
  
  
  
  
  
  

  
  1فصل 

  دوران، زندگي و خالقيت خجندي
  »ابومحمود در ساختن اسطرالبها و افزارهاي ديگر يگانة زمان بوده است«

  1بيروني
  

چهـارم هجـري   / ابومحمود حامدبن خضر خجندي در نيمه اول سدة دهم ميالدي
خجند آن زمان، مركز بزرگ و پيشرفتة آسـياي ميانـه، از   . در شهر خجند زاده شد

در ايـن  . وري ـ بازرگاني و فرهنگي شكل گرفتـه بـود    آداب و رسوم زندگي پيشه
، زمان آزادي كشور از دوران در آسياي ميانه روندهاي زيادي جريان داشت و اين

ـ تاجيكي سـامانيان،   حاكميت مستقيم خالفت عباسي و برقراري حاكميت فئودالي 
زمان نوسازي و گسترش سنتهاي فرهنگي بومي، برقـراري زبـان ادبـي تاجيـك،     

تاجيكها نيـز  گيري  وانگهي، زمان شكل. پذيرش همگاني ادبيات و علم تاجيك بود
با سرعت گرفتن آهنـگ حركـت در محـدودة    . دفرا رسيده بو به صورت قوم خود

بـرداري از   اي، بهره اقتصاد روستايي چند رشته(حكومت ساماني، زندگي اقتصادي 
گسـترش  ) تعداد زيادي معدن، توليد صنعتهاي دستي، بازرگاني داخلي و خـارجي 
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يافت، روابط اقتصادي و فرهنگي ملت تاجيك بـا جهـان خـارج تقويـت يافـت،      

و فرهنگي شهرهايي مانند بخارا، سمرقند، بلـخ، هـرات، مـرو،     مركزهاي اقتصادي
  .خجند، هولبوك و بسياري جاهاي ديگر گسترش يافت

كه  چنان. شود تاريخ شهر خجند تاجيكستان باستان از هزاران سال پيش آغاز مي
هاي ششم و پنجم پيش از  دهد، آغاز آن از سده شناسي نشان مي پژوهشهاي باستان

پيش از ميالد به وسيلة اسكندر مقدوني اشغال شد، سـپس   329سال  ميالد بود، در
نام گرفت، و در دوران » اسكندرية دور«از نو مجهز به وسايل دفاعي، ساخته شد و 

موقعيت مناسـب  . كهن به يكي از شهرهاي پيشرفته و بزرگ آسياي ميانه تبديل شد
رودخانـة بـزرگ   ) حونسـي (در كنارة سيردريا ) استراتژيك(جغرافيايي و راهبردي 

آسياي ميانه، محل تقاطع راههاي تبادل تجاري و فرهنگي داخلي و خارجي ملتها از 
از آسياي ميانه به خاور نزديك و درياي مديترانه، » جادة ابريشم«آن جمله سر راه 

ظرفيت اقتصادي حوزة كشاورزي، معدنهاي كوه شمال خجند و محصولهاي متنـوع  
بخش بـراي پيشـرفت بـيش از پـيش فزاينـدة       كة اطمينانصنايع دستي، نيروي محر

خجند در همة دوران تاريخي خود و تبديل آن به يكي از مركزهاي عمدة اقتصادي 
  .و فرهنگي تاجيكستان و آسياي ميانه بوده است

هاي عربي به عنوان يكي از شهرهاي آسياي ميانه در نيمـة دوم  در متن خجند
در آن زمان، مردم هجوم گروهـي  . شده است اول هجري ياد /سدة هفتم ميالدي

والي خالفت عربـي در  ) هـ 63-60/ م 683-680(بن زيد   از جنگجويان مسلم
چندي بعد در شرح جنبش معروف ضد خلفـاي سـغديان   . خراسان را دفع كردند

زبان نيز از خجند ديدار  طبري ديگر مورخ عرب) هـ 102/م 722-721در سال 
هـاي جداگانـه را    بـا دروازه ) حاشـية قلعـه  (ك ربـض  طبري در شهر ي. كند مي

هايي در برابـر آنهـا   ديوارهاي محكم شهري را با منجنيقكند و وجود  مشخص مي
  .آورد به نظر مي
ترين شهرهاي آسـياي   ، خجند يكي از پيشرفته هـ 4ـ3/م 10ـ9هاي  در سده

ني كشـيده  هاي بازرگـا كه از طريق آن از غرب به شرق راهآمد  شمار مي ميانه به
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هاي عمدة بازرگاني به هند از بارة راه فردريك انگلس در كار خود در. شده بود

هايي به سمرقند، بلخ و هرات گويد كه از طريق آن راه برد و مي خجند هم نام مي
هاي پهناور خجند نظر بسياري شرايط آب و هوايي مساعد و باغ. تگذشته اس مي

  .كرد را به خود جلب مي
هـاي ميانـه    دان مشهور عرب در بـارة خجنـد سـده    ند و جغرافيمقدسي دانشم

دلپسـندتر از آن  ] شـهري [در اين سـرزمين  . خجند شهري دلپذير است«: نويسد مي
خردمنـدان و  ... گذرد و كوهي نزديك آن است، وجود ندارد، رودي از ميان آن مي

طـراز  «هـاي ميانـه را    تصادفي نيست كه خجنـد سـده  . »ستايند شاعران آن را مي
خجنـد در تـاريخ خـود بسـياري چيزهـا را      . انـد  ناميده» زينت جهان«يا » جهان

. هم تاخت و تازهاي مكرر استيالگران، هم دوران شكوفايي پربار را: آزموده است
امـا از ميـان   . سرزمين خجند انديشمندان پر شماري به جهان عرضـه كـرده اسـت   

هـاي   سده(وجعفر محمد خجندي اخترشناسان برجسته پس از ابومحمود، بايد از اب
نام برد كه سـهم  ) هـ 616/م 1219. د(و عبدالجبار خجندي ) هـ 5- 4/م 11- 10

دانشمند و پزشك مشـهور  . هاي ميانه ادا كردند مهمي در پيشرفت اخترشناسي سده
فخرالدين محمد بن محمد ابونصر خجندي كه در دوران حكومت سـلطان الجـايتو   

. زيســت نيــز اهــل خجنــد بــود مــي) هـــ 716- 703/م 1316- 1303(خدابنــده 
او اصـالحات  . مشهور بود» استاداالطبا«عصران خود به  فخرالدين خجندي بين هم

هاي پزشكي عبـداللطيف يوسـفي دانشـمند بغـدادي وارد كـرد،       بسياري در نوشته
اثر مشهور پزشكي ابن سينا افزود، و خود نيز، مؤلف چند اثـر   قانون هايي به تكمله

خجندي خواننده و سرايندة سدة دوازدهـم  ) مهستي(شهرت مهستي . ستپزشكي ا
سـتود، از   هاي خـود مـي   ششم هجري كه آزادي و بشردوستي را در ترانه/ ميالدي

معروف بـه  ) هـ 8/م 14سدة (الدين مسعود  كمال. مرزهاي آسياي ميانه گذشته بود
ست فعاالن فرهنـگ  فهر. ـ تاجيكي بود كمال خجندي، نمايندة مشهور شعر فارسي

