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  نگرش هويتي ابوريحان بيروني

  ،*خيلي رضا شجري قاسم
  ****، سارا شريعتي***، حميد احمدي**هاشم آقاجري سيد

  چكيده
تح ايـران رخ نمـود، برخـي از    تغييرهاي عميق، ساختاري و چندبعدي كه در پي ف

دهندة هويت ايراني در عهد باستان را دگرگون كرد يـا   ترين عنصرهاي تشكيل مهم
جغرافيـا و  /  با از ميان رفتن برخي از اين عوامـل ماننـد سـرزمين   . به نابودي كشاند

هاي هويـت ايرانـي در عهـد     ترين پايه دولت ايراني و در پي آنها تغيير يكي از مهم
ايرانيان را با توجه به پاسخي كـه  . يعني دين، هويت ايراني دچار بحران شدباستان 

 ـ   گرايـان و ايـران   گرايان، اسـالم  توان به سه دستة ايران به بحران پيش رو دادند مي
هـاي   تـرين ويژگـي   ايـن مقالـه ضـمن برشـمردن مهـم     . گرايان تقسـيم كـرد   اسالم
بيروني پرداخته و هويت اسـالمي  گرايان، به بررسي نگرش هويتي ابوريحان  اسالم

  .اين دانشمند ايراني را با توجه به آثارش نشان داده است
  گرايان ابوريحان بيروني، هويت، هويت اسالمي، اسالم :ها كليدواژه

  مقدمه
ها تحولي عميق در اين سرزمين پديد آورد كه شايد بتـوان آن را   فتح ايران به دست عرب

بـر   ايـن رويـداد عـالوه   . رويداد در سراسر تاريخ اين ديار ناميدگذارترين  ترين و تأثير مهم
تغيير ساختارِ سياسي ايران و پيوستن آن به قلمرو دستگاه خالفت، پيامدهاي ديگـري نيـز   
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مرزهاي سياسي فروپاشيد، اقوامي با فرهنگ جديد وارد ايران شدند، نظام خـانواده  : داشت
. بان رسمي، ادبي و ديني ايران قـرار گرفـت  و قوانين حقوقي دگرگون شد و زبان عربي ز

فرما شد، الفبـا و خـط عربـي بـه     اين زبان در عرصة نوشتار ادبي و نه گفتار روزمره حكم
موازات آن در ميان ايرانيان انتشار يافت و الفباي پيشين آرامي ـ پهلوي را از ميـدان بـه در    

. ر دين اسالم در ميـان مـردم بـود   هاي فتوحات در ايران انتشا ترين نتيجه يكي از مهم. كرد
هـاي رايـج    هاي گوناگون در ميان آنها رخنه كرد و با عقب راندن ديـن  دين جديد به علت
  .تدريج سراسر اين سرزمين را فرا گرفت در ايران باستان به
تغييرهـاي  . هايي كه دچار دگرگوني شد عرصـة هويـت ايرانـي اسـت     از جمله عرصه

ترين عنصـرهاي   ه در پي فتح ايران رخ نمود، برخي از مهمعميق، ساختاري و چندبعدي ك
دهندة هويت ايراني در عهد باسـتان را دگرگـون كـرد يـا بـه نـابودي كشـاند كـه          تشكيل

هـايي   بـا از ميـان رفـتن مؤلفـه    . جغرافيا، دولت و دين/ اند از سرزمين ترين آنها عبارت مهم
ايرانـي و در پـي آن تغييـر يكـي از      جغرافيا، به معني سياسي كلمه، دولـت / مانند سرزمين

هاي هويت ايرانيان در عهد باستان يعني دين، هويت ايرانـي دچـار بحـران     ترين ركن مهم
و از سـوي  » خـودي «شد، زيرا اين سه از يك سو باعث همبستگي و تشابه در داخل و با 

ايـران   بنـابراين، پـس از فـتح   . شد مي» ديگري«ديگر، سبب تمايز و تفكيك در خارج و با 
   .آنها تميز داد» دگر«توان با تكيه بر اين سه مؤلفه، ايراني را از  ديگر نمي

