
 
  
  
  
  
  2فصل 

  خجندي و بيروني
   

رشد و تكامل سريع فرهنگ ملتهاي آسياي ميانه، خاور نزديك و ميانه، فرهنگ 
به مفهوم گسترده كه هم علم و هم تفكر اجتماعي و هم ادبيات دوران خجندي را 

زيادي به همكاري خالق دانشمندان پرشماري كه در مراكز  در بر داشت، تا اندازة
كردند و در برخي از شهرهاي بزرگ كشورهاي شرق پرورش يافته  علمي كار مي

اين همكاري از راه ارتباط مستقيم علمي، سفرها و مكاتبه . بودند، ياري رساند
اني ملتها در تحقق يافته بود و امكان آنها به نوبة خود همراه با رشد ارتباط بازرگ

  .يافت چهارم هجري بيش از پيش گسترش مي/ سدة دهم ميالدي
ـ علمي زمان اخير، جا دارد  هاي تاريخيهمانند شرايط بسيار مهم در پژوهش

هاي آن عالوه بر بررسي پژوهش تا به بررسي ميراث علمي بيروني بپردازيم كه در
لة علمي أيا آن مس هاي گوناگون علم، تفسير تاريخي اين ش در رشتها اساسي

  .شود مورد بحث نيز ميسر مي
تحديد نهايات [» مساحي«بين كارهاي پر شمار بيروني بايد پيش از همه از 

هاي و نام برد كه شامل يك رشته موضوعا قانون مسعودي و] االماكن
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عصران و پيشينيان  فرد است كه براي بررسي فعاليت علمي بيروني و هم منحصربه

  .استاو قابل توجه 
مثالً نكتة جالبي را كه تا همين چندي پيش دربارة فعاليت اخترشناسي 

يابيم  بيروني مي» مساحي«دانستيم، در همين  العلوم، ابن سينا، نمي دانشمند جامع
اي در  و از ابوعلي حسين بن عبداهللا بن سينا رساله... «: گويد كه در آن مي

المعالي تأليف كرده و  تر شمسگيس دخ تصحيح طول جرجان ديدم كه براي زرين
  16.»...در آن نوشته بود كه پس از آنكه بدين كار فرمان يافت

از جمله شواهد ارتباط علمي ميان دانشمندان دوران خجندي، از همكاري 
بيروني با ابوالوفا يكي از دانشمندان مكتب علمي بغداد در تعيين طول جغرافيايي 

با ابوالوفا محمدبن محمد ... «: نويسد ره مياو در اين با. كنيم شهر كاث ياد مي
بوزجاني چنان قرار گذاشته بودم كه او در بغداد و من در خوارزم كسوف ماهي 
را رصد كنيم، و اين رصد در سال سيصد و هشتاد و هفت هجري صورت 

گرفتگي از  موضوع كار مشترك اين دانشمندان، مشاهدة همزمان ماه 17.»...گرفت
ن براي تعيين اختالف طول جغرافيايي دو شهر بود، زيرا بدون دو نقطة كرة زمي

  .شهر ممكن نبودجغرافيايي اين، تعيين دقيق طول 
توان اطالعاتي از ديدارها و  مي قانون مسعودي و تحديد نهايات االماكن در

دان  براي نمونه اخترشناس و رياضي. مكاتبة علمي بين برخي از دانشمندان يافت
از . كرد هاي علمي با بيروني مكاتبه مي لهأبارة مس يف بن يمن درتبار نظ يوناني

و سوم  /هاي نهم و دهم ميالدي جمله اخترشناسان پيش از اين ناشناسِ سده
ابوالعباس بن حمدون، سليمان بن : كند ها ياد ميچهارم هجري، بيروني از اين نام

 ابوعلي محمدعصمت سمرقندي اهل زرنج، ابوالحسن احمدبن محمدبن سليمان، 
بن عبدالعزيز هاشمي دانشمند اهل رقه و ابوالفضل هروي كه سرنوشت او را از 