  .هاي ميانه، شامل صدها نام مشهور يا كمتر بررسي شده است خجند سده
زندگي، خالقيت در طراحي و نوآوري ابومحمود و سهم او در پيشرفت علوم 
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تنها دو مقالة تخصصي در دسترس اسـت  . دقيق تا امروز كمتر شناخته شده است
هـا،  يكـي از علت . كنـد  ي مـي اش را معرف ميكه به طور كلي خالقيت و ميراث عل

هاي ميانه است كه از جملـة آنهـا    بارة او در منابع سده اطالعات بسيار اندك در
 993. د(ابـن نـديم    الفهرسـت  :شناختي مورخان مشهور علـم  بايد از آثار كتاب

-568/م 1248-1173(بن قفطـي   الدين علي جمال الحكماء تاريخ و) هـ 385/م
م بـه  چهـارده  /اي از خجندي نيز در آغاز سـدة بيسـتم   رساله. نام برد) هـ 646

) پيوست. نك(دانشگاه يسوعي در بيروت انتشار يافته شيخو پروفسور . وسيلة ل
-362/م 1048-973(و در رابطه با آن از نظر مضمون، اثر ابوريحـان بيرونـي   

. كـه پ  چنـان . يرو و شاگردش كه از ديد پژوهشگران دور مانده استپ) هـ 440
هـر دو اثـر بـه چهـرة خجنـدي بـه عنـوان        «: كنـد  بولگاكوف يادآوري مي. گ

  .»بخشد اي مي اخترشناس برجسته و سازندة ابزارهاي اخترشناسي روشنايي تازه
به احتمال نزديك به يقين، ابومحمود كـودكي و سـالهاي آمـوزش خـود را در     

جوي دانش و كار بنا به ذوق خـود  و زادگاه خود خجند گذراند و سپس در جست
بنا به برخي اطالعات، خجندي زماني در انجمن دانشمندان كـه  . جا را ترك كرد آن

مشهور شده بود، كار » الحكمه بيت«در دربار خوارزمشاه به وجود آمده و بعدها به 
عصـران مشـهورش، ابوريحـان     ي، همدر اينجا به جز خجند. كرد علمي را اداره مي

ابـن   بيروني، معلم وي ابن عراق، فيلسوف و طبيب مشهور ابوسهل مسيحي، ابوعلي
  .سينا، ابن خمار و ديگران شركت داشتند

بخش عمدة زندگي و فعاليـت بعـدي خجنـدي در بخـش مركـزي خالفـت       
ياسي ـ س از قرار معلوم، خالفت اين زمان جامعة بزرگ مذهبي. عباسيان گذشت

با زبان واحد عربي ـ زبان رسمي دولت و مذهب، نيز زبان ارتباط بـين ملتهـاي    
زبان عربي در كشورهاي شرق مسـلمان در جريـان   «. خاور ميانه و نزديك بود

اسـتفاده از  . ا بـه عهـده داشـت   هـا ر بـين ملت  چند سده نقش زبان علمي مشترك
اين . كرد ف را  محدود ميهاي محلي در تأليف كارهاي علمي انتشار آثار مؤلزبان

هاي علمـي سـاخته و   در نظر داشت كه زبان عربي اصـطالح موقعيت را نيز بايد 
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به همين جهت . بهره بودند هاي محلي از آن بيشت، در صورتي كه زبانپرداخته دا
كوشيد آثارش را به زبان عربي بنويسد تـا در دسـترس همـة محافـل      مؤلف مي

هـاي اشـتياق   و همين نيز ظاهراً يكـي از علت  .»علمي كشورهاي شرق قرار گيرد
بـه  ) خوارزمي، فارابي، فرغـاني، مـرورودي  (بسياري از دانشمندان آسياي ميانه 

ويـژه   زندگي كردن و پرداختن به فعاليت علمي در مركزهاي فرهنگي خالفت بـه 
شناسان و دانشمندان را از نواحي گوناگون  بغداد ادب«. در پايتخت آن، بغداد بود

  .»كرد ويژه از آسياي نزديك و ميانه به خود جلب مي ن اسالمي، بهجها
بايد يادآوري كرد كه بسياري از دانشمنداني كه به بغـداد و ديگـر مركزهـاي    

هاي گوناگون علمي داشـتند و نـه    علمي شرق آمده بودند، دانش كاملي در رشته
مـثالً،  . وجوي دانش، كه براي آمـوزش ديگـران نيـز آمـده بودنـد      تنها به جست

در سال «: گويد دربارة بوزجاني مي) تاريخ مختصر الدول در(ابوالفرج ابن عبري 
مـردم  . بن محمد ابوالوفا بوزجاني از شهر نيشابور به عراق كوچ كرد محمد 348

  .»از او آموختند و سود بردند
در اين هنگام وجود يك رشته رصدخانه و مركزهاي علمي بزرگ در نواحي 

بيشتر در سوريه و ايران، زمينة پر خير و بركتي براي شـكوفايي   مركزي خالفت،
  .تازة علوم دقيق شد

هـاي علمـي بـزرگ كـار      هـاي دور مدرسـه   در اين كشورها هنوز از گذشته
هـاي   سـده (هاي مسـيحي   اين كشورها پناهگاه دانشمندان مشرك و فرقه. كرد مي
اينجـا بسـياري از آثـار     در. حكومت بيزانس در تعقيب آنان بودبود كه ) م 6ـ5

ويـژه   هاي عباسي، به در زمان نخستين خليفه. يونان باستان به سرياني ترجمه شد
دوم هجري، عدة زيادي از  /سوم و آغاز سدة نهم ميالدي/ در پايان سدة هشتم 

هـا  گون در بغـداد گـرد آمـده بودنـد، ده    دانشمندان و مترجمان از جاهاي گونـا 
فرهنگستان ) هـ 218ـ198/م 833ـ813(مان مأمون كتابخانه ساخته شد و در ز

بـا  . با رصدخانة نجومي مجهز به وجود آمـد ) خانة حكمت(» الحكمه بيت«علوم 
ـ    تالش دانشمندان ب اقليـدس، ارشـميدس،    غداد، كارهاي عمـدة مؤلفـان باسـتان 
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  .بررسي شد و به زبان عربي انتشار يافت ــبطلميوس، ديوفانت و ديگران 
زبـان   هاي ايرانيها، خوارزميان و ديگر قومها، ايرانيدانش علمي هنديدر اينجا 

  .آسياي ميانه كه فرهنگ وااليي داشتند، به كار گرفته شد
، مـرو، شـيراز و ري   )در كنار فرات(همچنين مركزهاي علمي در دمشق، رقّه 

تشكيل شـد و در آنهـا كارهـاي بزرگـي در زمينـة علـوم طبيعـي، رياضـيات،         
پيشرفت اين علوم به نيازهاي واقعـي و عملـي   . جغرافي آغاز شد اخترشناسي و

كشـاورزي   ،، معمارينابايد مسائلي كه با بازرگاني، سفرهاي سفير. داد پاسخ مي
عالقـة بـيش از انـدازه بـه     «. شـد  داري دولتي ارتباط داشت، حـل مـي   و خزانه