ايرانيان با توجه به اينكه در برابر بحران پيش رو چه واكنشي نشان دادند به سـه دسـتة   
ها و چگـونگي بـروز    دليل. شوند گرايان تقسيم مي اسالم- گرايان و ايران گرايان، اسالم ايران

گرايـان، ابوريحـان    هاي اين سه گروه و نگرش هويتي يكي از اسالم ، ويژگيبحران هويت
  .هاي اين مقاله است ترين بحث بيروني، از مهم

  :اند از هايي كه مقاله در پي پاسخگويي به آنهاست عبارت ترين پرسش مهم
هـا چـه    رو شدن با بحران هويتي ناشي از فتح ايران به دست عـرب  ايرانيان در روبه. 1

  كنشي نشان دادند؟ وا
سازي ايرانيان در دورة بعد از اسالم كجاست؟  جايگاه ابوريحان بيروني در هويت. 2

عبارت ديگر، او در جايگاه يكي از نخبگان علمي ايران چگونه بـه بحـران پـيش رو      به
 پاسخ داد؟

  :اند از هاي اين مقاله عبارت فرضيه
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 بنـدي، برخـي بـر پايـة ايرانيـت      در جمـع  هاي متفاوتي ارائه كردنـد و  ايرانيان پاسخ. 1
اي  به معرفي خود پرداختنـد و دسـته  ) گرايان اسالم(و برخي بر پاية اسالميت ) گرايان ايران(

سعي در آشـتي دادن  ) گرايان اسالم- ايران(هاي ايراني خود و قبول اسالم  نيز با حفظ ويژگي
  . اين دو داشتند

سخ به بحران پيش رو، با رد هويت ايرانـي خـود،   گرايان بود و در پا بيروني از اسالم. 2
  .هويتي از نوع اسالمي برگزيد

و ) يـاب  علت(است، يعني تركيبي از روش تبييني  )١(روش اين تحقيق، تركيبي و تلفيقي
و از هر دو براي درك چرايي و چگـونگي وقـوع بحـران    ) معناكاو(تفهمي - روش تفسيري

ايـن پـژوهش در   . پاسخ ايرانيان استفاده شده اسـت ها به ايران و  هويت بعد از حملة عرب
نخسـت بـا اسـتفاده از    . شناسي به روش تحقيق اَسنادي تاريخي انجام شده است سطح داده

آوري و سـپس در مرحلـة    هاي مختلف جمـع  روش علمي تحقيق در تاريخ، اطالعات منبع
، از )خلـي و خـارجي  نقـد دا (هـا   ها و منبع ها، بر اساس اصول نقد تاريخي متن گزينش داده

  .هاي مورد نياز استفاده شد مطلب
  

 بحران هويت در ايران 
ترين عنصـرهاي هويـت ايرانـي     در ايران بحران هويت زماني شكل گرفت كه برخي از مهم 

  . جغرافيا، دولت و دين در معرض تغيير و تبديل قرار گرفتند يا از ميان رفتند/ مانند سرزمين
در . هاي مسلمان درآمد آن در كمتر از ربع قرن به اشغال عرب ايران جز نواحي اندكي از

هاي سياسي و جغرافيايي ايران درنورديده شد و اين سـرزمين در   جريان فتوحات، تمام مرز
تري به نام خالفت اسالمي قرار گرفت كه ديگر تمايزي ميان ايران و  داخل حكومت بزرگ

ويـژه هويـت    هاي اصـلي هويـت، بـه    از پايهدولت نيز كه يكي . انيران در آن وجود نداشت
آمد، با قتل آخـرين شـاه ايـران باسـتان، يزدگـرد سـوم و        ايراني در طول تاريخ به شمار مي

هاي هويت از جمله ديـن   با اين رويداد، ديگر مؤلفه. فروپاشي سلسلة ساساني از ميان رفت
هـا، زبـان و    آداب و سـنت  ، فرهنگ،)كه به دولت بسيار وابسته و به قولي همراه با آن بود(

  هـا بـاقي   دفاع ماندند، برخي از آنهـا در كشـمكش   سرزمين در برابر مهاجمان و بيگانگان بي
با فروپاشي دولت ساساني دين رسمي ايـران، زرتشـتي   . ماندند و برخي ديگر دوام نياوردند

