به خوبی به احلی جنبه هایی از دین زرانای می پردازد و در پاره ا از آموزه ها دینری و
باورها معاقدان به این دین با دیده اردید مینگرد و در این باره مینویسد:
زرتشت فرزند سفیدتوما ظهور كرد و او از مهردم آذربايجها بهود .عقیهده
زرتشيیا اي ،است ك زرتشت از سقف ايوانی در بلخ هنگام نیمروز از آسهما
ب زمی ،فرود آمد و سقف بر او شكافت و بر گشياسب ك در خواب نیمروز بود
وارد شد و او را ب كیش خود و ب ايما ب خداوند و تسبیح و تقهديس او و به
كفر نسبت ب پرسيش و اطاعت شیطا و نیهز به فرمها بهرداري از پادشهاها و
اصالح طبیعت و نكاح انساب دعوت نمود.

2

ابوریحان پس از بیان گزارشها ماکاوت درباره مح اولد زران با اطبیق آنهرا و
سنجش صح و سق این نق گزارش ها به این نایجه می رسد که زرانر آذربایجرانی
بود 2.در ادامه ،ابوریحان در اعاقاد برخی ایرانیان درباره احیا دین زران پس از سرقوط
ساسانیان ،اناقاد را وارد میداند و درباره اینکه چرا دوره پادشاهان آلبویه بمارین زمان در
زرتشتی و نهاد پادشاهی را به همراه ثورد و سرانجام به شکلی سوریع و بوه شودت سورکوب شود

(ر.ک :بلعمی ،تاریخ بلعمی ،ص 138؛ شهرستانی ،ملل و نحل ،ص422؛ بیرونی ،ثاار البالیوه عون
لرون الخالیه ،ص .)311
 .1همان171 ،؛ مینوی ،بررسیهایی درباره زندگی ابوریحان بیرونی به مناسوبت هوزاره والدت او،
ص .135
 .2بیرونی ،ثاار البالیه عن لرون الخالیه ،ص .317-311
 .3همان.
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جم احیا آیین زرانای پرس از ساسرانیان برگزیرده شرده اسر  ،اردیرد مریکنرد .او
در این باره مینویسد:
نمی دانم چرا دولت ديلم را برگزيدند با آ ك داللت انيقا ممر ب مثلث آتش
بر دولت عباسیا ك دولت خراسانی و شرقی است ظاهر تر است و ب عالوه چه
بنی عباس و چ آ بوي از تجديد دولت ايرانیا و از اعاده ديه ،ايشها بسهیار
دور بودند.

1

ادیان ایرانیان باساان از منظر دیگر نیز از جان ابوریحان مورد بررسری و کنکراش
قرار گرفاه اس  .در این نگرش ،ابوریحان با نگاهی ااریخی ،عقایرد و باورهرا ایرانیران
شرقی را قب از ظمور زران با مردمان هند منارک میداند و در این باره مینویسد:
ب سابق ايام خراسا و فارس و عراق و موص تا حوالی شام بر آيی ،آنا
(برهمنا و شمنا ) بوده اند تا ب آ گاه ك سياره زرتشت از آذربايجا درخشهید
و گشياسب و پور او اسفنديار آ آيی ،را ب قهر و صلح در بالد خاور و بهاخير
پیدا كند از چی ،تا روم آتشكده ها افكند و بدي ،طريق شمنا جالي وط ،كردند
و اي ،آغاز جدايی ما بود از سهوي خراسها تها ظههور اسهالم و سهقو دولهت
فارس.

2

مطالعه در باب آرا و اندینه ها مانی ،بخنی دیگر از نگرش ااریخی و هویای ابوریحان
به ااریخ ادیان و مااه را به خود اخاصاص میدهد .در ایرن جرا ماننرد دیگرر بخرشهرا
ااریخ نگار بیرونی ،هیچ گونه اعص و یا رد و قبول این اندینه در نزد او وجود ندارد .بلکره
این امر االشی اس از جان ابوریحان به منظور شناخای بمار و شکافار از این دین و پیامبر
 .1همان.
 .2بیرونی ،تحقیق ماللهند ،ص.111
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آن .بنابر اشاره خود ابوریحان در کااب فمرس  ،و آثار مانی مانند سِکر الجِبابره ،کِنز ا حیا،
صُبح الیقین ،الاأسیس ،ا نجی و شاپورگان را که همگی در قررن دوم و سروم هجرر بره
عربی نق شده بودند ،خوانده بود و اخاصاراای از آنها ارای داده بود.

