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از

میالد تألیف و تدوین شده است .پس از بهگودگیتا که بنیادیترین و مهمترین منبع و مرجـع یوگـا
(وجه عملی مکتب سامکیها یـا سـانکهیا) محسـوب مـیشـود ،یوگاسـوترای پـاتنجلی مهـمتـرین و
مدونترین دستورالعمل مکتب یوگا است .این اثر که به احتمال بسیار زیاد در سالهای ترجمـ آن
توسط ابوریحان بیرونی (یعنی در قرن پنجم هجری) به رسال پاتنجل مشهور بوده (و نه یوگاسوترا)
توسط ابوریحان به حوزة فرهنگ و اندیشه اسالمی وارد و به تعبیر خود او تأثیری عمیق بـر جریـان
تصوف در فرهنگ اسالمی نهاد« :از طریق آموزه های پاتنجلی صوفیه به حق و وصول به آن اشتغال
ورزیدند».
در این مقاله به بررسی تحلیلی ترجم عربی این رساله توسط بیرونی پرداختهایم .اثـری کـه بـه
همراه تحقیق ماللهند مهم ترین دروازه ورود به حـوزة تـأمالت حکمـی حکمـای مسـلمان در بـاب
حکمت هندی بود.
کلیدواژه :ابوریحان بیرونی ،رسال پاتنجل ،یوگاسوترا ،حکمت هندی.

* .استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی(hasan.bolkhari@ut.ac.ir) .

تاریخ وصول99/14/11 :

تاریخ پ یر 99/15/21 :

مقدمه
یوگا (یا همان یوغ فارسی) یکی از مکاتب یا فلسـفههـای شـ گانـه هنـدی موسـوم بـه
دارشانا است ،آن هم دارشاناهای ( )Astikو نه ( )nastikو تفاوت این دو در این اسـت کـه
دارشاناهای ( Astikاَستیک) ودا باور بوده و کتب مقـد

چهارگانـه ریـگودا ،یجـورودا،

سامهودا واتهاروا ودا را قبول دارند .برخالف دارشاناهای ناستیک شامل بـودیزم ،جینیـزم و
چارواکا که وداهای چهارگانه را قبول ندارند.
وداها و مهمترین آنها ریگ ودا ،بنیاد اندیشه و آیین هندوئیزم (م هب غالب مـردم هنـد
با داشتن پیروانی قریب به یک میلیارد نفر) محسوب میشود .متـون بسـیار مهـم و مشـهوری
چون مهابهاراتا ،اپانیشادها ،بهگودگیتا ،پوراناها ،کتب جنگلی (آرنیاکاها) براهماناها ،همه و
همه شرم و تحشیه بر وداها هستند.
دارشــاناهای اســتیک (ودابــاور) عبارتنــد از :نیایــا ،ویشیشــکا ،پــوروا میمانســا ،ودانتــا،
سامکیها و یوگا.
هر کدام از این دارشاناها به صورت دو به دو با مهم مرتبطنـد ،مـثالن نسـبت کـاملی میـان
نیایا و ویشیشکا وجود دارد و نیز میان پوروامیمانسا و ودانتا و نهایت میان سامکیها و یوگـا.
یوگا ،وجه عملی مکتب سامکیها است که نظـرمحـور اسـت .مکتـب عمـلگـرای یوگـا در
تکمیل دارشانای سامکیها معتقد است ،نظریه خوب است؛ امـا مـا را بـه غایـت نمـیرسـاند.
عامل رسیدن به مقصد ،عمل است نه نظر .به تعبیر آنان حکمـت راه را مـینمایانـد؛ ولـی بـه
مقصد نمیرساند .آزادی را تعریف میکند؛ اما انسان را آزاد نمیکند .به همین دلیـل وجـه
مهم یوگا ،عملگرایی آن به صورت انجام مراقبه ،مدیتیشن و اعمال عبادی خاصی است.
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حال پس از این آشنایی مختصر با یوگا میگوییم ،دو اثر بنیادی و مهم در شـناخت ایـن
یوگا وجود دارد :بهگودگیتا و یوگاسوترای پاتانجلی .بهگودگیتا یکی از فصول بلند کتـاب
عظیم مهابهاراتا (که خود صورت حماسی اپانیشادها محسوب مـیشـود) اسـت .ایـن کتـاب
محبوب مهاتما گاندی رهبر فقید هند ـ که خود را موظف میدانست هر روز بندهایی از آن
را قرائت کند ـ شامل آواتـار ویشـنو (یکـی از سـه ر

اعظـم الوهیـت در هنـدوئیزم یعنـی

برهما ،شیوا و ویشنو) با عنوان کریشنا است و حاوی دستورالعملهایی ناب در باب اخـال،،
تزکیه و وارستگی .یوگاسوترای پاتنجلی منبع عظیمی چون بهگودگیتا دارد.
الف .یوگاسوترای پاتنجلی:
عنوان یکـی از آثـار مهـم ابوریحـان بیرونـی اسـت ،کیسـت ایـن

اما پاتنجلی که نام

شــخک کــه هویــت متعــین تــاریخی دارد و بــر خــالف کســانی چــون الئوتســه (بنیادگ ـ ار
دائوئیسم) افسانه محسوب نمیشود ،مؤلف کتاب یوگاسوترا است که در سالهای بین قـرن
چهارم تا قرن دوم پی

از میالد (محتمل قرن سوم پی

از میالد) در هنـد مـیزیسـته اسـت؛

البته مت کر شویم با عنـوان پـانتجلی افـراد متعـددی در اندیشـه و آیـین هنـد وجـود دارنـد،
همچـون نویسـنده مهابهاسـایا کـه اثـر بسـیار مهمـی در گرامـر و دسـتور زبـان سانسـکریت
محسوب میشود ،یا نویسندة کتاب بسیار مهم متون دارویی در اندیش هنـدیان .امـا پاتنجـل
م کور در ترجم ابوریحان بیرونی همان نویسندة یوگاسوترا و نامآور مکتب یوگا است.
کلم پاتنجلی ( )patanjaliمرکب از ( )pattaبه معنای پـرواز و ( )anjبـه معنـای زیبـا و
افتخارآمیز است؛ البته برخی دیگر آن را مرکب از پاتا و ( )Anjaliبه معنای تکریم یا اتصال
دو کف دست میدانند.
پاتنجلی مؤلف یوگاسوترا ،این اثر معیار در مکتب یوگا را چنـان کـه بیـان کـردیم بـین
قرن چهارم تا قرن دوم پی

از میالد نگاشت .در سال نگـار

یوگاسـوترا اخـتالف وجـود

دارد؛ در حالی که برخی آن را محصول سالهای قرن چهارم قبل از میالد میداننـد ،برخـی
دیگر آن را تا سالهای قرن دوم و اول پی

از میالد جلو میآورند .این اثـر چنـانکـه ابتـدا

آوردیم ،مرکب از  196سوترا یا به عبارتی چکیده یا خالصـهای از اصـولی کلـی ،مطلـق و
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حقیقی است .سوترا در سانسکریت به معنای دستورالعملهـای دینـی اسـت کـه بـه صـورت
خالصه و آهنگین در آمده است؛ بنابراین هر متن مقدسی ،سوترایی دارد کـه خالصـه و بـه
نظم در آمدة آن متن است .سوترا محتمل با سرود اوستایی هم ریشه باشد.
یوگاسوترا یا در اصل یوگاسوترای پاتنجلی شامل چهار بخ
بخ

اول (ابوریحان هر بخ

است:

را به قطعه ترجمه کرده) عنوان سامادهی پـادا 1شـامل 51

سوترا است .سامادهی در مکتب یوگا ،اتحادِ نفسِ سالک با یات خالک و پـاک اسـت .در
این قلمرو ،مفاهیم اعتباری شاهد و مشهود یا ناظر و منظور ،فرو مـیریـزد و یـوگین (آنکـه
یوگا میکند؛ سالک) به وحدت محض میرسد .پاتنجلی در ایـن بخـ

بـه کـای والیـا 2یـا

رهایی میرسد .مهمترین و عالی تـرین تعریـف یوگـا یعنـی آزادی یهـن از نوسـانات و دل
مشغولیهای یهنی 3در همین بخ
بخ

اول بیان شده است.

دوم سادنه پادا 4است که شـامل  55سـوترا اسـت .سـادنه بـه معنـای انجـام اعمـال

عبادی یا تمرینهای منظم روزانه اسـت .در ایـن بخـ

پـاتنجلی بـه بیـان دو نظـام یوگـایی

میپردازد ،کریا یوگا 5و اَشتنگا یوگا 6یا یوگای هشتپایه .کریایوگا مبتنی بـر سـه قاعـده از
قاعدة اول اشتنکایوگا یعنی نیاما 7است .این سه قاعده عبارتند از:
 .1تپس( 8در بحثی نشان دادهام به احتمال بسیار زیاد ،کلم طبس در شـمال شـر ،ایـران
همان تـپس بـه معنـای گرمـا و حـرارت در سانسـکریت اسـت و در اینجـا منظـور ریاضـت
میباشد)؛
 .2سوادیایا 9به معنای مطالع متون مقد ؛

1. Samadhi pada.
2. Kaivalya.
3. citta vritli nirodha.
4. sadhana pada.
5. kriya yoga.
6. Ashtanga yoga.
7. Niyamas.
8. Tapas.
9. Svadhyaya.
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 .3و نیز ایشوارا پرانیدهانا 1یا نوعی وحدت یا ایشوارایای پروردگار است.
اما اَشتنگایوگا شامل هشت مرحل بنیادی یا به عبارتی اعمال عبادی و تمرینهای عملـی
است که انجام آن بر هر سالکی واجب است .ابوریحان ترجم آزادی از ایـن اصـول عملـی
بسیار مشهور یوگا دارد که یکر خواهیم کرد .این اعمال عبادی عبارتند از:
( yamas .1پرهیزگاریها)
شامل :ستم نکردن ،صداقت و راستگویی ،امانت داری ،دزدی نکـردن ،عـدم وابسـتگی
به دیگران ،نداشتن حرص و طمع و کنترل انر ی جنسی؛
.2

( niyamasواجبات)

شامل :پاکیزگی و نظافت ،قناعت و خرسندی ،ریاضت و تسـلط بـر خویشـتن ،تعمیـق و
مطالعه ،عبادت پروردگار و تمرکز روی حقیقت خداوندی؛
( Asana .3حرکات بدن و نوع نشستن)؛
( Pranayama .4کنترل تنفس)؛
 pratyhara .5در خود فـرو رفـتن و تجـرد از دنیـای خـارز و آزاد کـردن خـوی

از

اسارت حوا ؛
( Dharan .6تمرکز افکار) ثابت نگاه داشتن فکر بر روی یک نقطه یا یک موضوع؛
( Dhyana .7تعمق و تفکر) به تفکر عمیق فرو رفتن و به مشاهده و مراقبه احوال درون
پرداختن؛
( Samadhi .8فنا و استغرا ،در یات).
بخ

سوم یوگاسوترا یا یوگای پانتجلی ،به ویبهوتی پادا 2اختصاص دارد که شـامل 56

سوترا است و یبهوتی در سانسکریت به معنای قدرت یا تجلی است ،یـا بـه عبـارت دقیـقتـر
قدرتهای مافو ،تصور که از طریق تمرینهای یوگا به دست میآید.

1. Israra pranidhana.
2. vibhiti pada.

حکمتنامۀ مفاخر

91

اگر سالک مراحل داهارانا ،دهیانا یا سامادهی که در مراحل هشتگانه فو ،گفته شد را
به صورت همزمان انجام دهد ،به قدرتی میرسد که بسـیاری از امـور نـاممکن را مـیتوانـد
انجام دهد؛ البته بنا به قواعد یوگا رسیدن به چنین قدرتهایی ،در عـین حـالی کـه هـدفی از
اهداف یوگا را برآورده میسازد ،لیک همچنین مـیتوانـد مـانعی بـرای آزادی مطلـق روم
شود؛ زیرا به همان اندازه میتواند دلبستگی و تعلق ایجاد نماید.
جوزف کمبل در کتاب اساطیر مشر ،زمین داستان راهبی (با نام سوب هـری) را بـازگو
میکند که به مرحل ویبهوتی در یوگا میرسد؛ اما ناگهان با خود زمزمه میکند کـه داشـتن
این همه قدرت یعنی چه « :من چه مردی احمقم! امیال مرا پایانی نیست ،حتی اگـر ده هـزار
یا صـد هـزار سـال هـم امیـال مـن تحقـق یابـد ،بـاز امیـال تـازهای در دلـم پیـدا مـیشـود...
وابستگیها ،پارساییهـای مـرا متوقـف سـاخت»( .کمبـل ،1383 ،ص  )219بـدین صـورت
آزادی روم خود از این مشغولیات را پی میگیرد.
و بخ

چهارم یوگاسـوترا ،کـایوالیـا پـادا اسـت کـه کـمتـرین سـوتراها را دارد34( .

سوترا) این بخ

بیان رهایی و آزادی مطلق نفس سالک از هر چه دلبستگی و تعلـق اسـت.

کای والیا را نوعی رهبانیت مطلق یا انزوای مطلق ترجمه کردهاند کـه چنـان کـه گفتـه شـد،
بیان رهایی و رستگاری نهایی است.
ب .ابوریحان و کتاب پاتنجل (پاتانجلی):
چنانکه میدانیم ابوریحان در نگار

رسالهای که بیان تألیفات زکریای رازی اسـت ،از

آثار خود نیز نام برده اسـت...« :من اسماء الکتب التی اتفق لی عملها الی تمام سبع و عشرین
و اربعمائه ـ یعنی تا پایان سـال ( )427بیرونـی ،1366 ،ص  )26از تعـداد  113رسـالهای کـه
ابوریحان نام می برد ،برخی در بـاب هنـد و حکمـت هنـدو اسـت .اسـتاد مجتبـایی تألیفـات

ابوریحان در باب هند را  27رساله میداند که عبارتند از :جوامع الموجـود لخـواطر الهنـود،
ته یب زیج االرکند ،خیالالکسوفین عندالهند ،ت کره فی الحساب و العـدد بارقـام السـند و
الهند ،کیفیه رسوم الهند فی تعلم الحساب ،فی ان رای العرب فی مراتب العـدد اصـوب مـن
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رای الهند فیها ،فی راشیکات الهند ،فی سنکلو االعداد ،ترجمـه مـا فـی بـراهم سـدهانا مـن
طر ،الحساب ،فی تحصیل االن من الزمان عند الهند ،الجوابات عن المسائل العشر الکثیریـه،
مقاله فی حکایه طریق الهنـد فـی اسـتخراز العمـر ،ترجمـ کتـاب الموالیـد الصـغیر برامهـر،
حدیث صنمی البامیان ،حدیث نیلوفر فی قصه دبیسـتی و بریهـاکر ،ترجمـ کلـو یـاره ،فـی
تحقیق ماللهند من مقوله مقبوله فـی العقـل او مریولـه ،مقالـه فـی بـا سـدیو الهنـد عنـد جیئـه
االدنی ،ترجم کتاب سانک فی الموجودات المحسوسه و المعقوله ،ترجمـ کتـاب پاتنجـل
فی الخالص من االرتباک ،ترجم پلس سدهانت ،ترجم براهم سدهانت ،مقاله فی تحقیـق
منازل القمر ،کند کاتک العربی ،مفتام علم الهیئـه و کتـابی دربـارة مـاههـای قمـری کـه بـه
هندی کرنا میگفتند( .مجتبایی ،بررسیهـایی در بـاب ابوریحـان بیرونـی 1352 ،ص -252
)249
ابوریحان در مقدم کتـاب مهـم و مشـهور تحقیـق ماللهنـد یکـر مـیکنـد ،دو کتـاب از
هندیان را به زبان عربی ترجمه کرده ،یکی کتابی موسوم بـه سـانک و دیگـری پاتانجـل «و
کنت نقلت الی العربی کتابین احد هما فی المباای و فافه الموداویا و اسامه ساان

و

االخر فی تخلیص النفس من رباط البدن و یعرف بباتانجل و فیها اکثر االفول التای علیهاا
مدار اعتقایهم یون فروع شرائعهم و اردو ان هذا ینوب عنهما و عن غیر هما فی التقریار و
یوی الی االحاطه بالمطلوب بمشیته اهلل»( .بیرونی ،1362 ،ص )6
چنانکه دیدیم بیرونی می گوید دو کتاب از سانسکریت به عربی ترجمه کرده ،متأسفانه

کتاب اول که به احتمال بسیار زیاد مطالب مکتب سانکیها بـوده (کـه بیرونـی آن را سـانک
خوانده) ،مفقود شده (البته خالصهای از عقاید سانک در فصل «در اجنا

خالئق و نامهـای

آنان» کتاب تحقیق ماللهند آمده است) ،ولـی کتـاب پاتنجـل کـه مکمـل سـانک یـا همـان
سانکیها (یا سامکیها) است باقی مانده .بیرونی امیدوار بوده این دو ترجمه که بیـانگر وصـف
موجودات از یک سو و نجات نفس از بندهای بدن از دیگر سو است ،به همـراه توضـیحات
کامل در ماللهند ،وافی به مقصود خوانندگان در ادراک عقاید هندیان باشد.
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عنوان ترجم کتاب یوگاسوترای پاتنجلی را ابوریحان چنین نامگـ اری نمـوده« :و هـ ا
هو ابتداء کتاب باتنجل ،مرکبا نصّه بشرحه» که نشان میدهد ،اوالن نامی از یوگاسـوترا نبـرده
(و این بدان دلیل است که به احتمال بسیار زیاد در عصر او یعنی قرن پنجم هجری ،ایـن اثـر
در هند به کتاب پاتنجل مشهور بوده) و ثانیان اثر خود را مرکب از متن کتاب و نیز شـرم آن
دانسته است.
پی

از ادامه کالم ،مت کر شویم بنیان ترجم ابوریحـان از یوگاسـوترا پرسـ

و پاسـخ

است؛ یعنی مطالب در قالب قـال السـائل (پهوهشـگر) و قـال المجیـب (پاسـخدهنـده) ارائـه
میشود .تعداد این پرس

و پاسخها در کل ترجم هشتاد و هفت پرس

و پاسخ است؛ امـا

ابوریحان در پایان قطع چهارم ترجم خود ،از هزار و صد شعر نام میبرد.
هلموت ریتر در مقال خود با عنوان «ترجم ابوریحان بیرونـی از کتـاب پاتانجـل» اظهـار
شگفتی میکند که چرا در متن ترجم  87سؤال یکر شده ،اما بیرونی از هزار وصد شعر نام
میبرد .وی با رد این فرضیه که محتمل این اشعار مفقود شده باشند( ،چون کتاب ،نشـانی از
افتادگی در جمالت ندارد ،جز مواردی اندک) بنا را بر این میگ ارد که بیرونی در ترجم
خود ،بسیاری از قواعد نحوی و لغوی که زائد بر معنا بوده را ح ف نموده و این نکتـه البتـه
تصریح خود ابوریحان است در مقدمه پاتنجل ...« :لذل
النلصّ بذل

اضاطرر فای النلقال لای خلا

التلفسیر المزید و دراء الکالم علی ما یشبه السؤال و الجواب و لی سقاط ماا

یتعللق بالنلحو و الللغة و هذا عذر قدّمته لتفاو حجم الکتاب فی الللغتین عند المقایسة بینهماا
حتلی ال یظنل ظانل أنل ذل

إلخالل بمعنی بل یتحقلق أنله للتلنقیح عمّا یعاوی»( .همـان،1379 ،

ص  )3-4یعنی از این جهت ناچار شدم نقل مطلب را با تفسیری که به آن میافزایم ،بیامیزم
و همچنین کالم را بهصورتی مانند سؤال و جواب مطرم کنم و مطالب نحـوی و لغـوی و...
را رها کنم و عـ رم را در اینجـا پیشـاپی

مـیگـویم تـا بـهخـاطر تفـاوت حجـم کتـاب در

زبان های عربی و هندی کسی نپندارد که این کار از سر اخالل به معنا بوده است ،»...گرچـه
دلیل دیگری نیز می توان در جهت جمـع کـردن دو عـدد مختلـف هشـتاد و هفـت سـؤال و
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جواب و یـک هـزار و یکصـد شـعر آورد و آن اینکـه محتمـل هـر سـوال و جـوابی صـرف نا
منحصر و منطوی در یک شعر نبوده؛ بلکه هر سوال و جوابی میتوانسته در چند شعر ارائه
شده باشد.
بنـابراین بـا تلخیصـی از یوگاســوترا در اثـر بیرونـی مواجـه هســتیم؛ لکـن هـمچنـان کــه
ابوریحان خود تأکید نموده ،این تلخیک ،معنا را هرگز دچار اخالل و اختالل ننموده اسـت.
خوشبختانه اثر بیرونی پس از کشف آن توسـط هلمـوت ریتـر و تصـحیح آن توسـط اسـتاد
منوچهر صدوقیسها ،به زبان فارسی ترجمه و تشریح شده است( .ر.ک :به رسـال پاتانجـل،
اثر ابوریحان بیرونی ،درآمد ،برگردان مـتن و شـرم تطبیقـی از بـرزو قـادری ،نشـر نیاکـان،
چاپ دوم)1391 ،
ج .تأملی در محتوای رسالۀ پاتنجل:
این رسال شگفت ،مقدمهای دارد از ابوریحان که بسیار جالب و جامع است و خـو تـر
آن که افتتام سخن در باب این رساله ،بیان کامل این مقدمه به زبان فارسی باشد.
بیان کامل این مقدمه خود بهتـرین دلیـل در جهـت نـوع رویکـرد ابوریحـان بـه ترجمـ
یوگاسوترای پاتنجل است« :همت و خواستههای مردم در این جهان متفاوت و آبـادانی دنیـا
همین اختالف آمال و خواستهها استوار است و اینک کـه عـزم و خواسـتِ مـن

نیز بر اسا

بلکه [قوای] نفس من به کلّی از بهره منـدی [از مواهـب دنیـا] نـاتوان شـده و شـعف و لـ ّت
برخورداری و استفاده [از آنها] از من گ شته است ،واالترین نیکبختی برایم دیـدنِ شـعف
و برخورداری دیگران است و هر آنکس که ایـن حـال و احـوال را دریافتـه اسـت ،مـرا از
نهایت کوش

و تحمل رنج و تال

بسیار در نقل و گزار

[این مـتن] از زبـان هنـدی بـه

زبانهای دیگر مالمت نمیکند و آن کس که برخالف این حال باشد ،مرا به نـادانی نسـبت
دهد و تال های من را به بدبختی و شقاوت منسوب کند و البته برای هر کسی ،آنچه نیت
کــرده و در دل دارد ،مهــم اســت و آن مخــالفی کــه مــرا نــادان مــیپنــدارد ،رشــت درک و
معرفت

از دل من بریـده شـده اسـت و مـن عـ ر آن کسـی را کـه در ایـن جایگـاه اسـت،

میپ یرم؛ زیرا بـر هـر فـردی تکلیفـی در خـور تـوان او گ اشـته شـده اسـت .مـن تـاکنون
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کتابهای ریاضیدانان و منجمین هندی را نقل کردهام و اینک به سراغ کتابهـایی رفتـهام
که خواص و فرزانگان آنها در حکمت برای خوی

یخیره ساختهانـد و زاهـدان هنـدی در

راهبردن به عبادات و طی طریق کردن [به آن آثار] شو ،و رغبت فـراوان دارنـد و هنگـامی
که به آنچه در این رسالهها مندرز است ،احاطه پیدا کردم ،دلم رضایت نـداد تـا شـیفتگان
بــه محتــوای ایــن آثــار را شــریکِ کــار خــود قــرار نــدهم کــه باخــل در علــوم و معــارف از
زشتترین گناهان و ستمهاست و اصوالن هیچ سیاهی بـر سـفیدی خـالی از فایـدهای جدیـد
نیست؛ زیرا معرفت و شناخت این سیاهیها [نوشـتارها] همـواره مـا را بـه خیـری جلـب و از
شرّی دور میسازد .این قوم هندوان ،جماعتی هستند که اقوال و گفتار م هبیشـان خـالی از
قضایای تناسخ و بالیای حلول و اتحاد و تولد بر خـالف نظـم طبیعـی نیسـت و بـدین سـبب
چون گفتار ایشان را بشنوی ،از آن سخنان و گفتار رایح آراء و اعتقادات یونانیـان باسـتان،
فرقههای مسیحی و پیشوایان صوفیه را استشـمام کنـی و یکـی از مسـایلی کـه هـیچکـدام از
فرقههای م هبی هندی خالی از آن نیست ،اعتقاد به این است که نفو

بشری در ایـن عـالَم

دربند بوده و به دامِ چنگالهای این جهان فرو افتادهاند .هیچ نفسی از این قید و بنـد و دامهـا
آزاد نشده و به ابدیت نپیوندد ،مگر با نهایت تـال

و کوشـ

کـه در آن صـورت بـه بقـاءِ

دائم نایل آمده و از طبیعت آزاد شود .در غیر این صورت در این عالَم بـاقی خواهـد مانـد و
بین موجودات خیر و شر آنقدر رفت و آمد میکند ،تا پـاک و تصـفیه شـده ،آزاد گـردد.
کتابهای هندوان در اوزانی خاص به نظم سروده شـدهانـد و فرازهـای آن نیازمنـد شـرم و
تفسیر است و از این لحاظ نقل کامل آنها دشوار است؛ زیرا اگر کسـی بخواهـد آنهـا را بـه
طور کامل نقل کند ،باید به دستور زبان ،اشتقا ،و سایر مسایل ادبی بپردازد و بـر وا گـان و
ادبیات آنها احاط کامل داشته باشد .به این دلیل در ترجم این رساله مجبور شـدم فرازهـا و
نک مطالب را با تفسیری اضافی و به شیوة سؤال و جواب گردآورم و آنچـه را مربـوب بـه
علماللغه و دستور زبان میشد ،ح ف کردم و از پی
زبان در قیا

به علّـت تفـاوت حجـم کتـاب در دو

باهم ع ر میخواهم [که این به دلیل ح ف مسایل ادبی بوده اسـت] و کسـی

گمان نبرد که در انتقال معنا کوتاهی کردهام؛ بلکه این رساله را در ترجمه از آنچـه وبـال و
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کردهام .خداوند به کرم و منّت خـود