  . وارد خود يعني اسالم داد جاي خود را به رقيب تازه
                                                                                                 

(1) Synthetic  
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  پاسخ به بحران 
بشـيريه،  (شـود   سازي تشديد مـي  يط احساس خطر، اضطرار و بحران، فرايند هويتدر شرا
واقع هويت گروهي واكنشي در برابر تهديد از خود بيگـانگي و مسـخ بـه     در). 188: 1383

آمـده   رو شدن با بحـران پـيش   ايرانيان در روبه). 111: 1380شريعتي، (دست ديگري است 
در سـه گـروه كلـي     آنهـا را  تـوان  مـي بـر اسـاس آن    هاي مختلفي نشان دادنـد كـه    واكنش
  . گرايان جاي داد گرايان و اسالم اسالم- گرايان، ايران ايران

  
  گرايان ايران: گروه نخست

اين گروه كساني بودند كه نخواستند يا نتوانستند با شرايط جديد كنار بيايند و با نفي و انكار 
  بـه . هاي هويتي ايران باستان معرفـي كننـد   فهآن سعي كردند همچنان خود را با تكيه بر مؤل

  . رو شدند آمده روبه عبارت ديگر، اين گروه بر پاية ايرانيت خود با بحران پيش
  

  گرايان  اسالمن ـ ايرا: گروه دوم
شـكلي شايسـته كنـار بياينـد و ميـان       اين گروه از ايرانيان تالش كردند با شرايط جديد بـه  

به سخن ديگر، نه گذشتگانشان را انكار كردند و . ايجاد كنندايرانيت و اسالم نوعي سازش 
نه با تعصب نسبت به گذشته به رد شرايط جديـد پرداختنـد بلكـه هـم عناصـري از اقـوام       

باليدند و با تكيه بر ايرانيت و اسـالميت، خـود را    وارد را پذيرفتند و هم به گذشتة خود  تازه
   .كردند معرفي 

  
  ن گرايا اسالم: گروه سوم

تنها به دين جديد درآمده بودند بلكـه گذشـتة خـود را     اين دسته شامل ايرانياني بودند كه نه
آنها در شرايط جديـد غـرق   . كردند ناميدند و آن را انكار مي دورة جهل، شرك و پليدي مي

ايـن  . كردنـد  طور عمده ديني تعريف مـي  هاي جديد و به شده بودند و خود را تنها با مؤلفه
باليدند، عرب را برابر بـا   ها فرهنگ عرب مي اسالم، زبان عربي و در برخي موقعيتگروه به 
. كردنـد  پرداختند كـه قـوم عـرب را تحقيـر مـي      پنداشتند و به مقابله با كساني مي اسالم مي

كردند از نـيش قلـم و زبـان     ايرانياني كه به ايران باستان و آنچه از آن بازمانده بود افتخار مي
قتيبـة دينـوري،    بـن عبـاد، ابـن    صـاحب  تـوان  امان نبودند كه از ميان آنهـا مـي   اين گروه در

  . الزمان همداني و ابوريحان بيروني را نام برد بديع
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  بيروني و هويت ايراني
اند كه او به ايران  اند و بر آن گري دانسته هاي ايراني برخي ابوريحان بيروني را داراي گرايش

اين گروه بيش از همـه بـه   ). 69: 1362بيروني، (داشته است خاطر  و ايراني تعصب و تعلق 
 آثار الباقيه عن القرون الخاليهابوريحان در . كنند قتيبة دينوري استناد مي انتقاد ابوريحان از ابن

بـن   بـن عبـداهللا   نوشتة محمـد  تفضيل عرب بر عجمبه فراخور بحث، بندي را به نقد كتاب 
قتيبه در آن كتاب ادعا كرده كـه تازيـان    و گفته است ابنبن قتيبة جبلي اختصاص داده  مسلم

همچنين ايرانيان را از اراذل امـم و  «اند و  شناسي و نجوم بر عجم برتري داشته در علم ستاره
قتيبه دانسـته و   ابوريحان اين ادعاها را ناشي از تعصب ابن. »ترين مخلوق دانسته است پست