ـ  ) احكـام نجـوم  (هـاي اختربينـي    اخترشناسي بين حاكمان با خرافه اط نيـز ارتب
شماري قمري، ابزارسازي و حسـاب بازرگـاني و جـز اينهـا      مسائل گاه. »داشت

  .اهميت زيادي به دست آورد
به اين ترتيب با ورود ابومحمود خجندي به عرصة علمي خالفت، علوم دقيق 

و ايجـاد فرهنـگ   ) يونـان و شـرق  (با گذراندن دوران فراگيري ميراث فرهنگي 
هاي يونانيان به طور وسيع در حـل   و روشرياضي خودويژه، هنگامي كه دانش 

/ مـيالدي   11ــ 10هاي  شد، در سده اي به كار برده مي مسايل رياضيات محاسبه
هاي جبـر و  هـاي اخترشناسـي و روشـ    سريع محاسبههجري به دورة رشد  5ـ4

  .مثلثات مربوط به آن رسيد
ار هاي محاسبه را بسـي دانان شرق سطح بررسي الگوريتم ضيدر اين دوره ريا
هاي ارزشمندي پروردند و سهم جديـد اسـتواري در پيشـرفت     باال بردند، نظريه

اخترشناسان آسياي ميانـه و خـاور نزديـك اخترشناسـي     . علوم دقيق ادا كردند
 ـــ  رصدي را طـرح كردنـد و در حقيقـت رشـتة كامـل اخترشناسـي رصـدي       

ـ    ساخت رصدخانه. ريزي كردند گيري نجومي را پي اندازه ز بـه  هـاي عظـيم مجه
ابزارهاي دقيق اخترشناسي آن زمان در مدتي نسبتاً كوتاه در دمشق، بغداد، ري، 

  .دهد قاهره، و اصفهان در اين باره گواهي مي
ابومحمود خجندي بخش عمدة زندگي خـود را در شـهر ري، نزديـك تهـران     
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در سـدة ششـم پـيش از مـيالد     ) رگاي باستان(شهر كهن ري ايران . كنوني گذراند

چهارم هجري، ري يكي از شهرهاي / در نيمة دوم سدة دهم ميالدي. اشتوجود د
دان مشـهور سـدة دهـم     طبق توصيف استخري جغرافـي . بزرگ خاور نزديك بود

چهارم هجري، ري از نظر ساختمان، آبـاداني و جمعيـت خـود تنهـا بـا      / ميالدي
اين بـود  رشد سريع و گسترش شهر بيش از همه به خاطر . كرد نيشابور برابري نمي

و ) روم شـرقي (كه در مسير اصلي بازرگاني قرار داشت كه شرق عربـي، بيـزانس   
پس از انتخـاب ري بـه عنـوان    . كرد قفقاز را به آسياي ميانه، چين و هند وصل مي

آل بويـه بـا   . بويه، اين شهر به اوج اهميت سياسي خود رسيد  پايتخت به وسيلة آل
شناسان و  يگر فرمانروايان فئودال، ادببرقراري و تحكيم حكومت خود، همچون د
ابومحمود خجندي نيز بـه دربـار اميـر    . دانشمندان مشهور را دور خود جمع كردند

به ابتكار او نزديك شـهر ري  . دعوت شد) هـ 387ـ366/م 997ـ976(فخرالدوله 
. بـود ) سكسـتانت (اي ساخته شد كه ابزار اصلي آن سدس  بر كوه طبرك رصدخانه

بود اختراع خويش را به افتخـار فخرالدولـه، فرمانفرمـايي كـه در      خجندي ناگزير
  .بنامد» سدس فخري«كرد،  دربارش خدمت مي

كنـد، امـا    اي نمي خجندي در رسالة خود به زمان ساختن سدس فخري اشاره
هـ آماده شده بود، زيرا  284/م 994توان حدس زد كه اين ابزار تا بهار سال  مي

هـ انجـام شـده    384/م 994خورشيد درست در سال هاي ارتفاع  نخستين رصد
هــ آمـاده    384/م 994تأييد غيرمستقيم اين ادعا كه سدس در بهـار سـال   . بود

نويسـد مشـاهدة تابسـتاني ارتفـاع      شده بود، سخنان خود خجندي است كه مـي 
كه از دقـت و  انجام گرفت خورشيد در حضور گروهي از دانشمندان اخترشناس 

  .زده شده بودند زار شيفته و هيجانتازگي طرح اين اب
ويـژه اخترشناسـان را بـه     هاي گوناگون علم به ري بسياري از دانشمندان رشته

داد، و از  خود جلب كرده بود، چرا كه از يك سو فخرالدوله به علم ارزش واال مـي 
ديگر سو شرايط اقليمي اخترشناسي و شهرت رصـدخانه بـر كـوه طبـرك توجـه      

  .سان مشهور آن روزگار را به خود جلب كرده بودبسياري از اخترشنا
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شود، ولي اين واقعيت كه براي رصـد   متأسفانه از نام اين اخترشناسان ياد نمي
هاي تابستاني خورشيد به ياري سدس بـر  اع خورشيد در زمان يكي از انقالبارتف

كوه طبرك، گروهي از دانشمندان اخترشناس حضور داشتند كه به وسـيلة خـود   
  .شدند، گوياي رونق نجوم در آنجاست راهنمايي مي خجندي

) هـ 376ـ291/م 986ـ903(بن عمر صوفي   ابوالحسن عبدالرحمان
چهارم در ري متولد شد و بعدها در اصفهان، شيراز / اخترشناس مشهور سدة دهم

او سالهاي آخر زندگي خود را در دربار عضدالدوله . كرد يمو بغداد كار 
حكمران فارس كه به اخترشناسي دل بسته بود، ) هـ 372ـ338/م 983ـ949(

سياري از اخترشناسان مشهور از صوفي در مركز علمي شيراز در ميان ب. گذراند
رصدگر و سازندة ابزارهاي اخترشناسي  ـنام و شهرت اخترشناس درجة يك 

. شد ترين شخصيتهاي اين محفل علمي شمرده مي برخوردار بود و از محترم
هر وقت مردم به علم و معلم افتخار نمايند، من «: گفت عضدالدوله اغلب مي

االعلم و  فارسي است و معلم من در زيج ابنگويم معلم من در نحو ابوعلي  مي
  2.»معلم من در معرفت كواكب ثابته و امكنه و مسير ايشان صوفي

خصلت مميزة صوفي ديدگاه انتقادي نسبت به رصدهاي پيشينيان خـود اسـت؛   
او . كـرد  او بر پاية رصدهاي شخصي مختصات فهرستهاي پيشـين را تصـحيح مـي   

بطلميـوس آورده   مجسـطي  بروجي ستارگان را كه درال ةتقريباً از نو مختصات داير
بـين  . هايي هـم در اخترشناسـي و ابزارهـاي آن دارد    نوشته. شده، معين كرده است

اسـت كـه در آن، بـه پيـروي از      صـورالكواكب  ترين آنهـا  كارهاي صوفي، اساسي
هاي  اين نوشتة صوفي در جريان سده. آورد ستاره را مي 1022بطلميوس، موقعيت 