ما را توفیق دهد»( .ر.ک :به رسال پاتانجلی ،ابوریحان بیرونی ،بر پایه طبع هلموت ریتـر ،بـه
تصحیح مجدد منوچهر صدوقی سها ،صفحات 1الی 4که متن عربی است و ترجمـ فارسـی
آن در رسال پاتانجل از قادری در صفحات  111و )118
متن فو ،قطعان مقدم خود ابوریحان بر رسال پاتنجل است ،اما آنگاه که بیرونی رساله را
چنین آغاز میکند« :و ه ا هو ابتداء کتاب باتنجل مرکبا نصه بشرحه» مقدمـ دیگـری یکـر
میکند که قطعان از آن او نیست و محتمل مقدمهای است که خود پاتانجلی یا در طول زمـان
توسط یکی از ناشران یا شارحان یوگاسوترا بر آن افزوده شده است .این مقدمه شرم و بیان
کلی مفاهیم م کور در یوگاسوترا است و چنـین اسـت« :کسـی را کـه فراتـر از «او» چیـزی
نیست ،سجده میکنم و آن کسی را که مبد و علـت امـور اسـت و بازگشـت تمـامی امـور
[موجودات] نیز به سوی اوست ،تمجید میکنم« .او» که به هر موجودی داناسـت .سـپس بـه
ساحت فرشتگان و روحانیون با نیّتی خـالک و نفسـی متضـرع تعظـیم و احتـرام گـ ارده ،از
آنان مدد میجویم تا کالم خود را در بیان طریقت هیرانیاگاربها به نحو موجز و قصـار ارائـه
کنم .به تحقیق که پیشینیان در بیان آن چیزهایی که مطالب و اهداف چهارگانـ زنـدگی بـه
آن حاصل میشود ،بسیار تأمـل و غـور کـردهانـد و آن امـور چهارگانـه عبارتنـد از :دیـن و
سنّت ،مال و نعمت ،عـی

و لـ ت و سـرانجام و رهـایی و جـاودانگی .قـدما چنـان در ایـن

موضوع بحث و موشکافی کردهاند که چیزی برای بیان متأخرین باقی نمانده است و آنچـه
گفتار مرا رجحان و برتری میدهد ،تنها برطرف ساختن شبهاتی است کـه در ایـن موضـوع
وارد شده است .گفتار من منحصر به اسبابی است که [فرد را] از طریق رهـایی از قیـد و بنـدِ
[طبیعت] و نیل به سعادت جاودان ،به کمال نفس میرساند.
پس میگویم :اشیایی که از ادراک [حسی] غایب مـیشـوند ،بـه ایـن صـفت [غیبـت از
حـس] متصــف نمــیشــوند ،مگــر از طریـق احــوالی .یکــی از آن احــوال ،نهایــت خــردی و
کوچکی است ،مثل اعراضی که به سبب خردی زیاد به حـس درنمـیآینـد .یکـی دیگـر از
موانع ادراک ،دوری [و بعد مکانی] است و مسافت چون از حـدّی بگـ رد ،ادراک ممکـن
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نیست .مورد دیگر مانع و حایل است ،مانند دیوار که مانع ادراک موضوعی است که پشـتِ
آن قرار گرفته است و یا مثل استخوانها که پوشـیده شـده در گوشـت و پوسـت هسـتند [و
مستقیمان متعلَّق ادراک قرار نمیگیرند] و یا مانند اخالب و چرکهایی که داخل بدن هسـتند
[و بدن مانع رؤیت آنها میشود] و آن استخوانها و اخالب تنها بـه علـت آنچـه میـانِ مـا و
آنها از موانع و حجاب ها قرار میگیرد ،ادراک نمیشوند .مـورد دیگـری کـه مـانع ادراک
ت متعلَّق ادراک از زمـا ِن حـال بـه گ شـته مثـل قـرون پیشـین و قبایـل
حسی می شود ،حرک ِ
منقرض شده در گ شته میباشد و یا از زمانِ حال به آینده ،مثل اشیایی که منتظر هسـتند در
آینده تحقق یابند و مورد دیگر انحراف از راههای صحیح شناخت و معرفت است[ ،که تنها
ازطریق این راهها ،احاط به موضوع شناخت حاصل میشود] مانند کسی کـه بـا ضـربه زدن
به سنج و طبل و ایجاد اصواتی به استنباب امور غایب بپـردازد .حـال آنکـه روشـن و بـدیهی
است که یقین کامل جزء از طریق عیان حاصل نمیشود و حصول یقین بـه آنچـه غایـب از
مشاهده و ادراک حسی است ،محال و ممتنـع مـیباشـد؛ زیـرا داللـت و اسـتدالل از غایـب
بهواسط امور قابل مشاهده است [از شواهد امر غایب تال

میکنیم به درک غایب برسـیم]

و آنچه بهواسط دالیل به آن نایل میشویم ،همپایـ معلـومی کـه بـه عیـان آشـکار اسـت،
نخواهد بود؛ البته برهان درست هم مانند عیان میتوانـد دورکننـدة شـک و تردیـدها باشـد.
مادامی که شبهات عارض نفس می شوند ،نفس دچار تحیّر و سردرگمی شده و چنین نفسی
آماده و مستعد رهایی از قید و اسارت و نجات از شداید و بندها و ابدیتی کـه در آن مـر
و زندگی نیست ،نخواهد بود.
سخن بیشتر نویسندگان در کتابها یا به منظور ابراز و نوآوری در گفتاری است کـه بـه
آن سخن از دیگران جدا شده [و خودی] نشان دهند و یا غرضی دارند کـه بـرای راهبـری و
تحریک و تهییج [مردم] به آن ،به نگار

دست زدهاند .ظهـور و تعـین نیـات و اغـراض بـه

سبب [معرفت و علم] عالِم است .از سوی دیگر علم هم دو قسم اسـت« :علـم بـرین» کـه بـه
رهایی میرساند و این رهایی وصول به خیر محض است و «علم فرودین» که دانشـی متعلـق
به هر چیزی جزء خیر محض است و من کوش

خواهم کرد برای مخاطب ،سخنی با چنان
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دالیل و برهانهایی بیان کنم که قدما در این موضوع ارائه کردهاند و به واسط آن برهانها،
آنچه را غایت از مشاهده و رؤیت است ،به مقام عیان برسانم»( .همان)
د .مضامین قطعات چهارگانه رسالۀ پاتنجل:
چنان که گفتیم ابوریحان چهار بخ

اصلی یوگاسوترای پاتنجلی را به چهار قطعه تغییر

عنوان داده است .این قطعات دارای کمترین شرحند؛ اما به هرحال ایـن اصـل مـتن پـاتنجلی
است که به زبان بیرونی روایت میشود .شرم این نکات در تحقیق ماللهند مشرومتر اسـت،
مثالن در ماللهند ،فصل «در چونی رهائی از دنیا و وصف طریق رساننده به آن» بیرونی با تکیه
بر کتاب بهگودگیتاو ترجم خود از رسال پاتـانجلی و نیـز ترجمـ سـانک مطالـب خـود را
ارائـه مــیدهـد( .ر.ک :بــه تحقیـق ماللهنــد ترجمـ صـدوقی ســها ،نشـر تحقیقــات علمــی و
فرهنگی ،ص )47-64
و اما قطع اول ترجم پاتنجلی در باب نفس و مسایل مربوب به آزادی آن از زندان ماده
است .این قطعه با پرس

سائلی صحراگرد و زاهد آغاز مـیشـود کـه مـیخواهـد از طریـق

استادی چون پاتانجلی به ادل محکمی در باب رهایی نفس از بند طبیعت رسـیده و بـدانهـا
آگاه شود .پاتانجلی بر بنیاد محوریترین مفهوم یوگا (یعنی عمل) او را به کردار میخوانـد.
در بهگودگیتا (دفتر دوم و با عنوان حکمت کردار) این معنـا بـه صـورت کامـل چنـین بیـان
شده است« :آرجونا این حکمت دان

بود .حال به حکمت کردار گـو

دار .باشـد کـه از

بند کردار برهی .در طریقت ،هر کوش  ،پاداشی دارد؛ هـر کـرده ،پـادافرهای در پـی آرد.
کار و کردار کن . ...آرجونا! کاردانی کار تو است ،بار کار در افکار نیاور ،کار را با نظر بـه
پروردگار کن»( .گیتا ،1387 ،ص)41-41
در جواب سؤال دوم که سائل از حال نفس در رعایت عمل میپرسد ،جـواب آن اسـت
که نفس به نوعی آزادی از اسارتهای مادی میرسد؛ اما این به معنای رسـتن و رسـتگاری
کامل نیست؛ زیرا نفس هنوز در قید بدن است .در سؤال سوم ،پاتانجل تأکید مـیکنـد اگـر
سالک از دو حالت متفاوت نفـس رهـایی یابـد ،در یات خـود بـه راسـتی و درسـتی قـرار و
سکون مییابد .در سؤال چهارم ،سائل بر عدم اقناع خود از جواب سـوم اشـاره مـیکنـد .او
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میخواهد دریابد نفس مستعد قبول فسـاد و فنـا اسـت ،یـا برکنـار از تغییـرات مـادی اسـت.
پاتانجلی از حقیقت مستقل و بهدور از فساد و فنای نفس میگوید و تأکید میکند بـه نفـس
در استفاده از حوا

چیزی افزوده نمیشود .سـؤال پـنجم در بـاب امتـداد قـوای برآمـده از

نفس است .پاسخ اشاره به قوای پـنجگانـه ادراک اسـت( .و انـواع آن کـه ادراک ناشـی از
حوا

است و ادراک مبتنی بر استدالل و نهایت ادراک ناشی از شـنیدن اخبـار بـه اجمـاع)

شامل تخیل ،ظن و گمان ،رؤیا و خواب و نهایتان حافظه و خاطره.
سؤال ششم مشتمل است بر این که سالک چگونه نفس را بـه خـدمت خـود درآورده و
قوای آن را از توجّه به برون ،معطوف به درون کند .پاسخدهنده دو طریقت عملـی پیشـنهاد
میدهد :اول عادت دادن نفس به نفی خاطر؛ دوم زاهد فکری( .یعنی با تأمل و مشاهدة قلبـی
به سرانجام ناگوار موجودات و پدیدههای فناپ یر واقف شود) این طریق ،نوعی گریز پنهان
ایجاد میکند از تمایل و دلبستگی به آنچه فناپ یر است .الجرم غایت این طریق رهـایی از
این دلبستگیها است.
سؤال هفتم در باب اقسـام تصـور اسـت و جـواب اینکـه دو قسـم تصـور داریـم .تصـور
محسوسی که دارای ماده است و تصور معقولی که مجرد از ماده است.
سؤال هشتم در باب این مسأله است که اهل معنا کدام تصور را برمیگزیننـد پاتـانجلی
در پاسخ ،تأکید مـیکنـد ،اهـل معنـا از ایـن رو کـه بسـیطانـد و فاقـد انـدامهـای جسـمانی
(بهعبارتی عدم وابستگی به تن) به دنبال تصورات معقولند.
سؤال نهم اختصاص به حال مالئک در باب این دو تصور دارد (باید توجه کـرد منظـور
از مالئک ،موجودات روحانی ماورائی هستند که عامل ظهور و صدور معنا در هنـد هسـتند
به عبارتی دواتاها)1در پاسخ اشاره میشود ،حال مالئک همان حال اهل دل اسـت .در اینجـا
به نکت مهمی اشاره میشود .تفاوت اهل معنا و مالئک در بـاب تصـورات معقـول چیسـت
پاسخ این است که مالئک از تر

اینکه آن تصورات از آنها گرفته شود ،مبـرا هسـتند؛ در

1. Devatas.
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حالی که به اهل معنا این ویهگی را بخشیدهاند که در عواقب امور بیاندیشند؛ اما بـه مالئـک
چنین خصوصیتی داده نشده است.
سؤال دهم به سؤال از مراتب مالئک در تصور معقوالت اختصاص دارد .آیـا فرشـتگان
از حیث درک تصوراتِ معقول مراتبی دارنـد در جـواب اشـاره مـیشـود کـه تشـکیک و
اختالف از لوازم و ضروریات تمامی طبقات روحانی و جسمانی است؛ بنـابراین آنهـا نیـز از
این مراتب ،گریزی ندارند ،پس برخی از موجودات روحانی بر برخی دیگر فضیلت دارند.
سؤال یازدهم اختصاص به سؤال در باب طریقی دیگر برای آزادی دارد( .غیر از عـادت
دادن نفس به نفی خاطر و زاهد فکری) جواب عبادت است؛ یعنی با عبادت هم مـیتـوان بـه
رهایی و خالصی رسید و عبادت البته انواعی دارد همچون معرفت ،یقـین و اخـالص قلبـی،
مجد و ثنای الهی و یکر ربانی ،البته انجام همه اینها منوب به داشـتن نیتـی صـاد ،،خـالک و
پاک است.
سؤال دوازدهم اختصاص به معبود دارد .سائل میپرسد چه کسی را بایـد عبـادت کـرد.
پاسخ این سوال به روایت ابوریحان بیان نوعی توحید ناب است .خـدایی کـه ازلـی اسـت و
یکتا« .خدایی که به دلیل ازلیـت و یکتـایی بـینیـاز از جبـران کـردن اسـت تـا از طریـق آن
آسای

مورد آرزو و امید یا سختی مورد تر

و پرهیز حاصل شود .خـدایی کـه مبـرای از

اندیشههاست به دلیل اینکه از اضداد ناپسند و همتای پسندیده منزه اسـت»( .بیرونـی،1391 ،
ص )156
سؤال سیزدهم سؤال غریبی است .اگر سالک به نهایت رهایی برسد ،چه تفاوتی میـان او
و معبود فو ،وجود دارد در پاسخ ،پاتانجل ،ایـن تفـاوت را چنـین شـرم مـیدهـد :انسـان
رهاشده و رستگار ،در متن زمان به چنین سعادتی نائل شده ،پس زمانی بوده که رها نبوده و
بعد رها شده؛ [مرتبط با مفهوم حـدو در فلسـف اسـالمی] امـا خداونـد متعـال تمـامی آن
اوصاف را در هر سه قسم زمان داراست ،چرا کـه یات او ازالن و ابـدان برتـر از زمـان و وقـت
میباشد»[ .همان بحث قدیم در فلسف اسالمی]
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در سؤال بعد سائل از دیگر صفات حق سؤال میکند .پاسخ آن است که معبـود حقیقـی
دارای علوّ تام در کماالت ،برتر و ورای هر مکـان ،خیـر و علـم محـض و نهایـت مبـرای از
آلودگی سهو و جهل است.
سؤال پانزدهم در باب تکلّم حقتعالی است که آیا او به صفت کالم نیـز متصـف اسـت.
در پاسخ ،تأکید میشود چون او عـالم اسـت ،الجـرم مـتکلّم نیـز هسـت .سـائل در پرسـ
شانزدهم به دنبال درک تمایز تکلّم یات علیم با تکلّم حکیمان و عالمـانی اسـت کـه تکلّـم
میکنند .در جواب به همان وجه ممیزة مـ کور در سـؤال سـیزدهم اشـاره مـیشـود :مسـأل
زمان .حکیمان و عالمان زمانی بوده که نمیدانستند ،بعد عالم شدند؛ اما حـق از ازل عـالم و
متکلّم بوده و هیچ وقت نبوده که ندانسته باشد .پرس
وجود ازلی دان

بعد در باب این معنـا اسـت کـه ایـن

خود را از کجا بهدست آورده است پاسـخ ایـن اسـت کـه علـم او یاتـی

است .از اینجا پاتانجل به آیهای از وداها استناد میکند« :حمد و ستای

کنید کسی را که با

ودا تکلم کرد و قبل از ودا هـم بـود» .سـؤال هجـدهم چنـین اسـت کـه چگونـه کسـی کـه
احسا

به او تعلّق نمیگیرد ،مورد پرست

و عبادت قـرار مـیگیـرد پاسـخِ بـدین سـؤال،

بسیار عالی است :نامگ اری او «انیّت» او را اثبات میکند و جزء خبری از شیء نمیباشـد و
نام تنها برای مسّمی است ،او گرچه از حوا
ولی نفس ما به عقل خوی

غایب است و حوا

ما او را درک نمیکند؛

او را مییابد و فکر ما به صفات او احاطه پیدا میکند و این آن

عبادت خالک است»( .همان ،ص  )161نوزدهمین پرس

در باب مـوانعی اسـت کـه سـبب

بازداشتن نفس در درک یات او میشود .ایـن موانـع در پاسـخ چنـین برشـمرده مـیشـوند:
غفلت از واجب ،تنبلی در عمل ،به فردا انداختن امور ،شک در حق ،ناتوانی از روی نـادانی
و نیز گمان به اینکه واجب ،واجب نیست .سؤال بیسـتم در بـاب موانـع دیگـر بـه جـز موانـع
م کور است .موانعی که نفس را محجوب و مشغول میسازد و نیز اهتمـام بـه مخلـوقی کـه
توقع حلول در آن را دارد و در نهایت ناامیدی و یأ

نفس .سـؤال بیسـتویکـم اختصـاص

به طر ،سرکوب کردن موانع فو،ال کر دارد .در جواب تفکّر در خداوند سـبحانه و تعـالی
به عنوان مهمترین راه غلبه بر آن موانع شمرده میشـود ،آن قـدر کـه چیـزی جـزء او درک
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بیستودوم در باب واجبات دیگری است کـه

سالک باید انجام دهد .در پاسخ این نکـات برشـمرده مـیشـود :خواسـتن خیـر بـدون هـیچ
استثنایی برای همه بندگان ،شاد شدن به واسط حصـول خیـر توسـط بنـدگان ،مهـرورزی و
شفقت بر بندگان خدا ،خوشحال شدن از اعمـال صـالح دیگـران و بیـزاری از زشـتکـاری
گناهکاران ،هوشـیاری نفـس در حالـت جـ ب و نهایـت ،پرسـ ِ آخـرِ مقالـ اول در بـاب
رسیدن به حال فو،ال کر پی

از رسیدن به رهایی است .پاسخ به این سؤال تفضـیلی اسـت.

خالص آن رسیدن به مرحل وحدت عاقل ،عقـل و معقـول اسـت و نیـز رسـیدن بـه مراتـب
چهارگانه و معرفت تفضیلی اشیاء ،همچنین مخفـی نمانـدن هـیچ یرهای در عـالم از ادراک
سالک و در غایت رسیدن به مرحلهای که شایسته نام صدیق گردد.
قطع دوم (یا القطعهالثانیه) شامل پرس های دیگر در باب نفس و بیان مفـاهیم و معـانی
بنیادی است .همچون :تأدیب نفس ،نتـایج حاصـله از زاهـد و ریاضـت (هـمچـون سـکون و
طمأنینه قلبی) عوامل تشدید وابستگیها و سـنگین شـدن دل (چـون نـادانی ،تردیـد ،میـل و
رغبت و نیز دشمنی و تعلّقات) تبیین و تعریف دقیق عوامل فو،ال کر ،طـر ،نجـات از ایـن
عواملِ مخل ترقی و تعالی نفس (و در این میان اهمیّت علّت نادانی نسبت به عوامل دیگـر)،
تأثیر سامسارا یا تولدهای پیاپی در چرخ حیات و تأثیرآن بر تعالی یا سقوب نفس ،متفـاوت
بودن حالت نفو

در چرخه سامسارا ،ضرورت دوری فرزانگان و دانایان از گرفتـاریهـا و

اسارتهای جهان ماده بهویهه معلوماتی که در اصل ناشی از جهل است و نه علم .امری کـه
در سامکیها به شدت بر آن تأکید میشود؛ به عبارتی نجات از مایا ،آنچه هسـتی بیرونـی را
وهم به حساب میآورد و علم به وهم عین جهـل اسـت ،در حـالی کـه عـالِم ناهشـیار آن را
علم میپندارد( .در این باب ر.ک :به مقال «مایا تخیل هنری خدا در کتـاب حکمـت هنـر و
زیبایی» ،از نگارنده) پرهیز از تکیه و اعتماد بر شـناختی کـه از راه حـس حاصـل مـیشـود،
تشخیک جنس معلومات بشری بر این بنیاد که اگر علم و آگاهی باشد ،از جنس خیر است.
اگر عمل و انر ی باشد ،از جنس خیر و شر تو مان اسـت و اگـر مـاده باشـد ،از جـنس شـر
اســت( .مقایســه بــا مفهــوم غســق در حکمــت اســالمی) عامــل اتصــال میــان عــالم و معلــوم،
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چگونگی رهایی از دور عالم و معلـوم و نیـز نجـات از اسـارت معلومـات حسـی و بـه یـک
عبارت انفصال نفس از اعیان و رسیدن به تجـرّد و انفـراد ،نتـایج رسـیدن بـه تجـرّد و انفـراد

همچون امان و آسودگی از ارتکاب گناهان (در باب بیان بقیـ عوامـل مـتن رسـاله پاتانجـل
افتادگی دارد) بیان هشت خصلت و خصوصیت که سبب تطهیر و تزکیه جان و دل عـالم یـا
سالک میشود .این هشت ویهگی در یوگا بسیار مهـم بـوده و مهـمتـرین عوامـل عملـی در
رسیدن به مراحل نهایی یوگا محسوب میشوند .در ابتدای مقاله این هشـت مرحلـه را یکـر
کردیم؛ اما روایت ابوریحان چنین است :اولین آنها یاما یعنی پرهیز از بسیاری زشتیها ،دوم
نیاما یا انجام واجبات ،سوم سکون (آسانا) ،چهـارم سـاکن سـاختن نفـس (پرانامایـا) ،پـنجم
حفظ و تسلط برحوا

پنجگانه (پراتیاهارا).

قطع سوم ،ادام بیان هشت خصلت فو ،است :ششم دارانا ،هفتم دیانا ،هشـتم سـامادی،
بحث در باب رسیدن به غایت مطلوب با انجـام مراحـل هشـتگانـه فـو ،،رسـیدن بـه علـم
گ شته ،حال و آینده با تأدیـب نفـس و نفـی خـواطر ،وحـدت علـم در نظـر بـه سـه حالـت
گ شته ،حال و آینده ،نتایج دنیوی انجام خصلتهای هشتگانه فو ،همچون دانسـتن زبـان
پرندگان ،برون آوردن اختیاری روم از تن ،معرفت کلی بر ضمایر و درون افراد و نیز انجام
امور خار،العاده فو ،از طریق مراقبه (این بخـ

طـوالنی اسـت و در خـود حـاوی مطالـب

بسیار ظریف و دقیقی است ،هم چون غیـب شـدن و نیـز رسـیدن بـه جـایی کـه فرزانـه اراده
میکند ،رؤیت بهشت و جهنم و فرشتگان و موکالن و اروام اسالف خود را و همه را البتـه
میتواند ،ببیند).
ابوریحان در شرم معنای فو( ،انجام امور خـار،العـاده از طریـق مراقبـه) بـه شـرحی از
جهان بینی هندیان دست زده است .این شرم شامل بیان تربیت موجـودات و وصـف آنهـا از
جهان اسفل تا عالم اعلی است .شرم این مراتب بسیار ج اب است و بـه تعبیـر ابوریحـان از
ظلمت اسفلالسافلین آغاز میشود و به برهمانـد مـیرسـد کـه محـل حضـور برهمـا اسـت.
رسیدن به پادا هایی فراتر از تمامی آنچه گفته شد ،به ویهه اختیـار و آزادی روم سـالک
در انتخاب قالبی که مقدرات

در چرخه سامسارا ،در آن ظاهر شود و نیز علم مطلق بـه ایـن
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که از کجا آمده ،برای چه آمده و به کجا میرود متفاوت بودن بدن زاهد و سالک نسـبت
به ابدان انسانهای عادی ،بیان وجود پنج نیرو یا باد در بدن و غلبه زاهد سالک بر این بادهـا
و نیروها و استفاده از آنها ،امکان حصول تمامی کرامات ناشی از تأدیـب نفـس بـرای یـک
انسان ،امکان تصرف نفس سالک بر جهان غیرمادی و غیر مجسم (فراتر از عـوالم پـنجگانـه
آب ،باد ،خاک ،آتـ

و آسـمان یـه بـه عبـارتی وجـه اثیـری عـالم) در اینجـا قـدرتهـا و

کرامات مشهور و هشتگانه سالکان یـا عـامالن بـه یوگـا بیـان مـیشـود ،هـمچـون قـدرت
کوچک شدن ،قدرت بزر

شدن ،قدرت سبکی و در هـوا پریـدن ،قـدرت بسـط یـافتن و

رسیدن به هر جایی ،قدرت اراده ،قـدرت تصـرف در مخلوقـات ،قـدرت خالقیـت و نهایتـان
قدرت رسیدن به تمامی خواستهها .این هشت کرامت مهم به تعبیر دیگـر متـون یوگـا چنـین
است:
 .1آنیما (قدرت کوچک و نامریی شدن)؛
 .2مهیما (قدرت بزر

شدن و رسیدن به ابعاد عظیم)؛

 .3لگهیما (قدرت سبک شدن :راه رفتن در هوا و روی آب)؛
 .4گریما (قدرت هموزن جهان شدن)؛
 .5پراپتی (قدرت کسب هم خواستهها به اراده خود ،علم به فکـر دیگـران ،گ شـته و
آینده)؛
 .6پرکامیا (قدرت ل ت بیکران)؛
 .7ایسیتوا (تسلط برهمه چیز ،من جمله مر )؛
 .8وسیتوا (جادو کردن و مطیع کردن به کمک آن).
ناتمام بودن و ناکافی بودن این کرامات در استخالص حقیقی نفس ،تبیین ایـن معنـا کـه
علم سالک پی

از رستگاری نهایی ،مرهون زمان حـال اسـت ،فراتـر رفـتن از علـم حـال و

رسیدن به شناخت جوهر اشیاء ،رسیدن به دان

مجـاز یـا تعبیـر کـه بـه عبـارتی بیـان نـوعی

انفصــال و جــدایی از معلومــات و محسوســات و رســیدن بــه جهــانی متعــالی اســت ،امکــان

حکمتنامۀ مفاخر

11

استخالص نفس در صورت رهایی آن از دگرگونیهـای قـوای سـه گانـه (رجـس ،تمـس،
ساتوا) و رسیدن به کیوالیا یا رسیدن به هستی نفس پس از انحالل و خاموشی یهن است.
در قطع چهارم ،موضوعات زیر مورد بحث است :راههای رسیدن به رستگاری از طریق
اعمال پنجگانه( ،اموری چون انجام خیر کثیر و عبادت طوالنی خداونـد) چگـونگی اجـر و
پادا

یا عقوبت و مجازات توسط نفس در چرخه سامسارا ،مسأله انتقال از قـوه بـه فعـل در

علم به گ شته و آینده ،امکان یا عدم امکان اتحاد میان قوای سهگانه ،معنـای اتحـاد عقـل و
عاقل و معقول ،کیفیت ادراک عقل که آیا یدرک نفسه لنفسه است یـا خیـر ثمـرات علـم
خفی چون زوال شو ،و مشو،الیه( ،ظهور نـوعی وحـدت میـان شـو ،و مشـتا ،و مشـو)،
متعلق زمان بودن قوای سهگانه و خارز بودن سعادت از بند چنین تعلّقی ،بیان رهـایی نفـس
از طریق رجوع قوای سهگانه (گوناها) به طبیعت یاتی خوی