داننـد،   هيأت جز آن اندازه كه برزيگران هر بقعـه مـي  اعراب از علم «: در رد آنها گفته است
  ).370- 369: 1377بيروني، (» دانند چيزي بيشتر نمي

هاي بيروني در حمايت از ايرانيان در برابـر   هاي نادر گفته بايد گفت اين دفاعيه از نمونه
ري در گراست و البته او به تمام تحقيرهايي كـه دينـو   هاي اسالم ها و ايراني هاي عرب حمله

تنهـا در   نكتة ديگر اينكـه بيرونـي نـه   . پاسخ نگفته است 1اين اثر نسبت به ايرانيان روا داشته
ها، افتخارهـاي ايرانيـان را در آثـار خـود بيـان نكـرده، بلكـه در         مهرباني گونه نا پاسخ به اين

مانند  جاي آنها به نقد و رد باورها، اعتقادها آداب و رسوم آنان پرداخته است و كساني جاي
بن طيب سرخسـي و ديگـر ايرانيـاني را كـه دربـارة عـادات و آداب        حمزة اصفهاني، احمد

بيني كرده بودنـد سـرزنش    ها را پيش ايرانيان تعصب به خرج داده يا سقوط حكومت عرب
  ). 305، 79: 1377بيروني، (كرده است 

  
  گرايانة بيروني هاي اسالم ويژگي
توان به سه  دهد مي گرايان قرار مي ر هويتي در جرگة اسالمهايي كه ابوريحان را از نظ ويژگي

  .دستة كلي تقسيم كرد
  

  هاي ايرانيان نپذيرفتن عقيده. الف
نگـاران و دانشـمندان ايرانـي بـه ايـران و       هاي شناخت ميزان تعلق خـاطر تـاريخ   يكي از راه

بيرونـي بـا نپـذيرفتن    . تها و اعتقادهاي ايرانيان باستان اسـ  ايرانيت، باور داشتن آنها به آموزه
گنجيد، ارتباط خـود   هاي دين اسالم نمي هاي ايرانيان باستان و هر آنچه در دايرة آموزه انديشه

ترين حد كاهش داد و در تعـاليم جديـد غـرق     هاي ايراني به كم را با گذشته و آداب و سنت
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رانيـان را كـه كيـومرث    طور سربسـته ايـن بـاور اي    به آثار الباقيه عن القرون الخاليهاو در . شد
را جملگي منكرند و عامـه  ] نوح[ايرانيان طوفان «: نخستين انسان بوده رد كرده و آورده است

 ).34: همـان ( »شان از كيومرث تا به حال متصل بوده است گويند پادشاهي مجوس نيز، و مي
منطبـق   )ع(صراحت از برخي ايرانيان كـه فريـدون را بـا نـوح     او در جاي ديگر اين كتاب به

). 177: همـان (» درايي است  اين سخنان ژاژخايي و هرزه«: اند انتقاد كرده و گفته است دانسته
  ).109: 1352بيروني، (از نظر او نخستين انسان كسي جز آدم نبوده است 

اين انتقادهاي بيروني تنهـا بـه ابتـداي آفـرينش و رويـدادهاي پـيش از تـاريخ محـدود         
هاي خود را به سـوي بسـياري از آداب، رسـوم و اعتقادهـاي      لهاو نوك پيكان حم. شود نمي

ها  بعد از اينكه تعدادي از جشن آثار الباقيه عن القرون الخاليهايرانيان باستان نشانه گرفته و در 
من بـر  «: گونه ادامه داده است هاي پارسي را بدون نظر دادن دربارة آنها معرفي كرده اين و ماه

كه در نقل ماههاي پارسي هستم، تنها به حكايت آن بپردازم و از نـزد   سر آن بودم تا هنگامي
چون كذب و محاالت و آراء ركيك بسيار در آن راه يافته است، . خويش چيزي بر آن نيفزايم

). 347: 1377بيروني، ( »ام اگر در جاي از تصحيح اين اقوال لب فرو بندم ترك نصيحت كرده
نظر خود را دربـارة برخـي از آداب ايرانيـان اعـالم      ه باشداو براي اينكه ترك نصيحت نكرد

