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اجتماعي و ديگر شرايط  ـ  دانشمندان، بسته به وضع سياسي  سرنوشت تاريخي
برخي از آنها كه در دوران نسبتاً آرام . زمان آنها و دوران بعدي گوناگون است
ها زاده شده و شهرها و سرزمينپرور  تاريخ در محيط كم و بيش فرهنگ

اند، انگيزة الزم را براي خالقيت به دست آورده، در زادگاه خود و  زيسته مي
اند و كارهايشان شهرت يافته و از نظر  بيرون از آن به خوبي شناخته شده

كارهاي آنها از ديد تاريخي به علم ياري رسانده . تاريخي ارزشمند شده است
هاي اين دانشمندان به مقدار زياد به ما رسيده و به  هاست، به ويژه اگر نوشت

هاي سپاسگزار پس از نسل. رفته باشدآساني در دسترس پژوهشگران قرار گ
كنند و  كنند، ميراثشان را به تفصيل بررسي مي ها پاداش خدماتشان را ادا مي سده

  .كنند هاي باشكوه برپا مي مجسمه
به ) و حتي نام آنها(هاي ميانه  در سدهآثار بسياري از ديگر انديشمندان شرق 

 )دك بودن يا عدم دسترسي به كارهااز دست رفتن، ان(علت اين يا آن رخداد 
  .يا كم شناخته شده است ،ناشناس مانده

ابومحمود خجندي دانشمند سدة دهم ميالدي معاصر ابوعلي سينا و ابوريحان 
تاني خجند تاجيكستان او اهل شهر باس. بيروني از جملة اين دانشمندان است

بود، در دوران بلوغ به خوارزم و از آنجا به ري، مركز بزرگ علمي خاورميانه، 
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و اخترشناسي پرداخت و  درنگ به پژوهش رياضيات رفت و در آنجا بي
هاي دراز همكاري سال. براي ابزار اخترشناسي ساخت اي هاي تازهساختمان

دانست،  كي از معلمان خود ميكه خجندي را ي ،ش با بيرونيا سودمند علمي
  .بسيار اهميت دارد

هاي علمي زيادي دارد كه تنها بخش كوچكي از  ابومحمود خجندي نوشته
 هاي ميانه ترشناسي سدهـهاي اخ او ابزار مهم رصدخانه. آنها به ما رسيده است

را اختراع كرد كه به ياري آن توانست سهم مهمي در  ــ) سكستانت(سدس  ــ
سدس خجندي كه به وسيلة خود او در ري ساخته شده بود، سپس . دعلم ادا كن

از نهم هجري در رصدخانة سمرقند و در يك سلسله / در سدة پانزدهم ميالدي
  .بازسازي شد ههاي ميان هاي شرق سده رصدخانه

ابومحمود خجندي دانشمند و طراحي بزرگ بود، اما با سرنوشت تاريخي 
 ستها ناپديد شدن اثرهاي او در ژرفاي سده علت عمده،. رو شد دشواري روبه

 وجو و گردآوري اطالعات در كه تنها برخي از آنها به جا مانده، دشواري جست
هايش، دشواري بازسازي ميراث اين دانشمند و درك سهم وي  بارة او و نوشته

  .در روند كلي پيشرفت علم است
ومحمود، شهر خجند، به مناسبت دو هزار و پانصدمين سالگرد بناي زادگاه اب

بر آن شديم تا ميراث خجندي  1،آباد و پنجاهمين سال تغيير نام اين شهر به لنين
بزرگ را گردآوري و تجزيه و تحليل كنيم، احترام نسلها را در حق او ادا كنيم و 

وجو بپردازند؛ استادان و  هايش به جست بارة نوشته از دانشمندان بخواهيم در
گذاري به نياكان خويش ادا، و نظر  سهم خود را در ارج هنرمندان و فرهنگيان

ابومحمود نخستين كسي از خجند بود كه . همگان را به شخصيت او جلب كنند
آراسته با نام  به تاريخ هزار سالة فرهنگ اين شهر بزرگ پرداخت كه در آن سده

ن و دانا دانشمندان، شاعران و نويسندگان، موسيقي ــ ها پسر و دختر مشهورده
                                                            

  م. نام اين شهر بعداً دوباره به خجند برگردانده شد .1
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تاجداران اين گروه نامدار، ابومحمود . سرايندگان، نقاشان و هنرمندان است
، )ششم /سدة دوازدهم(خجندي ) مهستي(مهستي ) چهارم /سدة دهم(خجندي 

، )نهم /سدة پانزدهم(، ابونصر خجندي )هشتم /سدة چهاردهم(كمال خجندي 
/ همسدة هجد(، عاجز خجندي )ش 1124./ م 1745. د(شيدا خجندي 

/ م 1846. د(، هاتف خجندي )سيزدهم /سدة نوزدهم(، واقف خجندي )دوازدهم
سدة (، مطرب خجندي )ش 1267ـ1888/1204ـ1825(، كاشف )ش 1225
 /آغاز سدة بيستم سدة نوزدهم ـ(، تاشخواجه اسيري )همسيزد /نوزدهم

  .باشند و صادرخان حافظ مي) ش 1296/م 1917. د(خان  معظم) چهاردهم
تواند كمبودهايي داشته  است كه اين كتاب به عنوان نخستين تجربه ميطبيعي 

باشد كه هم به اندك بودن اطالعات در دسترس ما، و هم به امكانات ما به عنوان 
هاي ار خرسند خواهيم شد تا از ديدگاهبسي. مورخان علم و فرهنگ مربوط است

  .يمخوانندگان، حضوري يا به وسيلة نامه و مطبوعات، آگاه شو
باباجانوف عضو فرهنگستان علوم . ب. دانيم تا از پ وظيفة خود مي

  .هاي ارزشمندشان عميقاً سپاسگزاري كنيم تاجيكستان به خاطر توصيه
  

  نويسندگان
  

 




