تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی؛
با تأکید بر رویکرد اجتماعی او
مجتبی خلیفه
ستاره غفاری بیجار
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چکیده
توانایی های ابوریحان در علوم طبیعهی شخصهیت تهاریخنگهار او را تحهتالشهعا قهرار
داده است .در میان آثار متعدد وی ،اآلثار الباقیة و تحقیق ماللهند دو کتابی هستند کهه بها
نگاهی نو به تاریخ نگاشته شده اند .از آنجا که ابوریحان جهء معهدود دانشهمندان علهوم
تجربی است کهه بهه تهاریخنگهاری حرفهه ای پرداختهه ،تحلیهل جنبههههای گونهاگون
تاریخنگاری وی ضروری مینماید .ههدف ا هلی در ایهن مقالهه واکهاوی رویکردههای
ابور یحان در نگارش تهاریخ و بررسهی چگهونگی روش تهاریخنگهاری او اسهت .در ایهن
بررسی ،رویکردهای اجتماعی ،تبیینی-انتقادی ،و اعتقادی در تهاریخنگهاری بیرونهی ،بها
مطالعه و تحلیل آثار وی ،واکهاوی شهده اسهت .ابوریحهان ،بها دوری از سیاسهتزدگهی،
جنبه های اجتماعی و فرهنگی تهاریخ را بهه نمهایش گذاشهته اسهت .او بها عقلگرایهی و
تجربهمحوری ،تبیین و انتقاد را به تاریخنگاری وارد کردهاست.
کلیدواژهها :ابوریحان بیرونی ،تاریخنگاری اسالمی ،اآلثار الباقیة ،تحقیق ماللهند.

 .1استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند (نویسنده مسئول).
 .2کارشنا ارشد تاریخ ایران دوره اسالمی دانشگاه بیرجندsetare.ghaffaribijar@gmail.com .
تاریخ پذیرش97/09/25 :
تاریخ دریافت97/07/18 :
mkhalifeh@birjand.ac.ir
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فصلنامه علمی ی پژوهشی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397
لفحات 51 - 27

تاریخنگاری ایرانی-اسالمی در سده های چهارم و پنجم ،دستخوش تحوالت شگرفی
در حوز روش ،محتوا ،و زبان شد .این تحوالت نتایج تغیییرات سیاسیی و اجتمیاعی،
بهویژه در سرزمین های شرقی خالفت ،و مترثر از تشیکیل حکومیتهیای نیمیهمسیتقل
ایرانی و ترک بود .متعاقب ایینهیا ،تیاریخنگیاری از قیمومیت علیم حیدیث و سیلطۀ
محدّا -مورخان خارج شد و دبیران ،منشیان ،و ادیبان ،با حذ

روش اسینادی ،بیه آن

پرداختند .هم زمان ،در میانۀ عصر طالیی و شکوفایی علمی در جهان اسالم ،دانشمندانی
مانند بوعلی سینا و ابوریحان بیرونی ظهور کردند.
ابوریحان ب یرونی یکی از دانشمندان چنددانشی سد پنجم هجری بود که ازجمله بیه
تاریخ و نگارش آن می پرداخت .وی ،در این دان  ،متمایز از دیگر مورخان همعصرش
بود .بیرونی بر هر دو حوز علیوم طبیعیی و انسیانی تسیلّط داشیت؛ آثیاری کیه او در
موضوعات گوناگون این دو دسته نگاشته ،گواه این سخن است .سد چهیارم بیه بعید،
عصر سیطر ادبیات بر تاریخ نگاری بوده و منشیان و دبیران عمیدهتیرین مورخیان ایین
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

دوره به شمار میآمدند .از این جهت ،تاریخنگاری بیرونی خارج از حیطۀ دبیر-مورخان
نیز قابل بررسی و تحلیل است .بیرونی ،دانشمند علوم طبیعی  ،بیا سِیمت مشیاور ،نیزد
مرمونیان (حکومت )408-385 :و سپس ،بهعنوان منجم دربار محمود (حکومیت-3۶1 :
 )421و مسعود (حکومت )432-422 :غزنوی خدمت کرد .تاریخ نگیاری او در دورهای
که می زیست ،کاماله متمایز است .اگر ویژگیهای تاریخنگاری ایرانی-اسیالمی تیا ایین
عصر را عبارت از نقلگرایی و سیاستزدگی بدانیم  ،روش بیرونی در نگارش تاریخ ،در
نقطۀ مقابل آن قرار می گیرد .تا حدی که میتوان او را مورخی نوگرا در آن مقطع زمانی

دانست .در میان آثار متعدد ابوریحان ،شیو نگارشیی دو کتیاب اآلثاار الباقیاۀ و تحقیا
ماللهند را میتوان گونههایی از تاریخنگاری دانست که از نظر روشی مختن او هستند.
اآلثااار الباقیااۀ نمونییه ای از تییاریخ گاهشییماری جهییان و تحقی ا ماللهنااد تییاریخ علییم،
28

مردمشناسی ،و دینشناسی اقوام ساکن شبهقار هند محسوب میشود.
در پژوه

حاضر پرس

اللی این است که رویکردهای اساسی ابوریحان بیرونیی
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مقدمه

رویکردهایی موضوعی ،و مبحث تبیینی-انتقیادی ،بیهمثابیه رویکیردی از حیوز روش
تاریخنگاری ،شاخن است.
تخصن ابوریحان در علوم مختلف سبب شکلگیری مطالعات متنوعی راجع به وی
شدهاست .به علیت تسیلط ابوریحیان بیر علیوم تجربیی ،شخصییت تیاریخنگیار او در
پژوه ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است .دربار اآلثار الباقیۀ و تحقی ماللهند ،ترجمۀ
انگلیسی زاخائو از این دو کتاب و مقدمههای وی بر آنها حائزاهمیت است .زاخائو در
مقدمۀ خود بر تحقی ماللهند ،تالش کرده تا سیر هندشناسی و منبعشناسی ،بهویژه منابع

سانسکریتِ ابوریحان را ،برجسته سازد .از جملۀ تحقیقات دیگیر ،بررسایهاایی درباار
ابوریحان بیرونی است که مجموعهمقاالتی است که به مناسیبت هیزار والدت او چیاپ

شده است .در این مجموعه ،مقالۀ آذرنوش با عنوان «تاریخ و فرهنا کهن ایران در اآلثار
الباقیۀ» با مبحث تاریخ نگاری ابوریحان مرتبط است .آذرنیوش در ایین پیژوه  ،روش

نگارشی و انتقادی ابوریحان و تاریخ ،افسانه ،دیین پژوهیی ،و گاهشیماری را در اآلثاار
الباقیۀ ،با ترکید بر تاریخ ایران ،بررسی کردهاست.
ابوریحان بیرونی ،تالیف ذبییح ا لیفا ،ابوریحاان بیرونای عافکاار و آرا) ،نوشیتۀ پروییز
اذکایی ،و مقدمۀ همایی بر التفهایم حائزاهمیت هستند .همچنین غالمحسیین مقیمیی در
کتاب اندیشۀ سیاسی ابوریحان بیرونای  ،با توجه به حضیور فعیال سیاسیی ابوریحیان در
دربار ابوالعبا

خوارزم شاه (حکومت407-399 :ق) ،به بررسیی شخصییت سیاسیی و

الول تفکر بیرونی در حوز سیاست پرداخته است .اما در مییان مقیاالت متعیددی کیه
دربار بیرونی نگاشته شده ،سه پژوه

مرتبط با موضوع هستند .حاجیبابایی در مقالیۀ

«رویکرد و شیو تاریخنگاری ابوریحان بیرونی» ،با بررسی الول تاریخنگاری بیرونیی،

تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی...

برای بررسی زندگی و معرفی کلی آثار و اندیشه های بیرونیی ،کتیاب احاوال و آثاار

سعی کرده تا نزدیکی اندیشههای ابوریحان و شیو او را با تاریخنگاری جدیید ،کیه بیر
تاریخ انتقادی و اجتماعی ترکید دارد ،اثبات کند .در این مقاله ،تکییۀ الیلی محقیق بیر
اآلثار الباقیۀ است و نویسنده به آرای بیرونی دربار تاریخ در سایر کتب وی ،و ازجملیه
ماللهند ،نپرداختهاست .اشرفی خیرآبادی نیز در مقالۀ «مردمشناسی ابوریحان» ،بر اسیا
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در تاریخنگاری چه بودهاست .این رویکردها در دو مبحث اجتماعی و اعتقادی ،بهعنوان

اسالمی  ،نوشتۀ یونس کرامتی نیز ،زندگانی و ابعاد مختلف شخصییت علمیی بیرونیی و
اندیشههای وی در باب هر علم را گذرا بررسی کردهاست.
بررسی رویکردهای متنوع ابوریحان در تیاریخنگیاری بیا ترکیید بیر اآلثاار الباقیاۀ و
ماللهند  ،همچنین مطالعۀ چگونگی نگرش وی به تاریخ از دریچۀ علوم تجربیی و تیاثیر
آن علوم بر تاریخ نگاری ابوریحان ،و ترکید بر رویکردهای اجتماعی او ،مهمترین وجوه
تمایز این مقاله با پژوه های پیشین است .در مقالههای پیشین ،به هر یک از اینها در
بخشی جزئی از ویژگیهای تاریخ نگاری ابوریحان ،آن هم بیا ترکیید بیر ییک اثیر وی،
پرداخته شده است .از آنجا که ابوریحان از معدود دانشمندان علوم تجربی بیوده کیه بیه
تاریخنگاری حرفه ای نیز پرداخته ،تحلیل جنبههای گوناگون تاریخنگاری وی ضیروری
مینماید.
زندگی ابوریحان