یا بـه عبـارتی تحصـیل کامـل

مقاصد خود.
بدینصورت و با یکر جمله «تمت القطعه الرابعه فی الخالص و تم بتمامها الکتاب و هاو
کله الف و ماة سوال من الشعر» بیان مطالـب رسـال پاتانجـل بـه ترجمـه و روایـت ابوریحـان
پایان میپ یرد؛ اما بیرونی مؤخرهای نیز بر این رسـاله دارد کـه انتقـادی و در بـاب عقائـد و
شرایع هندیان است.
بیرونی در این مؤخره یا خاتمه اندیش هندیان را مورد نقـد قـرار داده و در پایـان همـین
مؤخره است که قول نگار

کتابی در باب شرایع و عقائد هندیان میدهد ،همان که بعـدها

کتاب عظیم تحقیق ماللهند شد« :وساعمل باذن اهلل کتابا فی حکایه شرایعهم و االاباناه علای
عقائدهم و االشاره الی مواضعاتهم و اخبارهم و بعض المعارف فی ارضهم و بالیهم لیکاون
عده لمن رام مداخلتهم و مخاطبتهم ان فسح اهلل فی االدل و کشف المواناع مان االساقام و
العمل»( .بیرونی ،1379 ،ص 79ـ)78
در این مؤخره بیرونی نقدی بر اندیشههای هندیان و رویکـرد علمـی آنـان دارد ،نکـاتی
که در مقدم تحقیق ماللهند آنها را تکرار کرده است .مهمترین نکت بیرونی در بـاب عقائـد
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و آرای هندیان این است که اینان دارای اندیشه و علومی بسیار عالی ،اما غیرمنقح و مهـ ب
هستند؛ یعنی اندیشههای آنان به گونهای مختلط ،شامل نکاتی بسیار عالی ،اما در عـین حـال
دارای نکاتی بس سخیف و خرافه است ،همچنانکه دارای برخی سکنات ،رفتـار عجیـب و
خار ،العاده هستند که به شدت افراطی است و نیز اخباری عجیب که به شدت دور از یهـن
مینماید و اما در بـاب دانـ

غیرمهـ ب و غیـرمنقحشـان مطلبـی دارد کـه عینـان در تحقیـق

ماللهند نیز بیان کرده است ،لیک در رسال پاتنجل آن را چنین بیان نموده« :و اما االخر فهاو
ان الهند من ذال

اوفر نصیبا و اقل نظرا حتی انی ال اشبه کتبهم فی الحسابا النجومیه مان

دهه المعانی و کذال

من دهه النظم و الترتیب اال بدر مخاتل ببعار و داواهر ماع خازف

الیهتدون لتمییزهاا و ال ینتادبون لتحصایلها و تحساینها»( .بیرونـی  ،1379ص  )78وی در
ماللهند با تکرار همین معنا و تأکید بر اینکه هندیان دلیل عدم ته یب علوم و دانـ هایشـان
مطالبی مضطرب و آمیخته به خرافات عوامانه دارد ،اشاره میکند؛ فل ا« :من تشبیه نمیکـنم
آنچه را که در کتب آنان است از حساب و نوع تعالیم ،اال به صدفی مخلـوب بـه خـزف یـا
گوهری آمیخته به سرگین یا مرواریدی پراکنده در سنگریزه»( .همان ،1362 ،ص )15
نتیجه
پایان کالم این که تتبعات و تحقیقات بسیار عالمانه و حقیقتان محققانـه ابوریحـان بیرونـی
در باب عقائد و شرایع هندیان کـه محصـول سـالهـا مطالعـات میـدانی و حضـور او در آن
سرزمین و یادگیری زبانشان بود (که در مقدمه تحقیق ماللهند آن را زبانی سـخت شـمرده و
از جمله عوامل دوری دو تمدن اسالمی و هندی میخواند) دریچهای نوین در ظهور مفهـوم
«دیگری» و به رسمیت شناختن اندیشه ها و عقاید دیگران در تمدن اسالمی گردید .رویکرد
مسلمین در آشنایی با اندیشههای یونانی ،سریانی و ایرانی امری ناگزیر بود که بخشـی از آن
به عاملیت جغرافیا بازمیگشت؛ اما این ابوریحان بود که با ترجم آثار هندی و نیـز نگـار
کتاب عظیم ماللهند  ،چشـم تحقیـق و پـهوه

جهـان اسـالم را بـه سـرزمین ناشـناختهای از
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معارف شرقی و هندی گشود و در این راه چنان عالمانه و صادقانه کوشید که اثر مهمـی در
رواز تعالیم هندی در ایران و اسالم بر جای نهاد و این کالم خود او است از همـین روسـت
که در تحقیق ماللهند بخشی را به بررسی تطبیقی آموزههـای هنـدی بـا آرا و عقایـد صـوفیه
مسلمان منجمله بایزید اختصاص داد .در پایان ،بیان یکی از این ظرائـف تطبیقـی ،خـالی از
لطف نیست« :م هب صوفیه نیز در اشتغال به حق ،ماننده است به طریق پاتنجل که گفتهانـد:
مادام که اشاره میکنی ،موحد نیستی ،مگر بدانگاه که حق بر اشارت تو مستولی گـردد بـه
فانی کردن اشارات از تو و نه مشیری ماند و نه اشارتی و به کالم آن جماعـت سـخنی بافتـه
میشود که مشعر است بر قول به اتحـاد ،هـمچـون جـواب یکـی از آنـان از حـق و چگونـه
متحقق نگردانم کسی را که «او» من است به انیت و «نه من» است به «اینیت» .چون باز گردم
به عودت ،به فرا ،افتم و چون اهمال کنم ،به اهمال خفیف شوم و بـه اتحـاد الفـت گیـرم و
همچون سخن ابوبکر شبلی که گفت «کل» را خلع کن که به «کلیت» به ما رسـی و باشـی و
نباشی و اخبار تو از ما بود و فعل تو فعل ما بود و نیز همچون جواب ابویزید بسطامی به گـاه
پرس

از او که به چه رسیدی بدین کـه رسـیدی ،کـه مـن از نفـس خـوی

بدانگونه که مار از پوسـت خـوی

برآیـد و آنگـاه در یات خـوی

منسـلخ شـدم،

در نگریسـتم و ناگـاه

دیدم که من اویم .و در سخن ایزد تعالی« :وقلنا اضربوه بعضها» گفتهاند کـه فرمـان بـه قتـل
میت بهر زندهگردانی و اخبار آن است که قلب به انوار معرفت زنده نگردد ،مگر به میراندن
تن به کوشائی ،بدانجا که رسمی بماند که آن را حقیقتی نباشـد و قلـب تـو حقیقتـی اسـت
که بر آن اثری از مرسومات نیست .نیز گفتهاند که به میانه بنده و ایـزد هـزار مقـام اسـت ،از
نور و ظلمت و کوشائی قوم همانا در رسیدن به نور است ،از ظلمت و چون در مقامات نـور
رسند ،آنان را بازگشتی نبود»( .همان ،ص )63-64

منابع
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 مجتبایی ،فتح اهلل ،)1389( .پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسالمی ،ترجمـابوالفضل محمودی ،تهران :مؤسسه پهوه

حکمت و فلسفه ایران.

- The Yoga Sutras of Patanjali. (May 24, 2017), Translated with a Preface
by William Q. Judge Digireads.com Publishing.

ابوریحان بیرونی؛ ریاضیدان و فیلسوف
دکتر احمد تمیمداری

*

چکیده
قرن چهارم هجری قمری تا نیم اول قرن هفتم دوران شکوفایی تمدن و فرهنگ ایرانی و
اسالمی است .انگیزة نوشتن این مقاله آشنایی با یکی از دانشمندان بزر

ایران و جهان است که

در نجوم ،ریاضیات ،جغرافی ،زبان ،ادبیات و دیگر دان ها سرآمد زمان بوده است .رو

تحقیق

در این مقاله کتابخانهای است و همراه با ترجمه از یک مقاله به زبان انگلیسی که در باشگاه
حقو ،دانان کشور بنگالد
در آثار دانشمندان بزر

به صورت همای

ارائه شده بوده است .نتیجه مختصر این که مطالعه

مانند فارابی ،ابن سینا ،ابوریحان و خواجه نصیرالدین طوسی  ...انگیزه

میبخشد تا در زمان معاصر و آینده باور کنیم که میتوانیم همچون دوران طالیی گ شته تمدن و
فرهنگ پیشرفته پدید آوریم.
کلیدواژه :ابوریحان ،البیرونی ،نجوم ،ریاضیات ،عبری ،سریانی.

* .استاد تمام دانشگاه عالمه طباطبایی.
تاریخ وصول99/14/11 :

()a_tamimdari@yahoo.com

تاریخ پ یر 99/15/21 :

مقدمه
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (363 -441هـ )،.یکی از بزر ترین دانشمندان
ایرانی در دورة پیشرفت تمدن و فرهنگ ایران است .گروهی او را دانشمند قرون وسطی
اسالمی برشمردند؛ حال آنکه قرون وسطی در تاریخ غرب با سرزمینهای شرقی متفاوت
است .دورة قرون وسطی غرب میان دو دورة پیشرفت تمدن و فرهنگ بوده است؛ یعنی
یونان و روم باستان و دورة رنسانس اروپا تا عصر حاضر .اما از لحاظ تطبیق تاریخی درست
در بحبوح قرون وسطی اروپایی ،دورة پیشرفت تمدنهای شرقی از جمله فرهنگ و تمدن
ایران است .از قرن چهارم هجری تا قرن هفتم دوران طالیی ) (Golden ageفرهنگ و
تمدن اسالمی ایرانی است .قرن چهارم و پنجم هجری دانشمندان بزرگی در ایران ظهور
کردند .ابوالعالء معری (363 -449هـ ،)،.ابوالوفا جوزجانی (328 -388هـ ،)،.ابو حیّان
توحیدی ( 414ـ 311هـ ،)،.ابن سینا (354 -416هـ ،)،.ابن هیثم (354 -413هـ،)،.
ابوریحان بیرونی (363 -441هـ ،)،.حاکم نیشابوری (321 -413هـ ،)،.ابونعیم اصفهانی
(336 -431هـ ،)،.فردوسی طوسی (329 -416هـ ،)،.ابوسعید ابوالخیر (357 -441هـ،)،.
ابوالعالءِ شوشتری (پارسیگوی قرن  4هـ ،)،.ابوالفتح باستی (وفات  411هـ )،.و دهها
دانشمند ،فیلسوف و هنرمند دیگر که مجال نام آوردن همه آنان نیست.
فهرست کامل اسامی دانشمندان قرن پنجم هجری قمری تا قرن هفتم مجالی دیگری
میطلبد .به طور کلی قرن چهارم تا قرن هفتم به مدت چهارصد سال دوران اوز تمدن و
فرهنگ ایرانی و اسالمی است .بنابراین قرون وسطی غربی بههیچوجه به معنای قرون
وسطی در شر ،و بهویهه در ایران نیست.
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بیرونی؛ ریاضیدان و فیلسوف
1

در آثار غربی ابوریحان بیرونی را به عنوان البیرونی در سدة چهارم و پنجم هجری
قمری به شمار میآورند .تولد او در بیرون از والیت خوارزم بوده است ،شاید به این
مناسبت او را بیرونی خواندهاند .در اثر گرانسنگ مجمعاالدباء یاقوت حموی از لحاظ
مکان تولد و زندگی وی را متعلق به یکی از روستاهای خوارزم میداند.
بیرونی یا البیرونی با عنوانهای ریاضیدان ،منجم ،طبیب ،عالم علوم تجربی،
جغرافیدان ،مورخ ،تقویمشنا  ،زبان شنا  ،مترجم و محقق در شناخت آداب و رسوم و
باورها شناخته میشود.
او از اندیشههای سیاسی برخوردار بود .آنچنان که شمس المعالی قابو
(367 -413هـ )،.مقام وزارت را در سراسر کشور به وی پی

بن وشمگیر

نهاد کرد؛ ولیکن او

نپ یرفت ،حدود هفت سال در دربار خوارزمشاهیان زندگی کرد .مسعود فرزند محمود
غزنوی به مطالع نجوم پرداخت و بیرونی را در اختالف روزان و شبان به پرس

کشید .در

پاسخ کتابی تألیف کرد و به او عرضه نمود .مسعود که عربی میدانست از آن کتاب بسیار
بهرهمند گردید و جایزة بزرگی به او اهدا کرد .ابوریحان استاد اسطرالب و هندسه بود و
افکار و نیّات محمود غزنوی (361 -422هـ )،.را آشکار میساخت .محمود به شدت با
پی گویی منجمان مخالف بود و این کار را مخصوص خداوند متعالی میدانست و معتقد
بود ،تنها خداوند است که همه چیز را میداند .سرانجام محمود با او از در موافقت درآمد و
بیرونی یکی از همراهان و همنشینان وی گردید .بیرونی در حمایت محمود و مسعود
غزنوی درآمد و در لشگرکشی محمود به هندوستان همراه او روانه گردید؛ اما هرگز در
امور نظامی و سیاسی دخالت نمیورزید .زمانی دراز در هندوستان زندگی کرد و زبانهای
هندی را عمومان فراگرفت و به ویهه به زبان سانسکریت توجه بسیار داشت .دان های
گوناگون در هند بیاموخت و سپس به غزنه بازگشت و در همان دیار جان به جانآفرین

1. Albiruni.
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سپرد .بیرونی به خاندان ،اجداد و تبار اعتقاد نداشت و ارز

هر کس را به جوهر وجود او

مربوب می دانست .گویند که در هنگام بیماری و احتضار ،فقیه دانشمند ابوالحسن بن عیسی
ولواجی(زنده پس از ابوریحان) به دیدار او شتافت .بیمار محتضر از آن استاد دربارة جدّات
فاسده پرس

نمود! استاد پاسخ داد اکنون زمان پرس

و تحقیق نیست ،تو در حال احتضار

و سکرات موت به سر میبری! بیرونی به استاد خود گفت :کدامیک از این دو بهتر است
اگر بدانم و بمیرم بهتر است ،یا ندانم و قالب تهی کنم استاد سؤال او را تا اندازهای پاسخ
گفت و از نزد

بازگشت چند قدمی دور نگشته بود که صدای فغان و فریاد از خان او

برخاست ،جان به جانبخ

تسلیم کرد( .یاقوت حموی ،ز  ،17ص )182

دوری از ثروت
بیرونی هیچگاه ثروت نیاندوخت و با قناعت و میانهروی روزگار میگ راند .براسا
گفت یاقوت حموی (574 -626هـ )،.مسعود غزنوی (388 -432هـ )،.در ازای تألیف
کتاب قانون مسعودی ،یک بار ،فیل نقره به او اهدا کرد و او هم نپ یرفت( .همان ،ص
)181
آثار ابوریحان
آثار بیرونی به دو زبان فارسی و عربی تألیف شده است .از مطالع کتب به جامانده از او
درمیی ابیم که او فارسی ،عربی ،سانسکریت و تا حدودی هم زبان عبری و سریانی
میدانسته است؛ اما ظاهران با زبان یونانی و التین آشنایی نداشته است.
بیرونی با آثار بطلمیو  ،جالینو

و دیگر فیلسوفان یونانی از طریق ترجمه آثار آنان ،با

عربی آشنایی یافته است و تنها به تألیف نپرداخته ،بلکه با بسیاری از بزرگان علمی و
تحقیقی دیدار کرده ،به قول امروزیان گفتو گو و گفتمان داشته و از این طریق با تاریخ و
تقویم زرتشتیان خوارزم آشنایی یافته است .بیرونی به حقیقت عشق میورزید و برای
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کسب معرفت از هیچ کاری فروگ ار نمیکرد و سراسر عمر خود با نادانیها و خرافات
مبارزه میکرد .در علم نجوم و حساب استاد بود.
ابوریحان بیرونی کتاب قانون مسعودی را تألیف نمود؛ کتابی که سال شمار دان

نجوم

و علم حساب به شمار میآمد .در کتاب چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی که نام اصلی
آن مجمع النوادر است از چهار فن دان

دبیری ،شاعری ،طب و نجوم بحث کرده است.

این کتاب در میان سالهای  551یا  ، 552به یکی از شاهزادگان آل شنسب تقدیم شده
است .نظامی عروضی بهترین زیستنامه را دربارة ابوریحان بیرونی مکتوب نموده است.
پرفسور زاخاتو روسی دربارة آثار مهم بیرونی تحقیق نمود :اآلثار الباقیه عن القرون الخالیه،
تقویم مملکتهای گ شته یا آثار به جامانده از قرنهای سپری شده .زاخاتو این کتاب را به
چاپ رسانید( .الیپزیک )1878 ،این کتاب از طریق نسخه عکسی ) (Heliographتجدید
چاپ شد( .الیپزیک )1923 ،ترجمه انگلیسی این کتاب با عنوانChronology of :

 ancient intonationsبه چاپ رسید( .لندن)1879 ،
کتاب دیگر ،تحقیق ماللهند مِن مقولة مقبولة فی العقل اَو مریولة تحقیق دربارة
موضوعات مربوب به هند از مقولههای پ یرفته شده در عقل یا ناپ یرفته شده است .پی

از

تحقیق ابوریحان دربارة هند ،دانشمندان دیگری در این موضوع به تحقیق پرداختند .این
دانشمندان مسافران یا جهانگردانی از یونان و چین بودند که به شبه قاره هند رفت و آمد
میکردند .اینان آثار ارزشمندی دربارة سرزمین هندوستان ارائه نمودند؛ اما هیچیک از این
آثار به ارز

اثر بیرونی نمیرسید .جی .بوهلر 1یکی از محققان معاصر در زبان

سانسکریت ،اثر بیرونی را درباره هند ،با آثار مسافران و جهانگردان مقایسه کرده است.
بوهلر معتقد است که آثار مسافران چینی و یونانی در برابر اثر بیرونی به کتابهای تألیف
شده برای کودکان می ماند .گویا که نویسندگان به غیر از بیرونی افرادی تحصیل ناکرده و
خرافاتی به شمار میآیند .کسانی که از دیدار هند در شگفت شدند؛ اما کمی از هویت و

1. G. Buhler.
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ماهیت حقیقی این سرزمین عجیب را دریافتند .در هر حال ماللهند به عنوان تاریخ سرزمین
هند بهشمار میآید .این کتاب در غرب و شر ،جهان ،دایرةالمعارف بزر

هند محسوب

می شود که دربارة علوم هند و عقاید هندیان تألیف شده است و به بسیاری از زبانهای
گوناگون ترجمه شده است.
کتاب مهم دیگر بیرونی التفهیم ألوائل صناعة التنجیم است که به عربی و فارسی تألیف
شده ،مشتمل است بر علم حساب ،علم نجوم و ستارهشناسی

).(Astronomy and Astrology

این کتاب را بیرونی در سال  421هـ ،.به یاد و خواه

ریحانه دختر حسین خوارزمی

مکتوب نمود.
این کتاب به صورت یک اثر خودآموز تألیف شده است و با علم حساب و هندسه
) (Arithmetic and geometryآغاز میشود و سپس به هیأت و نجوم میپردازد.
تقویم ایام و گاهشماری در آن منظور شده ،سرانجام به معرفی اسطرالب میپردازد ،به
احکام نجوم میرسد ،حدود  531پرس

و پاسخ در این کتاب به دو زبان فارسی و عربی

مطرم شده ،آنچنان که هر یک کتابی مستقل به شمار میآید.
کتاب الجماهر فی معرفة الجواهر :در این کتاب بیرونی دربارة انواع سنگهای قیمتی و
جواهر یا احجار کریمه به تحقیق پرداخته است .دقیقان دربارة ارز ها و جایبههای آنها
بحث کرده است .این اثر قابل مقایسه با تحقیقات جدید به شمار میرود .او فهرستی از
سنگها و جواهر ارائه کرده و تعداد آنها را تا  113نوع شمار

نموده است .افزون بر اینها

اطالعات جغرافیایی ،تاریخی ،لغوی و ادبی ارائه نموده به مباحث فلسفی و دان
توجه کرده است .یوسف الهادی این کتاب را در سال 1374

عامیانه

تصحیح نموده و به چاپ

رسانیده است.
سرانجام باید بپ یریم که شناخت و معرفی بیرونی بسیار مشکل است و این شناخت
وقتی ممکن است که ما بتوانیم با زندگانی و آثار او با دقت آشنا شویم .در اثر حمل مغول
به خراسان بسیاری از آثار او از میان رفته است .او توانست قسمتهای مختلف زمین را
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ابوریحان بیرونی؛ ریاضیدان و فیلسوف

اندازهگیری کند .در ریاضیات به قدری مهارت یافت که توانست در خطوب مثلثاتی
سینو

یا ظلّ زاویه یک درجه را محاسبه کند.

کشف چاه آرتزین و علت جوش

یا فوران آب از چاهها یا چشمهسرها که به آرتوا

1

(1216 -1251م) و موسیو «زله» فرانسوی نسبت داده شده ،در حقیقت از کشفیات
ابوریحان است .قاعدة تسطیح کره جغرافیایی و ترسیم نقشههای آن از کشفیات بیرونی
است که در کتاب اآلثار الباقیه عن القرون الخالیه نقل شده است .همچنین بیرونی یکی از
پایهگ اران علوم طبیعی و علوم تجربی بی

از  571سال قبل از فرانسیس بیکن-1625( 2

1561م) بوده است .کشف حرکت زمین از کشفیات بیرونی است که نزدیک به  511سال
پی

از نیکال

کپرنیک )1473 -1543( 3و گالیله )1564 -1612( 4میزیسته است.

افکار ابوریحان
بیرونی از استعداد و هو
برخالف باور زمان خوی

بسیار قوی برخوردار بود ،بهگونهای که با شهامت تمام

حرکت زمین را کشف کرد .در کتاب االستیعاب فی فناعة

االسطرالب می گوید :من اثر جدید ابوسعید سجزی را دربارة اسطرالب مطالعه کردم ،او
اسطرالبی ساخته بود که زورقی نام داشت .برخی این نوع اسطرالب را نشان اعتقاد
سجزی به حرکت وضعی زمین (حرکت به دور خود) میدانند .این اسطرالب بر پای باور
کسانی ساخته شده بود که به حرکت زمین باور داشتند .بطلمیو

و طرفداران او در ایجاد

شب و روز اظهار نظر داشتند و آن دو را تحت تأثیر آسمان میدانستند! تئوری بیرونی در
مقابل و برخالف نظر آنان قرار داشت و پدیدار شدن شب و روز را نتیجه حرکت وضعی

1. Artois.
2. Francis Bacon.
3. Nicolaus Copernicus.
4. Galilei.
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زمین می دانست .جمله دیگر این که با توجه به شرایط علمی و باورهای زمان ،او نظریات
خود را با جر ت و اعتماد نفس ابراز مینمود.
نتیجه
مطالعــه در آثــار دانشــمندانی ماننــد فــارابی ،ابــن ســینا ،خواجــه نصــیرالدین طوســی،
ابوحیان توحیـدی ،ابـن میـثم و  ...همـه مـا را بـه تـاریخ علـوم در گ شـته آشـنا مـیکنـد و
هم ایـن بـاور را در مـا ایجـاد مـیکنـد کـه مـیتـوانیم در دوران معاصـر و در آینـده ماننـد
گ شــته تمــدن و فرهنــگ پیشــرفته پدیــد آوریــم .گ شــته از ایــن کــه بایــد در حفــظ و
شــناخت آثــار گ شــتگان بکوشــیم و ایــن آثــار را پــس از ترجمــه بــه زبــانهــای گونــاگون
به جهان و جهانیان معرفی کنیم.

منابع
 ابوریحان بیرونى ،محمـد بـن احمـد ،)1362 (.التفهـیم الوایـل صـناعاة التنجـیم ،بـهتصحیح و مقدم جاللالدین همایی ،تهران :انتشارات بابک.
 ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1362( .تحقیق ماللهند ،ترجم منوچهر صـدوقی سـها ،جلـداول ،تهران :مؤسس مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1386( .اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة (چاپ پنجم) ،ترجماکبر دانا سرشت ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1374( .الجماهر فی معرفة الجواهر ،تحقیق یوسـف الهـادی،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 صفا ،یبیح اهلل ،)1352( .احوال و آثـار ابوریحـان بیرونـی ،تهـران :ادارة کـل وزارتفرهنگ و هنر.

 محد زاده ،حسین؛ عباسی ،حبیـب اهلل ،)1377( .اثرآفرینـان (زندگینامـ نـام آورانفرهنگی ایران از آغاز تا سال  1311هجری شمسی) ،زیر نظر سیدکمال حاز سـیدجوادی و
دکتر عبدالحسین نوایی ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 نظامی عروضی سـمرقندی ،احمـدبن عمـربن علـی ،)1331( .چهـار مقالـه ،تصـحیحمحمد قزوینی ،به کوش

محمد معین ،تهران :انتشارات ارمغان.

 یاقوت حموی ،یاقوتبـن عبـداهلل ،)،1355( .معجـم االدبـاء ،جلـد هفـدهم ،مصـر:سلسله الموسوعات العربیه لکتب القراه و الثقافه االدبیه.

سفر به هند از نگاه بیرونی در تحقیق ماللهند
*

دکتر نرگس جابری نسب

چکیده
ابوریحان بیرونی دانشمند بزر  ،ریاضیدان و تاریخنگار بزر ایرانی قرن چهارم و پنجم
هجری است .از آنجا که در بیرون به دنیا آمد ،به بیرونی مشهور شد و به روایتی دیگر از آنجا که
در حوالی خوارزم متولد شده بود ،به بیرونی یعنی خارز از خوارزم معروف شد .بیرونی هفت سال
در دربار خوارزمشاه ابوالعبا مأمون بن مأمون در گرگانج به عنوان ندیم و رایزن بود .در سال
( 1117/،418م) سلطان محمود غزنوی به گرگانج حمله کرد و بسیاری از بزرگان گرگانج ،از
جمله بیرونی را با خود به غزنه برد .ابوریحان بیرونی پس از فتح شمال هند به دست سلطان محمود
غزنوی ،به همراه وی به هند رفت و سیزده سال در نواحی مختلفی سرزمین هند به سیر و سفر
پرداخت  .در این سفرها با دانشمندان هندی آشنا شد و به کسب اطالعات درباره هند ،آموختن
زبان سانسکریت و زبانهای هندی ،حکمت و دان های هندوان رایج در نواحی تحت استیالی
محمود پرداخت و اطالعات الزم برای نگار تحقیق ماللهند را فراهم کرد .ابوریحان بیرونی در
سال (1131/، 421م) نگار تحقیق ماللهند را آغاز و در سال (1132/،423م) در شهر غزنه به
زبان عربی به پایان رسانید .این کتاب در یکر عقاید و آراء هندوان در باب مسایل فلسفه ،نجوم،
هیئت ،عقاید و قوانین دینی و اجتماعی است .تحقیق ماللهند مهمترین اثر بیرونی در هندشناسی به
شمار می آید و از جهتی خاطرات سفر ابوریحان بیرونی به سرزمین هند نیز است .تال نویسنده
در این مقاله بر آن است که سرزمین هند و مسایلی که ابوریحان بیرونی در طول سفر سیزده سال
خود به شمال غربی شبه قارة هند و پاکستان با آنها رو به رو شده است را از نگاه بیرونی در تحقیق
ماللهند مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژه :تحقیق ماللهند ،ابوریحان بیرونی ،هند ،سفرنامه.
* .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب)nargesja@azad.ac.ir) .