  .كرد هرات به ري كشاند و در آنجا با خجندي و ابوجعفر خازن همكاري مي
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كه در تنها نسخة ) افراد المقال في امر الظالل(» ها سايه«بيروني در كتاب 
به زبان عربي در  1948و در سال به ما رسيده ) پاتنا، هند(خطي بانكيپور 

كند، كه  چاپ شده است نام دانشمنداني از تاريخ نجوم را ذكر مي) هند(حيدرآباد 
در اين كتاب از جمله از ابوبكر  18.اند اند يا شهرت چنداني نداشته قبالً ذكر نشده

دان مشهور كه در دربار خليفه  بن فرُخان فرزند مورخ و رياضي بن عمر محمد
دوم / از دانشمندان سدة هشتم ميالدي . كرد نام برده شده است كار ميمنصور 

بن   نويسان ناشناخته ابوعاصم عصام و ابوالقاسم حسن هجري، بيروني از زيج
  .برد محمد احولي، نام مي

دانستيم كه خليفه مأمون به سند  تحديد نهايات االماكن براي نخستين بار از
گيري زاوية  بن علي اخترشناس دستور داد اندازة كرة زمين را به روش اندازه

تا كنون كشف اين روش به . انخفاض افق، قابل مشاهده از قلة كوه، معين كند
  19.شد اشتباه به بيروني نسبت داده مي

علمي ابومحمود  خبر بسيار مهمي از فعاليت و خالقيت تحديد سرانجام، در
خجندي و همكاري خالق او با دانشمندان برجستة آن زمان، از جمله با خود 

بولگاكف علت نقل مكان بيروني به ري و وضعيت . گ. پ. بيروني آمده است
سياسي به وجود آمده در كاث و ري را نسبتاً مشروح و همه جانبه توصيف 

سالگي  22ند كه بيروني در ك ها ثابت مي كند و بر پاية يك رشته واقعيت مي
  .به ري رفته است) هـ 386/م 995(

بيروني هنگامي ري را پناهگاه موقت خود برگزيد كه گذشته از يك سلسله 
اميد نزديك شدن به دانشمندان ري و پيش از همه «اوضاع به وجود آمده، شايد 

 ةبه خجندي را داشت كه كار با آنها مكتبي جدي به وجود آورد، و مرحل
او مدتي در ري در خانة دوست بازرگان . »جديدي نيز در آموزش او باشد

الجماهر في معرفة [» شناسي كاني«كرد كه در كتاب  اصفهاني خود زندگي مي
                                                 

  .1948المعارف عثمانيه، حيدرآباد دكن،  ة، داير)رساله 4شامل ( رسائل البيروني .18
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در ري دوستي از بازرگانان اصفهان داشتم كه در «: كند از او ياد مي] الجواهر
خرالدوله بود، در وضع كه بيروني دانشمند دربار ف با آن. »اش مهمان بودم خانه

. هاي گوناگون را از سر گذراندمادي قرار داشت و در ري محروميت بسيار دشوار
با وجود اين، پس از مدت نسبتاً كوتاهي ارتباط علمي خود را با دانشمندان 
مشهور گسترش داد و با ابو محمود خجندي در رصدخانة واقع بر كوه طبرك كه 

آن زمان خارج از حدود ري در نقاط خود خجندي ساخته و شهرتش در 
  .دوردست پيچيده بود، ديدار كرد

ديدار با خجندي و آشنايي با ابزار شايان تحسين وي رويداد مهمي در زندگي 
بيروني جوان بود و بعدها دلبستگي و شناخت بيروني را به اخترشناسي بسيار 

 بيروني در. يابيم مياطالع در بارة اين آشنايي را در كارهاي بيروني . گسترش داد
: نويسد جايي روزنة سدس شده بود، مي با اشاره به اشتباهي كه موجب جابه تحديد