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی خوارزمی ( )440-3۶2در عنفوان جوانی به دربیار
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

خوارزمشاهیان قدیم ،معرو

به آل عراق یا آل فریغون ،پیوست و در سایۀ حمایت آل

عرا ق ،با آسودگی خاطر به تحصیل علم پرداخت (نک :سمعانی3۶3 ،؛ حمیوی2331 ،؛
بیرونی ، 30-28 ،مقدمۀ همایی) .وی مدتی را نیز در دربار آل بویه و باونیدیان حضیور
داشت .سپس به خدمت آل زیار درآمد و ظاهراه اآلثار الباقیۀ را طیی سیالهیای  390ییا
 391به شمس المعالی تقدیم کرد .در بازگشت به خوارزم ،از سال  400نیزد ابوالعبیا
مرمون بن مرمون خوارزمشاه ،در کنار بزرگانی چون ابوعلیسینا به خدمت مشغول شید.
میان ابوریحان و ابن سینا مراوداتی علمی از طریق مکاتبیاتی کیه بیین آنهیا رد و بیدل
می شده ،وجیود داشیته اسیت .در ایین زمیان ،ابوریحیان مقیام واالییی نیزد ابوالعبیا
دان

دوست داشت و از مشیاوران مخصیو

او بیود (نیک :ظهیرالیدین بیهقیی۶2 ،؛

ابنابیالیبعه20/2 ،؛ ابوالفضل بیهقی.)۶43 ،
30

پس از قتل ابوالعبا  ،سلطانمحمود غزنوی بهبهانۀ انتقام خون دامادش ،قصید فیتح
خوارزم کرد .با پیروزی لشکر غزنوی و انقراض مرمونیان در  ،408ابوریحیان در لیف

Downloaded from journal.isihistory.ir at 23:17 +0330 on Monday November 25th 2019

تحقی ماللهند به تاریخ نگاری وی پرداختهاست .مدخل «بیرونی» در دایرةالمعارف بزرگ

او با لشکر محمودی در غزوات هند و آشنایی بیا زبیان سانسیکریت ،علیوم ،عقایید ،و
فرهنا هند بود که منجر به نگارش تحقی ماللهند در  422شید (نیک :حمیوی2334 ،؛
نظامی91-89 ،؛ لفا .)53-52 ،ابوریحان بعداه نزد سلطانمسعود جایگاه ویژه ای یافیت.
یکی از دالیل این محبوبیت عالقۀ شخن سلطان به علوم مختلف و نجوم بیود (نیک:
حموی.)2333 ،
کیرده انید .ابوالفضیل بیهقیی ()۶38

مورخان پس از بیرونی ،همواره وی را سیتای

دربار او نوشتهاست« :مردی بود در ادب و فضل و هندسه و فلسفه که در عصر او چنو
دیگری نبود» .ابن عبری نیز مانند بیهقی از شخصیت علمیی ابوریحیان متعجیب بیود و
آورده است که بیرونی شخصیتی واالقدر بوده کیه در علیومی ماننید ریاضیی ،هیئیت ،و
نجوم ،در کنار علومی مانند تاریخ و جغرافیا ،تبحر داشیته و نگاشیتههیای فیراوان

در

نهایت لحّت علمی تهیه نضج یافتهاست (نک :ابنعبری.)254 ،
بینش تاریخی و روش تاریخنگاری بیرونی

کوتاهی از آن را بیهقی در تاریخ مسعودی ذکر کردهاست (نک :ابوالفضل بیهقیی،)۶39 ،
دو اثر دیگر بیرونی ،اآلثار الباقیۀ و تحقی ماللهند را میتوان تاریخنگاشته دانست .بهگفتۀ
گیب ( ،)30ابوریحان به کمک ریاضی و نجوم ،به پاالی

سالشماریها در اآلثار الباقیۀ،

بهعنوان گونهای گاهشماری پرداخته است .با وجود آنکه بسیاری از محققان ،مانند ناظم،
ماللهند را اثری تاریخی نمیدانند (نک:

6

 ،)Nazim,این کتاب تاریخی فرهنگی ،علمیی،

اجتماعی ،و مذهبی در باب هند است (نک:

86

 )Khan,و یکی از منابع مهم در مطالعیۀ

تاریخ هند ،به ویژه دربار شاهان هندوشاهی کابل ،در آن برهۀ زمانی محسوب میشیود
 .)Wink,ابوریحان در هر دو اثر ،بیین

معرفیتشیناختی

(نک :باسورا5۶ ،؛

خود نسبت به تاریخ و تاریخ نگاری را مطرح ساخته است .این بیین

در تیاریخنگیاری

307-308

تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی...

به جز کتاب المسامرة فی اخبار خوارزم ،با موضوع تیاریخ خیوارزم ،کیه تنهیا بخی

عبارت از تعریف تاریخ بهعنوان «خبر» و ذکر فوایید ،ویژگییهیا ،و آسییبشناسیی آن
است .بیرونی تاریخ را یک علم و مجموعهای از اخبار برای «دانیایی» دربیار پیشیینیان
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اسیران عازم غزنه شد و تا آخر عمر در آن زیست .مهمترین نتیجۀ این انتقیال همراهیی

بااین همه ،اذعان کرده که مشاهدات انسانی محدودیت زمانی و مکانی دارند ،اما «خبیر»
بر عامل زمان غلبه میکند .ازاینرو ،تاریخ ،بهمثابۀ «خبر» ،فایدهمند اسیت و بیهقیول او:
« اگر نبود آثاری که به همت قلم جاودانگی یافته اند ،ما را چه دانایی بود از احیوال امیم
پیشین؟» (بیرونی ،ماللهند ،ترجمۀ فارسی1 ،؛ نیز نک :همو ،متن عربی .)13 ،نیز پرسیده
که آیا انسان ذاتاه تمایلی به دانستن گذشته ندارد؟ (نک :بیرونی ،ماللهند ،ترجمۀ فارسی،
 .)13به نظر ابوریحان ،تاریخ دریچه ای برای شناخت هیر آنچیه در گذشیته روی داده و
وسیلۀ ارضای حس کنجکاوی انسان است.
ابوریحان اللیترین نقطهضعف روایت تاریخی« ،خبیر» ،را آفیت دروغ دانسیته کیه
سبب بی اعتمادی خوانند آگاه به آن میشود؛ «خبر از آنچیه کیه تحقییق آن در عیادت
جاری ممکن است ،بهگونه ای یگانه در معرض لدق وکذب است .و این هر دو بیر آن
عارض همی گردند که همّتها دیگرگوناند و ستیزه جویی بر مردمان غالب» (بیرونیی،
ماللهناد ،ترجمۀ فارسی1 ،؛ نیز نک :همو ،متن عربی .)13 ،بیرونی مسئولیت ورود دروغ
و اشتباهات را در تاریخ مستقیماه بر دوش مورخان گذاشته و انواع عوامل تاثیرگذار بیر
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

مخدوش کردن روایات را چنین برشمردهاست:
 . 1احساسییات شخصییی و تعصّییب مییورخ بییه قییوم و طبقییۀ خییوی  ،کییه سییبب
خودبزر بینی و عیبجویی از دیگران میشود.
 .2تر

و پستی طبع که باعث می شود مورخ برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی

حقایق را پنهان کند.
 .3نهادینه و ذاتی بودن دروغ در طبع مورخ « ،بدان پایه که گیویی طبیعیت او بیر آن
دروغ سرشتهاند و نتواند که جز این گوید».
 .4تقلید مورخ و جهل وی به آن ،که باعث میشود نویسینده بیه تحلییل رواییات و
لحّت آنان نپردازد و فقط نق

یک تقلیدکننده از پیشینیان را ایفا کنید (نیک :بیرونیی،

ماللهند.)14-13 ،
32
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میدانسته است .ابوریحان معتقد است که وثاقت خبر ماننید مشیاهدات عینیی نیسیت و

اخبار خوارزم ،حالل تجربیات شخصی اوست .آنگونه که خود بیرونی ابراز مییکنید،
نمی توان از راه «استدالل به معقوالت و قیا

معقول به محسو » تاریخ نگاشت ،بلکه

بایست ابتدا ذهن را از عواملی چون تعصب و هیوا و هیو

پیاک کیرد و سیپس ،بیا

بازخوانی تمامی متون و مقایسۀ آن ها ،به مقصود الیلی ،یعنیی حقیقیت ،رسیید (نیک:
بیرونی ،اآلثار الباقیۀ ،ترجمۀ فارسی ،ج؛ همان ،متن عربی« .)5 ،پس ما باید هیر کیدام از
این اخبار را که نزدیک ترین و مشهورترین است از لاحبان آن بگیریم و تا اندازهای که
میتوانیم آن را الالح کنیم» (نک :بیرونی ،اآلثار الباقیاۀ ،ترجمۀ فارسی ،د؛ همیان ،میتن
عربی .)5 ،از این حیث ،بیرونی در نقطۀ مقابل مورخان حدیثمحور و نقلگرا ،همچیون
طبری ،قرار می گیرد که قائل به نق
در آغاز تاریخ خوی