تـرين   يكـي از كهـن  . بارها رونويسي شد و بـه زبـان التـين انتشـار يافـت     بعدي 
هــ رونويسـي شـده، در     403/ م 1012هاي خطي اين رساله كـه در سـال    نسخه

مؤسسة خاورشناسي فرهنگستان علـوم   )سن پترزبورگ(گراد   كتابخانة بخش لنين
  .شود داري مي نگه C724شوروي به شمارة 

                                                 
  .315، ص 1371، به كوشش بهين دارائي، تهران، )ترجمة فارسي( الحكماء تاريخ ابن قفطي، .2
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 313ـ251 /م 925ـ865(سونگر مشهور  دانشمند همهابوبكر محمد رازي 

در ) هـ 3 /م 9سدة (، پزشك نامدار، كيمياگر و فيلسوف، شاگرد ايرانشهري )هـ
خالقيت او بر ابوريحان بيروني اثر مهمي . كرد جا كار مي ري زاده شد و همان

از جمله . را نوشت هاي رازيفهرست كتاب گذاشت كه بعدها كتاب خاص
  .نام برد العالم هيئةكتاب  اخترشناسي رازي بايد ازهاي تأليف

/ م 990ـ932(از ديگر اخترشناسان مشهور ابوالفضل احمد بن ابوسعيد هروي 
از ديدگاه . كرد او در ري و گرگان زندگي و كار مي. اهل هرات بود) هـ 380ـ320

  3».از دانشمندترين پيشينيان در صناعت نجوم است«ابوريحان بيروني، هروي 
گيري ارتفاع خورشيد، عرض اين شهر  هروي و خجندي در ري از راه اندازه

  4.دقيقه يافتند 35درجه و  35را معين كردند و مقدار آن را برابر با 
دانان و اخترشناسان  ابوجعفر محمدبن حسين خازن يكي از مشهورترين رياضي

او . كرد مي چهارم هجري در ري به همراه خجندي و هروي كار/ سدة دهم ميالدي
 959در سال . اي از زندگي خود را در ري گذراند اهل خراسان بود و بخش عمده

گيري ارتفاع  هـ همراه با هروي براي تعيين اندازة ميل اعظم، به اندازه 348/م
تفسير صدر المقالة العاشرة من كتاب  ،زيج صفايح ابوجعفر مؤلف. خورشيد پرداخت

  .بطلميوس و جز اينهاست مجسطي ، تفسير)اقليدس اصولتفسير مقالة دهم ( اقليدس
) ق 360. د(شناس نامدار ري  ابوالفضل بن عميد اخترشناس، فيلسوف و لغت

گيري ارتفاع نيمـروزي   اي براي اندازه الدولة ديلمي بود و شاخص ويژه وزير ركن
ابوالفضل بن عميد فرمـان داد تـا   «: نويسد ابوريحان بيروني مي. خورشيد ساخت

  5».اندازه بگيرند... النهاري كاشان را فاع نصفارت
دان و اخترشناس مشهور سدة يازدهم  ابوالحسن علي بن احمد نسوي، رياضي

  .پنجم هجري متولد و ساكن ري بود /ميالدي
                                                 

  .138، ص تحديد نهايات االماكن بيروني، .3
  .210همان، ص  .4
  .93همان، ص  .5
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عصرانش از جمله بيروني و شهرت او  تجزيه و تحليل خالقيت خجندي و هم
انـدازد   ما را به اين انديشه مـي در كار تهية ابزارهاي اخترشناسي رصدخانه ري، 

هـاي موجـود و    كه خجندي پـيش از ورود بـه ري، سـاختمان همـة رصـدخانه     
ظاهراً وقتي هنوز در خجند بـود، بـه   . ابزارهاي اخترشناسي را بررسي كرده بود

هـا   چهارم هجري در ويرانه /ساختمان رصدخانة خجند كه در سدة دهم ميالدي
  .مند بود قرار داشت، عالقه

 مـة ابوالفرج قـدا . كنيم لة رصدخانة خجند را به اختصار بررسي مينون مسأاك
چهـارم هجـري    /زبان نيمة اول سـدة دهـم مـيالدي    دان عرب بن جعفر، جغرافي

او . خود به جا گذاشته است كتاب الخراج اطالع كوتاهي با ارزش زياد علمي در
ديم و به راهي كه گر شود برمي سپس به دوراهي كه از خجند جدا مي«: نويسد مي

از شــهر خجنــد كــه در كنــار . پــردازيم رود مــي مــي چــاچاز معــدن نقــره بــه 
ايست كـه   در نزديكي خربه چشمه. رسد ، راه به خربه مي]سيحون[ايست  رودخانه

از خربه تا كاخ موهنـان  . شود گفته مي) محل رصدخانه(» موضع المرصد«به آن 
  6.»باشد فرسخ راه مي كه در دهانة درة معدن نقره واقع است دو

بارتولد پژوهشگر بـزرگ جغرافيـاي تـاريخي    . و. اين جاي كتاب قدامه را و
تركسـتان   هاي ميانه در كتاب خود آسياي ميانه و استاد بزرگ متنهاي عربي سده

نزد قدامه توصيف راه ديگـري بـه   «: كند چنين حكايت مي هادر دورة هجوم مغول
ة او، از خجنـد در طـول رودخانـة سـيردريا تـا      به گفت. كنيم دره آنگرن پيدا مي

رفتند، از آنجا تا كاخ  مي) محل رصدخانه(» المرصد موضع«هاي مشهور به  ويرانه
هـاي   موهنان در كنار مصب رودخانة معدن نقره يعني آنگرن يـا يكـي از شـاخه   

را كه قدامه بـه    به اين ترتيب، بارتولد نام خربه. »جنوبي آن، دو فرسخ راه است
  .كند ترجمه مي» محل رصدخانه«ترديد  ذكر كرده، بي» المرصد موضع«عنوان 

سون به گونـة  مي. ي. م همين محل مورد نظر قدامه را دانشمند بزرگ ديگري،
، بـه سـوي تـاريخ صـنايع معـدني      او در اثر مشهور خود. كند ديگري تفسير مي

                                                 
  .53، ص 1370چانلو، تهران،  ، ترجمة حسين قرهكتاب الخراج بن جعفر، مةقدا .6
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مزار از خجنـد بـه    هاي قره قدامه راه دوم را كه در عمق كوه«: نويسد ، ميمزار قره

دهد آن  كند كه اجازه مي تر توصيف مي رود، اندكي مشروح مي» چاچمعدن نقرة «
حركـت  ) سـيردريا ( چـاچ نخست در طول كرانة رودخانـة  : را چنين ترسيم كنيم

دران يـا   چـارق گـة  سپس به سوي شمال پيچيدند و از قرار معلـوم از تن . كردند
اين محل . اي بود اي رسيد كه نزديك آن چشمه راه به ويرانه... رفتند توي آباقزي

). انـد  پنداشـته  و نه رصدخانه كه اغلب (نام داشت ) محل انتظار(» المرصد موضع«
بر كرانـة بسـتر   » كاخ موهنان«از آنجا به تقريب در همان جهت در دو فرسخي، 