ابومحمود خود شفاهي به من از فسادي كه در كار رصد از فرو افتادن سوراخ ... «
سقف طاق به اندازة يك وجب پيش آمده بود، و اينكه چندان ميلي براي تصحيح 

 بيروني اين موضوع را در اثر ديگرش 20.»...بود، سخن گفتاندازة آن پيدا نكرده 
اين رصدها تضادهايي با اين ] همة[بين «: دهد چنين شرح مي قانون مسعودي

تواند كارهاي ابوالفضل بن عميد باشد كه  اش مي نمونه. پيدا شده است] ها نتيجه[
به ابزار است؛ كامالً روشن است كه اين مربوط . طبق آنها اين زيادي ده دقيقه است

اضافي ] مقدار[كه كارهاي ابومحمود خجندي هم كه در ري انجام شده اين  يا اين
مؤلف به طور شفاهي خرابي ابزار . دهد را دو دقيقه و بيست و يك ثانيه نشان مي

  .»يك انقالب خورشيدي پذيرفت] رصد[را هنگام 
ار خجندي آشنا كه بيروني شخصاً با ابز گواهي مستقيم ديگر را مبني بر اين

السدس  ةامالمس اآللة يةحكا: يابيم بارة سدس مي اش در بوده است، در نام رساله
داستان ابزاري ( الفخري علي ما حكاه ابوالريحان البيروني ايده اهللا بعد ان شاهده

پس  ــكه خدا حمايتش كند  ــبه نام سدس فخري چنان كه ابوريحان بيروني 
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اين يكي از نخستين آثار بيروني و به هر حال ـ نخستين ). از بازديد آن نقل كرد
به احتمال زياد اين رسالة كوچك علمي . اثري است كه از او به ما رسيده است

نامد،  بدون مشاركت خود خجندي كه بيروني در همانجا نيز او را معلم خود مي
 شرقالم در تأييد اين گفته بايد يادآوري كرد كه در مجلة. نوشته نشده است

بيروت نخست نسخة خطي رسالة خجندي منتشر شده است كه خجندي در آنجا 
دهد، از ابزار  رصد خود را براي به دست آوردن ارتفاع خورشيد شرح مي

. »خود ابداع كرده بودم«: نويسد بارة آن با غرور مي برد و در خويش نام مي
اما در اين  21.»بعداً به تفصيل ذكرش خواهم كرد«: كند سپس خجندي تأكيد مي

در  المشرق رسالة خجندي، شرح اين ابزار نيامده است و در صفحة بعدي مجلة
پي رسالة خجندي، نام رسالة بيروني آمده ولي در صفحة عنوان نام رسالة 

  22.خجندي نوشته شده است
كه بيروني خود شخصاً با اين ابزار جالب و مخترع با استعداد آن  پس از آن

و اين سدس فخري، از لحاظ ... «: نويسد هادن به اين ابزار ميآشنا شد، با ارج ن
بزرگي و درستي، بر هر چه پيش و پس از آن به كار رفته، برتري دارد، چه 
ابومحمود در ساختن اسطرالبها و افزارهاي ديگر يگانة زمان بوده، و شايسته 

رار گيرد چنان بوده است كه اندازة ميلي كه وي به دست آورده بود مورد عمل ق
ها را  و افزايش و كاهش ميل اعظم با آن سنجيده شود، بدان جهت كه وي ثانيه

  23.»ها گرفت، تا چه رسد به دقيقه درستي اندازه مي نيز به
تفاوت «: نويسد يابيم كه مي ارزيابي مشروح را در رسالة خود خجندي نيز مي

 فقط تار ميل را ديگ رصدكنندگانديگر ابزارها اين است كه  واين ابزار بين 
  24.»يافتيم... دقيقه و ثانيه و  درجه تااين ابزار  باما  يافتند ودرجه و دقيقه 

                                                 
 . 85پيوست، ص  .21
  . 93ـ92همان، ص . 22
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 ــبيروني و خجندي  ــبه اين ترتيب ديدار دو دانشمند آسياي ميانه 