مورخ در تحلیل رویدادها و روایات نیستند .طبری

( ،)۶/1بر این نکته ترکید کرده و نوشته« :بینند کتاب ما بداند که

بنای من در آنچه آوردم و گفتهام بر راویان بودهاست ،نه حجت عقول و استنباب نفو ،
به جز اندکی .که علم اخبار گذشتگان به خبر و نقل به مترخران تواند رسید ،نه اسیتدالل
و نظر .و خبرهای گذشتگان که در کتاب ما هست و خواننده عجیب دانید ییا شینونده
ابوریحان ،بهویژه در اآلثار الباقیۀ  ،بر اسا

سیناالت متعیددی بیه پیژوه

تیاریخی

پرداخته است ،که همان مسئله محور بودن تحقیق را ،کیه امیروزه در روشهیای تحقییق
تاریخی مطرح است ،به ذهن متبادر می سازد .وی در سبب ترلیف اآلثاار الباقیاۀ نوشیته:
«یکی از ادبا از تواریخی که ملل به کار میبندند و اختالفاتی را که در الول که مبیادی
آنهاست و فروع که شهور و سالیان است و عللی که باعث اختال

شده و سایر اعیاد و

ایام مشهور که هر یک را برخی از امم استعمال میکنند از من خواست که این مسائل را
با بیان واضحی که قابل فهم باشد برای او شرح دهم» (نک :بیرونی ،اآلثاار الباقیاۀ ،میتن

تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی...

نپذیرد و لحیح نداند ،از من نیست ،بلکه از ناقالن گرفتهام و همچنان یاد کردهام».

فارسی ،ب؛ نیز نک :همان ،متن عربی.)4 ،
منابع اللی ابوریحان در دو کتاب اآلثار الباقیۀ و ماللهند به چهیار دسیته قابیلتقسییم
هستند :نخست ،مشاهدات عینی مورخ و تحقیقات میدانی؛ دوم ،شنیدهها و بیهعبیارتی،
تاریخ شفاهی؛ سوم ،منابع کتبی که شامل کتب آسمانی ،تواریخ عمومی ،خداینامیههیا،
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دوم اینکه تجربهمحوری تاریخنگاری ابوریحان ،بیهوییژه در ماللهناد و قسیمتهیایی از

درنهایت ،منابع باستان شناختی ،که تنها در یک مورد استفاده شده اسیت (بیرونیی بیرای
اثبات وجیود انسیانهیای عظییم الجثّیه در اعصیار گذشیته ،خواننیده را بیه توجیه بیه
استخوان های بزرگی از اجساد درون غارها ارجاع داده .نک :بیرونی ،اآلثار الباقیاۀ.)93 ،
این موارد تفاوت های ابوریحان را نشان میدهد و تاریخ نگاری وی را تا حدود زییادی
از تاریخنگاری سدههای میانه جدا میکند.
نکتۀ مهم در مبحث منابع ،تسلط ابوریحان بر چندین زبیان اسیت .بیا ایین توانیایی،
بیرونی قادر بود تا منابع دسته اول و دیدهنشده ای را که سایر مورخان توانایی استفاده از
آن ها را نداشتند ،به کار گیرد .وی بیرای بییان عقایید یهودییان و مسییحیان بیه تفسییر
جمالت عبری و سریانی پرداختهاست (نک :همان .)22-21 ،ابوریحیان از کتیب التیین
نیز بهره برده است ،هرچند به نظر می رسد او توانایی خواندن زبان یونیانی ییا التیین را
نداشته و از ترجمههای عربی نوشته های بیه ایین زبیانهیا اسیتفاده کیردهاسیت (نیک:
 .) Douglas, 210ابوریحان ،در مقام مترجم ،آثار متعددی از زبان سانسیکریت بیه عربیی
برگردانده است که از آن میان ،تنها سیه اثیر ماللهناد ،پااتنجلی ،و راشایکات امیروزه در
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

دستر

هستند (نک :بیرونی ،اآلثار الباقیۀ ،سی ،مقدمۀ داناسرشت).

تاریخ نگاری بیرونی را در قالب سیه رویکیرد الیلی اجتمیاعی ،تبیینیی-انتقیادی ،و
اعتقادی میتوان مورد بررسی قرار داد.
رویکرد اجتماعی ابوریحان

منظور از کاربست رویکرد اجتماعی در اینجا آن است کیه میورخ تیا چیه مییزان از
مسائل سیاسی فالله می گیرد و به امور جامعه توجه نشان میدهد .بیرایناسیا  ،ایین
رویکرد طیف گسترده ای از اطالعات ،از احوال اقتصادی جامعیه تیا فرهنیا میردم را،
شامل می شود .در این رویکرد ،اطالعاتی از انواع مراسم ،اعیاد ،شیوه و وضع زنیدگانی،
طبقات مردم ،و وضع فرهنگی آنان ،بررسی می شود .این رویکرد اجتماعی یا بهعبارتی،

34
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منابع سریانی و عبری در اآلثاار الباقیاۀ ،و منیابع سانسیکریت در ماللهناد مییشیود1؛ و

.)147-143
ابوریحان عالقۀ خالی به معرفی ملل و پیروان ادیان دیگر داشیتهاسیت .وی تمرکیز
خود را بر این موضوع قرار دادهاست .مردمشناسی نیز در آثار او شاخن است و از این
منظر ،می توان ابوریحان را با ابن خلدون مقایسه کرد .بیرونی در اآلثاار الباقیاۀ ،از حیوز
مطالعات تاریخی به محدود مطالعات مردم شناختی وارد شده است ،چنانکه ابنخلدون
نیز بحث خود را از علم تاریخ آغاز کرده و سپس به طراحی علم جدید خود ،با عنوان
«علم جامعه» یا «علم عمران» ،پرداخته است (نک :آزاد ارمکی .)28 ،در معرفی اقلیتها،
ابوریحان زمینه های پیدای

و تکوین آیینها  ،مقدسات و احکام مذهبی ،آداب پییروان،

و محلهای سکونت آنها را مورد توجه قرار دادهاست .برای نمونه ،روایتهای بیرونی
دربار حرّانیان و لابئین بینظیر است .بهگفتۀ ابوریحان (اآلثاار الباقیاۀ ،)244-243 ،در
ایران ،پادشیاهان پیشیدادی تیا زمیان ظهیور زردشیت سیتارگان و کواکیب را مقید
می شمردند .تا اینکه ایرانیان به زردشت گرویدند و باقی ماند لیابئین در حیرّان سیکنا
گزیدند .ابوریحان میافزاید لابئین مردمی هستند که به خداوند یگانه اعتقاد دارند ،ولی
دمشق است .در ادامه ،گویی بیرونی سخنان خیود را دربیار لیابئین الیالح کیرده و
حرّانیان را از لابئین تمایز داده است .او اضافه کرده که لابئین واقعی آنهایی هستند که
از حملۀ کوروش بازمانده اند و اکثرشان در واسط و سواد عراق ساکن بودهانید و گفتیه
که حرّانیان گروهی بوده اند که خود را از سال  228در دولت عباسی با عنیوان لیابئین
معرفی کرده اند تا در زمر اهل ذمه قرار گیرنید و حقیوق ایشیان مراعیات شیود (نیک:
همان .)245 ،به گفتۀ بیرونی ،لابئین در روز سه نماز داشته اند (هنگام طلوع خورشیید،
ظهر ،و شامگاهان) .روزههای متعددی نیز داشیته انید کیه فقیط بیر کاهنانشیان واجیب

تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی...

تدبیر عالم را به افالک نسبت می دهند و از آثار ایشان قبه ای در بیاالی محیراب جیامع

بوده است .نیز اعیاد زیادی داشته اند و روز هفدهم از هر ماه برای ایشان عید بودهاسیت
(نک :همانجا).
سپس بیرونی پیروان آیین شمنیسم را معرفی کردهاسیت .بیه گفتیۀ او (همیان-245 ،
 ،)24۶این مردم پی

از ظهور ادیان الهی بتپرست بودنید و بیشیتر در جنیوبشیرقی
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انسانشناسی ،قوم شناسی ،فرهنا عامیانه ،و تاریخ اقتصادی می شود (نک :موسییپیور،

خراسان آنان را شمنیان مینامیدهاند و بتخانه های آنان در مرزهیای خراسیان تیا هنید
نمایان بودهاست.
همچنین وی ،پس از شرح مبسوطی که دربار زندگی مانی و آثارش به دسیت داده،
مانویان و احکام و فِرق آنان را معرفی کردهاست .بهگفتۀ او (همیان ،)254-252 ،دوری
از حر

و شهوت ،کناره گیری از دنیا ،زهد ،اتصال روزه بیه روز دیگیر ،و لیدقه از

جملۀ احکام مانی بوده است .نیز گفته از مردمی که به مانی پیوستند ،در زمیان بیرونیی،
اقلیتی باقی مانده بوده اند که در شهرها پراکنده بودهاند .به گزارش ابوریحان ،فرقیهای از
مانویان در سمرقند به لابئین مشهور بودهاند .ابوریحان نوشته که بهطور کلیی ،مانوییان
جایگاه معینی نداشته اند ،ولی بیرون از بالد اسیالم ،بیشیتر تیرکهیای شیرقی ،چینییان،
تبتیان ،و برخی از هندیان پیرو مانی بودهاند .وی توضیحاتی نیز دربیار انجیال مانوییان