است كه در زير آن بـه  » هاي نقرهمعدن«يا » معدن نقرهرود «به نام خشك رودي 
هاي كنجول و تابوشار قرار دارد و از خجند تا آنجا بـه تقريـب يـك    ظاهر معدن

من كـاخ  . است) فرسخ 7يا (و از تونكت هم يك روز راه ) فرسخ 8يا (روز راه 
موهنان را در سمت راست كرانة اوتكمسو معين كردم و عبـارت اسـت از خـود    

هـا   اي از ويرانـه  خ، قلعة ستبر و مقطع كلفت و مستحكم ديوارها كه در فاصـله كا
هـاي سرپوشـيده بـراي جـانوران و     قرار دارد، با چند حياط و شمار زيـادي جا 

دور كاخ و رباط ديوار كشيده شده و جز اين، كاخ و محوطـة دور آن بـا   . هاآدم
  .»كيلومتر احاطه شده است 2ديواري به طول نزديك 

 قاز تنگـة چـار  (تر بخش دوم راه توصيف شده  سون مسير مشخصمي. ي. م
قصـر موهنـان در   (و جاي نقاط ذكر شده به وسيلة قدامـه  ) توي آباقزيدران يا 

را احتماالً به درستي ترسيم ) كرانة راست اوتكمسو، معدن نقرة كنجول و تابوشار
» محل انتظار«ه عنوان مورد توجه ما را ب» المرصد موضع«هاي  كند، اما ويرانه مي

  ).پندارند كه معموالً مي نه رصدخانه، چنان(كند  ترجمه مي
. بررسي مجدد متن قدامه و مشورت با برخي از كارشناسان از آن جمله بـا آ 

گراد و ناشر چندين متن عربي، اين فكر   شناس مشهور لنين ميخايلوف عرب. اي
واژة مرْصـد  . كنـد  را تقويت مـي بارتولد . و. و درستي مسلم ترجمة آكادميسين و

بارانف نيز بـه معنـاي   . ك. روسي پروفسور خ ـ  در فرهنگ عربي) مراصد: جمع(
جـا چنـين    ها هيچدر بررسي تمام فرهنگ. آمده است» باني، رصدخانه محل ديده«



 فصل اول ـ دوران، زندگي و خالقيت خجندي / 20
 

براي اين واژه نيامده، بـه اسـتثناي يـك توضـيح از     » محل انتظار«معنايي يعني 
 كه براي اصطالح ديگـري » گاه، رصدخانه كمين«: بارانف روسي ـ  فرهنگ عربي

كنيم كه مـتن قدامـه امكـان چنـين      يادآوري مي. به كار رفته است ــمرْصاد  ــ
  .دهد دگرخواني را به ما نمي

به اين ترتيب، بايد تفسير بارتولد از متن قدامه را درست دانسـت و بنـابراين   
  .ة رصدخانه استها نشان ماند كه ويرانه ترديدي باقي نمي

خواهيم روي  دان مي بارة اين گواهي كوتاه اما بسيار روشن قدامة جغرافي در
بين خجنـد  ) سيحون(نزديك سيردريا » جاي رصدخانه«: ها تأكيد كنيم اين نكته

در (چهـارم هجـري   / رصدخانه در آغاز سدة دهم ميالدي . و ايالك قرار داشت
  .ودها واقع ب در محل ويرانه) زمان قدامه

در آغاز از گذرگاه خجنـد  : مسير راه يادشده از خجند به ايالك معروف است
ور شـدن  گذشت، سپس به تدريج با د كيلومتر در طول كرانة سيردريا مي 12ـ10

. رسـيد  مزار مـي  هاي قرهشد و سرانجام به كوه از رود وارد دشت ميان كوهها مي
در حاشية كنار رود يـا   توانست نزديك سيردريا بود، مي» محل رصدخانه«چون 

  .در بخش كوهستاني نزديك رود باشد
شمسـي   1335/مـيالدي  1956شمسـي و   1333/ميالدي 1954هاي در سال

احمـد  «خجنـد مؤسسـة تـاريخ     ـ  شناسي خجند و اوستروشان هاي باستانگروه
فرهنگستان علوم جمهوري تاجيكستان تمام منطقة دامنة دشت موگولتائو » دانش

جـا مانـده كـه     تنها آثار قديمي به. را جزء به جزء بررسي كردند نزديك سيردريا
هاي ساختماني قديمي بود كه در بخش بياباني  كارة ويرانه پيدا شد، حفريات نيمه

بـين نقـاط مسـكوني    ) خجنـد (آبـاد   كيلومتري شرق لنين 8حاشية رودخانه در 
  .سومچاك و پاالس قرار داشت

تأثير تغييرات جوي و سـيالب بـه شـدت     متر زير 30×30ها به ابعاد  ويرانه
كاره نشان داده، از حياط مستطيلي به  كه حفريات نيمه و چنانبود فرسايش يافته 

ويران و حياط محصـور از غـرب، جنـوب و     متر و چند مكان نيمه 16×12ابعاد 
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فة نسـبتاً وسـيع    . جنوب شرقي تشكيل يافته است حياط از شمال با ديوار و صـ

هـا از خشـتهاي خـام مسـتطيلي     ديوارهـاي حيـاط و مكان  . ه شـده اسـت  احاط
متر با مالط كلفت گل مخلوط با سنگريزة زياد  سانتي 12×30×52و  9×25×50

گـرد آمـده،    فالسـ . جا مانده است ساخته شده و ديوارها در وضع بسيار بدي به
هــ و   3/م 8در آسياي ميانه در پايـان سـدة    كاشياستفاده از ( كاشينبود كامل 
خشـت  (، استاندارد خشت خام به كـار رفتـه   )شود هـ آغاز مي 3/م 9آغاز سدة 

هاي ساختمان امكـان  ، نيز ويژگي)2:1صل به عرض و طول بزرگ مستطيلي در ا
  .ميالدي بدانيم 8تا  6هاي  دهد تاريخ ساخت آن را سده مي

اي پاي  ماسه ـ  زمين استپ شني(لي نزديك نبود هرگونه زمين زراعي در حوا
يا امكاني براي صنعتكاري كه به كار ساخت و ساز مشغول شود، ) كوه موگولتائو

  .سازد وجود ساختمان عادي مسكوني يا توليدي را در اينجا نامحتمل مي
ها كامالً واقعي بـه نظـر   هاي رصدخانة خجند با اين ساختمان ربط دادن ويرانه

و هم جغرافيايي وجـود دارد، وانگهـي بـا     يجا، هم تطابق تاريخ ندر اي(آيد  مي
؛ اما براي حل كامـل  )يات موجود در منابع و اسناد تاريخي نيز مطابقت داردئجز

  .دور و بر جاده به عمل آيددر اين مسئله باز هم بايد كارهاي اكتشافي بيشتر و 
ريزي هرچه  م برنامهشناسي ساختمان تاريخي، باز ه بايد پيش از پژوهش باستان

تر انجام گيرد، همة جزئيات ساختماني كه به ما رسيده بررسي شود و با  دقيق
هاي ميانه و پيش از همه با رصدخانة طبرك نزديك ري،  هاي مشهور سده رصدخانه