تاریخ وصول99/14/11 :

تاریخ پ یر 99/15/21 :

مقدمه
اولین تما

اسالم با آسیای جنوبی در سال  711/.،92م .است که مسلمانان تا کناره

رود سند در پاکستان پی

آمدند 1.اما فتح هندوستان و نفوی گستره اسالم در آن سرزمین

در دورة غزنویان آغاز شد .در اواخر قرن دهم میالدی سبکتکین بنیانگ ار سلسله غزنوی
نخستین جنگجوی مسلمان بود که کابل و بخشی از قلمرو راجگان در پنجاب را به
تصرف خود درآورد .در سال  1111 /، 392م سلطان محمود غزنوی به هندوستان تاخت
و تا پایان عمر
پایتخت

(1131/،421م) 2چندین بار به هند حمله کرد و پس از هر حمله به

غزنه بازمیگشت« .غزنه در آن روزگار دروازه هند بود و با فتوحات سلطان

محمود سراسر خاک پنجاب و نواحی غربی درة رود گنگ به تصرف مسلمانان درآمده
بود و دامنه نفوی آنان تا جنوب ناحی سند کشیده میشد و در دستگاه نظامی و اداری
حکومت غزنوی کارگزاران و سرداران هندی به خدمت گرفته شده بودند»( .مجتبایی،
 ،1352ص  )244مهمترین رویداد این دوران سفر ابوریحان بیرونی به هند بود که حاصل
آن اثر گرانبهای تحقیق ماللهند است.

 .1برای اطالعات بیشتر ر.ک :تاریخ اسـالم در هنـد ،سـیاو یـاری ،ص 84-118؛ هـمچنـین ر.ک :شـرم
فتوحات محمد بن قاسم ثقفی در ایالت سند از مقاله نخستین مراحل ورود اسـالم بـه هنـد ،جمـال موسـوی،
مقاالت و بررسیها ،دفتر  ،64زمستان  ،1377ص.121
 .1محمود در شب دهم محرم سال  ، 361مطابق دوم نوامبر  971م متولد شـد و «در ربیـع الثـانی سـال 421
هجری قمری برابر آوریل  1131میالدی درگ شت»( .باسور  ،1356 ،ص  )235اولین حمله محمود به هند
در سال (111/،392م) و آخرین حمله در سال (1126/، 417م) بود( .زرینکوب ،1373 ،ص )238-242
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در زمان بیرونی ،سامانیان بر شمال شرقی ایران شامل خراسان بزر

و خوارزم به

پایتختی بخارا ،زیاریان بر گرگان و مازندران و مناطق اطراف ،آل بویه بر سایر مناطق
ایران تا بغداد ،بازماندگان صفاریان بر سیستان و غزنویان بر جنوب ایران خاوری (مناطق
مرکزی و جنوبی افغانستان امروز) حکومت میکردند و همه آنان مشو ،دان
فارسی بودند و سامانیان بی

و ادبیات

از دیگران در این راه اهتمام داشتند.

ابوریحان بیرونی
1

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (1151-973/،441-362م) در «ییالحجه سال 362
هجری» (مینوی ،1352 ،ص  )1مطابق با چهارم سپتامبر 973م در بیرون ،حومه شهر کا

2

که بعدها پایتخت خوارزم شد ،متولد گردید( .محمدباقر ،1353،ص  )1دانشمند برجسته
ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری قمری (اوایل قرن یازدهم میالدی)
نویسندهای جامعاالطراف و صاحب آثار پرشماری در ریاضیات ،نجوم ،داروشناسی،
کانیشناسی ،جغرافیا و هندشناسی بود .نام

ابوریحان محمد و نام پدر

احمد بود و

چون در بیرون 3ناحیه خوارزم به دنیا آمد ،به ابوریحان بیرونی شهرت یافت .دوران کودکی
 .1والدت ابوریحـان بــه سـال (973/، 362م) در خــوارزم اتفـا ،افتــاد و بـه ســال (1151/،441م) در غزنــه
درگ شت( .صفا ،1369 ،ص  )337ابوریحان بیرونی در  3یی الحجه  /،362چهارم سپتامبر 973م در یکـی
ازدهات خوارزم که امروز در وسط آسیا از متصرفات روسیه شوروی است و خیوه نامیـده مـیشـود ،متولـد
گردید( .منظورالحق ،1332 ،ص  « )33ابوریحان بیرونی در وقتی که به سن  77سال و  7مـاه رسـیده بـود در
غزنه در سوم رجب سال 1148/،441م درگ شت»( .مینوی ،1352 ،ص )22
 .2کا

( )Kathپایتخت خوارزم شرقی در آن طرف رود جیحون در باالی شهر جاردور ( )Jardurقرار

دارد .برای اطالعات بیشتر ر.ک« :زندگی و مسافرتهای ابوریحان بیرونی» ،محمد باقر ،خرداد و تیر
 ،1353ص.8
 .3یاقوت حموی در معجماالدبا مینویسد که« :بیرون کلمه فارسی است به معنی خارز ،چون مولد او بیرون
خوارزم بوده و توقف او در خوارزم مدتی قلیل بود ،او را از این جهت غریب و بیرونی گفتهاند .گمان
غالب این است که وی از اهالی رستا ،خوارزم بود و ازین رو به بیرونی یعنی بیرون خوارزم خوانده شده
است»( .منظورالحق به نقل از معجماالدبا ،1332 ،ص )33
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را در خوارزم گ راند و بسیاری از دان های زمان خود را در خوارزم فرا گرفت ،در آن
زمان خوارزم ،مرکز دانشمندان نامداری چون ابوعلی سینا پزشک و فیلسوف بزر
ایرانی بود.
«بیرونی تحصیالت

را در خوارزم شروع کــرد»( .اشـرفی خیــرآبادی ،1387 ،ص )81

وی بیسـت و پنج سـال اول عمـر خوی

را تقریبا تا سال 997 /،387م در سـرزمیـن موطن

اصلی خود ،خوارزم به سر برد و در جرجانیه 1خـوارزم نـزد ابونصـر منصـور بـن علـی بـن
عرا 2،ریاضیدان آموز

یافت (محمد باقر ،1353 ،ص  )2و در این مدت ،علـوم مختلـف

از قبیل فقه ،کالم ،صرف و نحو ،جغرافیا ،معدن شناسی ،ریاضیات ،ستارهشناسی و پزشـکی
و غیره را آموخت« .سپس به خراسان ،ری ،طبرستان و گرگـان سـفر کـرد .در طبرسـتان بـه
خدمت باوندیان درآمد و حتی کتابی به نام مقالید علم الهیئه را به نام مرزبـان بـن رسـتم بـن
شهریار بن شروین نوشت»( .اشرفی خیرآبادی ،1387 ،ص )81
وی ظاهران اوایل عمر خود را در کنف حمایت مأمونیان واله خوارزم معروف به
خوارزم شاهیه گ رانیده است .نزد ایشان او را جالل و مکانتی عظیم بود؛ زیرا که ایشان
همه علم دوست و هنرپرور بودند( .منظورالحق ،1332 ،ص  )33بیرونی ،در سالهای
977/،366م و 981/،371م999/،389 ،م در گرگان بود« .سپس به خدمت شمس المعالی

 .1پایتخت خوارزم را گرگانج یا گرگانْگ و گرگنج نوشتهاند .اعراب آن را جرجانیه خوانند و آن در
مغرب جیحون است( .بدیع به نقل از ترجم تقویم البلدان ،ابوالفداء ،1352 ،ص )743
 .2ابونصر منصور بن علی بن عرا ،مولی امیرالمؤمنین معروف به ابونصر عرا ،ریاضیدان و منجم بلند پایه و
استاد ابوریحان از خاندان آل عرا ،بود و در نگار

مهارت داشت و در نیم دوم قرن چهارم و اوایل قرن

پنجم هجری قمری در خوارزم میزیست .با ابوعلی سینا معاصر بود و مدتی از (1117-1111/،418-411م)
با او و بیرونی در دربار خوارزمشاه مامون بن مامون می زیست( .شاهق ،1352 ،ص  )37سلطان محمود در
سال (1117/،418م) که به جرجانیه رفت ،فرمان داد که ابونصر عرا ،را به دار آویزند( .همان ،ص  )38وی
در ریاضیات و نجوم دارای تألیفات نفیسی است .ابوریحان بیرونی دان
نزد ابونصر عرا ،که از دانشمندان نامدار آن زمان بود آموخت.

اخترشناسی (نجوم) و ریاضی را

سفر به هند از نگاه بیرونی در تحقیق ماللهند
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بن وشمگیر حکمران گرگان رسید و از آن پادشاه حمایت دید و نخستین اثر مهم

خود کتاب اآلثار الباقیه عن القرون الخالیه را در حدود سنه 1111/، 391م به نام آن پادشاه
فاضل تألیف نمود( .همان) « سپس به خوارزم برگشت و در خدمت مأمونیان 1به کار علمی
پرداخت»( .اشرفی خیرآبادی ،1387 ،ص )81
وشمگیر او را به وزارت دعوت کرد؛ اما او

بیرونی بیست و هشت ساله بود که قابو

نپ یرفت .در سالهای (1114-1115 /،396 - 395م) به خوارزم بازگشت و در زادگاه
خود مورد احترام شاهزاده ابوالحسن علی بن مأمون واقع شد و مدت هفت سال در خدمت
برادر این شاهزاده ابوالعبا

مأمون بن مأمون خوارزمشاه بود و امور سیاسی و کشوری به

وی سپرده شد( .محمد باقر ،1353،ص )16
ابوریحان مابین سنه (1116 -1119/، 417-411م) در وطن اصلی خود خوارزم بود.
شور

اهالی خوارزم و قتل خوارزمشاه و لشکرکشی سلطان محمود به خوارزم و فتح

خوارزم به دست سلطان محمود غزنوی (در سال  1116/، 417م) را ابوریحان به نفسه
مشاهده کرد و در جمیع این وقایع خود حاضر و ناظر بود و همه را در تاریخ خوارزم
گنجانیده که به اسم کتاب المسامره موسوم است( .منظورالحق ،1332 ،ص )33
شهر خوارزم در معرض هجوم سپاهیان محمود قرار گرفت« .بیرونی در حمل سلطان
محمود به خوارزم نه تنها بسیاری از دوستان و نزدیکان خود را از دست داده بود و سرزمین
مادری خود را عرصه تاخت و تاز سپاهیان محمود میدید؛ بلکه خود نیز کم و بی
هم چون یک زندانی سیاسی در بند این پادشاه بود و پیوسته بر جان خود بیمناک بود».
(کرامتی ،1385 ،ص )77
سلطان محمود در مراجعت از خوارزم ابوریحان و سایر فضال را که در دربار
خوارزمشاه بودند در سنه ( 1116/، 417م) در مصاحبت خود به غزنه آورد .گویند که

 .1علی بن مأمون بن محمد و برادر

ابوالعبا

مأمون بن محمد تا سال ( 1116/، 417م) بر خوارزم

حکومت کردند ( .اشرفی خیرآبادی ،1387 ،ص )81

حکمتنامۀ مفاخر
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«چون سلطان محمود غزنوی بر خوارزم مستولی شد ،بیرونی را با استاد

عبدالصمد اول

به تهمت قرمطه و کفر گرفت و عبدالصمد اول را بکشت و قصد کشتن ابوریحان نیز
داشت ،لکن محمود را گفتند که او در علم نجوم ،امام وقت خوی

است و پادشاهان را از

داشتن چون وی کَس گزیر نباشد .پس وی به دربار سلطان محمود پیوست و در خدمت
آن پادشاه تقرب پیدا کرد»( .منظورالحق ،1332 ،ص )33
بیرونی و سلطان محمود غزنوی
«واقعه اغتشا

خوارزم و قتل ابوالعبا

مأمون (1116/،417م) که خواهر سلطان در

حباله او بود ،نیز به محمود بهانهای داد تا خوارزم را به قلمرو خوی

ضمیمه کند».

(زرینکوب ،1373 ،ص « )242در سال (1116/،417م) محمود غزنوی خوارزم را فتح
کرد ،بسیاری را کشت ،کتابخانه ها را سوزاند و پنج هزار نفر را ،که بیرونی هم در بین آنان
بود ،به زنجیر کشید و به غزنین برد .بسیاری از دانشمندان را به جرم قرمطی بودن کشت.
میخواست ابوریحان بیرونی را هم بکشد؛ ولی وقتی دانست ابوریحان اخترشنا
کشتن او صرف نظر کرد و او را به زندان انداخت که بیرونی ش

است ،از

ماه در آنجا بود.

سرانجام از بند آزاد شد .در زمان لشکرکشی محمود به هندوستان ،همراه لشکریان به فرمان
محمود به هند رفت» ( .شهریاری ،1381 ،ص )35
در بهار سال (1117/،418م) سلطان محمود غزنوی پس از فتح خوارزم و مستقر
ساختن یکی از امرای خود به عنوان حاکم ایالتی با مقدار زیادی غنایم جنگی و لشکریان
بسیاری از خیوه به غزنین برگشت و همچنین تعدادی از شاهزادگان و خانوادههای معزول
مأمون و عدهای از سران آنجا را به عنوان اسرای جنگی همراه خود به غزنین برد که بیرونی
نیز در میان این عده بود( .محمد باقر ،1353 ،ص )17
بیرونی مسیر خوارزم به غزنین را در کسوت یک اسیر جنگی طی کرد تا سرانجام به
غزنین رسید و به دربار محمود غزنوی وارد شد .از آنجا که منجمی توانا بود ،خیلی زود
نظر محمود را به خود جلب کرد .بهتدریج در سلک محرمان و افراد مورد اعتماد محمود
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غزنوی قرار گرفت« .ابوریحان منجم بود و و منجمین یکی از چهار دسته ندمای خاص
خلفا و سالطین به شمار میرفتند»( .اشرفی خیرآبادی ،1387 ،ص  )82ابوریحان بیرونی تا
سال (1148/،441م) در دربار غزنویان محمود ،محمد ،مسعود و شهابالدوله ابوالفتح بن
مسعود (حک  )441-432بود 1و تا اواخر عمر

یعنی اواخر ایام شهابالدوله ابوالفتح بن

مسعود ،معروف به مودود در سمت منجمی باقی ماند و در سفرهای سالطین غزنوی و شاید
در غالب اقامتهای کوتاهی که آنان خارز از پایتخت خود داشتند ،به عنوان منجم خاص
همراه آنان بود.
«از برکت لشکرکشیهای محمود به هندوستان این توفیق از برای ابوریحان حاصل شد
که چند سالی در هند بماند و زبان سانسکریت بیاموزد و با علوم و ادبیات ،فرهنگ ،تاریخ
و جغرافیای هندوان آشنا شود»( .مینوی ،1352 ،ص  )14با توجه به آثار مکتوب باقی مانده
از بیرونی میتوان گفت« :آشنایی با فرهنگ ملت هند مهمترین رهاورد مهاجرت اجباری
ابوریحان از خوارزم به غزنه و درآمدن در خدمت سلطان محمود غزنوی بود« .فایده
عمدهای که ابوریحان از دربار غزنه حاصل کرد ،سفرهای هند بود که کنجکاوی او را در
باب تحقیق در ادیان و معارف هند ارضا می کرد»( .زرینکوب ،1373 ،ص )275
اطالعات دقیقی از زندگی و سفرهای بیرونی در دست نیست و زندگی ابوریحان
بیرونی در هالهای از ابهام قرار دارد؛ اما مسلم است که وی به عنوان منجّم در غزنه مشهور
بود و در سمت منجم دربار در دستگاه غزنویان خدمت میکرد .بیرونی «مدت سیزده سال
( 418تا  )،421در مالزمت و مصاحبت سلطان محمود زندگی به سر برد و در
لشکرکشیها همراه او بود»( .مجتبایی ،1352 ،ص  )248در طول سالهای مالزمتِ خود در
دربار سلطان محمود غزنوی (1131-1117 /،421-418م) در یور های غارتگرانه
محمود به همراه وی به سرزمین هند رفت و به کسب اطالعات درباره هند ،آموختن زبان
سانسکریت و زبانهای هندی و حکمت و دان های هندوان رایج در نواحی تحت
 .1برای اطالعات بیشتر ر.ک :صفا ،یبیح الـه ،گـزار

احـوال ابوریحـان بیرونـی ،مجموعـه سـخنرانیهـای

یادنامه بیرونی ،شورای عالی فرهنگ و هنر ،1353 ،ص.17-18
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استیالی محمود ،مشغول بود« .از سال  ،418ابوریحان بیرونی در نزد محمود غزنوی بوده
است و در سفرهایی که محمود به هندوستان از برای غزوه و فتوحات لشکرکشی میکرد،
همراه او بود»( .مینوی ،1352 ،ص )13
آثار ابوریحان بیرونی
بیرونی در زمین ادبیات و نقد علمی نیز استاد بود ،برخی از آثار محمدبن زکریای رازی
دانشمند و پزشک ایرانی را بررسی و نقد کرد .ش
عاشقانه وامق و ع را 1بوده است .این ش

داستان نوشته که یکی از آنها افسانه

داستان که ریشه های هندی و ایرانی داشته اند

امروز در دست نیستند.

در اوایل سلطنت مسعود (1131/،421م) ،بیرونی القانون المسعودی فی الهیئة والنجوم

2

را نوشته و به مسعود تقدیم کرد ،به نظر میرسد جانشینان محمود ،بیرونی را به ادامه کار
علمی تشویق و لوازم این کار را برای او فراهم میکردند؛ زیرا از دورة سلطنت مودود بن
مسعود (432ـ1148-1141/،441م) کتاب الجماهر فی معرفه الجواهر ،تألیف وی در
کانیشناسی ،باقی مانده است ،همچنین کتاب الصیدنه فی الطب در داروشناسی و مفردات
پزشکی از اواخر عمر ابوریحان بیرونی باقی مانده است.
آثار بیرونی دربارة ریاضی ،ستارهشناسی ،فیزیک ،گیاهشناسی ،زمینشناسی ،جغرافیا،

سنگشناسی و تاریخ و تقویم ملتهاست .برخی از مهمترین آثار او عبارتند از :التفهیم

3

در ریاضیات و نجوم ،آثارالباقیه 4در تاریخ و جغرافیا و کتاب تحقیق ماللهند.
 .1ابوریحان داستان وامق و ع را را که اصل آن به زبان یونانی است و نام بیشتر پهلوانان و سـرزمینهـای آن
یونانی است به نثر آورده و آنگاه همین نثر را عنصری شاعر معاصر به شعر سـروده اسـت( .بـدیع،1352 ،
ص )855
 .2قانون مسعودی ،دانشنامهای در نجوم اسالمی شامل یازده بخ اسـت .بیرونـی قـانون مسـعودی را بـه نـام
مسعود غزنوی تألیف کرد( .م)
 .3التفهیم الوائل صناعه التنجیم به زبان عربی بود ،بیرونی خود آن را به فارسی ترجمه کرد.
 .4بیرونــی کتــاب اآلثــار الباقیــه عــن القــرون الخالیــه را بــه نــام شــمس المعــالی قــابو وشــمگیر در ســال
(1111/،391م) تألیف کرد( .صفا ،1369 ،ص )337این کتاب در «موضوعات بررسی تقاویم ،مبد تواریخ،
ریاضیات ،نجوم ،هیأت و مسایل دیگر بود»( .محمد باقر ،1353 ،ص )16
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بیرونی نویسنده پرکاری بود و حاصل سالها تحقیق وی کتب و رساالت متعددی است
که شمار آنها را افزون بر  146عدد گزار

کردهاند 1.ابوریحان به زبانهای باستانی و

زبانهای بومی آسیای مرکزی آشنا بود ،همچنین بر زبانهای یونانی ،هندی و عربی هم تسلط
داشت .اکثر تألیفات بیرونی به زبان عربی ،یعنی زبان علمی عالم اسالم و ایران در آن زمان
بوده است .وی زبان عربی را برای نگار

بیشتر آثار خود انتخاب کرد شاید به این سبب

که در زمان او ،وا گان فنّی و علمی زبان فارسی در آغازِ شکل گیری بود.

تحقیق ماللهند
بیرونی حاصل سال ها تحقیق و پهوه

خود را در مقابل استقبال و عالقمندی ابوسهل

عبدالمنعم بن علی بن نوم تفلیسی (صدوقی سها ،1352 ،مقدمه ،ص  )2که «خواهان دان
صحیحی از احوال و عقاید هندوان بود»( ،همان ،ص  )3در عهد سلطان محمود در سال
(1131/،421م) به رشته تألیف درآورد و به تدوین و نگار

تحقیق ماللهند دست یازید،

تا «یاریدهنده باشد آنان را که هوای مناقضت هندوان دارند و اندوخت آنان را که
میخواهند با آنان همسخن شوند»( .همان)
« بیرونی پس از سیزده سال تحقیق و سیاحت در نواحی شرقی هند و آموختن زبان

علمی و دینی آن مردم و مطالعه کتب و گفتوگو با اهل قلم ،به تألیف کتاب ماللهند
پرداخت»( .مجتبایی ،1352 ،ص  )255مر

سلطان محمود غزنوی «در تاریخ سه شنبه سی

ام آوریل 1131م مطابق  23ربیع الثانی  ،421اتفا ،افتاده است»( .دهخدا ،1352 ،ص )77
و نگار

«تحقیق ماللهند در سال  423هجری به پایان رسید»( .سجادی ،1352 ،ص )347

سلطان محمود غزنوی از دنیا رفته بود و دوران حکومت مسعود غزنوی بود« ،مسعود پس از
رسیدن به سلطنت بسی بی

از پدر بیرونی را نواخت» (کرامتی ،1385 ،ص  )83و بیرونی

 .1برای فهرست توضیحی ایـن آثـار ر .ک :مصـطفوی سـبزواری ،رضـا« ،1372 ،ابوریحـان بیرونـی معـرف
فرهنگ هندیان به جهان» ،قند پارسی ،مرکز تحقیقات ایران و پاکستان ،دهلی ،شمارة  6ص )187-188
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«تحقیق ماللهند را در روزگار مسعود به پایان رساند( ».همان ،1387 ،ص  )1113پس کتاب
را به پسر سلطان محمود تقدیم و به نام سلطان مسعود غزنوی 1حاکم وقت کرد ،و بسیار
مورد توجه مسعود قرار گرفت.
«چون ابوسعید سلطان مسعود بن یمینالدوله و امینالمله به جای پدر بر اورنگ سلطنت
بنشست ،ابوریحان به عواطف بینهایت مسعودی اقامت غزنین اختیار کرده از فر انعام
سلطان مسعود حظی وافر یافت .شکر انعام و پا

مراحم خسروی را در آن دید که در

ٔتالیف کتابی پرداخته آن را به القاب همایونی بیاراید و نام نیک او را بر صفحه روزگار تا
ابد پیوند دهد .پس قانون مسعودی را به نام وی تألیف نمود ،چنانکه خود در دیباچه آن
کتاب عباراتی آورده که مفاد

براین شرم است :اگرچه آن خسرو بایل ل ت هیچ نعمت

به یلت هیچ منت آلوده نکند ،ستوده منعمی است که منّ و ایی ندارد و اجر و جزا
نخواهد؛ ولی عقل سلیم تضییع نعمت را به حکم صریح حرام شمارد .سحاب مکرمت آن
خدیو هنردوست عالوه بر لطف عام چندان فضل خاص بر من ریز
پی شکری متحتم گشت .قطرهای از بحر احسان

نمود که شکری از

آنکه در این آخر عمر از وفور اسباب و

حصول آمال مرا بر بسط و بساب علم نیروی خدمت بخشید و در سلک باریافتگان حضور
مکانت تقرّبم ارزانی داشت و مرتبهام بلند کرد ،بدان پایه که آوازة فضل و صیت علمم را
به اقطار و امصار بردند ،بالجمله آن مکرمت بیپایان که خواجگان درباره بندگان خود
مرعی میدارند در حق من مب ول داشت ،با آنکه من بنده غریق آن همه نعمتم چگونه
شکرگزاری توانم کرد .همان بهتر که خود به عجز و قصور اعتراف نمایم و چون نفایس
علوم را در آن حضرت عالی قربی تمام است ،این رساله را که در صنعت تنجیم است،
حدیث نعمت دانسته ،وسیله تقرب قرار دهم .پس از اتمام کتاب قانون ،سلطان مسعود
محض جایزه و انعام مقرر نمود تا بر فیلی یک بار نقره خالک حمل کرده ،نزد وی بردند،

 .1ش

ماه بعد از مر

سلطان محمود غزنوی ،در رمضان سال  ، 421مطابق سپتامبر 1131م افواز

خراسان مسعود را سلطان اعالم کردند( .باسور  ،1356 ،ص )235
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چون پایه قدر خود را از آن واالتر میشمرد که اوقات فرخنده را به ضبط آنها مصروف
دارد ،الجرم قبول نکرد ،گفت همانا این بار مرا از کار بازدارد ،خردمندان دانند که نقره
میرود و علم می ماند و من به فتوی خرد هرگز معارف باقی را به زخارف فانی نفروشم».
(دهخدا ،ییل ابوریحان) و هدیه مسعود را در قبال نگار
«نسخه دستخط بیرونی کتابت

کتاب خود نپ یرفت.

در شهر غزنین غرّة محرم  ،423مطابق  19دسامبر

1311م به پایان رسیده ،یعنی یکسال و نیم بعد از وفات محمود ،بنابراین باید در مدت بین
سی ام آوریل 1131م و  19دسامبر 1311م نگاشته شده باشد»( .دهخدا ،1352 ،ص )77
مشخک است که بیرونی یادداشتهای خود را که از پی

تهیه و آماده کرده ،در این چند

ماه تدوین ساخته است.
ابوریحان «هنگامی که ماللهند را مینوشته  58سال داشته و  13سال از آن را ناظر و
شاهد تاخت و تازهای بیمانند سلطان کبیر بوده  ،...بیرونی کتاب خود را در غزنه به پایان
رسانده است»( .همان ،ص « )81کتاب ماللهند در شهر غزنه که در آن زمان یکی از
پایتختهای معروف آسیا بوده ،به رشته تحریر درآمده است»( .همان)
تحقیق ماللهند «در یکر عقاید و آراء هندوان در باب مسایل فلسفه ،نجوم ،هیئت و
عقاید و قوانین دینی و اجتماعی است که استاد از معاشرت با علمای هند و ترجمه
کتابهای آن دیار فراهم آورده است»( .همان ،ییل بیرونی) بیرونی در طی سالهایی که
در سفر هند بود ،یادداشتهای بسیاری تهیه کرده بود و هنگامی که «در سال (416
1125/،م) بیرونی بار دیگر به غزنه بازگشت»( .کرامتی ،1387 ،ص  )1113همین دیدهها و
شنیدهها و تجربیات بسیاری که در طول سفرهای مختلف در سرزمین هند فراهم کرده بود،
دستمایه نگار

تحقیق ماللهند شدند.