» بطالنـش آشـكار اسـت   «گفتـه اسـت   » افسون اسفندارمذ ماه«كرده است، براي مثال دربارة 
  .)356: همان(

در شـبش آتـش   «: دربارة جشن سده آورده است التنجيم عةالتفهيم الوائل صنابيروني در 
اب خورند و لهو و شادي كننـد و نيـز گروهـي از آن    زنند بگوز و بادام و گرد بر گرد آن شر

بـه   آثار الباقيه عن القرون الخاليـه و در  )207: 1362بيروني، (» بگذرند تا بسوزانيدن جانوران
 ).282: 1422بيرونـي،  (دهنـد نفـرين فرسـتاده اسـت      كساني كه چنين اعمالي را انجـام مـي  

الدين همايي بر اين باور است كه بيرونـي بـه سـبب اينكـه آزار و اذيـت حيوانـات را        جالل
هـاي   دوست نداشته، آنها را به انتقام خداوندي وعده داده و در ايـن راه تحـت تـأثير عقيـده    

  ).70: 1362بيروني، ( مانوي بوده است
شـعوبي و متعصـب    بيروني همچنين مجد و عظمت ايران باستان را سـاختة ذهـن ايرانيـان   

هاي قيمتي اسـت،   شناسي و سنگ كه دربارة كاني الجماهر في الجواهراو در كتاب . دانسته است
دسـت آمـده، از     به جواهرهايي از اين نوع كه در فتوحـات ايـران بـه     در بحث ياقوت با اشاره

دادن پادشاهان ايرانيان براي برتري «: مقدار، درشتي و وزن آنها اظهار شگفتي كرده و گفته است
و در  »انـد  خود و نشان دادن تفضيل ملك و كشورشان بر ديگران، در اين باب اضـافاتي داشـته  
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: آور پادشاهان ايران در عهد ساساني آورده اسـت  جاي ديگر همين كتاب دربارة ثروت شگفت
  .)148، 145: 1374بيروني، (» آورم اين را بجز حماقات عجم به شمار نمي«

هاي ايراني تعصـب   از كساني مانند حمزة اصفهاني كه دربارة آداب و سنت ابوريحان حتي
اي كه دربـارة نـوروز نوشـته، بـراي      در رساله«به اعتقاد او اصفهاني . اند انتقاد كرده است داشته
 .)79: 1377بيروني، ( »ها تعصب به خرج داده و به همين دليل بر خطا بوده است ايراني

  
  ربي از زبان فارسيبرتر دانستن زبان ع. ب

هـاي شـبانه مناسـب دانسـته اسـت       ارزش و تنها براي بيان داستانبيروني زبان فارسي را كم
بيرونـي بـه جهـت امكانـات     «انـد كـه    باره برخي اظهار داشـته  دراين ).169: 1383بيروني، (

. اسـت  نها ترجيح داده اي كه زبان عربي در تمامي فنون داشته است آن را به ديگر زبا گسترده
هاي علمي، ادبي و فني را پشـت   زيرا كه زبان عربي در قرن پنجم گسترش و تكامل در زمينه

). 324: 1353الكـك،  (» صورت يك زبان جهاني و همگاني درآمده بـود  سر گذاشته بود و به
گيري بيروني از زبان عربي  دهد و بهره بايد گفت اين گزاره تنها بخشي از واقعيت را نشان مي

از آثـار و  . ها نيست ر دانستن آن از زبان فارسي مربوط به برتري فني عربي بر ساير زبانو برت
هاي مختلفي براي اين نظر خود داشته كه يكـي   آيد كه او دليل  هاي بيروني چنين برمي نوشته

بـاره   ايـن   بيرونـي در . هاي علمي بوده اسـت  از آنها توان اندك زبان فارسي براي انتقال مفهوم
اي كه از عربي بـه فارسـي نقـل شـده اسـت، را بررسـي كنـد         اگر كسي اثر علمي«: ويدگ مي