اين . ساختة خود محمود خجندي و مشهور طبق توصيف بيروني، مقايسه شود
يت جغرافيايي رصدخانه تا چه اندازه با موقع: موضوع را نيز بايد روشن كرد

بديهي است كه پاسخ اين . هاي ميانه مطابقت دارد عملي موجود سده» قوانين«
  .پرسش نيازمند پژوهشهاي مشخص در محل و ديگر كاوشهاي علمي نجومي است

بارة وجود مسـلّم   آنچه فعالً در اين مورد براي ما اهميت دارد، نتيجة كلي در
  .هاي ميانه است در آغاز سدهرصدخانة خجند 

بارة فعاليت رصدخانة خجند به دست  متأسفانه هنوز اطالعات مشروحي در
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هاي اين رصدخانه را در واقعيت ولي آيا ممكن است نتايج پژوهش. تنيامده اس
 /دان نيمة دوم سدة دهم ميالدي زير تشخيص داد؟ ابوعبداهللا خوارزمي جغرافي

شاپورگان تقسيم  ـ  كره با خط مرزي خجند دو نيم چهارم هجري، كرة زمين را به
حسنوف مورخ مشهور . ح. دهد النهار مبدأ قرار مي كند و خجند را نصف مي

يكي از داليل تمايل دانشمندان آسياي «هاي ميانة آسياي ميانه  جغرافياي سده
از ديگرسو، تعيين . بيند درستي در همين واقعيت مي را به» ميانه به استقالل

النهار مبدأ به وسيلة ابوعبداهللا خوارزمي، نه تنها نتيجة موقعيت مهم  فنص
چون و چراي پژوهش و بررسي  جغرافيايي شهر خجند، بلكه گواه بي

  .ـ نجومي اين منطقه است جغرافيايي
به اين ترتيب، در پايان بررسي مسئلة رصدخانة خجند، بايد بر اهميت اين 

هاي علم  بارة سرچشمه تصورات ما را درواقعيت تأكيد كرد كه اين امر 
هاي دور، به دوران  دهد و آن را به نقطه اخترشناسي تاجيكستان اساساً تغيير مي

  .برد مي پيش از اسالم
هاي اخترشناسي انجام ميانه از زمانهاي كهن بررسي كه در آسياي اين  براي

دانش فلسفة هاي اوستا نظام پيچيدة متن. رفت، شواهد زيادي وجود داردگ مي
كشاورزي با «. طبيعت مردم باستان آسياي ميانه و ايران را ثبت كرده است

همة  ــمنابع آبياري  ــهاي گوناگون وب پر آبي و كم آبي رودها در فصلتنا
شماري كاربردي  اينها در آسياي ميانه نيز همچون مصر، يك دستگاه گاه

  .»طلبيد، و اين بدون رصدهاي نجومي ممكن نبود مي
اكنون نام يكي از اخترشناسان آسياي ميانة سدة دوم ميالدي را كه در منابع 

دانيم كه در جادو و اختربيني خبره بود و  مي ــگائو  آن شي ــچيني ذكر شده 
ميالدي از آسياي ميانه به تركستان شرقي رفت و در آنجا مذهب  148در سال 

دوم هجري، دانشمند  /در آغاز سدة هشتم ميالدي. كرد بودايي را تبليغ مي
خترشناسي آشنايي زيست كه با ا ديگري پيرو آيين مانوي در تخارستان مي

او در . ناميده شده است» موجوي كبير«هاي چيني به عنوان يخداشت و در تار
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اخترشناسي در سغد نيز به  .هـ سفير تخارستان در چين بود 101/م 719سال 
باره سندي با مضمون  گواهي مستقيم در اين. هايي دست يافته بودپيشرفت

. دوم هجري از كوه مغ است /در آغاز سدة هشتم ميالدي) گاهنامه(اخترشناسي 
قديمي با نام ويژه براي ماهها استفاده » طبيعي«شماري  در سغد از يك گاه

همچنين . اندكي تغيير كرد» اوستايي نورسيده«كردند كه با رواج گاهنامة  مي
ـ مقدوني گرفته  نامه سرياني شماري سغدي از گاه روشن شده كه نام ماه سوم گاه

اري تهيه شده به وسيلة شم هاي گاهبارة وجود دستگاه بيروني در. شده است
سغديان و خوارزميان، و آشنايي خوارزميان با منطقةالبروج و منازل ماه و جز 

كه در كارهاي اخترشناسي دانيم  مي 7.دهد اينها در زمان پيش از اسالم خبر مي
 ـها در كنار هم آمده است و روز سغدي مهر ها نام هندي و سغدي سيارهچيني

توان تأثير آشكار  چيني وارد شده است كه در آن ميدر زبان ) يكشنبه(ميترا 
برخي از نتايج . تشخيص داد شماري چيني شماري سغدي را بر گاه گاه

. هاي اخترشناسي آسياي ميانه در اخترشناسي كهن نيز ثبت شده استپژوهش
با دقت زياد مختصات برخي از شهرهاي آسياي ) سدة دوم ميالدي(بطلميوس 

  .صات شهر باستاني خجند، را داده استميانه، از جمله مخت
خان قلعة خوارزم باسـتان   قيريل واقعيت ساخت رصدخانه در آثار تاريخي قوي

پژوهشــگران . ســده پــيش از مــيالد نيــز بــه تــازگي ثابــت شــده اســت 4- 3در 
خان قلعه بر پاية تجزيه و تحليل بسيار دقيق معماري، اشـياي جداگانـه    قيريل قوي

اند كه احتمـاالً سـاختمان مركـزي     ها به اين نتيجه رسيده ايسهپيدا شده و برخي مق
اين اثر تاريخي معبدي با كاركردهاي اخترشناسي بود و بـه عنـوان محلـي بـراي     

سـاختمان بـه   . رصدهاي اخترشناسي مورد نياز كشاورزان در نظر گرفته شده بـود 
ستاني با ميـل  سمت برآمدن خورشيد در ميانة زمان بين اعتدال بهاري و انقالب تاب

  .سازد مي 9ْْ  33′الحوت زاوية  گيري شده و با فم جهت δ+ = 15ْ  30′خورشيد 
                                                 

و  75ـ73، ص 1363سوم، تهران، ، ترجمة اكبر داناسرشت، چاپ آثارالباقيه بيروني، .7
  .371ـ361
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هايي داشت كـه از طريـق    اي گرد با قاعدة رو به باال پنجره ساختمان استوانه
شد بخشي از آسمان را مشاهده كرد، و ميدانچة مسطح بام طبقة دوم نيـز   آنها مي

هـاي   ها قطعـه در حفاري. گرفت تفاده قرار ميبراي رصدهاي اخترشناسي مورد اس
سفالي انگشتر و صفحات مدوري با قطرهاي گوناگون كـه خطـوطي روي آنهـا    

كه تجزيـه و   چنان. اند هاي ابتدايي بودهكه به احتمالي اسطرالب اند ترسيم شده يافته
خان قلعه امكان مشاهدة برخي  قيريل جزء نشان داده است، در قوي به تحليل جزء

. ارگان در مناطقي از آسـمان، در زمـان اعتـدالين و انقالبـين وجـود داشـت      ست
ش به سـوي  ا ريزي گيري معبد هنگام پي پندارند كه سمت وانگهي پژوهشگران مي