از آنجا که « در آن تاریخ غزنه شهری بزر

و مرکز علم و هنر بود و صدها نفر از

اهالی شبه قاره پاکستان و هند به صورت اسیران جنگی ،مسافرین آزاد ،تجار ،صنعتگران و
هنرپیشگان در آن شهر اقامت داشتند ،برای ابوریحان وسایل کامل فراهم بود که به تمام
طبقات هندوان نزدیک شود و از اطالعات آنها استفاده کند و بدین طریق یادداشتها و
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تحقیقات قدیمی خود را که در سالهای مسافرت به سرزمین پاکستان جمع آوری کرده
بود ،تکمیل کند»( .منظورالحق ،1332 ،ص  )32اما دانشمندان هندی از تر

سپاه غزنوی

رو نشان نمیدادند .بیرونی همه جا در جستوجوی این دانشمندان بود تا با آنها گفتوگو
کند ،میخواست به یاری آنها دشواریهایی را که در فهم نوشتههای بعضی از کتابهای
هندیان برای

پی

آمده بود ،از میان بردارد.

تحقیق ماللهند 1یکی از کتب جامع قدیم دربارة تاریخ فلسفه ،سنتها و اوضاع
اجتماعی هند و فرهنگ قدیم هند است .این کتاب حاصل تجربهها و اندوختههای
ابوریحان در سفرهای

به هند است که شامل شرم اوضاع اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی،

جغرافیایی ،علوم ،م اهب و آداب و رسوم مردم هند در زمان حکومت سلطان محمود
غزنوی است .همچنین شامل پهوه های گسترده جامعهشناسی ،مردمشناسی و دینشناسی
دربارة هندوان میباشد« .بیرونی در تحقیق ماللهند ،آداب و رسوم و علوم هندی بهویهه
ریاضیات و نجوم آنان را مورد بحث قرار داده است»( .محقق ،1386 ،ص )9

اهمیت تحقیق مالِلهند
ابوریحان بیرونی در جریان لشکرکشیهای محمود غزنوی به هند ،به این سرزمین وارد
شد ،زبان هندی را فرا گرفت و دربارة اوضاع هند تحقیق کرد ،تحقیق ماللهند محصول
 .1تحقیق ماللهند به زبانهای آلمانی ،روسی ،هندی ،اردو ،ماالیایی و بنگالی ترجمه شده است .پروفسور
ادوارد ساخاو ( )Edward Sachauشر،شنا

بلندپای آلمانی آن را با تصحیح و مقدمه در سال

1887میالدی در لندن به زبان آلمانی ترجمه و چاپ کرد( .برای اطالعات بیشتر ر.ک :منظورالحق،1332 ،
ص  )31زاخاو ترجمه انگلیسی این کتاب را به همراه مقدمهای مفصّل و با عنوان «هند بیرونی» در دو جلد
به زبان انگلیسی ترجمه کرد .احتماالن عنوان کتاب الهند پس از این ترجمه رایج شده است( .ایرانیکا ،همان؛
قس پیتر  ،ص  )25نظامالدین نیز آن را در 1337

 1958 /م تصحیح و در حیدرآباد دکن چاپ کرد.

اکبر داناسرشت (تهران  )1321و منوچهر صدوقی سها (تهران  )1352بخ هایی از این کتاب را به فارسی
ترجمه کردهاند .غالمرضا اعوانی نیز دو بخ

اول آن را ترجمه کرده و در حکمت و هنر معنوی (تهران

 )1375آورده است .تحقیق ماللهند به روسی ،هندی ،اردو ،ماالیایی و بنگالی ترجمه شده است( .م)
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سالهای حضور بیرونی در سرزمین هند است .یکی از مهمترین ویهگیهای این اثر استناد
ابوریحان بیرونی به کتب معتبر نظیر کتب دینی هندوان از قبیل گیتا ،پاتانجلی و سانک و
دقت در حفظ اصل اخبار است که بر اعتبار نوشته وی میافزاید و به اقتضای مقام و مورد
بخشی از متن اصلی را در تأیید گفتههای خود یکر میکند.
اهمیت کتاب ماللهند در معتبر و مستند بودن اطالعات آن است« ،بسیاری از
خاورشناسان ،این اثر را نخستین اثر دربارة هندشناسی ،مردمشناسی و دینشناسی تطبیقی یا
حتى تنها اثر از این دست تا روزگار نو دانسته و همواره از آن به عنوان یکی از مهمترین
مآخ تاریخ فرهنگ و تمدن هند بهره بردهاند( ».کرامتی ،1368 ،ز ،14ص )628
کتاب تحقیق مالِلهند به شکل دایرةالمعارفی در هندشناسی ،قرن پنجم هجری قمری
(یازدهم میالدی) ،به زبان عربی است .با موضوعاتی دربارة عقاید دینی ،آراء فلسفی،
ادبیات ،تقویم ،نجوم ،جغرافیا و آداب و رسوم هند و عمدتان نه منحصران ،راجع به مردم
هندوستان است .از لحاظ تاریخی ،اولین کتابی است که شرم علمی ،عینی و کامل یک
فرهنگ را نشان میدهد .این کتاب از نظر تاریخ ادیان نیز اهمیت دارد ،در البهالی
گزار های نویسنده ،اطالعاتی از تاریخ سیاسی هند نیز میتوان پیدا کرد .همچنین این
کتاب شامل اطالعات ارزشمندی دربارة اوضاع این سرزمین از تاریخ و جغرافیا تا عادات و
رسوم و طبقات اجتماعی آن در این دوران است.
استفاده بیرونی از منابع مختلف
بیرونی گ شته از منابع یونانی از منابع زردشتی ،مسیحی ،یهودی ،مانوی و در موارد
معدودی از آثار صوفیه نیز استفاده کرده است .او از صوفیان به اقوالی از ابوالفتح باستی،
ابوبکر شِبلی و بایزید بسطامی اشاره کرده و از آثار مانی ،عباراتی را از کنزاالحیاء نقل
کرده است ،همچنین به نقل حکایتی از اخال ،النفس جالینو

و نوامیس افالطون 1پرداخته

 .1برای اطالعات بیشتر ر .ک :منوچهر صدوقی سها ،تحقیق ماللهند ،1352 ،ص .92
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است .گ شته از این ،وی در سراسر کتاب به کتابهای مهم و معتبر سانسکریت  -که منابع
بابهای مربوب به الهیات و فلسفه  -استشهاد میکند ،از جمله سانکهیه سوتره اثر کپیله،
یوگه سوتره منسوب به پاتنجلی و بهگودگیتا ،رام و راماین ،همچنین پورانهها که بیرونی
مطالب بابهای مهم تحقیق ماللهند را دربارة ادبیات ،جشنها ،جغرافیا و تقویم از آنها
فراهم کرده و منبع عمدة وی در تألیف کتاب تحقیق مالِلهند به شمار میآید .شاید بتوان او
را اولین مسلمانی دانست که این متنها را مطالعه کرده است .عالوه بر این ،بیرونی نخستین
فردی است که روایتی از بهگودگیتا ،کتاب بسیار مهم و ارزشمند ادبیات دینی سانسکریت
را به مسلمانان معرفی کرده است.
بیرونی در مسایل مربوب به نجوم ،تقویم و ریاضیات هندی از معتبرترین مآخ آن
علوم ،چون آثار براهمه گوپته ،آریابهته ،وراهه میهیره و ویتشواره ،که از بزر ترین
منجمان و ریاضیدانان هند بودهاند ،بهره تمام گرفته و به شروحی که بر آثار آنان نوشته
شده بود و نیز به کتاب معروف پولیشه سیدهانته نظر داشته است .او دربارة جغرافیای
اساطیری و تاریخ دینی هند از کتاب های مهمی چون مهابهارته ،رامایانه و برخی از
مهمترین پورانههای هندی ،که برای اینگونه مطالب بهترین و کاملترین منبعاند ،استفاده
کرده است .او در این مباحث ،که بی

از نیمی از ابواب تحقیق ماللهند را شامل میشود ،از

روی بصیرت و با احاطه کامل به تحقیق پرداخته است.

روش تألیف ماللهند
ابوریحان بیرونی دربارة رو

تألیف ماللهند مینویسد« :این کتاب ،کتاب بحث و جدل

نیست که عقاید خصم نقل شود و بعدان به نقض آن پرداخته شود؛ بلکه منظور این است که
خود آن عقاید نقل شود و هر وقت که عقاید هندیان را نقل میکنیم ،اگر در عقاید
یونانیان ،نظیری برای آن باشد ،نقل میکنیم .تا با هم سنجیده گردد( .»...صدوقی سها،
 ،1352مقدمه )5 ،ابوریحان بیرونی کتاب را مینویسد بیآنکه نسبت دروغی بر هندیان
ببندد .گفتههای آنها را نقل و عقیدة آنها را بیان میکند و معتقد است که این کتاب ،کتاب
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بحث و ستیزه جویی نیست تا در آن به رد کردن عقیده هندوان بپردازد و تال

میکند تا

شباهتهای آن را با ملتهای دیگر نشان بدهد .بیرونی منبع خبرها و کتابهایی را که از
آنها استفاده کرده است ،نام میبرد و قسمتی از متن اصلی را در نوشت خود میآورد تا
خواننده گفته او را صحیح بداند.
نام کامل کتاب البیرونی فی تحقیق ماللهند من مقوله مقبوله فی العقل او مزدوله(1صفا،
 ،1369ص  )338میباشد و به کتاب الهند نیز مشهور است ،کتاب شامل یک مقدمه و 81
باب است ،بیشتر این بابها ،خود مقدمهای در مورد کلیات مطالب مسطوره در آن باب را
هم دارند.
مقدمه کتاب (ص 12ـ )1شامل موضوعاتی از جمله .1 :شرحی در اهمیت درستی اخبار؛
 .2علل پیدای
(ابوالعبا

روایات غلط؛  .3نقد آراء مسلمانان دربارة ادیان دیگر؛  .4تحقیقات و آراء

ایرانشهری ،از علمای قرن چهارم هجری) دربارة ادیان هندی؛  .5انگیزة تألیف

کتاب .بیرونی در مقدمه مینویسد که :این کتاب جدل و احتجاز نیست ،بلکه نقلی است
از کالم هندیان آنگونه که هست( .صدوقی سها ،1352 ،مقدمه)5 ،
باب اول( :ص 19ـ  ) 13باب اول پی

درآمدی است بر رو

تحقیق در علوم و

معارف هندی و دشواریهای این کار .مؤلف در بیان علل بیگانه ماندن مسلمانان از حکمت
و دان های هندوان ،از مباینتِ افکار ،اعتقادات و آداب و رسوم این دو «ملت» سخن
میگوید ،همچنین به تفاوت زبان و وسعت دامنه علمی هندوان و پیچیدگیهای آن اشاره
دارد .به نظر بیرونی ،لشکرکشیهای سبکتکین و سلطان محمود سبب شد که دانشمندان
هندو به نقاب دوردستی چون کشمیر و بنار

مهاجرت کنند و وحشت و هرا

مردم هند

از مسلمانان نیز دسترسی به علوم هندوان را مشکلتر ساخت.

 .1ابوریحان آن را در یکر عقاید و آراء هندوان در باب مسایل فلسفه ،نجوم ،هیئت و عقاید و قوانین دینی و
اجتماعی نوشت .این اطالعات برای ابوریحان در سفرهای هند و معاشرت و مجالست بـا علمـای آن دیـار و
ترجم کتب مختلف هندوان حتی کتاب ودا و امثال آن فراهم آمده است( .صفا ،1369 ،ص )338

حکمتنامۀ مفاخر

01

ابوریحان در فصل اول این کتاب چگونگی تحصیل نجوم را در نزد براهمه هنود یکر
کرده و نشان داده است که علم نجوم تا چه حد نزدشان احترام میداشت( .منظورالحق،
 ،1332ص )32
بابهای دوم تا سیزدهم( :ص 117ـ )21دربارة دین و فلسفه هندی و مسایل مربوب
به آن است و مشتمل است بر بحث از یات خداوند ،امور معقول و محسو
موجودات ،تناسخ و چگونگی و غایت آن ،احوال پس از مر
اقسام آنها و پادا

اعمال خیر در بهشت ،اجنا

و وحدت

و چگونگی دوزخها و

و انواع موجودات جسمانی و روحانی و

نامهای آنها ،طبقات چهارگانه جامعه هندویی و حدود ،وظایف و خصوصیات هر طبقه،
چگونگی پیدای

قوانین ،علل بتپرستی و انواع بتهای هندوان و توصیف آنها ،معرفی

وِداهای چهارگانه ،پورانههای هجدهگانه ،عروض سانسکریت و قواعد آن و مقایسه آن با
عروض عربی و یونانی.
بابهای  94تا ( :11ص 452ـ )117به علوم هندی اختصاص دارد ،اعم از مسایل
جهانشناختی و جغرافیایی و موضوعات مربوب به تاریخ و تقویم و مقیا ها.
بابهای  13تا ( :11ص 499ـ  )452به تفصیل آداب و رسوم چهار طبقه جامعه
هندویی و نیز آداب ایشان را به هنگام قربانی ،زیارت ،دادن صدقه ،ازدواز و فرزند آوردن
مطرم میکند و به شرم خوراکیها و نوشیدنیها ،اعیاد و ایام مقدّ

آنان میپردازد و

دربارة پاره ای از اصول شرعی و فقهی و اجتماعی مردم هند در باب دعاوی ،عقوبات و
کفارات ،مواریث و حقو ،وارثان و امور مربوب به اموات بحث می کند.
بابهای  11تا  :11سه باب آخر کتاب (ص 548ـ  )499نیز دربارة نجوم هندی است.
بیرونی بیشترِ بابها را با مقدم کوتاهی دربارة کلیات مطالب شروع میکند .هر باب
دارای سه بخ

است  :بخ

اول طرم مسأله؛ بخ

دوم ،آرای هندوان دربارة آن مسأله و

نقل قول از کتاب های معتبر یا مطالبی که شفاهی به اطالع مؤلف رسیده یا وی با مشاهده به
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با آرای یونانیان و

موضوعات مشابه دیگر برای اینکه مطالب به فهم خوانندگان نزدیکتر شود.
«بیرونی در بابهای هشتادگانه گزارشی مبسوب از دین و فلسف هندی؛ آثارشان دربارة
نحو ،شعر و سایر علوم ،اوزان و مقادیر هندی؛ خط ،کتابت و رسمالخط ،اسامی ستارگان،
برزها و منازل قمر ،هیئت آسمان و زمین ،دیدگاهشان دربارة ربع مسکون ،تاریخ و
گاهشماری ،کیهانشناسی ،اخترشناسی ،ریاضیات ،آیینهای مختلف (زیارت ،دادرسی و
جزا ،ار  ،خوردن و آشامیدن ،روزه ،اعیاد و جشنها) و سرانجام اخترشماری (احکام
نجوم) نزد هندوان ارائه کرده است.
وی کتاب را «با تصدیق ضرب المثل «شنیدن کی بود مانند دیدن» (لَیسَ الخَبَر کَالعَیانِ)
آغاز میکند؛ سپس به هنگام برشمردن آفات خبر ،دیدگاه نوگرایانه و امروزین خود در
تجزیه و تحلیل درستی و نادرستی مدارک موجود و شیوهای را که خود همواره در
پهوه

در پی

گرفته ،به اختصار بیان میکند»( .صدوقی سها ،1352 ،ص )1

این بررسی تطبیقی بیرونی با نظر به مشابهتهای آرای فالسفه هندی و یونانی بوده و
آگاهی کامل وی از فلسف یونان نیز در این امر تأثیر داشته است ،به نظر میرسد مقایس
عقاید فیلسوفان هندی با عقاید فیلسوفان یونانی و صوفیان به این جهت است که بیرونی
اینگونه عقاید را در اعتقادات متعارف اسالمی نیافته است.
بیرونی با آگاهی از پیوند استوار فکر و زبان و با توجه به اینکه قالبهای لفظی و فکری
هندویی و اسالمی به دو عالم فرهنگی متفاوت تعلق دارند و غالبان تطبیق آنها با یکدیگر
ناممکن است ،در مقدم تحقیق ماللهند مینویسد تنها در صورتی به جای اصطالحات
هندی لفظ عربی نهاده است که آن دو از لحاظ معنا و مفهوم کامالن یکسان بودهاند؛ اما اگر
میان لفظی هندی و کلمه ظاهران مشابه آن در عربی این توافق کامل را نیافته ،یا لفظ هندی
را مشهور و مستعمل دیده ،آن را عینان به همان صورت آورده است.
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بیرونی سیاح و سفرنامه نویس
« ابوریحان اوایل عمر خود را در خوارزم گ رانید ،آنگاه چندین سال در دربار شمس
المعالی قابو

وشمگیر بسر برد و مابین سنه (1116-1111/، 417-411م) مجددان به وطن

اصلی خود خوارزم عودت کرد و در بهار سال 1117/،418م همراه سلطان محمود به غزنه
رفت»( .حکیمیان ،1352 ،ص )19
«سکونت او در غزنه از سال (1148- 1116/، 441- 417م) به طول انجامید .او در طول
این سی و سه سال ،چند بار به زادگاه خود و چند بار به هند سفر کرد»( .اشرفی خیرآبادی،
 ،1387ص  )82ابوریحان به جالی وطن و سیر و سفر پرداخت« .طوالنی ترین سفر او
زمانی بود که در سرزمین هند گ رانید و از این رهگ ر به کسب علوم و درک عقاید
فلسفی هندوان ،همچنین فراگیری زبان سانسکریت پیروزی یافت»( .حکیمیان،1352 ،
ص )19
ابوریحان در هند
«سلطان محمود به شدت به پی گویی و غیبگویی باور داشت و ابوریحان نیز منجم
بود و سلطان محمود در جنگها و فتحها به پی گویی او نیاز داشت ،به همین سبب در
اغلب لشکرکشیهای وی به هند ،با وی همراه بود»( .رزاقی شانی ،1391 ،ص )36
«ابوریحان بیرونی همراه سلطان محمود به هندوستان رفت .سلطان محمود چندین بار بین
سالهای (392تا  1111/،417تا 1126م) 1هند را مورد تاخت و تاز قرار داد ،بیرونی به این
سلطان مقتدر ارادتی داشت .حقیقت این است که او در زمان پادشاهی سلطان محمود به
هندوستان مسافرت کرد( .محمد باقر ،1353 ،ص )24

 .1اولین حمل محمود به هند در سال (1111/،392م) و آخرین حمله در سال (1126/، 417م) بود.
(زرینکوب ،1373 ،ص )238-242
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بیرونی در هند «در پی سرچشمههای علم و معرفت میگشت و میکوشید که توجه
مسلمانان را به عوالم فکری و حیات روحی و معنوی مردم هند معطوف گرداند»( .مجتبایی،
 ،1352ص « )291آشنایی بیرونی با سرزمین و فرهنگ هند از زمانی آغاز شد که وی همراه
سلطان محمو د و پس از فتح شمال هند به دست وی ،به آنجا رفت و سیزده سال (-418
1131-1117/،421م) در نواحی مختلفی همچون پنجاب ،سند ،پیشاور ،مولتان و الهور به
سر برد .تا پی

از این ،آگاهی او بیشتر دربارة مسایل نجومی ،طبی و ریاضی بود»( .راغب،

 ،1387ص « )1115بیرونی به شهرهای پنجاب و سند سفر کرد ،چند گاهی در پیشاور و
مولتان و الهور اقامت گزید و به تحصیل زبان سانسکریت و گردآوری کتب علمی بدان
زبان همت گماشت و با زبانهای محلی آن نواحی آشنا شد»( .مجتبایی ،1352 ،ص )244
بیرونی با حضور در شبه قاره با دانشمندان هندی آشنا شد و با آنها ارتباب نزدیکی
برقرار کرد و به کسب اطالعات دربارة هند و زبانهای هندی ،حکمت و دان های
هندوان رایج در نواحی تحت استیالی محمود پرداخت و اطالعات الزم برای نگار
کتاب تحقیق ماللهند را فراهم کرد و با کولهباری از تجربه به غزنه بازگشت« .بیرونی از
بعضی ایالتهای شمال غربی هندوستان دیدن کرده بود .در اکثر شهرهای ساحل پنجاب از
پیشاور و سیالکوت ،ایالتهای علیای آن تا مولتان به طرف جنوب و در نزدیکی ایالتهای
غربی کشمیر به طرف شر ،و جنوب و پنجاب به وسیل هندیان آشنایی حاصل کرده بود».
(جانووا ،1352 ،ص )148-149
یبیحاهلل صفا در این باره مینویسد« :ابوریحان از زندگی در دربار محمود و اوالد او
استفاده بزرگی کرد و آن شرکت در سفرهای جنگی محمود به هندوستان و مسافرتهای
ممتد به آن دیار و معاشرت با دانشمندان آن سامان و کسب اطالعات رف از زبان
سانسکریت و علوم و عقاید هندوان بوده است و همین آشنایی با فرهنگ هندیست که او را
در تألیف کتاب ماللهند یاوری کرد»( .صفا ،1369 ،ص « )338سیر و سفر در نواحی هند و
اقامت در بالد آن ،وی را در برابر دنیایی تازه ،که از شگفتیها و گوناگونیها سرشار بود،
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قرار داد و آشنایی با فرهنگ بسیار غنی و کهنسال آن سرزمین هم قوای یهنی و فکری او
را به خود مشغول ساخت»( .مجتبایی ،1352 ،ص )248
وی با آشنایی با فرهنگ ملت هند و آموختن زبان سانسکریت به گردآوری کتابهای
علمی به این زبان پرداخت« .بیرونی در زبان سانسکریت به حدی مهارت یافته بود که کتب
بسیاری در شعب مختلف نجوم و هیأت از سانسکریت به عربی ترجمه کرده و همچنین از
عربی به سانسکریت و بدین طریق میخواست که همانطوریکه مسلمانان را به علوم
هندی واقف میگرداند ،فرهنگ و ادب عربی را نیز در میان هندوان ترویج کند».
(منظورالحق ،1332 ،ص )55
بیرونی محض تکمیل صنایع و تحصیل بدایع ،همواره از شهری به شهری بار میگشود
گویا گنج هنر را در رنج سفر میدانست .وی در ایام سفر در هند به مطالعه و بررسی در
تاریخ ،عقاید ،رسوم و فلسفه مردم هند می پرداخت .در هندوستان با علما و حکمای هندو
حشر و نشر داشت و در تحصیل اطالعات و کسب معارف از ایشان تال

میکرد ،علمای

هند در آغاز آشنایی با ابوریحان ،به دیده شک در او می نگریستند و از مجالست و
مصاحبت با او طفره میرفتند و چه بسا او را از نظر علمی در شان مباحثه نمیدانستند؛ اما
چندی نگ شت که بیرونی اعتماد دانشمندان هندی را جلب کرد و با دعوت از آنان و
ترتیب دادن جلسات متعدد ،شمهای از تمدن اسالمی ایران را به ایشان نشان داد.
وی مطالعات عمیقی در آداب ،رسوم ،فرهنگ و پیشینه هندیان داشت و دایرة معلومات
خود را از تاریخ و هیئت و ریاضی و جغرافی و علوم طبیعیه به واسطه معاشرت با حکمای
هند ،وسعت داد  ...و با وجود جنگها و حواد اجتماعی که یکی پس از دیگری به وقوع
میپیوست و گاه دامنگیر وی نیز میشد ،سرانجام به هدف خود رسید« .همت او بی

از

هر چیز مصروف به ریاضیات و هیئت و جغرافیا و شناسایی احوال شهرها و ملتها
(مردمشناسی) بود»( .حکیمیان ،1352 ،ص )21
«محمود ابوریحان را به غزنین برد .سفر وی به هندوستان به واسط مقام و موقعیت
مهمی بود که در دربار محمود یافت»( .سجادی ،1352 ،ص  )293بیرونی به عنوان یک
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منجم همه جا به همراه سلطان محمود حضور داشت و در لشکرکشیهای این سلطان به هند
او را همراهی میکرد و با رصد ستارگان ،سعد و نحس روزها را به محمود اعالم و در
همین سفرها اطالعات الزم را برای نگار

تحقیق ماللهند فراهم میکرد .بیرونی پس از

بازگشت از سفر در سال (1124/،417م) یادداشتهای خود را گردآوری کرد و به
نگار

تحقیق ماللهند اقدام کرد تا آنجا که امروز اطالعات ییقیمتی از فضای آن روز

سرزمین هند به دست ما میدهد .ابوریحان در تحقیق ماللهند به توضیح راهی که رفته،
شهرهایی که دیده ،حوادثی که شنیده ،میپردازد .سفر وی با بازگشت به غزنه در سال
(1124/،417م) به پایان میرسد .در ییل این کتاب آوردهاند« :کتاب نفیسی در شرم بالد
هند تألیف کرده است»( .حکیمیان ،1352 ،ص )44
«آغاز سفرهای ابوریحان به هند تا تاریخ تألیف ماللهند از سیزده سال (-418
1131-1117/،421م) درنمیگ رد .ابوریحان ،خود تنها یک تاریخ معین از سفر به هند
میدهد و آن همراهی با سلطان محمود در فتح سومنات به سال (1125/، 416م) است».
(حمید اشرفی خیرآبادی ،1387 ،ص )82
اولین مسلمانی که توانست به طور کامل به داخل شبه قاره هند رخنه کند ،سلطان
محمود غزنوی ( 392تا  1111/،417تا 1126م) بود .وی بارها به هند لشکر کشید؛ اما
هـیچگـاه عالقـهای بـرای ماندن در آن پیدا نکرد و پس از هر حمله ،به پایتخت