توان از آن بهـره   يابد كه چگونه بعد از ترجمه، رونق آن دانش از ميان رفته و ديگر نمي درمي
فقـط بـراي داسـتانهاي خسـرواني و     ) زبـان فارسـي  (سبب آن است كه اين گويش . گرفت
براين، از نظر او زبـان عربـي بـه     عالوه. )169: 1383يروني، ب( »هاي شبانه مناسب است قصه

و » ذاتـي «ها برتري  طور كلي دين اسالم است بر ساير زبان سبب اينكه زبان وحي، قرآن و به
و اين بالغتي است كه در زبان عربي است، اگـر از سـود آن پرسـيده شـود،     «دارد » گوهري«

 »انّ مـن البيـان لسـحرا   : دربارة آن گفتـه اسـت   السالم برتري گوهري آن است كه پيامبر عليه
  ).8: 1352بيروني، (

هـر فرصـتي را    دانسـتند  تحقير كساني كه زبان فارسي را برتر از عربي ميابوريحان براي 
نخسـت بـه    تجديد نهايات االماكن لتصحيح مسافات المساكناو در كتاب . شمرد غنيمت مي

قائـل  ) مسـافات و مسـالك  (موضـوع كتـابش   كساني اشاره كرده كه هيچ ارجي براي دانش 
اي بدون مناسبت و عجيب گفته است ميان كساني كه منكر اهميت دانش  نيستند و در مقايسه
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كـه فارسـي را بـر عربـي     «شوند با كساني از مردم زمان ما  مسالك و الممالك و مسافات مي
   ).9: همان(» اند، هيچ فرقي نيست برگزيده

هـا سـخن گفتـه، بـه      اتي و گوهري زبان عربي بر ديگر زبـان هرچند بيروني از برتري ذ
ويژه مترجمان نيز اذعان كرده است كه با وضـع   ايراني، به هاي دانشمندان ايراني و غير تالش

در «: اند و آورده است واژگان علمي و فني در فربه ساختن زبان عربي نقش مهمي ايفا كرده
ايساغوچي، قـاطيغوس  ‘الفاظ و كلماتي چون گذشته در علم جدل و كالم و منطق چون از 

نمودند، حق با ايشان اسـت   ها بيزاري مي شد مردم از اين دانش استفاده مي’ و باري ارميناس
گرداندند و به جاي آن كلماتي چـون؛   ها را به عربي برمي و گناه مترجمان است، چه اگر نام

ورزيدنـد و از   فتن آن شتاب ميآوردند، همگان در پذير مدخل، مقوالت، قياس و برهان مي
با اين عبارت، بيرونـي نشـان   . )8: همان(» چنانچه اكنون اينگونه است. تافتند آن روي برنمي

داده كه زبان عربي نيز مانند فارسي از ابتدا گنجايش حمل مباحث فلسفي، منطقي و علمـي  
اي مناسب، آن را بـه  ه ها با ساختن واژه را نداشته است و دانشمندان و مترجمان پس از قرن

. اند كه بيروني در قرن پنجم به آن سـخن گفتـه و آثـارش را نوشـته اسـت      شكلي درآورده
ها ندارد و خـود نويسـنده بـه ايـن      همچنين عربي هيچ برتري ذاتي و گوهري بر ديگر زبان

دهد كه چگونه زباني كه در عصر جاهليت هيچ بار علمي نداشت بـه ايـن    پرسش پاسخ مي
  .قوت رسيد ميزان از

هـاي علمـي را نداشـته يـا      كه زبان فارسي توان كشيدن بار معني پذيرفته شودحتي اگر 
هـاي   ها داشته است، اين گفتـه  عربي به سبب آنكه زبان دين بوده برتري ذاتي بر ديگر زبان

) هجا(اگر مرا به عربي دشنام «توان توجيه كرد كه  اش را نمي تند بيروني دربارة زبان مادري
و زبـان   )169: 1383بيرونـي،  ( »نماينـد ) مـدح (ويند، دوستتر دارم تا به فارسـي سـتايش   گ

  . هاي شبانه مناسب است فارسي فقط براي قصه
  
  برابر دانستن عرب با اسالم . پ

گـرا بـودن ابوريحـان بيرونـي در      ترين دليل را دربارة اسالم ترين و روشن شايد بتوان صريح
بيروني . كامل اسالم و عرب و نبود تمايز ميان اين دو مشاهده كرداعتقاد راسخ او به انطباق 