ارتبـاط دارد و در خـوارزم   ) انـه از عناصـر چهارگ (الحوت كه معموالً بـا آب   فم
آبيـاري مصـنوعي در   الهـة آب، فراوانـي محصـول و    (ويژه در چهرة آناهيتـا   به

  .مورد احترام بود، تصادفي نيست) كشاورزي
خان قلعـه،   قيريل شناسي به دست آمده از قوي تجزيه و تحليل مدارك باستان
بـارة پيشـرفت اخترشناسـي در     ها در، پژوهشـ اطالعاتي كه بيرونـي داده اسـت  

 هدهد تا ب شناختي آنها امكان مي شواهد مردم وكشورهاي آسياي ميانه و نزديك 
هايي كه خوارزميان در دوران كهن در عرصة دانش اخترشناسي بـه دسـت   موفقيت

هاي علمي در خالقيـت دانشـمندان اوايـل     ادامة اين سنت. آورده بودند پي ببريم
 780ح (بـن موسـي خـوارزمي     هاي ميانة خوارزم و بيش از همـه محمـد   سده
  .شود ديده مي) هـ 240/م 850ح  ـ هـ 160/م

در دوران خجندي سنتهاي علم و فرهنگ دوران پـيش از اسـالم   به اين ترتيب، 
  .خورد ادامه يافت و به عنوان مثال، در پيشرفت اخترشناسي به چشم مي

. اند منابع جزئيات مشخص زندگي ابومحمود خجندي را در شهر ري حفظ نكرده
تـوان از روي مـدارك بسـياري     اما دربارة فعاليت علمي فراوان و ثمربخش وي مي

دان و سازندة  خجندي در علم بيش از همه به عنوان اخترشناس، رياضي. وري كرددا
هاي گوناگون  او كتابهايي در رشته. برجستة ابزارهاي اخترشناسي شناخته شده است

  .اما تنها برخي از آنها به ما رسيده است. علوم طبيعي نوشته بود
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ر كتابخانـة بادليـان   نسخة خطي اين كتـاب د . به عربي كتاب اآللة الشاملة. 1

بروكلمـان كتـاب   . به جـز ايـن، ك  . شود داري مي نگه) 970به شمارة (آكسفورد 
پندارد كه اين  اما مي 8.برد را نيز نام مي في عمل اآللة العامة ديگر خجندي به نام
در اين كتاب ساختمان و اصول كار با ابزار جـامع اختـراع   . دو نوشته يكي است

شـود كـه بـراي حـل بسـياري از مسـائل        بررسـي مـي   خود دانشمند به تفصيل
كتـاب  . رود اخترشناسي، به جاي اسطرالب و ربع موجود در آن زمان، به كار مي

رصـد  ) 3تعيين موقعيت خورشـيد،  ) 2ساختمان ابزار، ) 1: شامل پنج فصل است
عمليات با ستارگان در شب و تعيين سـمت قبلـه،   ) 4ها،  ستارگان ثابت و سياره

  .هاي مختلف هاي با عرضزمينت در سرعمليا) 5
كنـد   بروكلمان تأكيد مـي . ك. به عربي رساله في تصحيح الميل و عرض البلد .2

بوآلـو  . بنـا بـه گـواهي د    9.شـود  داري مـي  نسخة خطي اين رساله در بيـروت نگـه  
ش انتشار يافته، فهرسـت كامـل كتابهـاي     1334/م 1955شناس كه در سال  عرب

بيروني، رسالة خجندي همراه با رسالة كوچك بيروني كه مخصوصاً به سدس فخري 
اختصاص يافته در نسخة خطي منحصر به فرد ــ مجموعة آثار علـوم طبيعـي ـــ    

. گ. امـا پ . داري شـده اسـت   نگـه » قـدس يوسـف م «متعلق به دانشگاه يسـوعي  
ش نوشته است كه با كتابخانـة دانشـگاه نـامبرده     1340/م 1961بولگاكُف در سال 

نسـخة خطـي همـراه    : مكاتبه كرده و ولي كارمند كتابخانه خبر ناگواري داده اسـت 
. برخي از فهرستهاي ديگر در زمان جنگ جهـاني اول يكسـره ناپديـد شـده اسـت     

يخو مورخ بيروتي مشهور ادبيات عرب موفق شد شرح اين نسخة ش. خوشبختانه، ل
 هايي از مجلـة  خطي و چند رسالة موجود در آن را در ابتداي سدة بيستم در شماره

اي ابوريحان بيروني بـين   اين رسالة خجندي و رسالة دو صفحه. منتشر كند المشرق

                                                 
. C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Supplementband I, 

Leiden, , p.  
. Brockelmann, p.  
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ي در سـال  ترجمـة آلمـاني رسـالة خجنـد     10.خورد مدارك اعالم شده به چشم مي
  .شيرمر تاريخنگار علم منتشر شد. ش به وسيلة اُ 1305/م 1926

نگاري  ترجمة روسي رسالة خجندي همراه با توضيحات يكي از مؤلفان اين تك
  11.كتاب حاضر، آمده است] اصل روسي[در پايان ] عبداهللا زاده. خورشيد ف[

ها به نام  رسالهاي از  اي خطي، مجموعه در نسخه. به عربي مسائل الهندسيه .3
هـاي هندسـي گونـاگون برخـي از دانشـمندان، چـون ابوسـهل كـوهي،          لهأمس«

بن قره حرّاني در  بن حسين بصري، ثابت   ، ابومحمود خجندي، ابوحسنياقليدس
به جا مانده ) »...مسائل متفرقة هندسية لبعض العلماء«(» لهأدوازده مس] مجموع[

  .شود داري مي است كه در كتابخانة خديوية قاهره نگه
رسالة خجندي به اثبات قضية كلي سينوسـها در مثلثـات كـروي اختصـاص     

چهـارم هجـري گـام مهمـي در پيشـرفت       /داشت كه در پايان سدة دهم ميالدي
شـوي روش اثبـات خجنـدي را برتـر     . مورخ مشهور علم ك. بعدي مثلثات بود
  .منتشر كرده استميالدي برگردان آلماني اين رساله را  1926دانسته و در سال 

 الزاويه با ضلعهاي گويا هاي قائمرسالة ترسيم مثلث مذكور در العدديه لةرسا .4
كتابخانة ملي، (كه در پاريس ) هـ 415/م 1024. د(بن حسين  از ابوجعفر محمد

. برگردان فرانسوي اثر اخير به وسيلة ف. شود داري مي نگه) 2457نسخة شمارة 
  .شده استمنتشر  1861وپكه در سال 

بـا عـددهاي    3z  =3y  +3xخجندي در اين رساله ناممكن بودن حل معادلة 
قضية «ترين حالت خاص از  ادعاي خجندي دربارة ساده. كند گويا را بررسي مي

 + xn، عددهاي طبيعي كه در معادلة  < n 2است، كه طبق آن براي » بزرگ فرما
yn = zn صدق كنند، وجود ندارد.  