ارائه دادهاست .به گفتۀ وی ،پیروان مانی انجیل جداگانهای داشتهاند که تمامیاه بیا انجیال
مسیحیان متفاوت بوده و به اعتقاد مانویان ،انجیل لحیح همان بوده است (نک :بیرونیی،
همان ،ترجمۀ فارسی.)33 ،
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

ابوریحان در تولیف جوامع عرب پی

از اسالم ،بهویژه بازارهیای ایشیان را میورد

توجه قرار داده است .به نظر می رسد ابوریحان مهمترین فعالییت اجتمیاعی و فرهنگیی
اعراب جاهلی را همین تشکیل بازارهای متنوع در ماه های مختلف سال میدانستهاست.
براین اسا  ،پس از بیان ماه های اعراب ،به معرفی مشروح این بازارهیا پرداختیهاسیت:
دومۀ الجندل :این بازار از آغاز ربیع االول تا نیمۀ آن بر پا بوده و طریقۀ دادوسیتد در آن
با پرتاب سناریزه مشخن میشده است؛ بیازار مشیقر :از اول جمیادی االخیر شیروع
می شده و چون اعراب در آن قصد داشیته انید از دروغ دوری کننید ،بیا اشیاره معاملیه
میکرده اند؛ سوق لحار :از دهم رجب بهمدت پنج روز برپا بودهاسیت؛ بیازار رابییه و
عکا  :رابیه در حضرموت ،و عکا در نجد ،در نزدیکی عرفیات بیوده اسیت .ایین دو
بازار ،در آخر ذیالقعده همزمان برپا میشیده اسیت .عکیا بیزر تیرین بیازار عیرب

3۶

بوده است .قری  ،هوازن ،غطفان ،عقیل  ،مصطلق ،و جمعی از «مردم طبقۀ سیوم» در آن
گرد میآمده اند (نک :همان .)522 ،]138۶[ :بیرونی دربار مردم طبقۀ سوم در نوشتهاش
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زمین می زیستند .ابوریحان افزوده که باقی ایشان در هند و چین و تُغُزغُز بودهانید .اهیل

در نگاهی کلی ،تالش بیرونی برای شناساندن اقوام ،اقلیت ها ،و پیروان ادییان دیگیر
شایانتوجه است .او در این گزارشها مرزهای زمانی و مکانی اسالم را درنوردیده ،زیرا
در تواریخ عمومی تا آن قرن ،به موضوعات پیشااسالمی توجهی نمیی شید .بیرونیی بیا
نگارش کتاب تحقی ماللهند این شیو خود را تکمیل کرده است .خان نیز معتقید اسیت
روشی که ابوریحان در نگارش تاریخ هند پی

گرفته ،همان خطمشی مورخیان میدرن

است ،زیرا او تنها تاریخ سیاسی و نظامی را اسا
86

تاریخنگاری قرار ندادهاسیت (نیک:

 .)Khan,بهاینترتیب ،بیگانهستیزی در آثیار ابوریحیان بیه پیایینتیرین درجیۀ خیود

می رسد .او از این لحا  ،میان جهان اسالم و دیگری کیافر تفیاوت نمیینهید و از ایین
منظر ،شاید بتوان او را نقطۀ مقابل کسانی چون عتبی انگاشت؛ در حالی که بخ هیایی
از تاریخ یمینی را جنا هیای محمیودی در هندوسیتان تشیکیل داده ،عتبیی رغبتیی بیه
شناساندن هندیان  ،مگر در مواردی خا

و بسیار ناچیز ،ندارد (برای مثال ،در مواردی

به تولیف بتخانه های عظیم و اعتقادات هندیان دربار قلعۀ بیهیم پرداختهاست .نیک:
عتبی .)517 ،471 ،در نگ اه عتبی ،هندیان دشمنان اسالم و کافرانی بودهاند کیه بایید بیه
از جوامیع هنییدی در نوشیتۀ عتبییی بیوده اسییت .بیرخال

وی ،ابوریحییان هیدفی جییز

مردم شناسی هند نداشتهاست« :این کتاب ]ماللهند[ محاجه و لجاج نیست که حجتهای
خصم بیاورم ،بلکه کتاب حکایت است و ازاینرو سخن هندوان بدانگونیه کیه هسیت
ایراد کنم» (بیرونی ،ماللهند ،ترجمۀ فارسی4 ،؛ نییز نیک :همیان ،میتن عربیی.)1۶-15 ،
گزارش ابوریحان از جوامع هنیدی مجموعیه ای از نظیام خویشیاوندی ،ازدواج ،سینن،
طبقات اجتماعی ،و دینشناسی را شامل میشود (نک :اشرفی.)87-8۶ ،
ابوریحان ،پس از بیان اعتقادات هندیان ،در فصلی به معرفیی نیواحی مختلیف هنید
پرداخته است .او ،با ظرافتی خا

خود ،مشاهدات

را ثبت کردهاست .بخ

تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی...

دست لشکر سلطانمحمود نابود می شدند .چنین دیدگاهی مانع از ارائۀ تصویری روشن

اعظم این

اطالعات را داده های جغرافیایی تشکیل میدهند .مسیافتهیا و راههیا ،مسیاحتهیا ،و
ویژگی های توپوگرافی از این دست اطالعات هستند .دراین میان ،برخی نکیات هیم بیا
رویکرد اجتماعی ذکر شده است .برای نمونه ،بیرونی در مورد کشیمیر نوشیتهاسیت کیه
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اطالعاتی نداده و ممکن است مراد از آنها ،موالی قبایل اعراب بوده باشد.

«کتوت» ،نوعی تخت روان که توسط مردانی حمل میشده ،مینشستهاند .سپس افیزوده
که در آن نواحی ،در گذشته تعدادی از یهودیان میزیسته انید ،امیا در زمیان وی دیگیر
هندیان غریبه ها را به آن راه نمیدادهاند .نیز دربار آداب ناحیۀ کهکند ،مشهور به «جبال
بوزینگان» ،گفته است که برای میمونها برنج میپخته اند و با ساز و آواز در پیی

آنیان

قرار میدادهاند .به گفتۀ او ،این مردم معتقد بودهاند که اگر به میمونها رسییدگی نکننید،
کل ناحیه تباه میشود (نک :بیرونی ،ماللهند.)149-14۶ ،
ابوریحان آداب و اعیاد ایرانیان باستان ،یهودیان ،و مسیحیان را هم یکبهییک شیرح
داده است .دربار نوروز ،پس از بررسی ریشه هیا و دالییل پییدای

آن ،آداب و رسیوم

ایرانیان را در آن شرح داده است .آب پاشیدن به یکیدیگر ،هدییه دادن ،غسیل کیردن ،و
حلوا دادن از این آداب بیوده اسیت (نیک :بیرونیی ،اآلثاار الباقیاۀ .)2۶7-2۶4 ،بیهگفتیۀ
ابوریحان ،عید شهریور گان یا آذرجشن ،در روز چهارم شهریور ماه برگزار میشدهاست.
در این روز ،آت های بزرگی در خانهها مییافروختیهانید و بیه عبیادت خیدا مشیغول
میشده اند ،مهمانی میداده اند ،و شادی میکردهاند .ایرانیان معتقد بودهانید کیه حیرارت
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

آت

برای نباتات مفید است .در اینجا بیرونی ،به استناد سخنان موبد خورشیید ،افیزوده

که این جشن برای خوا

بوده و از روزهای معرو

ایرانیان محسوب میشیدهاسیت.

مردم تخارستان نیز ،بهدلیل تغییراتی آبوهوایی که در این روز رخ میداده ،آن را گرامی
میداشته اند .بیرونی گفته است که در زمان او و در خراسان ،ایین روز را در آغیاز پیاییز
جشن میگرفته اند و نه در شروع زمستان (نک :همان.)272 ،
همچنین در شرح آذرماه و روز اول آن ،هرمزروز ،آورده است که در این روز ،میردم
فار

رسمی داشته اند موسوم به کوسیۀ خرسیوار کیه تیا عصیر ابوریحیان در جرییان

بودهاست .بهگفتۀ او ،این رسم ،سنتی مر سوم بوده که در آن ،مردی کوسه و خندهآور در
این روز بر خری سوار میشده و چون فصل سرما فرا رسیده بوده ،پارچههای ضخیم به
دور خیود مییپیچیییده و تین خییود را چیرب میییکیرده و غییذاهای گیرم و نوشیییدنی
38

میخورده است .بادبزنی هم به دسیت میی گرفتیه ،خیود را بیاد میی زده و میردم بیه او
میخندیده اند و به او آب میپاشیده اند و گاهی بر

و یخ پرتاب میکردهاند .کوسیه از
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اهل کشمیر اسب و فیل نداشته اند و پیاده طی طریق مییکیردهانید .بزرگیان ایشیان بیر

رسم در شیراز و برخی از شهرهای فار

هنیوز رواج داشیته و حتیی شیخن کوسیه

به حکومت باج هم میدادهاست .بیهنوشیتۀ بیرونیی« ،ابوسیعید احمید بین محمید بین
عبدالجلیل مهند