1

ابوریحان منااق بود ،مانی را اح هر شرایطی بنناسد و بداند که این مرد کیسر ؟
و چه گکاه اس ؟ که اندیش مند مانند راز  ،کیش او را پایرفاه اس و عالوه برر ایرن،
پیش از و  ،بسیار از ماککران پیرو مانی بوده اند .اا این که سرانجام به کاراب هرا و
دس رسی پیدا کرد و در مسائ ااریخی اساکاده فراوانی از این آثار نمود 7.در میان این آثار
می اوان به کااب شاپورگان اشاره کرد .این اولین کاابی اسر کره پرس از قیرام اردشریر
(آوری 774م ).نوشاه شد و به شاپور اول ( 740 -727م ).اقدی گردید .بیرونی بره اولرد
مانی در باب  ،ااریخ آغاز حرک او و فاصله میان اسکندر و اردشیر که بنا بره گکاره مرانی
 422سال اس اوجه میکند.

2

ه چنین ،ابوریحان برخی از القاب و سن هایی را که به مانی منصوب شده اسر  ،رد
می کند و حقیق آن را اا آن جا که در اوان دارد بازگو می نماید .و در بیران نمونره ا از
اامامات وارده به مانی مینویسد:
نق شده است ك هر يك از مانويا خادمی اَمرَد و خوشرو دارنهد امها تها
آ جا ك م ،از كياب هاي مانی دريافي ام ب چنهی ،مهوردي برخهورد نكهرده ام و
حيی سیرت مانی با اي ،عقیده منالف است.

4

 .1همو ،فهرست کتب رازی ،ص .38
 .2همو ،ثاار البالیه عن لرون الخالیه ،مقدمه.

 .3همو ،فهرست کتب رازی ،ص 38؛ محمودثبادی ،امپراتوری ساسانی در گزارش هوای تواریخی
اسالمی و غربی ،ص .233
 .4بیرونی ،ثاار البالیه عن لرون الخالیه ،ص .311-317
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 .3-4سلسلههای باستانی ایاران از اساروره تاا تااریخ و بازتااد ن در تااریخنگااری
فرهنگی ابوریحان بیرونی

ابوریحان به نسب سایر مورخان که ه عصر یا پس از و دس بره نگرارش اراریخ
زدند رویکرد ماکاوتار و اناقاد ار در باب ااریخ ایران باساان ااخاذ کرده اس  .او پس
از شرحی کوااه در باب پیدایش مَنی ،مَنیانه 1و کیومرث ،انسان نخساین از دید ایرانیران
به این عقیده کره کیرومرث انسران نخسراین بروده اسر برا دیرده اردیرد مری نگررد و
مینویسد:
اخيالف در حكايات و اخبار مربو ب كیومر انسا را بر اي ،می انگیزاند
ك چنانچ در برخی كياب ها هست تصديق كند ك كیهومر انسها او نبهوده
است و بلك او كامرب ،يافث ب ،نوح بوده است و كیهومر
دماوند بود ك كارش باال گرفت.

سها خهورده اي در

2

پس از این ،ابوریحان به بحث درباره القاب پادشاهان ایران میپردازد .او نخس  ،القاب
عمومی پادشاهان ایران را مانند ساسانیان ،شاهنناه و کسر  ،ملروک جبرال و طبرسراان
 .1نخستین جُفت بشر در تاریخ اساطیری ایران که پس از کشته شدن کیومرث به دست اهریمن از
نطفه او بر زمین ریختند .مشی و مشیانه از ثغاز بر روی زمین زاده میشوند و هیچ گناه نخسوتینی
مرتکب نشدهاند و وظیفه دارند جهان را از شر اهریمن برهانند .مشیه و مشیانه دارای هفوت جفوت
فرزند می شوند و هر جفتی ی

نر و ی

ماده است .هر کدام از جفت ها با هم ثمیزش موی کننود و

روانه یکی از هفت کشور می شوند .از ثنان فرزندان دیگری به وجود می ثینود و نسول بشور اداموه
مییابد .ثیودامن و مشیانه در صد سالگی میمیرند .فرزندان ثیودامن و مشیانه ثغاز و مبدأ بسیاری