غزنه

بازمیگشت .وی در یکـی از این حملهها ،با هدف دستیابی به ثروت هنگفت و
خیالانگیز بتخانه سـومنات ،در سـال ( 1125 / ،416م) به سوى آن لشکر کشید تا در
مشهورترین و پرآوازهترین جنگها و فتوحـات خوی  ،خزاین انباشته از زر و سیم و
گوهرهاى گرانبهای آن را که طى قرنها گرد آمده بود ،تاراز کند( .عالمی ،1388 ،ص
)34-35
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«پرآوازهترین غزوههای هند لشکرکشی به سومنات 1بود .در گجرات که معبد معروف
آن پرست گاه شیوا بود و بت بزرگی که در آنجا عبادت میشد ،تمثالی از نرینه مهادیوا
محسوب میشد که گفته میشد خود وی آن را ساخته بود  ...محمود بعد از تحمل مشقت
فراوان و عبور از صحاری و مهالک بسیار بدان والیت دست یافت ( 1125 /، 416م) و آن
بتخانه عظیم را ویران کرد و بت اعظم آن را که گفتهاند پنج یرع طول داشت ،بشکست.
قسمتی از آن را به مکه و مدینه فرستاد و پارهای را به غزنین بر در مسجد جامع افکند تا
لگدکوب خلق گردد  ...سال بعد هم برای تنبیه طوایف جات که هنگام بازگشت سلطان
محمود از سومنات ،در صدد معارضه وی برآمدند ،لشکر به هند برد « 1126 /، 417م» و
این آخرین هجوم محمود به هند بود و ظاهران بعد از آن دیگر فرصت غزوه و جهاد در آن
حدود برای وی حاصل نیامد»( .زرینکوب ،1373 ،ص )241-242
وقتی که ابوریحان به سرزمین هند بزر

قدم نهاد« ،هنوز در این کشور تمدن برهمنان

و هندوان وجود داشت .وی درست در خاتمه دورة تمدن برهمنی و فاتحه دورة تمدن
اسالمی به سرزمین پاکستان (پاکستان امروز) وارد شده بود»( .منظورالحق ،1332 ،ص )31
از مطالعه تحقیق ماللهند این حقیقت آشکار میشود که «سیاحت بیرونی محدود به قسمت
شمال غربی شبه قاره هند و پاکستان بوده و نقاب متعددی در نواحی پیشاور و پنجاب و
مولتان مورد گرد

و سیاحت آن دانشمند بزر

واقع شد»( .همان) دانشمند مسلمان ،در

کسوت یک منجم و سیام قدم به شبه قاره هند نهاد ،هر گاه که فرصتی مییافت ،آنچه را
که دیده بود بر صحیفه قلب

مینگاشت .گاه گاه با دقت نظر زایدالوصفی پرس های

عمیقی از اطرافیان خود دربارة عقاید و احواالت هندیان کرده ،آیینهایی را که شاهدشان
بود ،با دقت نظاره میکرد و از همه احواالت کسب اطالع و در گزار

سفر خود ثبت

 .1لفظ سومنات از دو کلمه سوم به معنی ماه و نات به معنی صاحب مشتق بود و بدینگونه در معنی
«خداوندگار ماه» و «صاحب قمر» محسوب میشد( .بیرونی ،تحقیق ماللهند) شهر سومنات در جنوب
گجرات در هند بود.
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میکرد .البته ابوریحان بیرونی موفق نشد تمام شبه قاره را ببیند؛ اما از اطالعاتی که در طول
سالهای سفر در سرزمین هند گرد آورده بود در طرم مباحثی چون عقاید ،مردم ،علوم و
معارف ،دین ،عقاید دینی ،زبان ،جادو و بتپرستی ،آداب و رسوم ،سنتها در سفرنامه خود
تحقیق ماللهند استفاده کرد.
شهرهایی که بیرونی در تحقیق ماللهند از آنها یاد میکند ،عالوه بر غزنه و کابل« ،از
این قرارند( :گندی ،گندمک) ،دنپور (جالل آباد) ،لمغان ،پیشاور ،ویحند (اتک) ،جیلم،
سیالکوت ،الهور ،نندنه (قلعه ای بر فراز کوه بالنات که کوهی است بلند در مجاورت
جیلم) ،مندککور (مانداهاکور) و باالخره شهر مولتان ... .در سرحد جنوب غربی کشمیر از
دو قلعه مستحکم بازدید کرد« .قلع «راجکری» [راجگیری] به جنوب آن است و قلع
«الهور» بر باختر آن که قلعهای استوارتر از آن دو ندیدهام»( .صدوقی سها ،1352 ،ص
 )162بنا به قانون مسعودی «قصر لوهار در جبال کشمیر دارای  98/21طول و  33/41عرض
جغرافیایی بوده و راجگیری نیز در همانجا دارای  99/55طول و  33/21عرض بوده است.
بیرونی شخصان طول و عرض جغرافیایی تمام این نقاب را تعیین کرده است»( .منظورالحق،
 ،1332ص )31
ابوریحان با شناختی که از محمود پیدا کرده بود ،متوجه شد که ورود وی به سرزمین
هند اقامتی طوالنی به دنبال خواهد داشت .به همین سبب به دنبال یادگیری زبان سانسکریت
بود .زبان را آموخت و به پشتوان دانستن زبان به شناختن هندوان و آداب و رسوم آنها
پرداخت « .چون بیرونی به این سرزمین آمد ،مدتی به تعلیم و تدریس علوم معارف یونانی
پرداخت و در برابر از معارف فرهنگ هندی کسب معلومات بسیار کرد و زبان سانسکریت
و ادبیات سانسکریت را آموخت و از آن یخایر بیپایان به زبان عربی که آن وقت زبان
علمی مسلمانان بود ،تحفهای به صورت کتاب تحقیق ماللهند درآورد که سراسر معارف و
دان

است( .همان ،1332 ،ص )31
در تحقیق ماللهند بیرونی با فکری خالی از تعصب در پی طلب حقیقت برآمده و بدون

طرفداری و تعصب با نهایت صداقت حاصل تحقیقات خود را جمع آوری کرده است.
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بیرونی نه تنها جغرافیای این کشور و احوال مردم آن وقت را نوشته ،بلکه زبان مردم را هم
تحت مطالعه درآورده است و از حاصل تحقیقات و مطالعات شخصی خود و از آنچه
دیده ،شنیده و خوانده بود این مجموعه را گرد آورده است( .همان)
در تحقیق مالِلهند ،به تاریخ هند نیز پرداخته شده است؛ البته بیشتر تاریخ فرهنگی مردم
هند مورد نظر بیرونی بوده ،اما از برخی گزار های وی اطالعاتی از تاریخ سیاسی هند نیز
میتوان به دست آورد .این اثر از لحاظ تاریخ ادیان نیز اهمیت دارد .همچنین «در تحقیق
ماللهند در موارد گوناگون از کتابهای دینی ،فلسفی و نجومی هندوان ،از جمله یوگه
سوتره و بِهَگوَدگیتا قطعات فراوان و گاه مفصّلی نقل کرده است .وی در محیط علمی هند
نیز مؤثر واقع شد و دانشمندان آن سرزمین را با علوم یونانی آشنا کرد»( .هوشنگی،1393 ،
ص )3341
تحقیق ماللهند شرح سفر ابوریحان بیرونی
تحقیق ماللهند در حقیقت شرم سفرهای ابوریحان بیرونی در قرن پنجم (یازدهم
میالدی) است از شهر غزنه به سرزمین هند است ،نویسنده ،خاطرات خود و رخدادهایی را
که در جریان سفر عینان دیده و شنیده و با آنها مواجه شده ،به رشته تحریر درآورده است.
در این اثر که ابوریحان بیرونی آن را با انشایی روان به زبان عربی نگاشته است ،اطالعات
گرانبهایی از اوضاع جغرافیایی و تاریخی و آداب و رسوم مردم شهرهای مسیر سفر بیرونی
وجود دارد « .بیرونی نه فقط کشور هند و ساکنین آن را مورد مطالعه و تتبع قرار داده ،بلکه
در زبان و ادبیات آن کشور نیز تحقیق و تدقیق کافی به عمل آورده  ...آنچه را شخصان
دیده و شنیده به نحو مبسوب و مفصلتر برای خواننده حکایت میکند»( .دهخدا،1352 ،
ص )72
از ویهگیهای این اثر ،بیپیرایگی و سادگی سبک نگار

در بیان وقایع میباشد.

ابوریحان بیرونی در تحقیق ماللهند ،چهرهنگاری صاد ،در تشریح اوضاع ،وقایع و فرهنگ
اجتماعی شهرها و مناطقی است که از آنها بازدید میکند و چون به مسایل م هبی عالقهای
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خاص دارد ،در هر شهر که وارد میشود ،از مسایل م هبی و اماکن م هبی نیز یاد میکند.
همچنین گاه از مشخصات شهرها ،فاصله شهرها و رودها و رودخانههایی که از نزدیک
شهرها میگ شتند ،کوهها و رشته کوهها ،اقلیم جغرافیا ،آب و هوا ،خصوصیات مردم
جشنها ،آیینها و  ...سخن میگوید .این اثر دارای ارز های بسیاری است؛ چرا که
بخشی از فرهنگ و تاریخ و حتی وضعیت معیشتی و اقتصادی نسلهای قبل را به نسلهای
پی

رو منتقل میکند.

هند در آینه تحقیق ماللهند
اسامی بسیاری از شهرها و ممالک و مناطق مختلفی که ابوریحان بیرونی به نحوی آنها
را دیده یا از کسی در خصوص آنها شنیده است ،در تحقیق ماللهند یاد شدهاند .نظیر
مولتان ،الهور و کشمیر ...1بیرونی در تحقیق ماللهند ،به تفصیل به شهرهای اطراف ،فاصل
شهرها از یکدیگر ،مردم شهرها ،اقوام و طوایف مختلف 2،معابد و بتها ،آداب و رسوم
مردم هند ،اسامی ماههای سال ،روزهای هفته ،ماه و خورشید و سیارهها و  ...میپردازد و
آنها را مورد بررسی قرار میدهد 3،همچنین به توضیح سرگرمیهای مردم و به تشریح
چگونگی بازی شطرنج در این سرزمین میپردازد؛ 4نیز به نام کوهها ،جانوران و جنبندگان،
پرندگان ،گیاهان و درختان و  ...اشاره میکند.

 .1کشمیر؛ کشمیر دشتی است که کوههایی بلند منیع محیط بـر آن اسـت و جنـوب و خـاور آن مـر هنـد را
است و باختر آن مر پادشاهانی را که نزدیکترین آنان «بلور شاه» اسـت و آن گـاه «شـکنان شـاه» و «وخـان
شاه» تا حدود بدخشان  ...و اهل کشمیر پیادگانند بی چارپایان و پیلها .برای اطالعات بیشتر ر .ک :منوچهر
صدوقی سها ،تحقیق ماللهند ،1352 ،ص .161
 .2قمیر؛ قومی باشند که رنگشان نزدیک به سپیدی است و قدشان کوتاه بر صورت ترکان و آیین هنـدوان
و شکافته گوشند( .صدوقی سها ،1352 ،ص )164-165
 .3برای اطالعات بیشتر ر .ک :منوچهر صدوقی سها ،تحقیق ماللهند ،1352 ،ص .141-143
 .4برای اطالعات بیشتر ر .ک :همان ،ص .143-145
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شهرها و والیات
بیرونی در تحقیق ماللهند به مسیر حرکت خود از غزنه تا هند اشاره میکند و دربارة
راهی که از غزنه به هند پیموده است ،بهطور اجمال مینویسد« :و زمین «سند» به غرب آن
است و ما از «نیم روز» بدان راه میبریم اعنی زمین «سجستان» و به هند ار سوی «کابل» هر
چند که بایسته نیست که چنین کنیم ،از آن روی که رسیدن بدان از هر سویی ممکن است،
به گاه نیستی موانع( .صدوقی سها ،1352 ،ص )155
بیرونی در مورد منزلگاههای مهم بین راه و فواصل آنها از الهور تا به غزنه اشاره کرده
و به شرم زیر مینویسد« :اگر شما از آنجا به طرف شمال غربی به مانداهاکور 1پایتخت یا
مرکز الهور 2در مشر ،رود ایراوهَ 3که همان رودخانه جاندرها( 4چناب) 5دوازده فرسنگ،
رودخان جیلم 6غرب رودخانه بیازا 7هشت فرسنگ :وایهد 8پایتخت یا حکومت نشین
قندهار ،غرب رودخانه سند بیست فرسنگ :پورشاوار 9پیشاور 11چهارده فرسنگ :دنپور،
پانزده فرسنگ :کابل دوازده فرسنگ :غزنه هفده فرسنگ :با این حساب در جمع  148لیگ
یا  549مایل بین الهور و غزنه که تقریبان معادل فاصله کنونی شاهراه بین این دو شهر یعنی
 561مایل است»( .محمد باقر ،1353 ،ص  )142بیرونی در تحقیق ماللهند مینویسد« :من
عرض جغرافیایی قالع الهور را تا  34درجه و ده دقیقه دیدهام .فاصله بین الهور تا کشمیر
 56مایل است که نیم راه کوهستانی و نصف دیگر جلگهای است ( .»...محمد باقر،1353 ،
ص  ) 25از آنجا که بیرونی فقط اشاره مختصری به شهر الهور داشته است ،به نظر میرسد
که شهر الهور در زمان بیرونی خیلی بزر

و پررونق نبوده است.
1. Mandahakur.
2. Lauhar.
3. Irawa.
4. Jandraha.
5. Chenab.
6. Jaialam.
7. Biyasa.
8. Waihid.
9. Purshawar.
10. Peshawar.
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از یادداشتهای بیرونی در تحقیق ماللهند چنین برمیآید که وی از شهرهای مشهور
سرزمین هند نظیر :پیشاور ،جیلم ،الهور ،سیالکوت ،1مولتان 2و نیز قلعه نندنه 3که در زمان
خود نیز از شهرتی برخوردار بودهاند ،دیدن کرده است و از برخی دیگر نظیر :کنوز 4غزنه،
کابل ،کاندی ،5دنپور ،6پورشاور ،وایهد ،مانداهاکور نیز یاد میکند« .نزد بیرونی مسافرت
به هند تنها به غرض سیر و تماشا نبوده؛ بلکه نشان سعی صادقانهای در راه شناختن مردم آن
و مطالعه آثار فرهنگی و علمی آنها بوده است»( .شاستری ،1352 ،ص)53
«مولتان 7در زمان ابوریحان یکی از شهرهای مهم و مشهور هند بهشمار میآمده است.
یکی از بت های معروف آنان بت مولتان بوده که به مناسبت اینکه به خورشید اهداء
گردیده ،به نام آدیتیا نامیده است .این بت را از چوب ساخته و با چرم قرمز آن را پوشانیده
بودند .در چشمان آن دو قطعه یاقوت قرمز کار گ ارده شده بود .اینطور روایت شده که
در زمان آخرین کریتایوگای 8ساخته شده .وقتی که محمود بن الکاظم بن المنابیه ،مولتان
را فتح کرد در مورد این که این شهر به چه دلیل تا این حد به شهرت رسیده و غنی شده
است بررسی و سؤال کرد ،پس از تحقیق و جمعآوری اطالعات الزم به این نتیجه پی برد
که بت م کور سبب روی آوردن مردم از اطراف و اکناف به عنوان زیارت آن ،تأثیر
فراوانی در بهبود وضع این شهر داشته است .از این رو بهتر دید که بت را از بین نبرد و آن
1. Sialkut.
2. Multan.
3. Nandana.

 .4کنوز :والیت کنوز بر باختر نهر گنگ افتاده است و به حق بزر

است و اینک اکثر آن تبـاه و خـراب

گشته ،زوال مقر ملک را از آن و انتقال آن به والیت باری که به خاور گنگ افتاده اسـت و بـه میانـه آن دو
راهی است سه یا چهار روزه( .صدوقی سها ،1352 ،ص )155
 .5کاندی که آن را رباب االمیر نیز میگویند .شاید همان گمدمک یا جایی نزدیک بـه آن باشـد( .دهخـدا،
ییل ابوریحان بیرونی)
 .6دنپور ،شاید همان جالل آباد باشد( .دهخدا ،ییل ابوریحان بیرونی)
 .7مولتان :عبارت است از موال در اصل به معنای جاده و تانا به معنای محل( .محمد باقر ،1353 ،ص )147
 .8سلسل کریتایوگا در سال 216م تأسیس و در سال  432م برچیده شد( .محمد باقر ،1353 ،ص )144
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را در جای خود باقی گ ارد ،فقط گوشت گاوی را برای تمسخر از گردن بت آویزان
کرد 1.بعدها در همان محل مسجدی برپا ساختند ،سپس وقتی که کارماتیان مولتان را به
تصرف درآوردند ،جالم بن شیبان ،غاصب آنجا بت را شکسته و خورد کرد و متولی آن را
کشت و برای خود قصر بزرگی را بر باالی بلندی با طرم قلعههای نظامی با آجر بنا نهاد و
مسجد قدیمی را که به سبک مساجد دورة خلفای بنی امیه ساخته شده بود ،از روی تعصب
و نفرت بر هم کوبیده و مسجد دیگری را در نزدیکی ویرانههای آن بر پا ساخت .بعدها
وقتی که سلطان محمود غزنوی آن نواحی را زیر فرمان خوی

درآورد ،مجددان مسجد

قدیمی را به نام مسجد جمعه آنجا بنا کرده ،زیور بخشید( 2.محمد باقر ،1353 ،ص )145
رودخانههای پنجاب
4

«آنگاه آب بیات 3میآید ،شناخته به «جیلم» به باختر آن با آب «جندراهه» و این دو بر
فراز « جهراور» 5به قریب به پنجاه میل در هم میآمیزد و بر باختر «مولتان» میگ رد و آب
بیات از خاور آن میآید و بدان دو برمی پیوندد؛ نیز آب «ایراوه» میآید و نهر «کج»
برآمده از «نغرکوت» که به کوههای «بهاتَل» است در آن فرو میشود و آنگاه آب «شتلدر»
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میآید و چون به پایین «مولتان» به موضعی نامیده به «پنج ند» یا مجمع نهرها جمع میشوند،
مقدار آن عظیم میگردد و به گاه مد بلندی آن بدانجا میرسد که به نزدیک به ده فرسنگ
همی گسترد و درختان پناهگاهها فرو میگیرد ،بدان پایه که آب آوردههای سیل بر فراز
شاخههای آن همچون آشیان پرندگان در دیده میآید و به نزد ما چون به اجتماع از شهر
«ارور» که از بالد سند است ،بگ رد رود مهران نامیده میشود و آرام و گسترده و صافی
 .1برای اطالعات بیشتر ر .ک :منوچهر صدوقی سها ،تحقیق ماللهند ،1352 ،ص .87
 .2مسجد جمعه روز به روز متروک شده و رو به خرابی رفت ،امروزه فقط به عنوان انبار صحرایی جهت
جمع آوری علوفه به کار میرود( .محمد باقر ،1353 ،ص )145
3. Biyata.
4. Candarha.
5. Jahravar.
6. Shatladar.
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امتداد گیرد ،محیط بر مواضعی هم چون جزیره تا به شهر منصوره رسد که به میان شعب آن
است و به دو موضع در دریا شود ،یکی به حوالی شهر «لوهارانی» و دو دیگر به حدود کج
مایلتر به خاور و شناخته است به «سند ساکر» یا دریای سند و بدانگونه که بدینجای
مجمع انهار پنجگانه نامیده میشود ،چنین است نهرهای روان از کوههای م کور به سوی
شمال بدان سان که چون به حوالی ترم فراهم افتد و رود بلخ از آن پدیدار آید ،مجمع
انهار هفتگانه نامند

و گبران (سغد) این دو امر درهم آمیخته ،گفتهاند که جمل هفت

رود (سند) است و برین آن «بریدی » که هر کس که بدان درآید ،چون به مغرب نگرد،
زوال خورشید از راست خوی

بیند ،بدان گونه که ما بدین جای ار چو خوی

میبینیم »( .صدوقی سها ،1352 ،ص )211-211
اختالف شروع سالها
بیرونی به آغاز سال نو در بین اقوام مختلف نیز اشاره میکند .آغاز سال نو در بین
کسانی که در ناحی نیراهارا پشت منطق ماریگاال در بیشترین فاصله از حدود تکشار و
الهور زندگی میکنند ،سال خود را از ماه مارگاسی شا شروع کرده و مبد محاسبه سال ما
را صد و هشتمین سال مبد خود به حساب میآورند .مردم المباگاه یا المگ هان از آنان
تبعیت می کنند .مردم مولتان اول سال نو خود را از ابتدای ماه مارگاسی شا شروع میکنند و
همینطور برخی دیگر( .محمد باقر ،1353 ،ص )148
 .9حوض مقدس :در مولتان یک حوض وجود دارد که هندوها برای پرست
چنانچه از آنان جلوگیری به عمل نیاید ،خود را در آب آن شستوشو میدهند.
 .1بتخانه :بیرونی در مولتان از بتخانهای یاد میکند که محل عبادت هندوهای
مولتان بوده است( .صدوقی سها ،1352 ،ص )87
 .3فستیوال سامباپورایاترا :هندوهای مولتان فستیوالی به نام سامباپورایاترا 1دارند که
این فستیوال برای تجلیل از آفتاب انجام میشود.
1. Sambapurayatra.
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 .4بَرَشکال« :زمین هند را بارانی است گرم به تابستان « بَرَشاکال » نام آن و هر چند که
ناحیتی به شمال نزدیکتر باشد و از حجاب کوهها دورتر ،این باران در آن بیشتر میآید به
مدت درازتر»( .همان ،ص « )165در سرزمین هندوستان بارانهای موسمی مناطق حاره
میبارد که هندیان آن را « وَرَشاکاال 1یا وارشاکالو» یاد میکنند؛ یعنی باران سرزمین حاره
را می گویند (برسات) این باران خیلی پر آب و با دوام محسوب گردیده و زیادهتر در
ایالتهای شمالی که با کوهها محاب نیست ،چنین بارانها میبارد»( .جانووا،1352 ،
ص)152
 .0سوال استار :2بنا به گفته سِری پاال 3مردم مولتان در تابستان ستاره سرخی را که کمی
پایینتر از مدار کانوپو  4قرار میگیرد ،می بینند که به آن ستاره سوال 5یا تیر صلیبی که
هندیها آن را نشان بدبختی یا فالکت میدانند ،مینامند در این صورت وقتی ماه در محل
پورواب هادراپادا 6میایستد هندیها به علت اینکه این ستاره در جنوب ظاهر میشود به
سمت جنوب مسافرت نمیکنند( .محمد باقر ،1353 ،ص )146
 .1شیوا :نام اولین خدایان ثالثه هنود که خدای مر

و فانیکننده موجودات است.

(حکمت ،1335 ،ص )39
 .1ویشنو :نام دومین الهه ثالث هند است که او را خدای بقا و حافظ موجودات
میدانند( .همان)
 .1برهما :نام یکی دیگر از خدایان سه گانه هندو است که او را اله خلقت و آفریگار
موجودات میدانند( .همان)
 .1گنگ :از اعتقاد هندوان در باب گنگ این است که مجرای آن در قدیم بر زمین
بهشت بوده است و خبر هبوب آن به زمین بیاید( .صدوقی سها ،1352 ،ص )212
1. Warshakala.
2. Sula Star.
3. Sripala.
4. Canopous.
5. Sula.
6. Pur vab hadrapada.
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نتیجه
بیرونی با نگار

آثار متعددی در زمین فرهنگ و تمدن هند و ترجم شماری از آثار

هندی به زبان عربی یکی از پیشروان هندشناسی به شمار میآید .تحقیق ماللهند ،یکی از
کتب جامع ابوریحان بیرونی دربارة تاریخ فلسفه ،سنتها و اوضاع اجتماعی هند ،آداب و
رسوم و فرهنگ قدیم هند است .ابوریحان بیرونی در سال (1131/، 421م) مصادف با
اواخر سلطنت سلطان محمود غزنوی نگار

تحقیقماللهند را به خواه

عبدالمنعم بن

علی بن نوم تفلیسی آغاز کرد و در سال (1132/،423م) اوایل قرن پنجم هجری قمری
(یازده میالدی) و در زمان مسعود غزنوی در غزنه به پایان رسانید .این کتاب به زبان عربی
در یکر عقاید و آراء هندوان در باب مسایل فلسفه ،نجوم ،هیئت ،عقاید و قوانین دینی و
اجتماعی است که بیرونی از معاشرت با علمای هند و ترجمه کتابهای آن دیار فراهم
آورده است.
آشنایی با سرزمین هند انگیزة ابوریحان بیرونی در نگار

تحقیق ماللهند شد .بیرونی

سیزده سال به سیر و سیاحت در نواحی مختلف سرزمین هند نظیر پنجاب ،سند ،پیشاور،
مولتان و الهور پرداخته و سرانجام در بازگشت به غزنه به نگار

دیدههای خود از

سرزمین هند و مسایلی که در طول سفر سیزده سال خود به این سرزمین با آنها رو به رو
شده بود ،پرداخت.
وی نخستین دانشمند مسلمانی است که به غرض سیاحت به شبه قاره قدم نهاد و از
احوال این کشور اطالع کسب کرد .هرچند که ابوریحان بیرونی تمام شبه قاره را ندید و
سیاحت او محدود به بخ هایی از این سرزمین بود؛ معه ا تحقیق ماللهند از جهت شرم
مشاهدات و تجربیات ابوریحان بیرونی اهمیت بسیاری دارد .وی منطق شبهقارة آن روز را
با نظر نقاد و چشمی خِرَدبین نگریسته و در ابطال موهومات و قطع ریشه خرافات سعی بلیغ
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نموده است .تحقیق ماللهند در حقیقت شرم سفرهای ابوریحان بیرونی در قرن پنجم است
از غزنه به هند و نویسنده خاطرات خود و رخدادهایی را که در جریان سفر عینان دیده و
شنیده و با آنها مواجه شده ،به رشته تحریر درآورده است .نیز اطالعات دقیق و ارزشمندی
از اوضاع جغرافیایی و تاریخی و آداب و رسوم مردم شهرهای مسیر سفر وی در این اثر
یافت میشود.
تحقیــق ماللهنــد در حقیقــت بخشــی از فرهنــگ و تــاریخ و حتــی وضــعیت معیشــتی و
اقتصادی نسلهای قبل را بـه نسـلهـای پـی

رو منتقـل مـیکنـد .ایـن اثـر منبـع وسـیعی از

اطالعات دربارة فرهنگ ،علوم ،اعتقـادات ،آداب و رسـوم اقـوام هنـدی اسـت ،بـه عبـارت
دیگر سرشار از اصول و رو های مردمشناسی است.
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ابوریحان بیرونی؛ تاریخ و تاریخنگاری
*

دکتر نادره جاللی

چکیده
ابوریحان بیرونی ازجمله برجستهترین دانشمندان اسالمی است که از دیرباز تـاکنون محققـان و
پهوهشگران دربارة زندگی و آثار
اندیشه ،نگاه و رو

دهها مقاله و کتاب نگاشتهاند و هریک از زاویهای به بررسـی

پهوهشی او ازجمله مطالعات تاریخی و تاریخنگاری

پرداختهاند .از آنجا که

غالب مورخان صرف نظر از یعقوبی و مسعودی ،تا قبل از او در سنت تاریخنگاری خود تنها به نقل
سلسله راویان ،مناسبات قدرت و ثبت رویدادهای سیاسی و نظـامی و توصـیف وقـایع بـا توجـه بـه
موقعیت جغرافیایی پرداخته و از توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی مردم و جامعه غافل مانـدهانـد،
میتوان گفت رو

و بین

تاریخنگارانه بیرونی با همعصران خود متفـاوت اسـت .او نقادانـه و بـا

رویکردی استداللی به مطالعات تاریخی و تاریخنگاری روی آورده و در رو

تاریخنگاری خـود

گرچه متأثر از یعقوبی و مسعودی است؛ ولی کاملکنندة سنت آنان نیز است .مسافرت او به هنـد و
مشاهدة مستقیم مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز سبب شد تا مهمتـرین مؤلفـههـای فرهنگـی از قبیـل
آداب و رسوم ،اعیاد ،دین ،قومیت ،زبان و ویهگی های اخالقی هنـدوها را نیـز گـردآوری و ثبـت
کند .از اینرو ،پیشگام مطالعات مردمشناسی و هندشناسی نیز به شمار میرود.
این نوشتار با رو

توصیفی ـ تحلیلی رو شـناختی و نگـاه ابوریحـان بیرونـی را در مطالعـات

تاریخی و تاریخنگاری او مورد بررسی قرار داده است.
کلیدواژه :بیرونی ،تاریخ ،رو شناسی ،تاریخنگاری ،فرهنگ.
* .پهوهشگر ،مصحح و منتقد متون تاریخی.