برای من حکایت کرد که در شییراز دییدهاسیت میردی از نگهبانیان

دولت را که دارای ری

بلندی بود و به دنبال آن کوسۀ خرسوار روان بود و مقداری گِل

قرمز با خود داشت و به در هر خانه که چیزی نمی داد ،ایین گیل را پرتیاپ مییکیرد»
(همان.)27۶ ،
دربار پانزدهم دی ماه هم آورده کیه دیبمهیر ییا دیبگیان نامییده میی شیده و در آن،
از گِل یا خمیر مجسمههایی انسانمانند میسیاختهانید و در راهیروهیا و داالنهیا قیرار
میداده اند .البته این رسم در همان روزگار هم نزد پادشیاهان معمیول نبیوده و بیرونیی
افزوده که در زمان او ،چون این رسم به رسوم مشرکان شبیه بوده ،متیروک شیدهاسیت
(نک :همان.)278 ،
نکتۀ مهم در شیو تاریخ نگاری ابوریحان توجه وی به تمام نقیاب اییران اسیت .وی
درباب آداب و رسوم در قم و الفهان نوشته که روز  22بهمنماه را بادروز ییا بیادرود
اعیاد برگزار میکرده اند .یا آنکه گفته در الفهان ،در ایام نوروز بازاری موسوم به کژین
برپا میکرده اند و عید هم مییگرفتیه انید .تفیاوت ایین دو عیید در تعیداد روزهیای آن
بوده است؛ بادروز یک روز و کژین یک هفته به طول میانجامیده اسیت .ابوریحیان نییز
افزوده که سی ام بهمن را در الفهان ،آفریجگان مینامیدهاند کیه بیه معنیی ریخیتن آب
است .دلیل پیدای

این عید را هم آن گفته که در عهید فییروز ،خشکسیالی رخ داده و

فیروز دعاهای بسیار کرده و چون دعای وی مستجاب شیده و بیاران بارییده ،میردم از
خوشحالی بر روی هم آب میپاشیده اند و از آن زمان ،در الفهان و کل ایران ایین روز

تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی...

میگفتهاند و در نواحی قم ،این روز را عید میگرفتهاند و با شرب و لهو و رسوم دیگر

را عید گرفته اند (نک :همان .)284-283 ،همچنین دربار جشن اسفندارمذماه ،ابوریحان
گفته که در روز پینجم اسیفند برگیزار مییشیدهاسیت .بیه نوشیتۀ او ،اسیفندارمذ اییزد
روزی رسان به زمین است و نیز بر زن های عفیف و پاکدامن و نیک سیرت موکل است.
بیرونی افزوده در گذشته ،درواقع این روز عید زنان بوده و مردان در آن به زنیان هدییه
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اشرا

و ثروتمندان عطایایی دریافت میکرده است .بیرونی افزوده که در عصر او ،ایین

برگزار میشده و آن را به فارسی مردگیران مینامیدهاند (نک :همان.)285-284 ،
پس از اتمام توضیح اعیاد ایرانیان ،ابوریحیان بیه شیرح اعییاد و اییام مهیم سیغد و
خوارزم ،زادگاه خود ،پرداخته است .وی اشیاره کیرده کیه مییان ایرانییان و سیغدیان و
خوارزمیان اعیاد مشابهی وجود دارد که تنها در رسومات و نامها و ماهها با هم تفیاوت
داشته اند .مثاله نوروز سغدیان در اول ماهی به نام نوسرد قیرار داشیته کیه آن را نیوروز
میگفته اند .ابوریحان افزوده در روز بیست وهشتم این ماه ،زرتشتیان بخارا عیدی

بزر

به نام رام

آغام داشته اند که در آن ،در آتشکدهای در نزدیکی روسیتای رامی

جمیع

میشدهاند و این ،عزیزترین عید ایشان بودهاست (نک :همان.)291 ،
ابوریحان دربار سایر ملل ،مانند رومیان و قبطیان ،بی

از آنکه بیه میردم شناسیی و

بازتاب آداب آنان بپردازد ،به تقویم و ماه های ایشان و طریقیۀ محاسیبات آنهیا توجیه
نشان داده است .بخ

بزرگی از اطالعات وی در مورد رومیان و قبطیان دادههای راجع

به آب وهواشناسی و عالئم آن است و تنها اشارات کوتاهی بیه برخیی رسیومات آنیان
کرده است .ازجمله نوشته است عید زیتون در بیست وسوم تشرین آخر (نیوامبر) برگیزار
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

می شده و رومیان در آن لدقه میدادهاند .یا در همین روز از ماه نیسان (مار ) ،قبطیان
در دیر ایوب بازاری به پا مییکیرده انید (نیک :بیرونیی ،اآلثاار الباقیاۀ ،ترجمیۀ فارسیی
138۶ش.)382 :
اما بیرونی دربیار یهودییان و نصیارا ،ماننید ایرانییان ،بیا جزئییات بیشیتری سیخن
گفته است .او انواع ماه ها و اعیاد و روزهای وییژ ایشیان را ذکیر کیرده و بیرای مثیال،
نوشته است که یهودیان در عید آغاز سال نو خود ،در بوقها مییدمییدهانید و سیر کیار
نمیرفته اند .همچنین عیدی دیگر داشته انید کیه حنکیه نامییده مییشیده و هشیت روز
بوده است .این عید به معنای پاکیزگی بوده و یهودیان در آن ،در دهلییز خانیههیا چیراغ
میافروختهاند .بهگفتۀ بیرونی ،یکیی دیگیر از اعییاد مهیم یهودییان روز هامیانسیوزی
بوده است .هم چنان که او هم گفتیه ،هامیان وزییر خشایارشیا و دشیمن یهیود بیوده و
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ازاینرو ،روز مر
کتک

او را جشن میگرفتهاند و تمثالی را به نام او میساختهاند و با چوب

میزدهاند و در پایان ،آن را میسوزاندهاند (نک :همان.)43۶ ،432 ،427 ،
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میداده اند .این رسم هم تا زمان حیات ابوریحیان در الیفهان و ری و منیاطق اطیرا

و رسومات ایشان پرداخته و ازجمله گفته که در عید قلندا  ،کودکیان دور هیم جمیع
میشده اند و در کوچهها ،از خانه ای به خانۀ دیگر میرفتهاند و فریاد میزدهاند قالند ،
قالند

و در هر خانه به آن ها خیوراکی و نوشییدنی مییدادهانید (نیک :همیان.)453 ،

ابوریحان برخی دیگر از اعیاد مسیحیان ،مانند عید گل سرخ ،عید سینابل ،عیید انگیور،
عید اکلیل ،و عید سبار (روزی بوده است که در آن بیه میریم میژد بیارداری مسییح را
دادند) را هم شرح دادهاست (نک :همان.)49۶ ،
رویکرد تبیینی-انتقادی بیرونی

پژوهشگران علم تاریخ ،مانند دانشمندان رشته های دیگر ،هم به تولییف و هیم بیه
تبیین موظف اند .درواقع ،مورخان متعهد هستند که نخست به تولیف این امر بپردازنید
که در تاریخ چه رخ دادهاست (تولیف) ،و سیپس ،چراییی وقیوع پدیید میوردنظر را
توضیح دهند (تبیین) .تبیین پدیده ها و وقایع عبارت است از درک و ارائۀ توضیحی کیه
«چرا» پدیدهها و وقایع اینچنین رخ داده اند .برای جواب به این پرسی  ،پژوهشیگران
پدید موردنظر و بسته به رویکردهای هستی شناسی و معرفت شناسی ،بهیره مییگیرنید
(نک :اکبری.)88 ،
بر خال

شیو خبرنگاری کیه در آن ،اخبیار میاهیتی منفیرد و ناپیوسیته داشیتند ،در

تاریخ نگاری ابوریحان ،میان اخبار رابطۀ علّیی و معلیولی برقیرار اسیت .هرچنید خبیر
زیربنای تاریخن گاری است ،تفسیر آن و برقراری ارتباب مییان گذشیته و حیال و توجیه
به ترثیرپذیری اخبار از عوامل خارجی و حیوادا جیانبی ،روشیی اسیت کیه نگیارش
تاریخ را به تاریخنگاری تحلیلی نزدیک میکنید (نیک :ترکمنیی آذر .)122 ،ابوریحیان،

تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی...