از نژادهای گوناگون را در بر می گیرند (ر.ک :کریستنسن ،نمونههای نخسوتین انسوان و نخسوتین
شهریار ،ص .)17-2
 .2بیرونی ،ثاار البالیه عن لرون الخالیه ،ص .35
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اِصکَمبُد ،ملوک دماوند مُصَمِغان و غیره بیان می کند 1.اقسی بند ابوریحران دربراره ایرن
بخش از ااریخ ایران به این صورت اس که از سه قسرم  .1از انسران اول ارا اسرکندر،
مرک از پیندادیان ،ملکوک ایالن و کیانیان؛  .7از اسکندر اا ساسانیان و  .2از ساسرانیان
اا اسالم در این دوره یاد میکند.
در هر یک از بخشها این اقسی بند  ،ابوریحان با ارسی جدولهایی ،نام یک یک
پادشاهان را همراه با مدت سلطن آنها بیان میکند .اسامی پدران و اجداد هر یک از این
افراد و عمده ارین حادثه دوران اینان ،دیگر مطال این بخش را انکی می دهرد 7.ایرن
بخش از ااریخ نگار ابوریحان مانند دیگر بخرش هرا اراریخ نگرار و برا رویکررد
اطبیقی همراه اس  .به صورای که او ابادا روای ها و جدولهرایی از حمرزه اصرکمانی (د.
 240یا  260ه.ق ).و از نسخه ها ماعدد نق می کند و در اناما با اطبیق این جدول ها برا
ه  ،نظر خود را بیان مینماید.

2

اوصیف القاب پادشاهان سلسلهها ایرانری و دلیر اشرامار ایرن پادشراهان بره ایرن
القاب در نگاه ابوریحان به ااریخ باسراان ایرران دیرده مری شرود .ابوریحران در ایرن براره
میگوید:
فقط پادشاها ايرا بودند ك هر كدام لقبهی خها

داشهيند و ديگهر ملهو

اگرچ داراي القاب هسيند ولی اي ،القاب راج ب نوع ايشها اسهت نه شهن
آنا .

4

 .1همان ،ص.231
 .2همان ،ص.235

 .3همان ،ص 233؛ مینوی ،بررسی هایی درباره زندگی ابوریحان بیرونی به مناسبت هوزاره والدت
او ،ص .171
 .4بیرونی ،ثاار البالیه عن لرون الخالیه ،ص .142
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درسای احقیقات ابوریحان درباره این دوره ااریخی امر اس که او بارها به آن اشاره
میکند و در این باره مینویسد:
گاهی اي ،قسم از تواريخ را ك ما بیا می كنیم در كياب هاي سیر و تهواريخ
بر خالف آ ديده می شهود ولهی آنچه را كه مه ،در ايه ،كيهاب وارد نمهودم
نزديك تري ،اقوا بود ك مح اجماع و اتفاق اصحاب تاريخ اسهت و در كيهاب
حمزه اصفهانی ك نام آ را كياب اليواريخ تبار االمم م ،قضی منهم و مه ،عبهر
گذاشي است طور ديگري يافيم.

1

 .5هخامنشیان در تاریخنگاری ابوریحان بیرونی

عالوه بر نق اسامی پادشاهان سلسله ها باساانی ایران به همراه سال هایی که حکومر
کردنررد در جرردولهررایی مخصرروص ،ابوریحرران در دو مررورد دربرراره ارراریخ هخامننرریان،
گزارش هایی را نق می کند که یکی درباره افسانه ذوالقرنین و دیگر در باب حکر کانالی
در مصر به دس داریوش اس  .ابوریحان درباره ذوالقرنین و اخبار مربوط به آن مینویسد:
از قص هاي ذوالقرنی ،و كارهاي او در قرآ حكايت شده اسهت و ههر كهس
آيات مربو ب او را بنواند خواهد دانست ك آنچ از اي ،آيات بر میآيد ايه،
است ك او مردي قوي صالح و شجاع بود و خداونهد به او قهدرتی و سهلطنيی
بزرگ بنشیده بود.

2

بیرونی در ادامه به طرح این سؤال میپردازد که آیا اسکندر یونانی ،همران ذوالقررنین
در قرآن اس یا خیر؟ 2اناقاد ابوریحران نسرب بره نسر هرا سراخاگی و ارأثیر کره
 .1همان ،ص.144
 .2همان ،ص .33-51
 .3همان.
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دوسایها در ااخاذ مواضع ماکاوت ایجاد میکنند ،و را به این نایجه میرساند که در باب
ذوالقرنین نمی اوان با قاطعی سخن گک و نباید اناظار حقیق از این خبر داش  1.اشاره
دیگر ابوریحان در باب ااریخ دوره هخامننی ،ایجاد ارعه یرا کانرال میران بحرر احمرر و
مدیارانه اس  .او در این باره مینویسد:
حفر كانا و ترع اي ك بحر احمر را ب درياي شهام ميصه نمهود از آثهار
داريوش شاهنشاه هنامنشی است.