)(nadereh _ jalali@yahoo.com

تاریخ وصول99/14/11 :

تاریخ پ یر 99/15/21 :

مقدمه
ابوریحان بیرونی منجم ،ریاضیدان ،مـورخ ،جهـانگرد ،ادیـب ،جغرافـیدان و زبـاندان
ایرانی از جمله مفاخر و چهرههای نامدار و بـزر تـرین دانشـمندان اسـالمی اسـت کـه بـه
جهت آنکه ناقدی تیزبین و رفنگر بود ،او را همپای متفکران بزرگـی چـون الیـب نیـتس
برشمرده اند .بروکلمان نیز به جهت همین چند بعدی بـودن دانشـ  ،او را وسـعتمنـدترین
دانشمند چند علمی و پر فنترین آنان در قلمرو تمدنی نامیده و سلطان محمود غزنوی بـه او
لقب «سلطان عالم» داده است .ابوالفضل بیهقی هم او را مردی دانسته که «در ادب ،فضـل،
هندسه و فلسفه در عصر او چنو دیگری نبوده و به گـزاف چیـزی ننوشـته اسـت»( .بیهقـی،
 ،1383ص )638به اعتقـاد ابـنعبـری هـم شخصـیتی واالقـدر بـوده کـه در علـومی ماننـد
ریاضی ،هیئت ،و نجوم ،در کنار علومی مانند تاریخ و جغرافیا ،تبحر داشته و نگاشتههای
فراوان

در نهایت صحّت علمی تهیه و نضج یافته است (ابنعبری ،1364 ،ص )254

او در طول حیات خود به تحصیل علوم مختلف پرداخت و محضر استادان بزرگی چون
ابونصر منصور بن علی عرا ،از خاندان شاهی خوارزم و ریاضیدان بزر

که خصوصـان در

مثلثات کروی یگان عهد خود بود و عبدالصمد حکـیم را درک کـرد و چنـانکـه خـود در
قانون مسعودی مینویسد« :در خردسالی امکان یافت که به خدمت علم درآیـد» ( .ایکـایی،
 ،1374ص  )37او از آنجا که ل ت علم را همیشگی و پایدار میدانسـته ،در فراگیـری علـم
بسیار سختکو

بوده تا آنجا که مینویسد« :به کوش

از همه پیشـتازان خروشـنده پیشـی

گرفتم ،چه آنان که بهماننـد مـن ،ایـنچنـین بهـرهیـابی ز دانـ
مقام های دان

برای پهوه

نکردنـد .هـیچ پایـداری در

نورزیدند و خود را چون من ،گرفتار و درگیـر مسـایل بغـرنج
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ننمودنــد .پــس ارز و قــدرم را از هنــدیان جویــا شــو در مشــر ،و در مغــرب ،از آنــان کــه
سختکوشیام سنجیدند»( .ابوریحان بیرونی1958 ،م ،ص  23،29و  19ـ )18
بیرونی در دربار چهار تن از پادشاهان غزنـوی یعنـی سـلطان محمـود ،سـلطان محمـدبن
محمود ،سلطان مسعود و سـلطان شـهاب الدولـه مـودود بـن مسـعود غزنـوی خـدمت کـرد.
هم چنین به خراسان ،ری ،گرگان ،غزنین و هند سـفر کـرد و چنـد شـهر آن را دیـد و آثـار
متعددی در باب علوم طبیعی مشتمل بر جغرافیا ،معدنشناسـی ،گوهرشناسـی و طـب؛ علـوم
ریاضی مشتمل بر نجوم ،هیئت و هندسـه و علـوم انسـانی مشـتمل بـر آراء و عقایـد ،ادیـان،

ادبیات و تاریخ نوشت که از جمله مهمترین آنها می تـوان بـه کتـاب القاانون فای الهیتاة و
النجوم ،الجماهر فی معرفة الجواهر ،التفهیم فای اوائال فاناعة التنجایم ،تحقیـق ماللهنـد و
آثارالباقیه اشاره کرد.
او با توجه به تسط بر زبانهای فارسی ،عربی ،سانسکریت و آشنایی با زبانهای سـریانی
و یونانی و احاطه بر علوم مختلف در پهوه

توانا و از لحاظ شیوة پهوهشی بسـیار پـی تـر

از روزگار خود بوده است .گرچه تألیفات خود را بـه زبـان عربـی نوشـته و زبـان فارسـی را
بیشتر مناسب داستانهـای کهـن و تـاریخ پادشـاهان مـیدانسـته؛ امـا بـا ایـن وجـود یکـی از
عالیترین آثار خود یعنی التفهیم را به زبان فارسی نوشـته کـه در میـان آثـار فارسـی بعـد از
اسالم مطلقان نظیر و تالی ندارد .آثار دیگر

چون آثارالباقیه ،الجماهر و الصیدنه حکایت از

مخزنی عظیم در احاط به لغات و ادبیات فارسی شیوای بلیغ میکند .همچنین به دلیل تسلط

بر دو زبان فارسی و عربی چند داسـتان ماننـد وامـق و عـ را ،اورمـزد و مهریـار و دادمهـر و
گرامیدخت را از فارسی به عربی ترجمه مینماید(.همایی ،1352 ،ص 118و  )117از سوی
دیگر ،به دلیل عالقه مندی به تاریخ و فرهنگ ایران در مطالعات خود بـه آن توجـه کـرده و
پرداخته است .او اسـا

مطالعـات تـاریخی و تـاریخنگـاری خـود را بـر بنیـاد علـمگرایـی،

تجربهگرایی و عقالنیت شکل داده و با بینشـی نقادانـه و رویکـردی اسـتداللی بـه مسـایل و
حواد تاریخی نگریسته و به ثبت آنها پرداخته است .رو

پهوهشی و شیوة تـاریخنویسـی
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او در دو اثر

تحقیق ماللهند و آثارالباقیه مشهود است .یافتههای بیرونی نشان مـیدهـد کـه

او در عصر زرین فرهنگ و تمـدن اسـالمی یعنـی قـرن چهـارم هجـری بـه مطالعـ تـاریخ و
عناصر فرهنگی توجه کرده است که به جر ت میتوان آن را بـه قـول محمـود روماالمینـی
(1317ـ  )1389در ردة «مطالعات مردمشناسی بدون مردمشنا » به شمار آورد؛ یعنی قرنها
قبــل از قــرن  21و  21کــه هــم جامعــهشناســی تــاریخی را شــکل داده و هــم بــه مطالعــات
مردمشناسی میپردازد و مطالعات مردمشناسی تاریخی را رقم میزند .ایـن نوشـتار بـا رو
توصیفی ـ تحلیلی نیز در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:
رو

و نگاه پهوهشی بیرونی در مطالعات تاریخی و تاریخنگـاری چیسـت مهـمتـرین

ویهگی آن کدام است توجه او به مؤلفههای فرهنگی در نگار
آثارالباقیه به چه میزان است و سرانجام در نگار

کتـاب تحقیـق ماللهنـد و

آثار خود تا چه اندازه به کتـب معتبـر و

منابع اصلی رجوع و استناد کرده است
بیرونی و تاریخنگاری
 .9گردآوری منابع و مأخذ معتبر و استناد به آن:
بیرونی برای تحقیق در هـر موضـوعی نخسـت بـه گـردآوری منـابع معتبـر و دسـت اول
پرداخته و به آنها استناد کرده است .ویهگیای که بر اعتبار نوشتههای او افزوده است .بـرای
نمونه در نقل مسایل دینی هندیان از کتابهای پاتنجیل ،گیتا و سانک بهره برده اسـت و در
تحقیق ماللهند مـینویسـد« :راه هـای ورود در آن [علـوم و معـارف هنـدی] مـرا بـه زحمـت
انداخت .با آن که در حرص [نسبت به فراگیری علوم] در روزگار خود یگانه بودم و نهایـت
کوش

خود را بدون هیچ بخلی در جمعآوری کتابهـای ایشـان ،از هـر جـا کـه احتمـال

میرفت ،به کار بردم و به حضور هر کس که میتوانسـت مـرا بـه کتـابی برسـاند ،رسـیدم».
(ابوریحان بیرونی1958 ،م ،ص  )18برای نمونه میتـوان بـه یکـی از تـال هـای او در ایـن
زمینه اشاره کرد که همانا دستیابی به موثقترین منابع دربارة تاریخ ساسانیان است .تا آنجـا
که مـینویسـد« :یـکسـره آنچـه را کـه در زیـجهـا نگاشـتهانـد ،کنـار مـیگـ اریم؛ زیـرا
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نویسندگان این دفاتر را توجه و عنایتی بـه ایـن ایـام نبـوده و در اکثـر ایـن کتـب بـه نقـل از
نسخی فاسد که بیشتر آنها ساختگی است ،کفایت شـده و مـن آنچـه را کـه از ناحیـه خـود
زردشتیان بهدست آوردهام که برای اعتقاد دینی توجهی خاص و عنایتی مخصـوص بـه ایـن
روزها داشتهاند ،نقل می کنم .در کتب زادویه بن شاهویه ،خورشیدبن زیار موبـد اصـفهان و
محمدبن بهرام بن مطیار مطالبی در این بحث (دربارة اعیاد ایرانی عهـد ساسـانی) یـافتم کـه
مرا از دیگر مراجع بینیاز و آنها را در اینجـا بـازگو مـیکـنم»( .همـان ،1363 ،ص بیسـتو
ش ) یا در نگار

تاریخ صحیح و دقیق آغاز دولت ساسانیان و جلو

اردشـیر بابکـان ،از

کتاب شاپورگان مانی استفاده کرده؛ زیرا «این یک کتاب از میان کتابهای ایرانیان پس از
قیام اردشیر نوشته شده و مانی از کسانی است که دروغ را حرام میداند و به تـاریخ سـاختن
هم نیازی نداشته است»( .همان ،1363 ،ص )161
 .1مطالعات تطبیقی و حقیقتجویی:

به اعتقاد بیرونی تاریخ دریچهای است برای شناخت هـر آنچـه در گ شـته روی داده و
اگر آثاری مکتوب از گ شتگان نبود ،ما چگونه از احوال امم پیشین اطالع مییافتیم؛ امـا او
در مطالعات تاریخی خود نسبت به دیگر مورخان مسلمان نگاه و روشی متفاوت داشته و بـه
حقیقتجویی و حقیقتگویی توجه ویههای کـرده و بـه عنـوان یـک تـاریخنگـاری متعهـد
همواره کوشیده است تا راه های نوینی برای کشف حقیقت اتخای کند .چراکه نقل روایـات
تاریخی و گزارشات دروغ چه سهوی و چه عمدی مورخ را از دستیابی بـه حقـایق تـاریخی
باز می دارد و این آفت بزرگی است .بنـابراین وظیفـ مـورخ را سـنگین مـیدانـد و آنـان را
مسئول دروغ در تاریخ .اگـر نگـاهی بـه کارنامـ تـاریخنگـاران هـمعصـر

داشـته باشـیم،

درمی یابیم مورخان در تألیف آثار خود غالبان به دلیل عـدم احاطـه بـر زبـانهـای مختلـف از
منابع محدودی بهره برده و از سوی دیگر ،به جهت علل روانی و اجتمـاعی چـون تعصـبات
شخصی ،خودبزر

بینی ،مقلد بودن ،جهل ،تر  ،شرارت ،محبت ،کینه و یا جلـوگیری از

آسیبهای احتمالی از سوی پادشاهان به نگار

تاریخی فرمایشـی و نقـل روایـات دروغ و

ناصحیح و صرفان ثبت حواد و مسایل سیاسی و نظامی اکتفا کردهاند؛ زیرا چنانکه بیرونـی
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مینویسد« :در عادت جاری مردمان ،خبر دادن از هر شیء ممکنالوجود ،بیگمـان احتمـال
صد ،و کـ ب وجـود دارد ،زیـرا روحیـه و اخالقیـات خبردهنـدگان بـا یکـدیگر متفـاوت
است» .در حالی که او به واسط تسلط بر زبانهای مختلف نه تنها از منابع دسـت اولـی بهـره
برده که مورخان دیگر قادر به استفاده از آنها نبودهاند؛ بلکه با بهرهگیری از مشاهدات عینـی
و تحقیقات میـدانی ،شـنیده هـا ،تـواریخ عمـومی و کتـب آسـمانی و ...کوشـیده اطالعـاتی
صحیح و علمی ثبت کند ،گرچه کاری دشوار بوده است .او در مقدم آثارالباقیه مینویسد:
«دست یافتن به علم صحیح کاری بس دشوار است؛ زیرا در اخبارو احادیث اباطیل فراوانـی
راه یافته است؛ لکن این اباطیل همه در حد امتناع نیستند و به آسانی نمیتوان آنها را مـردود
شمارد ،زیرا بسیاری از آنها در شرایط و زمانهای دیگر امکان صحت دارند».
در مقدم تحقیق ماللهند نیـز «راسـتگـویی و حـقگـویی را از برتـرین انـواع شـجاعت
برشمرده است»( .همان ،1362 ،ص  )2بنابراین ،در میان اخبار و اطالعاتی که بـه دلیـل بعـد
زمان به دروغ و افسانه آمیخته بوده ،ناگزیر به کتابی معتبر یا خبری کـه احتمـال صـحت در
آن بیشـــتر اســـت اعتمـــاد کـــرده و تـــا انـــدازهای کـــه توانســـته ،آن را اصـــالم نمـــوده
است(.همان ،1363،ص  )155از اینرو ،باید گفـت بیرونـی بـرخالف دیگـر تـاریخنگـاران
عصر خود در مطالعات تاریخی خوی

با توجه به تسلطی که بر شـاخههـای مختلـف علـوم

داشته در تاریخنگاری خود با تکیه بر معیارهای عقلی ابتدا با تردید ،دقت و رفاندیشی بـه
دادههای تاریخی نگریسته و بعد با مقایسه روایتهای تاریخی و بررسی صحت و سقم آنهـا
و یافتن نکات موافـق و تشـابهات در حـد تـوان ،امکـان حقیقـت را از دروغ و راسـتی را از
توهمات در پهوه های خود بیرون کشیده و در تصحیح آنها کوشیده تا از ایـن طریـق بـه
حقیقت و یقین برسد .رو

و رویکرد او در مطالعات تاریخی و تاریخنگاریا

در دو اثـر

برجست او یعنی آثارالباقیه و تحقیق ماللهند مشهود است که چگونه جانب افراب و تفریط را
رها کرده و راه اعتدال پی

گرفته است .برای نمونه در مورد ماههای ایرانی اشاره مـیکنـد

که آنچه را بر آن اعتماد دارد ،یکر میکند و آنچـه را کـه معتبـر نیسـت ،رهـا مـیسـازد.
(همان ،1363 ،ص )68
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یا در مورد پادشاهان ایران مینویسد« :ایرانیان را در بخ

اول از سه بخ

تـاریخ خـود

از اخبار ملوک و اعمار مردم گ شته و کارهای ایشان حکایتهـا و افسـانههـایی اسـت کـه
عقلی آنها را نمیپ یرد و گو

از شنیدن آن ابا دارد؛ ولی مقصد ما در اینجا آن اسـت کـه

تواریخ را به دسـت آوریـم ،نـه آنکـه آن گفتـههـا را انتقـاد کنـیم .مـن آنچـه را موبـدان و
دانشمندان ایران گفتهاند ،جمع میکنم و به هیئت جداول پی

در جداول قرار میدهم و بـه

نامهای ایشان القابی را که داشتند ،ملحـق مـیکـنم ،زیـرا فقـط پادشـاهان ایـران بودنـد کـه
هریک لقبی خاص داشتند»( .همان ،1363 ،ص )142
هم چنین او با آگاهی رف در علوم مختلف خصوصان جغرافیا ،عوامـل طبیعـی و انسـانی
را در جریانات تاریخی و تاریخنگاری میشناخت و به دنبال رابط علت و معلولی بوده و بـه
چرایی بسیاری از مسایل تاریخی پاسخ داده است .از آن جمله میتوان به چرایـی مخـدو
بودن تاریخ اشکانیان اشاره کرد که علل آن را ناشی از نابسامانی و آشفتگی جامعـ ایـران و
غفلت ایرانیان ،عدم تمرکز سیاسی در عصر اشکانیان و سوزانده شدن کتب ایرانیـان توسـط
اسکندر مقدونی برمیشمرد( .همان ،1363 ،ص )171
 .3بهرهگیری از مشاهدۀ عینی:

بیرونی خود به عنوان یک مورخ از طریق مشاهدة نزدیک رویدادها یا حیـات اجتمـاعی
و فرهنگی ملل دیگر به تاریخنگاری پرداختـه اسـت .از ایـنرو بایـد گفـت مشـاهدهگرایـی
معیار اصلی سـنج

و اعتبـار روایـات تـاریخی در تـاریخنگـاری او بـه شـمار مـیرود و از

جایگاه ویههای برخوردار است؛ زیرا در مقدم کتاب تحقیق ماللهند دقیقترین و جامعترین
تعریف از «مشاهده» را که رکن اساسی رو

استقرایی در پهوه های طبیعـی و اجتمـاعی

است به دست میدهد« :این سخن راست گفتهاند که «خبـر چـون عیـان نیسـت» از آن روی
که عیان اندریافت دیدة بیننده است ،مر یات دیده را در زمان وجـود و مکـان حصـول آن».
(همان ،1363 ،ص  )1و در مقدم آثارالباقیه مینویسد« :نزدیکترین سببی که مرا به آنچه
از من پرسیدهاند ،می رساند شناسایی اخبار امم سالفه و تواریخ قرون گ شـته اسـت و بیشـتر
این احوال عادات و اصولی است که از ایشان و نوامیس ایشان باقی مانـده و ایـن کـار از راه
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استدالل به معقوالت و قیا

معقول به محسو

نمیتـوان دانسـت و منتهـا راه موجـود ایـن

است که از اهل کتـب و ملـل و اصـحاب آراء و نحـل کـه ایـنگونـه تـواریخ مـورد اسـتناد
آنهاست ،تقلید و پیروی کنیم و آنچه آنان برای خود مبنا قرار دادهاند ،ما نیز چنین کنـیم و
پس از آنکه فکر خود را از عوامل زیانآوری که بدان معتاد شده ،از قبیـل تعصـب و غلبـه
پیروی از هوا و ریاست طلبی که سبب هالک بسیاری از مردم و مانع دیـدار حـق و حقیقـت
است ،پاک ساختیم باید آراء و گفتههای ایشان را در اثبات این مقصود به یکدیگر بسنجیم.
این رو

بهترین راهی است که ما را به حقیقت و مقصود مـیرسـاند و نیرومنـدترین یـاری

است که شبهه و تردید را از ما دور میسازد .چه ،جز ایـن راه دیگـری نیسـت کـه مـار ا بـه
حقیقت مقصود برساند .اگرچه در این راه بسیار کوش

کرده و سختیهـای بسـیار کشـیده

باشیم»( .همان ،1363 ،ص ز ،د) بنابراین میتوان گفـت او بـا اسـتفاده از رو

مشـاهده بـه

تحریر کتاب تحقیق ماللهند پرداخته است .او طی اقامت چندساله در هنـد و آمـوختن زبـان
سانسکریت و برقراری ارتباب مستقیم با علما و اندیشـمندان و مـردم عـادی هنـد بـه ثبـت و
توصیف جامعه هند پرداخته و به دیگر کالم مطالعات مردمشناسی را در قرن چهارم هجـری
انجام داده ،آن هم زمانی که به صورت امروزی آن مطرم نبوده اسـت .در واقـع بیرونـی بـا
دیدی کارکردی مسایل را بررسی و بیان کرده است.
 .4رعایت امانتداری و عدم جانبداری ،تعصب ،پیشداوری و شهرتطلبی:

بیرونی تنها عالم مسلمان است که در تحقیقات خود همواره رعایت بیطرفی را کـرده و
به دور از هرگونه جانبداری ،تعصب و تمایالت شخصی به تحقیق و پهوه

دربـارة عقایـد

و افکار دینی ،آداب و رسوم و مسایل اجتماعی و فرهنگی ملل دیگر بهویـهه هنـدیان نـه بـه
قصد عیبجویی یا رد عقاید آنان ،بلکه معرفی و شناساندن آنهـا کـرده اسـت .چنـانکـه در
تحقیق ماللهند مینویسد« :این کتاب برهان و جدل نیست...؛ بلکه این کتاب حکایت اسـت.
پس کالم هندیان را به همان نحو که خودشان اعتقاد دارند ،نقل میکنم»([ .همـان1958 ،م،
ص  )5در واقع او با ارباب م اهب از مسلمان ،یهود ،نصاری ،صابئین ،مانویه ،بوداییـان هنـد
و غیره ،خاصه با طبق علما و دانشـمندان ایشـان مجالسـت ،معاشـرت و مـ اکرات علمـی و
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م هبی کرده و با شفقت ،مهربانی ،خلوص نیت و مـدارا بـا هـر گـروه و هـر طبقـهای رفتـار
میکردکه هم طوایف ،حتی هندوان و برهمنان که به خوی جبلی در مکتوم داشتن علوم و
عقاید خوی

از بیگانگان اهتمام مؤکد و سعی بلیـغ مـیورزیدنـد ،اسـرار علمـی و مـ هبی

خود را بدون پردهپوشی و کتمان پی

او فا میکردند .بیرونی در کتـاب تحقیـق ماللهنـد

نیز فصلی را به ظهور م اهب و مقایس آنها با یکدیگر اختصاص داده است( .همـایی،1352،
 )66همچنین «در میان اصحاب مقاالت ،کسی را که بـیمیـل بـه سـویی یـا مـداهنتی ،قصـد
حکایت محض داشته باشد ،جز ابوالعبا

ایرانشهری را ،که به هیچ دینی از ادیان نبود و بـل

خود سخنی سـاخته بـود کـه بـدان مـیخوانـد» کسـی را سـتای

نکـرده اسـت( .ابوریحـان

بیرونی ،1362،ص)4
 .0استفاده از تقویم و گاهشماری:

بیرونی مردی اهل علم ،ریاضیدان و محقق است بـه همـین جهـت در تـاریخنویسـی بـه
تعیین زمانها ،تنظیم سالها و تحقیق در آنچه با هیئت و نجوم و گرد

ماه و سال بسـتگی

داشته ،توجه نموده و تنها به نقل وقـایع اکتفـاده نکـرده اسـت؛ بنـابراین ،در بررسـی و ارائـ
یافتههای علمی خود در تحریـر کتـاب آثارالباقیـه و تحقیـق ماللهنـد از رو

ریاضـی یعنـی

ترسیم جداول ،ارائه آمار و ارقام بهره برده و حجم گسـتردهای را بـه مسـایل گاهشـماری و
تاریخنگاری ،ریاضـی ،نجـوم و جغرافیـا و بیـان تـاریخهـای اقـوام مختلـف ماننـد عبرانـی ،
زردشتی و اسالمی ،جشن هـای دینـی اقـوام مختلـف اختصـاص داده اسـت( .آزاد ارمکـی،
 ،1376ص  )251هــمچنــین اطالعــاتی مثــل اســامی پادشــاهان هخامنشــی و سلســلههــای
فرمانروایان و حکمرانان روم و یونان به دست داده است .هدف او از گزین

چنـین روشـی

در مطالعات تاریخی چنانکه خود مینویسد ،برطرف نمودن نیـاز مخاطبـان و جلـوگیری از
رجوع آنها به منابع غیرموثق و شفاف در این زمینه است« .یکی از ادبا از تواریخی کـه ملـل
به کار می بندند و اختالفاتی که در اصول مبادی آنهاست و فروع که شهور و سالیان است و
عللی که باعث اختالف شده و سایر اعیاد و ایام مشهور که هریک از برخی از امم اسـتعمال
کنند ،از من خواست که این مسایل را به بیان واضحی کـه قابـل فهـم باشـد ،بـرای او شـرم
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از یکیـک اهـل ایـن کتـب بـینیـاز

کند»( .ابوریحان بیرونی ،1363 ،ص )2
به اعتقاد بیرونی تقویم و گاهشماری در تاریخنگاری حائز اهمیـت فراوانـی اسـت؛ زیـرا
ظهور پیامبران یا بر تخت نشستن پادشاهان در کتب تاریخی مختلف یکر شده و با مقایسه و
تطبیق تقویمهای گوناگون میتوان کاستیها و نقکها را آشکار و برطرف کرد.
بنابراین اگر به قول اکبر داناسرشت« :آثارالباقیه و اطالعات بیرونی را با شرایط و زمان و
مکان او بسنجیم ،در اعجاب خواهیم ماند ،بهخصوص که تـاریخ را بـا مغـز ریاضـی تحلیـل
کرده و روی همین سجیه ریاضیدانی اوست که تمام سنوات و وقایع را که در کتـب پـی
از اوست ،جدول ساخته و در برخی موارد اعداد را به حروف ابجد نیز تحویـل کـرده تـا از
اشتباه مصون بماند»( .همان ،ص بیست و نه) بیرونی در فصل ششم آثارالباقیه کوتاهترین راه
و آشکارترین طریق ایام پادشاهی ملوک گ شته را بیان کرده است .برای نمونه از آنجا که
میان گفته های اهل کتاب (یهود و نصاری) دربارة تاریخ آدم ابوالبشـر و پسـران او اخـتالف
بوده ،برای احاط آسان بر آن ،میان قول یهود و نصاری را جمع کـرده تـا مـوازی یکـدیگر
شوند و این تواریخ را در جدولهایی جای داده است؛ (همان ،1363 ،ص  )118بنـابراین بـا
جداول و کارهای نجومی که انجام داده ،توانسته معلومات ارزندهای را دربارة اعیاد ،ایـام و
تواریخ مربوب به ایران و اقوام مختلف زنده نگه دارد و اهمیت کار خود را از نظر مطالعـات
ایرانی نمایان سازد.
 .1رویکرد اجتماعی:
بیرونی مورخی است که برخالف تـاریخنگـاران عصـر خـود از ثبـت مسـایل سیاسـی و
نظامی فاصله گرفته و به تاریخ اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و بهویهه هندیان توجه کـرده
است .از این رو به معرفـی ملـل و پیـروان ادیـان دیگـر ،احکـام مـ هبی ،مقدسـات ،آداب و
رسوم ،اعیاد ملی و م هبی آنها پرداخته است .به دیگر کالم ،او کوشیده است بدون تعصب
و پی داوری اقوام ،اقلیتها و پیروان ادیان دیگر را معرفی کنـد و بشناسـاند .در واقـع او از
انجام این کار قصد انتفـاع مـادی نداشـته ،بلکـه انگیـزة او عشـق مفـرب بـه علـم و دانـ