                                                 
اآللة المساة السدس الفخري علي ما حكاه ابوالريحـان البيرونـي ايـده اهللا بعـد ان      يةحكا .10

رسالة في تصـحيح  (؛ رسالة خجندي 69ـ68، ص 11، شمارة 1908، بيروت، شاهده، المشرق
  .آمده است 68ـ62پيش از آن در صفحات  )الميل و عرض البلد

   .كتاب حاضر، افزوده شده است ارش بيروني در پيوستگزترجمة فارسي رسالة خجندي و  .11
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هـاي گذشـته از    كتـاب دربـارة سـاعت   ( الليل الماضيه من  اتكتاب في ساع. 5
مجموعـة قواعـد علـم    «نام ايـن كتـاب در يـك رسـالة مثلثـاتي بـه نـام        ). شب

از مؤلفي ناشناخته كه نسخة خطي آن در استانبول، در كتابخانة موزة » اخترشناسي
در بخـش  . شـود، آمـده اسـت    داري مـي  نگـه ) 1/3342به شمارة (سراي  توپكاپي

  .آمده است» الهيئةقانون «لثات رساله، اثبات قضية كروي سينوسها به نام مث
حاجي خليفه در كشـف الظنـون از   . الفقيه المسمي بالجامع الصفيحةرسالة . 6

  12.آن نام برده است
اين رساله به ما نرسيده و گويا به ساختن و به كـار  . كتاب العمل بالزّرقاله .7

داشته است كه بعدها در اثر فعاليـت زرقـالي   گرفتن اسطرالب زرقاله اختصاص 
اخترشناس اسپانيايي كه نام خود را از نام اين ) هـ 494-423/م 1030-1099(

آبي، آسـمان  (ظاهراً از زرقاء » زرقاله«واژة . اسطرالب گرفت، بسيار متداول شد
  .گرفته شده است؛ شايد هم از زبان ديگري گرفته شده باشد) آبي

  .خود از آن نام برده است تسطيح كه بيروني در رسالة لهكتاب سمت القب .8
هايي كه نام برديم، در كتابخانـة مجلـس در    كنيم كه به جز رساله يادآوري مي

نويس، نسخة  به نوشتة فهرست 13.شود داري مي نگه 5451تهران زيجي به شماره 
. شـود  خطي اين اثر بسيار قـديمي اسـت و مـتن آن بـه دشـواري خوانـده مـي       

در . اش معلـوم نيسـت   هاي اول و آخر آن وجود ندارد و بنابراين نويسنده هصفح
آغاز و پايان نسخة خطي اغلب نام ابومحمـود خجنـدي و ابوالفضـل هـروي و     

در . شود اند، ديده مي اطالعاتي دربارة رصدهايي كه در كوه طبرك ري انجام داده
  .شود يجدول مختصات جغرافيايي شهرها، به ويژه روي ري تأكيد م

گويد كه قصـد دارد بـه    واقعيت جالب ديگر اينكه خجندي در رسالة خود مي
الحلق و ديگر ابزارهاي ساختة خود، رصدهايي روي ستارگان ديگـر   كمك ذات

                                                 
  .1911، استانبول، 1، جلد كشف الظنون حاجي خليفه، .12
  .98، ص 1344، تهران، 2، جلد فهرست كتابخانة مجلس .13
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 14.را تدوين كنـد  زيج فخري به عمل آورد تا بر پاية نتايج آن] غير از خورشيد[
پايـة رصـدهايش در    از اين رو بسيار محتمل است كه ابومحمـود خجنـدي بـر   

ظـاهراً زيـج يـاد    . رصدخانة طبرك زيجي تنظيم و به فخرالدوله اهدا كرده باشد
  15.شده در باال از كارهاي علمي خود خجندي است

خالقيت علمي خجندي و سدس اختراعي منحصر به فـردش تـأثير مهمـي بـر     
رشناسي بسياري از نسلهاي دانشمندان خاور ميانه و نزديك و بر پيشرفت بعدي اخت

يگانة «هاي ميانه داشته است و بيروني نامدار حق داشت كه مربي خويش را  در سده
هفت هجـري در خانبـالغ   / دانيم كه در سدة سيزده ميالدي مي. بنامد» ...دوران خود

اي طبق نمونة رصـدخانة مراغـه سـاخته شـده بـود كـه در آنجـا         رصدخانه) پكن(
شويم كه در اين  يادآور مي. كرد سي كار ميالدين بخاري شاگرد نصيرالدين طو جمال

امـروز در  . رصدخانه ابزارهايي شبيه آنچه در رصدخانة مراغه بود، وجـود داشـت  
الحلق، حلقة  رصدخانة باستاني پكن در كنار ابزارهاي اخترشناسي قديمي مانند ذات

افـت  اي از سدس نيـز ي  و كرة آسماني، نمونه) تئودوليت كسوفي(الثقبتين  ساده، ذات
سـدس  . ممدبيلي ترسيم شـده اسـت  . د. سدس اين رصدخانه در نوشتة ك. شود مي

 9/ م 15سدة (بيگ در سمرقند  خجندي يعني الگوي اولية ابزار اصلي رصدخانة الغ
گيري ارتفاع خورشيد را با دقت بسيار فراهم آورد كه با جـدولهاي   امكان اندازه) هـ

  .اي علم اروپايي شددانشمندان مكتب علمي سمرقند، منبعي بر
سـينگ   دانيم كه پس از نزديـك بـه سـه سـده، بـه دسـتور سـوائي جـي         مي

، پـنج رصـدخانه از روي نمونـة    )شـمال هنـد  (اهل راجسـتان  ) م 1743ـ186(
. رصدخانة سمرقند در شهرهاي دهلي، بنارس، جيپور، متهرا و اُجين ساخته شـد 

شرق و هم به برخي ابزارهـاي  هاي ميانة  ها، هم به ابزار سنتي سده اين رصدخانه
. ترين ايـن ابزارهـا سـدس بـود     ترين و دقيق يكي از بزرگ. چشمي مجهز بودند

  .پرايس توصيف شده است. جا مانده در جيپور به وسيلة د رصدخانة به
                                                 

 . 84پيوست، ص . 14
  .44، ص 1374، ترجمة محمد باقري، تهران، هاي دورة اسالمي پژوهشي در زيج كندي،. 15
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هاي پژوهش اخترشناسي تـا   اكنون براي هر دانشمندي روشن است كه نتيجه

رشناس چه ابزاري را در رصـد بـه كـار    اندازة زيادي بستگي به اين دارد كه اخت
انـد،   بنابراين، نام كساني را كه ابزارهاي كاملي را طـرح كـرده و سـاخته   . برد مي

كردنـد، يكسـان    حداقل بايد با نام كساني كه از اين ابزارها با موفقيت استفاده مي
  .ابومحمود خجندي همزمان به هر دو گروه تعلق دارد. به ياد داشت

زمـان زنـدگي ابومحمـود خجنـدي دوران شـكوفايي درخشـان        به اين ترتيـب، 
اخترشناسي آسياي ميانه و خاور ميانه بود، يعني هنگامي كـه در پـي يـادگيري    
دستاوردهاي علم بومي و يونـان باسـتان نتـايج بسـيار مهمـي تقريبـاً در همـة        

 .هاي علوم طبيعي به دست آمده بود رشته