2

 .6اشكانیان در تاریخنگاری بیرونی

به لحاظ آگاهی ااریخی ،دوره اشکانی از دورهها ااریخی ایران اس که کمارین اطرالع
درباره آنها و چگونگی حکوم آنها در دس اس  .این در حالی اس که مدت حکوم
پادشاهان این سلسله بیش از چمرار قررن بروده اسر  .ابوریحران برا برراهین مسراحک
می کوشد ،دلی این بی اوجمی را روشن کند و اطالعات بینرار را از طریرق محاسربات
نجومی از این سلسله به دس دهد .او در این باره مینویسد:
قسم دوم از تاريخ ايرا از آغاز اسكندر است تا قیام اردشیر ب ،بابك و در
اي ،مدت ملو الطوايف؛ يعنی ملوكی ك اسهكندر ايشها را در بهالد مفيوحه
خويش حكومت داده بود و هیچ كهدام از يكهديگر فرمها نمهی بردنهد حكومهت
می كردند و دوره سلطنت اشكانیا ك بالد عراق و مهاه؛ يعنهی جبها را مالهك
شدند و اينا يكی از ملو الطوايف بودند و ديگر ايشا را اطاعهت نكردنهد و
فقط براي اي ،ك از خانواده ايرا بودند ايشها را تعظهیم و تكهريم مهی نمودنهد.
 .1همان ،ص .33-35
 .2بیرونی ،تحدید نهایات االماکن ،ص.33
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چنا ك سرسلسل ايشا اشك ب ،اشكا بود ك لقب افغور شاه داشت.

1

بیرونی درباره الاقاطی که میان این سلسله با دوره اسرکندر در میران مورخران ااکراق
افااده اس  ،مینویسد:
برخی از مورخا ايرا میا سلطنت اسكندر و اولی ،پادشاه اشهكانی را به
هم ميص نمودنهد و يهك نقصها فاحشهی روي داد و نیهز برخهی ديگهر بهدو
شناسايی حقیقت اي ،اقوا را ب هم منلو نمودند و م ،آنچه را كه از گفيه
ايشا واقف شده ام براي خوانندگا حكايت می كنم و ب انهدازه طاقهت خهود در
اصالح فساد ابطا باط و تحقیق حق اجيهاد و كوشش مینمايم.

2

بیرونی پس از مطالعه ،احقیق فراوان و آزمایش راه ها گونراگون بررا رسریدن بره
حقیقای در باب سلسله اشکانیان ،انما راه درس را مراجعه به کااب شاهپورگان اثر مرانی
میداند و در این باره مینویسد:
در باب اي ،دوره يك طرف اي ،تاريخ؛ يعنی طرف مقيدم غلب اسكندر بهر
ايرا است و طرف ميأخر آ قیام اردشیر ب ،بابك است و بیرو آورد سلطنت
از دست اشكانیا ك بر ما معلوم است .اما میان ايه ،دو تهاريخ بهر مها مجههو
خواهد ماند .اگرچ از روي عق نمی توا مدت پادشاهی هر يك از اشهكانیا و
ديگر ملو الطوايف و كمیت عهدد اشناصهی را كه به سهلطنت قیهام كردنهد
دانست می بايد آ را در نق بجويیم و در نق هم مشاهده شد ك چ اخيالفهاتی
موجود است .با اي ،وجود تمام اي ،اقوام را ب كنار می گذاريم و تر می كنیم و
در تصحیح آ از كياب مانی ك ب شاهپورگا معروف است بهره می بريم؛ زيهرا
 .1همو ،ثاار البالیه عن لرون الخالیه ،ص .155-154
 .2همان ،ص .155
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اي ،كياب از میا كياب هاي ايرانیا پس از قیهام اردشهیر نوشهي شهده اسهت و
مانی از كسانی است ك دروغ را حرام می داند و به تهاريخ سهاخي ،ههم نیهازي
نداشي است.