تاریخمحور از تبیین های تاریخی ،با در نظر گرفتن موضوع تحقییق و ماهییت مسیئله و

با ترثیرپذیری از شیوههیای علیوم طبیعیی و پییروی از الیل علیّیت و بیا خردگراییی،
بییه نگییارش تییاریخ پرداختییه و ازاییینرو ،الییل تعلیییل و الییل انتقییاد ،الییولی
مهم در تاریخ نگاری او به نظر مییرسیند .بیه عقیید زاخیائو ،ابوریحیان بیهلحیا دارا
بودن شمّ مدرن و شیو انتقادیاش ،در تاریخنگاری ییک «پدییده» محسیوب مییشیود
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دربار مسیحیان نیز ،پس از اینکه ابوریحان فرقههای آنان را شرح داده ،به بیان اعییاد

تبیین های ابوریحان در تاریخنگاری را میتوان بیه دو دسیتۀ تبییینهیای تیاریخی و
تبیینهای علمی تحتترثیر علوم طبیعی تقسیم کرد .تبیین های تاریخی در آثار ابوریحان
مجموعه ای از بیان علل دور و نزدیک و چندوجهی هستند .برای مثال ،او در پاسیخ بیه
چرایی مخدوش بودن تاریخ اشکانیان ،سه علّت عمیده را ذکیر کیردهاسیت :نابسیامانی
جامعۀ ایرانی پس از حملۀ اسکندر ،نابودی و سوزانده شدن کتب ایرانیان توسط وی ،و
درنهایت ،عدم تمرکز سیاسی در عصر اشکانی (نک :بیرونی ،اآلثار الباقیۀ .)144 ،یا آنکه
در تشریح نقاب اختال

میان هندیان و مسلمانان ،و به ویژه ایرانیان ،سه عامیل اساسیی

زبان ،دین ،و اجتماع را مایۀ جدایی ایرانیان از هندیان دانستهاسیت .بیهگفتیۀ او ،زبیان
هندیان ،مانند عربی ،عریض و طویل بوده و برای هر امری اسیامی و مشیتقات فیراوان
داشته است .همچنین گفته تعصبات دینی هندیان اجازه نمیی داده کسیی بیه دیین آنیان
درآید .و بهعنوان سومین عامل ،گفته کیه آداب ورسیوم و خیودبرتربینی هنیدیان باعیث
جدایی میشده« :آنان معتقدند که زمین ،زمین آنیان اسیت و نیژاد ،نیژاد ایشیان» (نیک:
بیرونی ،ماللهند ،ترجمۀ فارسی13-9 ،؛ همان ،متن عربی 1983م.)20-17 :
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

نمونۀ الیل یکی از تبیینهیای تیاریخی ابوریحیان را در مییان یادداشیتهیایی کیه
ابوالفضل بیهقی از کتاب المسامرة برداشته ،می توان یافت .ابوریحان در بررسیی سیقوب
ابوالعبا

خوارزم شاه و خاندان مرمونیان ،علل دور و نزدیک و عوامل داخلی و خارجی

چندی ذکر کرده است؛ ازجمله بدگمانی محمود به خوارزمشاه و ظاهرسازی دو طیر ،
ارسال سفیری ناالیق از سوی مرمونیان به دربار غزنوی ،تر

و جوانی خوارزم شیاه ،و

اتحاد و برقراری روابط دوستانۀ او با ایلکخان .بهگفتۀ ابوریحان ،بدبینی سلطانمحمود
به خوارزمشاه پس از جنا اوزکند شروع شده اسیت .ایین جنیا مییان امیرمحمیود و
ایلک خان روی داد و در آن ،محمود برای انعقاد للح از خوارزمشاه سفیری درخواست
کرد تا شاهدی بر للح باشد و به نوعی ،با این عمل حمایت خوارزمشاه را نیز با خیود
داشته باشد .اما خوارزمشاه نپذیرفت و همین ،سبب ناراحتی محمود شد (نک :ابوالفضل
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بیهقی .)۶41 ،نافرمانی سیپاهیان خیوارزم شیاه نییز از او ،بیهعلیت تیر
بودهاست؛ زمانی کیه ابوالعبیا

و جیوانیاش

خواسیته خطبیه بیه نیام محمیود بخوانید ،لشیکریان
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(.)Sachau, The chronology, X

 .)۶43درنهایت ،به گفتۀ بیرونی ،برقراری روابط دوستانۀ خوارزمشاه با ایلکخان منجیر
به دشمنی هرچه بیشتر سلطانمحمود شده است .ابوریحان در این باره استدالل کرده کیه
نمی توان در یک زمان با دو خصم جنگید و ازاینرو ،محمود باب مذاکره و دوسیتی بیا
ایلکخان را گشودهاست (نک :همان.)۶44 ،
تبیین های علمی ابوریحان نیز عبارت ا سیت از دخیول و رسیوخ اسیتدالالت علیوم
تجربی به روایت های تاریخی وی .وی در چندین مورد به این استدالالت پرداختهاست؛
ازجمله ،در ردّ عقید قبطیان در باب شیرین شدن تمامی آبهای زمین در ساعتی معین،
ضمن خرافی دانستن این عقیده ،تصریح کرده که این مطلب با تمام تجربیات او تناقض
دارد (نک :بیرونی ،اآلثار الباقیۀ .)312 ،یا آنکه دربار سبب فوران چشمهها و رفیتن آب
به باال ،گفته که امکان باال رفتن آب وجود ندارد و همیشه سرچشمه در بیاالترین نقطیه
نسبت به جریان آب قرار دارد (نک :همان .)32۶ ،در جایی دیگر ،به بییان علیل وجیود
زوائد و نقاین خلقت ،مثاله در جوجههایی با دو منقار ،نوزادانی با دو سر ،و دوقلوهای
بههم چسبیده ،دلیل آورده که « شکی نیست که قو طبیعت ملهیم اسیت اگیر میادهای را
میکند» (بیرونی ،همان ،ترجمۀ فارسی  .)120-119 :138۶دربیار اختالفیات نیژادی و
زبانی نیز معتقد بوده که تفاوتهای جغرافیایی و آبوهوایی علت آنها اسیت و چیون
میان اقوام فاللۀ مکانی شکل گرفته ،بهمرور زمان زبانها هم متنیوع شیدهاسیت (نیک:
همان.)298 ،
حوز انتقادات ابوریحان را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
 .1نقد نهادها ،افراد و گروه های سیاسی و مذهبی .بیرونیی بیه الیلونسیب برخیی
خاندان های حکومتگر منتقد بوده و آن ها را جعلیاتی دانسته که برای جلوگیری از طعن

تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی...

بیابد معطل نمی گذارد و چون این ماده افراب کرد و زیاد شد این قوه فعیل را دو مرتبیه

دشمنان ساخته شده انید .وی اینکیه نسیب عبیدالرزّاق توسیی را بیه منیوچهر شااهناماه
رساندهاند یا آل بویه را به بهرام گور نسبت دادهاند ،چنانکه لابی چنین کیرده ،جعلیی
دانسته است (نک :همان .)۶1 ،ابوریحان به نقد اعمال بنی عبا
او ،عباسیان با بخش

هم پرداختهاست .بهنظر

القاب دروغین به افرادی بیکفایت« ،فرقی میان دوست و دشمن
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شوریده اند و ازاینرو ،خوارزمشاه موقتاه از تصمیم خود منصر

شده است (نک :همان،

انتقادات ابوریحان به اسماعیلیه هم شایانتوجه است .اللیترین نقد وی به آنان ،دربار
محاسبات نجومی ایشان در تعیین ماه رمضان است و آنکه اسیماعیلیان در آن عهید ،بیا
تکیه بر همین محاسبات ،خود را ملزم به استهالل نمیکردهاند (نک :همان )9۶ ،که این
عمل ،به نظر او ،مغایر ننّ لریح قیرآن بیودهاسیت .ازهمیینرو ،ابوریحیان از خانیدان
رسول و سادات «بسیار در شگفت» بودهاست که چرا با این «معاندان» مخالفتی نمیکنند
و سکوت پیشه کرده اند .ابوریحان در پایان مباحثۀ بینتیجهای که بیا عیالمی اسیماعیلی
داشته ،نوشته« :لیکن گفت وگویی با مردمی که از راه عمد در باطیل خیوی

پافشیاری

میکنند و نادانی را مرکب خود ساختهاند ،بیهوده است» (همان.)102 ،
 .2نقد متون .در این دسته ،بیشترین انتقادات ابوریحان متوجه تیاریخنگیاری ایرانییان
است .به نظر او ،تاریخ ملوک ایرانیان مملو از حکایات و افسانههایی دور از عقل اسیت
(نک :همان )142 ،که توسط مورخان ایرانی برای بزر نمایی پادشیاهان اییران سیاخته
شدهاند و «خرافاتی مضحک» هستند (نک :بیرونی ،الجمااهر .)14۶-145 ،بیرای نمونیه،
بهنظر بیرونی ،حمز الفهانی ،بهعلت «تعصب» ،در رسالهای که دربار نوروز نگاشته به
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

خطا رفته است (نک :همو ،اآلثار الباقیۀ ،ترجمۀ فارسی 138۶ش .)80 :به همین دلیل هم
بوده که بیرونی برای نگارش تاریخ ایران باستان ،آنچه را موبیدان و دانشیمندان ایرانیی
گفتهاند ،جمعآوری کردهاست (نک :همان)142 ،؛ چنانکه در نگارش تیاریخ اشیکانیان،
از کتاب شاپورگان مانی استفاده کرده و دلیل ارجحیت این کتاب را ،عالوه بیر نزدیکیی
زمانی به عصر اشکانی ،حرام دانستن دروغ از سوی مانی و عدم نیاز وی به تاریخسازی
عنوان کردهاست (نک :همان.)1۶1 ،
یکی از مهمترین دغدغه های ابوریحان در اآلثار الباقیاۀ ،تصیحیح سیالشیماریهیا و
تعیین مبدأهای تاریخی بوده است .ابوریحان در این باره معتقد بیوده کیه قیدیمتیرین و
مشهورترین مبدأ تاریخ ،پیدای
یعنی یهود ،نصارا ،مجو
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یکدیگر اختال