نشدني بر دانشمند جوان و  نظير و رصدها، اثري فراموش كارهايشان، ابزار بي
سال پس از مرگ  30جا گذاشت و بيروني ديرتر، نزديك  كار آن زمان به تازه

 و قانون مسعودي ،تحديد نهايات االماكن خجندي در كارهاي مشهور خود
انه از او سخن قبا وجد صاد«وطن خود  دربارة كارهاي هم الهيئة مقاليد علم

  .»گذارد ش ارج واال ميا هاي علميگويد و به خدمت مي
منصور بن عراق، ابومحمود خجندي دومين دانشمند بزرگي بود نصر پس از ابو

اين ديدار رخداد مهمي در . كرد كه بيروني در آغاز راه علمي خود با او ديدار مي
هاي  پيشرفت عالقه كه به) هـ 387ـ385/ م 997ـ995هاي  سال(زندگي او بود 

و هندسة كره ) پيش از همه اخترشناسي كروي(ويژة بيروني به مسائل اخترشناسي 
اين ارتباط شناخت او را در . و مثلثات كه با آن رابطة تنگاتنگ دارد، ياري رساند

هاي شكوفاييش بر پاية محكمي استوار ساخته  ها كه ابن عراق در سال اين رشته
ترين و  كار امكان داد تا از نزديك با تازه دانشمند تازهبود، گسترش داد و به 

ترين ابزارهاي اخترشناسي آن زمان آشنا شود و موادي، هم براي يكي از  دقيق
  .نخستين كارهاي علمي و هم براي پژوهشهاي آيندة خويش فراهم سازد

دهد كه تأثير  بررسي كار طراحي ابوريحان بيروني، به تنهايي نشان مي
پيشينيان و معاصرانش و پيش از همه معلمانش ابن عراق و خجندي خالقيت 

بيروني به راستي مهارت در تهية ابزارها را از آنها به ارث . چه اندازه عظيم است
. آشنا بود» فن تهية اسطرالب«او با يكي از كارهاي پر شمار ابن عراق . برده بود

ي كرد و يكي از جانبه بررس بيروني خود اختراع مشهور خجندي را همه
  .هايش را به آن اختصاص داد رساله

خويش،  تحديد بيروني، شيفتة سدس فخري اختراع معلم خود، چند سال بعد در
پرتوها . كند گونة ديگر ابزار نور خورشيدي را كه خود اختراع كرده بود، توصيف مي

  25.افتد اي روي بخش محدب سطح كروي مي در آن پس از عبور از روزنه
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روشهاي  بيروني بعدها با ساخت ابزارهاي اخترشناسي و طرح و بررسي
به گفتة بيروني فقط كسي . هاي بسيار دقيق انجام دهدگيري رصدي توانست اندازه

تواند به دقت باالي نتايج رصدي دست يابد كه به موازات اخترشناسي نظري  مي
  .»نها توانا باشداندازي آ ابزارهاي اخترشناسي را بشناسد و در نصب و راه«

ابوريحان بيروني پنج كتاب خود را فقط به ابزارهاي اخترشناسي و كار با 
پنجم  /بيهقي مورخ برجستة سدة يازدهم ميالدي. آنها اختصاص داده است
خويش به كار ] تاريخ بيهقي [= تاريخ مسعودي هجري، در زمان خود در

د در ادب و فضل و هندسه او مردي بو... «: دهد طراحي بيروني ارزش عالي مي
  26»...و فلسفه كه در عصر او چنو ديگري نبود و به گزاف چيزي ننوشتي

هاي  به اين ترتيب خجندي و بيروني در شمار ستارگان قدر اول صور فلكي سده
بهايي در پيشـرفت و تكامـل آينـدة     هجري سهم جديد پر 5ـ4/ميالدي 11ـ10

 .فرهنگ بشري و علم جهاني ادا كردند
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