ديـن و  «: گونه اعـالم كـرده اسـت    با قاطعيت، همراه بودن دين اسالم و دولت عربي را اين
دولت ما عربي است؛ دين و دولت، توأمان است، بر فراز يكي از آنها نيروي الهي است و بر 

كـه   او تا زمـاني   به عقيدة ). 14: 1370بيروني، (» ستفراز ديگري دست آسماني برافراشته ا
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دين اسالم پابرجاست، دولت عربي نيز باقي است و هرگونه تالش براي تغيير دولت عرب 
گرد  2چه بسا طوايفي بويژه از گيل و ديلم«: با وجود رواج دين اسالم در كشور بيهوده است

كه روزانه پـنج بـار اذان در    دند، ماداميآمدند، تا جامة عجمي بر دولت بپوشند اما موفق نش
شـود و در   آيد و در صفهاي نماز، قرآن به عربي مبين خوانده مـي  گوشهايشان به صدا درمي

» ريسمان اسالم پـاره نشـود در آن خللـي نيايـد    ... مسجد بدين زبان بر آنان موعظه بخوانند
دولـت از عـرب بـه     او همچنين سعي داشت آرزوي كساني را كه به بازگشـت . )جا همان(

هـاي سـاختگي، ادامـه     گيري از حديث عجم اميدوار بودند بيهوده جلوه دهد و حتي با بهره
در زمـان او شخصـي بـه نـام      .داشتن دين اسالم و دولت عرب را تا روز قيامت ثابت كنـد 

دولـت و حكومـت عـرب    «ثابت كرد كه » تدبير و شواهد نجومي«احمد طيب سرخسي با 
لـوح خيـال    نفـس و سـاده   در دل و جان مردم ضعيف«و » الم مبدل شودبرگردد و كيش اس

: بيني او ايـن حـديث سـاختگي را دسـتاويز قـرار داد      اما بيروني در رد پيش» بيهوده كاشت
ها چيره شود و حكومت در عرب تا صـبح روز   پيامبر ما گفته است كه دين او بر همة دين«

  .)305: 1377بيروني، (» واپسين متصل خواهد ماند
بويه كه خالفت عباسي را در تنگنا نهاده و  شايد انتقاد شديد بيروني از دولت ايراني آل

در عهـد  «: همين دليلِ يكي انگاشتن اسالم و عـرب بـوده باشـد     از قدرت آن كاسته بود، به
عباس ماند امري ديني و اعتقادي بود نه آنكه سـلطنت   بويه تنها رياستي كه در دست بني آل

گانـه بـه دوسـت و     گانه و سـه  هاي دو او همچنين به دادن لقب. )203: همان(» باشددنيوي 
هايي كه عضدالدوله هر سال در هنگام  به جشنو  3كرده بويه اعتراض مي دشمن زير فشار آل
اين در حـالي  ). 357، 204: همان(داده است  داشت روي خوش نشان نمي  نوروز بر پاي مي
  .)206: همان(كه مطيع خليفه بودند ستوده است سامان را  است كه دولت آل

  
  گيري نتيجه

نسبت زياد باورهـاي او،   با توجه به آنچه دربارة بيروني گفته شد و با در نظر گرفتن تعداد به
توان نتيجه گرفت كه بيروني براي خود هويتي از نوع اسالمي  در برابر يك نمونة نقض، مي

هـايي چـون تعصـب،     ها و عبـارت  ان و ايراني بود با واژهاو آنچه را مربوط به اير. قائل بود
حماقت، جهل نفي كرد و به ظرفيت نداشتن زبان فارسي بـراي نشـان دادن معنـي، برتـري     

در مقابل، از نگـاه بيرونـي   . ذاتي نداشتن آن و بيهودگي برخي باورهاي ايراني اذعان داشت
شد، زيرا او نتوانسته يا نخواسته  هرچه به دين اسالم نسبت داده شده بود مقدس شمرده مي
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رو  دولـت عربـي ازآن  . بود ميان عرب، فرهنگ و زبان عربي و دين اسالم تمايز قائـل شـود  
رفـت و بـه زبـان     كرد كه نماد اسالم به شمار مـي  دفاع مي براي بيروني مقدس بود و از آن 