آدم است .بهگفتۀ او« ،پیروان این تاریخ از اهل کتیاب،

و فرقههای مختلف آن ها در کیفیت این تاریخ به اندازهای با

دارند که نظیر این اختال

دیده نشده» (بیرونی ،اآلثاار الباقیاۀ ،ترجمیۀ

فارسی 1389ش .)19 :بهعقید وی ،به علت فاللۀ زمیانی بسییار طیوالنی میا بیا زمیان
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خود نگذاشتند» و درنتیجه« ،دولت و سلطنت آنان ضیایع گشیت» (نیک :همیان.)204 ،

شده است .ابوریحان افزوده زمانی میتوان به این اقوال اطمینان حالل کرد «کیه کتیابی
مورداعتماد یا خبری که با شرایط ثقه توأم باشد بر آن گواهی دهد» (نک :همان.)20 ،
شماری دیگیر از انتقیادات ابوریحیان متوجیه اشیتباهات محاسیباتی و بییاطالعیی
نویسندگان از منابع است .میثاله اشیتباهات لیاحب کتیاب مأخاذ المواقیات را دربیار
محاسبات و ریاضیات هندی متذکر شده و احتمال داده که لیاحب آن نوشیته ،کتیاب
مجسطی را ندیده است (نیک :همیان .)79-77 ،ابوریحیان بیه برخیی از مورخیانی کیه
تاریخ اشکانیان را نگاشته اند ،خیرده گرفتیه و نوشیته کیه ایین مورخیان دور سیلطنت
اسکندر و اولین پادشاه اشکانی را به هم ولل کردهاند و همین ،سبب نقن فاحشی در
محاسبات تاریخ اشکانی شده است .نیز گفته « برخی دیگر از مورخیان بیدون شناسیایی
حقیقت ،این اقوال را به هم مخلوب نموده و من آنچه را که از گفتۀ ایشان واقف شدهام
برای خوانندگان حکایت می کنم و به انداز طاقت خود در الالح فاسد و ابطال باطیل
و تحقیق حق ،اجتهیاد و کوشی

میینمیایم» (بیرونیی ،اآلثاار الباقیاۀ ،ترجمیۀ فارسیی

1389ش.)155 :

زمانی که مورخ به نگارش تاریخ دست می ییازد ،عوامیل مختلفیی ممکین اسیت بیر
اندیشه و بین

وی ترثیرگذار باشید .بیین

میورخ شییو تیاریخنگیاری وی را شیکل

میدهد .مهم ترین منلفۀ دخییل در ایین امیر ،اعتقیادات میورخ اسیت .چگیونگی نگیاه
ابوریحان به هستی  ،نظر او دربار مشیت الهی ،و نگرش دینی و تعصیب میذهبیاش و
ترثیر این عوامل بر تاریخنگاری وی شاخنترین موضوعاتی هستند که میتوان در این
رویکرد بررسی کرد .در نگاه ابوریحان ،مانند هر مسلمان دیگری ،خداونید علیتالعلیل

تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی...

رویکرد اعتقادی ابوریحان

هستی و واجب الوجود است ،اما بیرونی در پس هر معلول بهدنبال علتی طبیعی ،میادی،
و انسانی است و ازاین رو ،علل الوهی در نظر او ،برخال

نگرش مورخان همعصرش،

محوریتی در شیو تاریخنگاری ندارد .بیرونی ،بهواسطۀ کلنگری ،شاید نخسیتین کسیی
باشد که به روایت پیامبران دروغین و مدعیان مذهبی پرداختهاست (نک :حاجیبابیایی،
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پیدای

نوع بشر ،تمام رواییتهیای موجیود «بیا مطالیب نادرسیت و افسیانه» آمیختیه

و از مانی و مزدک در عصر باستان ،تا بهآفرید و ابن مقفع و حتی حلّاج ،همه را در یک
مجموعه قرار داده است (بیرونی ،اآلثار الباقیۀ 138۶ش 308 :به بعد).
ابوریحان در مواضعی که برابر اسماعیلیان و نیز برخی عقاید هنیدیان اتخیاذ کیرده،
تعصب مذهبی بیشتری نشان دادهاسیت .وی ،تحیتتیرثیر فضیای ضداسیماعیلی دوران
سلطان محمود ،اسماعیلیان را به «اهل جاهلیت در اسالم» تشبیه کرده و آنها را گمراه و
معاند و کسانی دانسته که به میل خود ،آیات و احادیث را ترویل میکردهاند (نک :همان،
 .)9۶به نظر ابوریحان ،اگر تعصبات و هواداری بیهوده نبود ،این عقاید غلط به ذهن آنان
خطور نمیکرد (نک :همان .)100 ،در مورد الول عقاید هندیان هم ،ابوریحیان معتقید
است که این الول جز آمیزه ای از خرافات عامیانه و مجعوالت نیست( 1نیک :بیرونیی،
ماللهند ) 21 ،و ابراز خرسندی کرده از اینکه مجبور نبوده به دین ایشان باشید (بیرونیی،
ماللهند ،ترجمۀ فارسی.)11 ،
مبحث دیگر در این زمینه ،شیعه دوستی ابوریحان است .با وجود ارتباب او با دستگاه
غزنوی مدافع اهل سنت ،نمی توان تمایالت شیعی ابوریحان را نادیده گرفت که ظیاهراه
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

از «علیدوستی» عمیومی و راییج در سیرزمینهیای شیرقی خالفیت در دور او متیرثر
بودهاست (نک:
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 .)Daniel,اشارات او به عید غدیر همین روایات شییعی را تیداعی

میکند (نک :بیرونی ،اآلثار الباقیۀ ،ترجمۀ فارسیی 138۶ش .)537 :اسیتفاده از الیطالح
«امیرالمننین» برای حضرت علی

نیز چنین است (نک :بیرونیی ،اآلثاار الباقیاۀ.)429 ،

وی روایتی از واقعۀ کربال هم ارائه داده و گفته که روز عاشورا ،پیی

از ایین روییداد،

روزی خجسته در میان مسلمانان بوده ،اما پس از قتل حسین بن علی  ،این خجستگی
از بین رفته است .بستن آب بر حسین

و یاران  ،به آت

کشیده شدن خیمههایشیان،

بر نیزه کردن سرهای ایشان ،و اسب دوانیدن بر پیکرهایشان ،همگیی سیبب رنجی

و

ترسف بسیار بیرونی شدهاست؛ بهگونهای که نوشتهاست «در هیچ امّتی بیا اشیرار خلیق
4۶

 .1ابوریحان ،برخال این گفتهاش ،در مقدمۀ خود بر پاتانجلی (  ،) 3دربار الول عقاید هندیان نوشته که به
تناسخ و بقای دائمی معتقد بوده اند و برخی از آرای آنان را ترکیبی از فلسفۀ یونانی ،عقاید مسیحی ،و تصو
دانستهاست.
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 .)۶3وی بدون هیچ تفاوتی ،به ذکر ظهور و افول این اشخا

و هوادارانشان پرداختیه

ترجمۀ فارسی 138۶ش .)528 ،524 :شاه نامیدن خلفای بنی امیه هم نمایانگر این عقاید
او است (نک :همان .) 1۶8 ،این احتمال وجود دارد که بیرونی به شیعیان زیدی گرای
داشته است .در این باره ،دو نشانه در اآلثار الباقیۀ وجیود دارد :نخسیت« ،امیام» خطیاب
کردن زید بن علی (نک :بیرونی ،اآلثار الباقیاۀ )422 ،و دوم ،استفاده از کتب شیعۀ زیدیه
در رد برخی عقاید اسماعیلیان دربار رؤیت هالل ماه شوال (نک :بیرونی ،اآلثار الباقیاۀ،
ترجمۀ فارسی 138۶ش.)100 :
نکتۀ دیگر دربار اعتقادات مذهبی ابوریحان اینکه وی در سراسر آثارش سعی کیرده
از درگیریهای فرقه ای دوری کند .وی این عقیده را لراحتاه در الجماهر اذعان کیرده و
در تشریح ویژگی های نوعی سنا خماهن ییا حجرالیدّم ،کیه گوییا در سیاخت نگیین
انگشتری استفاده میشده  ،نوشته که شیعیان از گونۀ سفید این سنا و دشمنان (مشخصاه
فرقه ای را نام نبرده) از آن در ساخت انگشتر سیاه استفاده میکیردهانید و درنهاییت ،بیا
جمله ای طعنه آمیز ،گفته که خود او انگشتری با دو رنا داشته تا دیگران را فریب دهد
(نک :بیرونی ،الجماهر .)352 ،به نظر می رسد قصد ابوریحان از بیان این جمله ،عالوه بر
بهویژه آنکه کتاب الجماهر را به ابوالفتح مودود بن مسعود تقدیم کیرده و بیا ایین کیار،
ظاهراه خواسته از تبعات تمایالت

جلوگیری کند .ابوریحان به برخیی سیودجوییهیا و

تقلب های بعضی شیعیان نیز اشاره کرده؛ یکی از «دعات شیعه» از وی پرسییده کیه آییا
راهی وجود دارد تا نام علی را بهگونهای روی سناها حک کند که کاماله طبیعی به نظر
آید و ابوریحان نیز روشی را به آن فرد توضیح داده و در ادامه گفته کیه آن میرد «روی
سناها مینوشت محمد و علی و نزد شیعیان میبرد و میگفیت مین ایین سینا را از
فالن جا یافته ام و این خط مکتوب در آن طبیعی است و سنا معهود را به قیمتی گران

تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی...