1

پس از اوضیحاای که ابوریحان درباره چگرونگی دسر یرابی دقیرق بره مردت زمران
حکوم اشکانیان میآورد ،دلی مغنوش و مغکرول مانردن اراریخ آنهرا را در اقرداماای
میداند که پادشاهان ساسانی بر علیه آنان انجام میدادند .او در این باره مینویسد:
ساسانیا پس از آ ك از شر اسكندر و اشكانیا فارغ البا و آسوده خاطر
شدند ب تاريخ نويسی مشغو شدند و در نيیج آنچ را ك خود دوست داشهيند
در اي ،تواريخ جاي دادند و آنچ را ك ماي بدنامی میپنداشيند حذف نمودند.

2

عالوه بر این ،ابوریحان آشکاه بودن اموال ایرانیان و پراکنده بودن آنها را به واسرطه
عااب ها اسکندر و جاننینان او که باعث غاف ماندن ایرانیان از این امور گنر  ،دلیر
دیگر در مغنوش ماندن ااریخ این سلسله میداند و اضافه میکند:
علت ديگر اي ،است ك اسكندر هرچ از علوم مرغهوب و صهناي بهدي در
ايرا يافت هم را طعم آتش گردانید .حيی مقدار زيادي كيهاب ههاي دينهی را
سوزاند و بناهاي رفی را خراب كرد و آتش زد.

3

بحث دیگر ابوریحان درباره ااریخ اشکانیان ،اناقاد اس که به مورخران هر عصرر
خویش و نسب به مواضع آن ها در موضوع ااریخ اشکانیان دارد .یکری از ایرن مورخران،
مورخی با نام کسرو اس که مأخا حمزه اصکمانی در نق اخبار ااریخ ایران باساان بوده
 .1همان ،ص .131-151
 .2همان ،ص .182
 .3همان.
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اس  .بیرونی درباره ضعف کار این دو مورخ به شیوه ا دقیرق ،اسراد ل هرا ایرن دو را
ناقص میداند و مینویسد:
چو كسروي ب اضطرابی ك در دو قسم اخیر تاريخ است وقوف يافت كار
بسیار بزرگی كرد ك ما آ را شگفت انگیز می دانهیم و آ كهار ايه ،اسهت كه
دويست و شصت سا از مدت سلطنت اشكانیا كم كرد.

1

بیرونی در نمای  ،پس از اناقاد از حمزه اصکمانی که مطال خویش را از کسررو نقر
کرده اس با طرح پرسنی به پژوهش در این باره پایان میدهد .او در این پرسش میگوید:
اي كاش! میدانسيم ك چرا اي ،مدت را از دوره سلطنت ساسانیا كهم كهرد
و از اشكانیا چشم پوشید با آ ك تاريخ اشكانیا ب عللی مغشوش است؟

2

بر این اساس ،یکی از نکات بسیار مممی که مورد اوجه این مورخ گاه شمار بوده اس ،
موضوع اصحیح اشاباه دوران حکوم اشکانیان اس  .عملی که ساسانیان برا دور شدن
از زمان انحطاط ،بنا بر گکاه زران بدان دس زدند و نیمی از دوران سلطن اشکانیان را
کاساند و در اخری آثارشان کوشیدند .بیگمان ،بیرونی یکی از موفرقاررین نویسرندگان
اسالمی اس که زمان درس سلطن اشکانیان را از ااریخنگار رسمی ساسانی اساخراج
نموده اس و آن را به آیندگان واگاار کرده اس .

2

 .7ساسانیان در تاریخنگاری ابوریحان بیرونی

گزارش رویدادها دوره ساسانیان در چند مورد در ااریخ نگار ابوریحان بیرونری بازاراب
داشاه اس  .الباه ،این گزارش ها به غیر از مطال فصول مربوط بره اعیراد و جنرن هرا
 .1همان.
 .2همان.
 .3محمودثبادی ،امپراتوری ساسانی در گزارشهای تاریخی اسالمی و غربی ،ص .223
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ایران باساان درباره این قسم از ااریخ ایران اس  .بحث در باب مغنروش و یرا روشرن
بودن این بخش از ااریخ ،رویکرد اناقاد به محاوا آثار به جا مانده از دوره ساسرانیان و
اشاره به قیام مزدک از مطالبی اس که بیرونی به صرورت مسراقی در براب اراریخ دوره
ساسانی بیان میکند.
ابوریحان همان اسلوب دقیق و شیوها را که در روشن نمودن دوره ااریخ اشکانی بره
کار میبندد درباره ااریخ دوره ساسانی نیز به کار میبرد و در این باره مینویسد:
اي ،قسم از تاريخ هم از آنچ ب قسم او عارض شهده اسهت سهالم نیسهت
ولی يگان فرق اي ،است ك اي ،عیب در ايام ساسانیا ؛ يعنی قسم سوم از تاريخ
باسيانی ايرا كمير است.