رفتـار بيرونـي را   شـايد بتـوان ايـن    . نهاد كه زبان وحي و دين بود عربي بدان سبب ارج مي
شمار آورد كه با نهضت نگـارش    رشد فرهنگ، تاريخ و زبان ايراني به به واكنشي به روند رو

هاي منثور و منظوم به زبان فارسي آغاز شده، با جنبش ترجمة تاريخ ايران و بـومي   شاهنامه
تـه و در  ادامـه ياف ) طبري به فارسـي  البيان تفسير جامعو  تاريخ طبريبا ترجمة (كردن دين 

بايد گفت فردوسي هم از نظر مكاني در نزديكي . فردوسي به اوج خود رسيده بود شاهنامة
عصر او بوده است اما او با تفاوت قائل شـدن ميـان عـرب و     بيروني و هم از نظر زماني هم

اسالمي را تعريـف  - دين اسالم و نفي يكي و قبول ديگري، براي خود هويت تركيبي ايراني
به همراه ديگـر  (كه بيروني با در نظر نگرفتن اين تفاوت، ناگزير از ميان اسالم  كرد، درحالي

و ايران، اسالم را پذيرفت و آنچه را با آن همراه نبود ناديده گرفت كه اين ) عنصرهاي عربي
  .بينش به سبب ارادت و تعصب اين دانشمند ايراني به دين اسالم بود

  
   نوشت پي

ها، به بيان برتري عرب  مسلك در برتري بر عرب ادعاهاي ايرانيان شعوبيقتيبه با رد برخي از  ابن .1
خوانـده و    تر از ايرانيـان  ها را شجاع طور مبسوط عرب است، از جمله اينكه به  بر عجم پرداخته

پيامبر : هاي جعلي نيز خودداري نكرده است، مانند براي نشان دادن اين برتري از آوردن حديث
 ).375- 374، 370: 1373قتيبه،  ابن(» واه عرب مباش تا بدخواه من نباشيبدخ«به سلمان گفت 

 .بويه دارد اشاره به مرداويچ زياري و آل .2
المله كه فناخسرو با زير فشار گذاشتن خليفه به دسـت آورده   الدوله و تاج هايي مانند عضد لقب .3

 ).329: 1372، بوسه( بود و بعد از او نيز مرسوم شد
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 .بابك: تهران. الدين همايي با مقدمه و تعليقات جالل. التنجيم عةالتفهيم الوائل صنا. 1362بيروني، ابوريحان 
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. تصحيح عباس زرياب. الصيدنه في الطلب. 1370بيروني، ابوريحان 
شـركت النشـر و العلمـي    : تهـران . تحقيق يوسف الهـادي . الجماهر في الجواهر. ش 1374بيروني، ابوريحان 

 .الثقافي
 .اميركبير: تهران. ترجمة اكبر داناسرشت. آثار الباقيه عن القرون الخاليه. 1377بيروني، ابوريحان 
 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. رجمة باقر مظفرزادهت. الصيدنه في الطلب. 1383بيروني، ابوريحان 
 .مركز نشر ميراث مكتوب: تهران. اآلثار الباقيه عن القرون الخاليه. ه1422بيروني، ابوريحان 
 .سـرا   قصـيده : تهـران . خودكاوي ملي در عصر جهـاني شـدن  . »دربارة هويت ايراني«. 1380 شريعتي، احسان

  .126- 99صص
مطبعه . ، اختيار و تنصيف محمد كرد علي، قاهرهالطبعه الرابعه. كتاب العرب. ق1374.بن قتيبه دينوري، مسلم 

  .لحنه التاليف و الترجمه والنشر
تهـران،  . ترجمـة حسـن انوشـه   . 4ج تاريخ ايران كيمبـريج، . »ايران در عصر آل بويه«. 1372 بوسه، هيرمبرت

 .262- 217صص. اميركبير



 

 

  