دوری و کناره گیری از درگیریهای فرقه ای ،پنهان کردن تمایالت شیعی هم بودهاسیت،

به شیعیان میفروخت» (نک :بیرونی ،اآلثار الباقیۀ ،ترجمۀ فارسی 1389ش.)4۶2 :
نتیجه

در تاریخنگاری ابوریحان ،دو عامل نق

اساسی ایفیا مییکنید :نخسیت ،شخصییت
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چنین نکرده اند و از این تاریخ ،مسلمانان عاشورا را شوم دانستند» (بیرونی ،اآلثار الباقیۀ،

تجربه محوری ،به تبیین ،نقد تاریخی ،و نقد علمی بر اسا

محاسبات دقییق ریاضیی و

نجومی بپردازد و از تجربیات فراوان خود در علوم طبیعی در تاریخنگیاری بهیره ببیرد؛
دوم ،مقطع زمانی حیات ابوریحان که در آن ،تاریخنگیاری ایرانیی-اسیالمی دسیتخوش
تحوالت شد .مهم ترین این تحوالت استقالل تاریخ از علم حدیث و پایان سیطر روش
اسنادی بر تاریخ نگاری بود .این عوامل سبب شده تا ابوریحیان گونیهای تیاریخنگیاری
تحلیلی و انتقادی ،با تک یه بر پژوه
جز در مواردی خا

میدانی و تاریخ شفاهی ،ارائه دهد .انتقیادات وی،

 ،کمتر متوجه نهادهای سیاسی ،فرهنگیی ،ییا اجتمیاعی اسیت و

تمرکز اللی ابوریحان بر نقد اشخا

 ،مورخان ،و نویسندگان سایر علیوم بیودهاسیت.

وی به الل بی طرفی مورخ معتقد بوده و ازاینرو ،نقد منابع و روییدادها ،بیا تکییه بیر
تحقیقات میدانی و تاریخ شفاهی ،در تاریخ نگاری ابوریحان برجسته است .عالوهبراین،
ابوریحان ،بیدون توجیه بیه خواسیتههیای تعصیبآمییز مخاطبیان ،بیه وییژه مخاطبیان
سیاستمدارش ،به مسائل اجتماع ،مردم شناسی ،و شناساندن فرهنا های گوناگون بیی
از سایر مورخان هم عصرش اهمیت میداده است و در تاریخ نگاری ،از تعصبات مذهبی
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397
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و دینی دوری میجسته است .او در آثارش ،به موضوعاتی که کمتر سیابقه داشیته ،میثاله
شرح پیامبران دروغین و فِرق مختلف ،پرداخته است .اگرچه بیرونیی در بعضیی میوارد،
عالیق و تمایالتی شیعی از خود بروز داده ،این گرای ها نقشی پررنا در تاریخنگاری
وی ایفا نمیکند.
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علمی و تخصین وی در علیوم طبیعیی و تجربیی کیه سیبب شیده بیا خردگراییی و

ی آذرنوش ،آذرتاش« ،تاریخ و فرهنا کهن اییران در اآلثاار الباقیاۀ» ،در بررسای هاایی
دربار ابوریحان بیرونی ،به مناسبت هزار والدت او ،تهیران ،مرکیز مطالعیات فرهنگیی،
1352ش.
ی آزاد ارمکی ،تقی« ،اندیشۀ اجتماعی ابوریحان بیرونی و ابنخلدون» ،کیهاان فرهنگای،
شمار 1372( 9ش).
ی ابنابیالیبعه ،موفقالدین ،عیاون االنبااء فای یبقاات اءیبااء ،چیاپ آگوسیت میولر،
فرانکفورت ،تاریخ العلوم العربیۀ و االسالمیۀ1995 ،م.
ی ابن عبری ،غریغوریو

ابوالفرج ،تاریخ مخترر الدول ،ترجمۀ محمیدعلی تیاجپیور و

حشمتا ریاضی ،تهران ،اطالعات13۶4 ،ش.
ی ابوالفضل بیهقی ،تاریخ بیهقی ،چیاپ علیی اکبیر فیّیاض ،مشیهد ،دانشیگاه فردوسیی،
1383ش.
ی اذکایی ،پرویز ،ابوریحان بیرونی عافکار و آرا) ،تهران ،طرح نو1374 ،ش.
تحقی ماللهند» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا1387 ،ش.
ی -اکبری ،یونس« ،رویکردی به تبیین؛ انواع تبیین علمی در پژوه های تاریخمحیور»،
تاریخنامۀ خوارزمی ،شمار 1392( 2ش).
ی باسورا ،کلیفورد ادموند« ،تیاریخنگیاری دور غزنیوی» ،در تااریخنگااری در ایاران،
ترجمۀ یعقوب آژند ،تهران ،گستره1388 ،ش.
ی بیرونی ،ابوریحان ،آثار الباقیۀ  ،ترجمۀ اکبر داناسرشت ،تهران ،امیرکبیر138۶ ،ش.
ی همو ،آثار الباقیۀ  ،اکبر داناسرشت ،تهران ،امیرکبیر1389 ،ش.

تحلیل رویکردهای تاریخنگاری ابوریحان بیرونی...

ی اشرفی خیرآبادی ،حمید« ،مردم شناسی در آثار ابوریحان بیرونی با تکیه بر کتیاب فای

ی همو ،اآلثار الباقیۀ عن القرون الخالیۀ  ،چیاپ پروییز اذکیایی ،تهیران ،مییراا مکتیوب،
1380ش.
ی همو ،تحدید نهایات االماکن لترحیح مساافات المسااکن ،ترجمیۀ احمید آرام ،تهیران،
دانشگاه تهران1352 ،ش.
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تحقیقات فرهنگی13۶2 ،ش.
ی همو ،تحقی ماللهند من مقولۀ مقبولۀ فی العقل أو مرذولۀ ،چیاپ علیی لیفا ،بییروت،
عالم الکتب1983 ،م.
ی همو ،التفهیم الوائل صناعۀ التنجیم ،چاپ جالل الدین همایی ،تهران ،انجمن آثار ملیی،
1352ش.
ی همو ،پاتانجلی  ،بر پایۀ طبع هلموت ریتر ،تصحیح مجدد منوچهر لدوقی سها ،تهران،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1379 ،ش.
ی همو ،الجماهر فی الجواهر ،چاپ یوسف هادی ،تهران ،علمی و فرهنگی1374 ،ش.
ی همو ،قانون مسعودی ،حیدرآباد دکن ،مجلس دائرةالمعارف عثمانیۀ1954 ،م.
ی ترکمنی آذر ،پروین ،تاریخنگاری در ایران  ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعیات
فرهنگی1392 ،ش.

ی حاجی بابایی ،مجید« ،رویکرد و شیو تاریخنگاری ابوریحان بیرونی با تکیه بیر اآلثاار
الباقیۀ» ،مطالعات تاریخ اسالم ،شمار 1389( 5ش).
سال هشتم ،شماره سی و یکم ،پاییز 1397

ی حموی ،یاقوت ،معجم االدباء  ،چاپ احسیان عبیا  ،بییروت ،دار الغیرب االسیالمی،
1993م.
ی سمعانی ،ابوسعد عبدالکریم ،االنساب ،چاپ عبیدالرحمن بین یحییی معلمیی یمیانی،
قاهره ،مکتبۀ ابنتیمیۀ1980 ،م.
ی لفا ،ذبیح ا  ،احوال و آثار ابوریحان بیرونی ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنا و هنیر،
1352ش.
ی ظهیرالدین بیهقی ،علی بن زید ،تتمۀ صوان الحکمۀ ،الهور.1351 ،
ی طبری ،محمد بن جرییر ،تااریخ یباری  ،ترجمیۀ ابوالقاسیم پاینیده ،تهیران ،اسیاطیر،
1375ش.
ی عتبی ،محمد بن عبدالجبار ،الیمینی ،چاپ یوسف الهادی ،تهران ،مرکز میراا مکتوب،
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1387ش.
ی کرامتی ،یونس« ،بیرونی» ،در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،تهران ،مرکز داییرةالمعیار
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ی همو ،تحقی ماللهناد  ،ترجمیۀ منیوچهر لیدوقی سیها ،تهیران ،منسسیۀ مطالعیات و

بزر

 ترجمۀ عبیدالکریم، تبیین در علوم اجتماعی؛ درآمدی به فلسفۀ علماالجتماع، دانیل،ی لیتل
.ش1373 ، منسسۀ فرهنگی لراب، تهران،سروش
 ترجمیۀ، در تااریخنگااری در اساالم،» «تطور تاریخنگیاری در اسیالم، همیلتون،ی گیب
.ش13۶1 ، گستره، تهران،یعقوب آژند
.ش1390 ، بوستان کتاب، قم، اندیشۀ سیاسی ابوریحان بیرونی، غالمحسین،ی مقیمی

 تااریخ و،» «تاریخ اجتماعی؛ رویکردی نوین به مطالعات تیاریخی، ابراهیم،ی موسی پور
.)ش138۶( ۶  شمار،تمدن اسالمی
، ارمغیان، تهیران، چیاپ محمید قزوینیی، چهار مقاله، احمد بن عمر،ی نظامی عروضی
.ش1327
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