1

از دیگر مطال ابوریحان در این بخش ،اناقاد اس که به محاوا برخی آثار مربوط
به ااریخ ساسانیان داشاه اس  .دیدگاه بسیار دقیق و احلی گر بیرونی نسب به محاروا
خداینامه ها ،چنان روشن و اناقاد اس که مایه حیرت می گردد .ابوریحان منابعی را کره
درباره اعیاد ایرانی عمد ساسانی سخن گکاه اند نسخه ها سراخاگی ،فاسرد و غیرر قابر
اعاماد به شمار میآورد و منابع زرانای مانند نوشاهها زادویه بن شاهویه ،خورشرید برن
زیار اصکمانی و محمد بن بمرام مطیار را بسیار مورد اعاماد و قاب اوجه میداند .ه چنین،
گسارش نکوذ زنادقه از دیگر رویدادهایی اس که ابوریحان در بحث از ااریخ دوره ساسانی
به آن میپردازد و درباره آن مینویسد:
مانوي را ب صورت مجاز زندق می گويند و فرق باطنیه را در اسهالم نیهز
چنی ،می نامند.؛ زيرا اي ،دو دسي در توصیف خداونهد به صهفاتی و در تأويه
ظواهر ب مزديك شبی هسيند.

2

 .1بیرونی ،ثاار البالیه عن لرون الخالیه ،ص .133
 .2همان ،ص.111
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 .8نتیجه

این پژوهش االشی بود در جم اثبات یا رد این فرضیه کره اراریخنگرار ابوریحران در
آنچه که به بازخوانی ااریخ باساانی ایران اراباط پیردا مریکنرد دارا وجروه و رویکررد
فرهنگی اس و این بینش ااریخنگارانه ،برخالف رویکررد اغلر مورخران هر عصرر و
نسب به ااریخ باساانی ایران که در االش بودند اا احو ت سیاسی و معطوف به قردرت
این دوره زمانی را بازااب دهند ،آشکارا صبغها فرهنگی داش و در االش بود اا آگاهانه
یا ناآگاهانه با امرکز بر بخشها فراموش شده ااریخ باساانی ایران به صورای آشرکار و
نمان ،خادم مسئله هوی ملی ایرانیان باشد.
دس آورد اصلی پژوهش حاضر این اس که ااریخ نگار ابوریحران بیرونری احر
اأثیر فضا گکامانی ،ضرورتها و نیازها فرهنگی -هویای معاصر با و قرار گرفاره
اس و پیش از این که معطوف به بازااب احو ت سیاسری باشرد ،فرهنرگ را برر صردر
ننانده اس  .ه چنین میکوشد اا بخشها مغکول مانده یرا کمارر مرورد اوجره قررار
گرفاه ااریخ باساانی ایران را در کانون اوجمات قرار دهد .در چنین خواننی ،فرهنگ در
کلی معنایی آن که جننها ،آیینها ،ادیان ،باورها اسطوره شناخای ،مبدأها اراریخ،
اقوی ها و امور از این دس را در بر میگرف در ااریخنگار و ااریخنگر ابوریحان
برجساه گردیده اس .
ه چنین منخص شد که ااریخ باساانی ایران در همان نظ سلسلها شرناخاه شرده
آن و با امامی ویژگیها اسطوره شناخای و ااریخی آن در منظومه ااریخنگارانه ابوریحان
مورد اأم و پرسش قرار گرفاه اسر و معطروف بره جانر نروعی اسراقالل و دور از
گرایشها جان دارانه هویای -قومی شده اس که ایرن امرر دسر آورد قابر اوجره
و برآیند علمی و اناقاد به همرراه دارد .عرالوه برر ایرن ،منرخص شرد کره رویکررد
فرهنگی ابوریحان به ااریخ باسراانی ایرران ارا حردود رویکردهرا سیاسر محرور در
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مطالعات ااریخ باساانی ایران در جریان ااریخنگار قرون نخساین را بره چرالش کنریده
اس و اوجمات را معطوف به حوزههایی کرده اس که به مبابره ضررورتهرا و نیازهرا
هویای ایرانیان همواره مطرح بودند و در دوره معاصر ابوریحان به عنوان یکی از مم ارین
چالشها هویای ایرانیان در کانون اوجمات قرار داشاند.
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