و

ابوریحان بیرونی؛ تاریخ و تاریخنگاری

11

رسانیدن فایدة علمی به سایر مردم و نسلهای آینده بوده است( .آیرنـو  ،1352 ،ص )26
برای نمونه در کتاب آثارالباقیه خود توجه و اهتمام خاصی به شرم و بسط مسایل مربوب بـه
تاریخ و فرهنگ ایران دارد که تـواریخ عمـومی کمتـر بـدانهـا اشـاره کـردهاند.گزارشـات
ارزندهای دربارة حرانیـان و صـابئین( ،بیرونـی ،1363 ،ص  514ــ  )517مـانی و پیـروان

و

انجیل مانویان (همان ،ص  311ـ  )318به دست میدهد .همچنین به جهت آنکه چنـد سـال
از عمر خود را در هندوستان گ رانیده ،با فرهنگ ،علوم ،ادبیـات ،تـاریخ و جغرافیـای هنـد
آشنا شده و با آموختن زبان سانسکریت برخـی از کتـب هنـدی را ترجمـه کـرده و تحقیـق
عمیق و رفی دربارة علوم هندی ،اقوال و آراء ایشان انجـام داده .کتـاب تحقیـق ماللهنـد او
حاوی اطالعات گرانبهایی در حوزة آداب و رسـوم ،جشـنهـا ،مراسـم محلـی و مـ هبی و
مطالعات مردمشناسی است .بیرونی علل ناشناخته ماندن آداب و رسوم و فرهنگ هنـدیان را
نزد ملل دیگـر ناشـی از خـودبزر بینـی و بسـتهبـودن فرهنـگ آنهـا مـیدانـد و چنـانکـه
مینویسد« :اهل هند خود را از همگان برتـر دانسـته و معتقدنـد در روی کـرة زمـین اصـل و
اسا

همه چیز ما ،اعم از زمین ،پادشاهی ،دین ،علم و بشر همان است که نزد آنان اسـت و

از هر جهت افضل دیگران هستند ...بهگونهای که اگر به عنوان مثال سخن از وجود دان
دانشمندی در خراسان و فار

و

به میان آورده شود ،نپ یرفته و گویندة آن را جاهـل و نـادان

دانسته و سخن او را تصدیق نمیکنند»( .همان ،1362 ،ص )9
یا دربارة ازدواز هنـدیان مـینویسـد« :ازدواز در سـنین پـایین انجـام مـیشـود و تعـداد
زنهایی که افراد هریـک از طبقـات هنـد مـیتواننـد اختیـار کننـد ،متفـاوت اسـت .در نـزد
هندوان جز مر

هیچ چیز باعث جـدایی میـان زن و مـرد نمـیشـود .بیرونـی خصوصـیات

اخالقی و قواعد ار  ،مجازات و چند همسری را در میـان چهـار طبقـه هنـد یعنـی براهمـه،
کشتر ،بی

و شودر را بیان میکند .برای نمونـه مـینویسـد چـون چنـدزنی در میـان طبقـ

برهمنان مجاز است ،اگر مردی چند زن دارد؛ اما یکی از آنها بمیرد ،او میتواند و حق دارد
زن دیگری را به عقد ازدواز خود درآورد .اما اگر شوهر فـوت کنـد ،زنـان او حـق ازدواز
ندارند و باید تا آخر عمر بیوه بمانند یا سوزانده شوند( .همان ،ص  471ـ )469
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به اعتقاد بیرونی عقاید دینی مردم هنـد بـا مسـلمانان بسـیار تفـاوت دارد و مایـ جـدایی
ایرانیان از هندیان در سه عامل :زبان ،دین و اجتماع است .به اعتقاد بیرونی هندیان در آداب
و رسوم خود با دیگران تفاوت زیادی دارند؛ بهطوری که فرزندان خود را از غیرهندیهـا و
هیأت ظاهری و نحوة لبا

پوشیدن دیگران میترسانند و اجازة معاشرت نمیدهند .بیرونـی

جامع هند را از نظر اعتقادات به دو گروه عوام و خواص تقسیم میکنـد و معتقـد اسـت در
میان آنان تعداد افراد خواص اندک است که گرای

به امور عقلی و عبـادت خـدای یگانـه

دارند.
 .1رویکرد انتقادی:
انتقادهــای ابوریحــان بیرونــی تنــد اســت و از همــین روســت کــه شــاید مــورد توجــه
شرمحالنویسان نباشد .مثالن ابنخلکان هیچ یادی از او نمـیکنـد .بیرونـی از اعمـال خلفـای
بنی عبا

و پادشاهان ایرانی و عرب معاصر یـا قبـل از خـود کـه باعـث تضـعیف حکومـت

شدهاند ،انتقاد کرده است .برای نمونه دربارة خلفای بنیعبا

مینویسد« :چون ایشان اعوان

خود را به القاب دروغین ملقـب سـاختند و فرقـی میـان دوسـت و دشـمن خـود نگ اشـتند،
دولت و سلطنت آنان ضایع گشت و چون در دادن القاب افراب کردند ،احتیـاز یافتنـد کـه
برای حاضران در خدمت و در دربار خود فرقی و تمیزی قائل شوند .این بود که به آنهـا دو
لقب دادند و چون این خبر شهرت یافت ،آنان که از حضور غایب بودنـد ،مایـل شـدند کـه
مانند دست پیشین دو لقب داشته باشند و با آوردن واسطهها و ب ل مـال یـک لقـب دیگـر از
خلیفه میگرفته و این دسته هم دارای لقب شدند ،باز این بود که یک لقب دیگـر بـه ایشـان
دادند تا دارای سه لقـب شـوند و لقـب شاهنشـاهی را بـه ایـن القـاب افزودنـد تـا آنکـه بـه
اندازهای تکلف و ثقالت در این اسما پیدا شد که شخک پی

از تلفظ و یکر ایـن نـامهـا از

طول آن خسته میشود»( .همان ،1363 ،ص )214
یا در جای دیگر در مورد القاب دروغین بـه وزرا مـینویسـد «:از همـین قـرار بـود حـال
وزیران عباسی که به «ایواء» ملقب میشـدند ،ماننـد یوالیمینـین ،یوالکفـایتین ،یوالسـیفین و
یوالقلمین .آل بویه نیز از خلفا پیروی میکردنـد و در دروغ افـراب مـیورزیدنـد و وزیـران

ابوریحان بیرونی؛ تاریخ و تاریخنگاری
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خود را «کافی الکفاة»« ،الکافی االوحد» و « اوحـد الکفـاة» مـینامیدنـد( .همـان ،1363 ،ص
)216
یا دربارة نسبسازی معتقد است ،شاهان و امیران و بزرگان ایران برای جلـب تحسـین از
برای خویشتن و کسب نام نیک ،سلسله نسب خود را به اصلی شریف میرساندند .چنانکـه
برای عبدالرزا ،طوسی در شاهنامه نسبی ساختهاند و او را بـه منـوچهر نسـب دادهانـد .چنـان
که برای آل بویه ساختهاند و ابواسحق ابراهیم بن هالل صابی در کتاب خود تاز نسب بویـه
بن فناخسرو را به بهرام گور میرساند( .همان ،1363 ،ص 62ـ)61
بیرونی همچنین از نویسندگان و دانشمندانی چون حمزه اصفهانی علیرغم آنکه مطالبی
از آثار

نقل میکند ،هم راه انتقـاد پیمـوده اسـت( .همـان ،1363 ،ص  )148،163،531یـا

کتاب تفصیل العرب علی العجم ابن قتیب دینوری را مورد نقد قرار داده است ،تـا آنجـا کـه
سخت بر او میتازد و او را به سبب نادانی ،غرضرانی ،بیانصـافی و نـاحقگـویی نکـوه
مـیکنـد( .همـایی ،1352 ،ص  )68هـمچنـین طایفـ معتزلـه را بـه مغالطـه و سفسـطهکـاری
می شناخت و ابوهاشم رئیس آن فرقه را که نادانسته بر کتـاب السـماء و العـالم ارسـطو رد و
اعتراض نوشته بود ،به باد انتقاد و سخریه و فسو

میگرفت( .همان ،ص )65

نتیجه
رو

تاریخنگاری ابوریحان بر دو مسأله عقلگرایی و تجربهمحـوری مبتنـی و اسـتوار

است .بر این اسا

در مطالعات تاریخی و تاریخنگاری خود با توجـه بـه احاطـه بـر علـوم و

زبانهای مختلف و استفاده از منابع معتبر و دست اول ،نگاهی تحلیلی ،انتقـادی و اسـتداللی
داشته است .در این راستا به نقد مورخان و بهرهگیری آنان از روایات دروغ و ناصـحیح چـه
سهوی و چه عمدی پرداخته و وظیف آنـان را در ثبـت و نگـار

تـاریخ سـنگین مـیدانـد.

بیشترین انتقاد او متوجه تاریخ نگاری ایرانیـان اسـت کـه تـاریخ ملـوک ایرانـی را بـه جهـت
بزر نمایی مملو از حکایات و افسانهها نگاشتهاند.

حکمتنامۀ مفاخر
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بیرونی در میان مورخان عصر خود اوالن تکمیلکنندة مطالعـات گ شـتگان قبـل از خـود
است؛ ولی به همین سطح اکتفا نمیکند ،بلکه دامن وسیع و پرمفهوم هندشناسـی را ابـداع و
رواز میدهد .از این منظر ،او پیشگام مطالعات در زمین مردمشناسی و مطالعات هندشناسـی
اســت .او در شناســاندن آداب و رســوم و فرهنــگ هنــدیان بــدون هــیچ تعصــب دینــی و
پی داوری کوشیده است .او در آثارالباقیه از مانی ،مزدک ،ابنمقفع و حالز و اسـماعیلیان
سخن گفته و علی رغم ارتباب با پادشـاهان و دربـار غزنویـان کـه مـدافع اهـل سـنت بودنـد،

م هب شیعه و تمایالت شیعی خود را نادیده نگرفته است؛ اما چنـانکـه در کتـاب الجمـاهر
نوشته همواره میکوشیده ،از درگیرهای فرقهای در آثار خود دوری کند.
در پایان باید گفت چنین توجهی به بین

مطالعات ابوریحان بیرونی نشان میدهد که او

وسعت یهنی معناداری در توصیف و تحلیل یافتههـای علمـی خـوی
خود از ارز

معنایی خاصی برخوردار است.

داشـته کـه در سـطح
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مقدمه
بدون تردید یکی از مهمترین شاخک های فرهنگـی هـر جامعـه ،وجـود دانشـمندانی بـا
نق

ملی یا فراملی در تعمیق و تداوم فرهنگی آن جامعه است .ابوریحان بیرونی جغرافیدان

برجسته ایرانی که محمود غزنوی از ایشان با نام «سلطان علم» یاد میکند ،به راستی یکـی از
این اسوه هـا اسـت کـه بـه گفتـه زاخـائو بـزر تـرین خردمنـد متفکـری اسـت کـه تـاریخ
میشناسد .بحثهای مقایسهای ابوریحان بیرونـی نشـانگر وسـعت اطالعـات وی در مسـایل
گوناگون است .او برای آشنایی با پدیده یا افکاری که در تمدنهای مختلف جاری بـود،
از نقل با واسطه امتناع و سعی میکرد از منابع بیواسـطه بهـره بگیردکـه همـین امـر سـبب
میشد به یادگیری زبـانهـای مختلـف همـت گمـارد .از همـین رو کـارادو ،ابوریحـان را
نکته سنج ،تیزبین و دارای فکر موشکافانه و ناف دانسته و ماهیت و پختگی فکر او را ماننـد
متفکران کنونی میداند .به عبارتی می توان ادعا کرد که ابوریحان نخستین کسی بـود کـه
رو

متکامل برای پهوه

در علوم انسانی را ابتکار کرده و آنجا که در تحقیقات علمی

اقتضا میکند ،از رو ها و گونههای مختلف برهانی همچون اسـتدالل عقالنـی و اسـتقرا
بهره میجوید.
بیرونی چونان سردمدار و پیشرو جغرافیای نوین ،از رهگ ر پهوه ها ،آزمون و خطاها
و سفرهای بسیار ،مجموعهای از آثار را گردآورده است کـه امـروز بـه جـر ت مـیتـوان از
جایگاهی یگانه و منحصر بهفرد برای او نام برد .گویی به استعاره میتـوان کنیـه «بیرونـی» را
تعبیر به مفهومی واقعی و برازنده سیره علمی و عملی ایشان دانست که از خـود بیـرون مـیرود
و به کشف جهان پیرامون هم در عرصه عین و هم در عرصه یهن میپـردازد .رسـم و شـیوهای
که برخاسته از یهنیت حکمی و فلسفی بوده و در سرلوحه پهوه

علمی خـود ـ زگهـواره تـا
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گور ـ طلب علم را حتی تا دوردستترین نقاب ضروری میدارد« :اطلبوا العلم ولو بالصین».
از این رو میتوان ادعا کرد وی جزء اولین کسانی است که همانند دان
را بررسی کرده و تجربه و بررسی را در این رشته پایه گ ارده و اسا

امـروزی ،جغرافیـا
علم طبیعی را بر پای

ریاضی بنا نهاده است .دانشنامه علوم چاپ مسکو نیز ابوریحـان را دانشـمند قـرون و اعصـار
خوانــده اســت و نــام وی در بســیاری از کشــورها بــر در دانشــگاهها ،دانشــکدههــا و تــاالر
کتابخانهها نهاده شده و لقب استاد جاوید به او دادهاند.
در جغرافیا ،بدون شک بیرونی را باید یکی از بزر ترین دانشمندان جغرافیـای سراسـر
زمانها به شمار آورد .خدمت وی به جغرافیا در زمینههای گوناگون قابل مشاهده اسـت .بـه
طــوریکــه جنبـ ریاضــی ایــن دان ـ

را توســعه داد و بــا صــحت قابــل تــوجهی مختصــات

جغرافیایی تعـدادی از امکنـه را انـدازه گرفـت .توصـیف وی از هندوسـتان اثـر جغرافیـایی
بزرگی است که اهمیت زیادی دارد .پیدای

چشمههـای طبیعـی و چـاههـای آرتـزین را از

روی قوانین ایستابشناسی (هیدروستاتیک) توضیح داد .همـو بـود کـه متوجـه شـد درة سـند
محتمالن بستر دریایی قدیمی بوده که رفتهرفته با رسوبات پر شده اسـت( .ابوریحـان بیرونـی،
 ،1352ص )24
بیرونــی در ارائـ نظــرات جغرافیــایی خــود بیشــتر رهــرو آراء و دیــدگاهها و رو هــای
دانشمندان یونانی مثـل مـارینو

صـوری ،تئـون اسـکندرانی و بـه طـور ویـهه بطلمیـو

و

همچنین ابرخک و اراتوستنس بود .وی عالوه بر تأثیرپ یری از دانشمندان یونانی ،از دانـ
جغرافیایی هندوان ،ایرانیان قدیم و به طور خاص جغرافیانگاران و سیاحان پـی

از خـود در

دورة اسالمی مانند ابن خرداد به ،قدامه بـن جعفـر ،یعقـوبی ،ابـن فقیـه و مسـعودی نیـز بهـره
گرفته بود.
ابوریحــان بیرونــی در ارائــه آراء جغرافیــایی دانشــمندان بعــد از خــود نیــز تـأثیر زیــادی
گ اشت که از مهمترین آنهـا مـیتـوان بـه آراء یـاقوت حمـوی در کتـاب البلـدان؛ زکریـا
قزوینی در ترجم آثار البالد و اخبار العباد که به قلم محمد مـراد بـن عبـدالرحمان نگـار
شده است؛ اسماعیل بن علی ابوالفداء در کتاب تقویم البلدان؛ احمـد بـن علـی مقریـزی در
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کتاب الخطط المقریزیه؛ عبداهلل بن لطف اهلل حافظ ابرو در کتـاب جغرافیـای حـافظ ابـرو و
عبدالعلی بن محمد بیرجندی در رساله ابعاد و اجرام اشاره کرد .تقسیمبندی علـوم در سـنت
فلسفی یونانی و بسط آن در میان فیلسوفان مسلمان از اهمیت بهسزایی برخوردار بوده اسـت.
ابوریحان بیرونی نیز در ادام این روند علوم را در سه طبقه کلی تقسیم میکند:
 .1علوم طبیعی مانند جغرافیا ،معدنشناسی ،گوهرشناسی و طب؛
 .2علوم ریاضی از قبیل نجوم ،حساب و هندسه؛
 .3علوم انسانی همچون آرای ادیان و م اهب ،ادبیات ،تاریخ و عقاید.
الزم به یکر است که طبقهبندی علوم و حوزة دانشی آنها در قرنهای بعد دچار تغییـر و
تحول شده است ،همچنان که جغرافیا از نگاه صرف به موضوعات طبیعی و هیئـت و نجـوم
درآمده و موضوعات و مسایل جامع انسانی نیز بخ
در همین راستا این دانشمند بزر

عمدهای از این علم بشری شده است.

نه تنها در جغرافیـا و گـاهشناسـی از رو

مشـاهده و

تجربه استفاده میکند؛ بلکه از طریق مشاهده به سنن ،عقاید ،ادبیات و دیگر وجـوه زنـدگی
و رفتارهای جوامع انسانی میپـردازد و مطالعـات و کشـفیات خـود را در طـرم نظریـههـای
ابداعی خود بیـان مـیدارد .در زمینـ جغرافیـای ریاضـی نیـز ،بیرونـی ابـداعاتی داشـت کـه
میتوان به آنها اشاره کرد:
مهمترین آرای بیرونی در این باب دربارة احتساب طول و عرض جغرافیایی شهرهاسـت
که رو های مورد نظر خود را در کتاب تحدید و قانون مسعودی بیان میکند .در این بـاره
برگرن ،وی را دنبالهرو پاپو

اسکندرانی مـیشـمارد کـه توانسـت رو

وی را کـاربردی

کند .او در کتاب تحدید با همکاری ابوالوفا بوزجانی توانسته با استفاده از خسوف اخـتالف
طول جغرافیایی بغداد و شهر خوارزم قدیم را به دست آورد.
بیرونی برای نمایاندن عوارض و موقعیت هـای مختلـف جغرافیـایی زمـین ،مفصـلتـر از
دانشمندان قبل از خود از جمله مقدسی در استفاده از رنگهای مختلف اشاره کـرده اسـت.
عالوه بر این موارد ،به دست آوردن خط نصفالنهار بـر روی زمـین ،توضـیح و نقـد رو
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پیشینیان برای به دست آوردن نیمقطر و محـیط کـره زمـین پرداختـه و رو هـای مـوردنظر
خود را شرم داده است.
چنانچه بخواهیم همه آثار بیرونی را بررسی کنیم ،بایستی چندین اثر در زمینه آثـار وی
تألیف گردد ،از این رو در اینجا به صورت بسیار مختصر و گ را به اندیشههـای جغرافیـایی
او اشاراتی میکنیم.
مهمترین آثار ابوریحان بیرونی در حوزه جغرافیا
 اآلثار الباقیۀ عن قرون الخالیۀ :کتـابی بـا موضـوع گاهشـماری و شـناخت زمـاناست .فصل اول این کتاب در مورد طول روز و شب و اعتـدالین بحـث مـیکنـد کـه روز و
شب در مدت سال دو مرتبه با هم مساوی میشوند ،یکـی اول بهـار و دیگـری آغـاز پـاییز.
روز هنگامی به منتها درجه طول خود میرسد که آفتاب به منتهای نزدیکـی از قطـب شـمال
برسد و روز زمانی به کوتاهترین اوقات خود میرسد که آفتاب به منتهای دوری قطب شـما
نائل گردد .فصل دوم سالهای گوناگون ،سال خورشیدی ،قمری ،یولیانی و ایرانی و مفهوم
کبیسه را شرم میدهد و مینویسد« :سال ،بازگشت آفتاب است در فلک البرز بـه نقطـهای
که از همان نقطه حرکت کرده و در این مـدت زمـانهـای چهارگانـه را شـامل مـیگـردد».
فصل سوم به تاریخهایی همچون طوفان نـوم ،هجـرت ،تـاریخ عـربهـای جـاهلی ،تـاریخ
خوارزم ،تاریخ یزدگردی و تـاریخ اسـکندر مـیپـردازد؛ فصـل چهـارم بـه افسـانه اسـکندر
یوالقرنین؛ فصل پنجم به گاهشمار یهودی؛ فصل ششم به تاریخ شاهان کهن آشـور ،بابـل و
هخامنشی ،اشکانی و ساسانی؛ فصل هفتم به بحث جامع گاهشمار یهـودی؛ فصـل هشـتم بـه
دین ها ،از جمله صابئیان یا منداییان ،زردشـتیان ،مانویـان و مزدکیـان اختصـاص پیـدا کـرده
است .بیرونی در این کتاب به شرم سه رو

نوآورانـهی خـود در رسـم نقشـه مـیپـردازد.

یکی از رو های او که خود آن را تسطیح استوانی نامیده اسـت ،شـباهت زیـادی بـه رو
تسطیح نیکولوسی دیپاترینو دارد که در سال  1661میالدی منتشر کرد و امروزه نقشههـای
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جغرافیایی موسوم به مرکاتور بـر اسـا
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آن تنظـیم مـیشـود .از نـوآوریهـای دیگـر او در

نقشهکشی ،استفاده جامعتر از گ شتگان در بهکارگیری رنـگهـای گونـاگون بـرای نشـان
دادن ناهمواریها و موقعیت های جغرافیایی زمین است .او در این کتاب رویدادهای سیاسی
و اجتماعی را با شرم تمدنها و آداب و رسوم مـردم درهـم آمیختـه اسـت و بـه بسـیاری از
باورهای همگان دربارة پدیدههای طبیعی اشاره کرده و آنها را از نظر علمی و تجربی مـورد
بررسی قرار داده است .همچنین بیرونی برای اولین بار علت پدید آمدن چاهها و چشمههـا و
چگونگی تشکیل جزر و مد را شرم داده است :آغاز مد هنگامی اسـت کـه مـاه بـه شـر ،و
غرب از افق برسد و آغاز جزر وقتی است که ماه به دایره نصفالنهار و یا نصفالیل برسـد،
باید دانست که مد در نیمه اول ماه قمری قویتر از نیمه ثانی اسـت و آفتـاب را نیـز در ایـن
کار تأثیری است( .ابوریحان بیرونی)1353 ،
 استیعاب الوجوه الممکنه فی صننعۀ االسنطرالب :ایـن کتـاب از نظـر برخـی ازدانشمندان ،مهمترین اثر در تاریخ اخترشناسی و برجستهترین آن در مورد اسـطرالب اسـت
که ضمن معرفی ساختمان اسطرالب معمولی و رو های مختلـف سـاخت و معرفـی انـواع
آن و شیوة کار با آنها ،تحول فنی این ابـزار اخترشناسـی را از دوران یونـان باسـتان تـا سـدة
پنجم هجری بیان میکند .بیرونی همچنین با شناسایی ابزارهای اخترشناسی همانندی کـه تـا
آن زمان مورد استعمال بوده است ،اشاره میکنـد .در واقـع ایـن کتـاب تاریخچـ ابزارهـای
اخترشناسی است .ابوریحـان در ایـن کتـاب بـا صـراحت از گـرد

زمـین بـه دور خـود

صحبت میکند و میگوید:
«از ابوسعید سجزی ،اسطرالبی از نوع واحد و بسط دیدم که از شمالی و جنوبی مرکّـب
نبود و آن را اسطرالب زورقی مینامید و او را به جهت اختراع آن اسطرالب تحسین کردم،
چه اختراع آن متکی بر اصلی است قائم به یات خـود و مبنـی بـر عقیـده مردمـی اسـت کـه
زمین را متحرّک دانسته و حرکت یومی را به زمین نسبت مـیدهنـد و نـه بـه کـره سـماوی.
بدون شک این شبههای اسـت کـه تحلـیل

در نهایـتِ دشـواری و قـولی اسـت کـه رقـع و
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در کمال صعوبت است .مهندسـان و علمـای هیئـت کـه اعتمـاد و اسـتناد ایشـان بـر

خطوب مساحیه(= مدارات و نصف النهارات و استوای فلکی و دائرةالبروز) است ،در نقضِ
این شبهه و رد آن عقیدت بسی ناچیز و تهیدسـت باشـند و هرگـز دفـع آن شـبهه را اقامـت
برهان و تقریر دلیلی نتوانند نمود؛ زیرا چه حرکت یـومی را از زمـین بداننـد و چـه آن را بـه
کره سماوی نسبت دهند ،در هر دو حالت به صناعت آنان زیانی نمیرسد و اگر نقـض ایـن
اعتقاد و تحلیل این شبهه امکان پ یر باشد موکول به ر ی فالسفه طبیعیدان است»( .مینـوی،
)1352
 حکایه االله الموسمومه بالسدس الفخری :بیرونی در این کتاب بـه شـرم و بسـطدو ابزار اخترشناسی که خجندی ساخته بود و جهـت رصـد گـ ر نصـفالنهـاری خورشـید
مورد استفاده قرار میگرفته است ،میپردازد.
 تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن :مهمترین نظرات بیرونـی درباب جغرافیای طبیعی ،در مقدم کتاب تحدیـد بـا عنـاوین زمـان پیـدای

عـالم ،چگـونگی

پدید آمدن الی سطحی زمین ،دورههای مختلف دگردیسی سطح زمین ،پیـدای

دریاهـا و

خشکی ،تبدیل دریاها به خشکی ،تغییر مکان عوارض زمین نقل شده است.
فصول کتاب در مورد گفتار در بیرون آوردن عرض بلد ،گفتـار در بیـرون آوردن میـل
اعظم به صورت مستقل ،گفتار در پیدا کردن عـرض بلـد و میـل کلـی از یکـدیگر ،عـرض
اقلیم ها ،گفتار در شناختن اختالف طول میان شهرها ،گفتـار در بیـرون آوردن مسـافتهـا و
طول و عرضها از یکدیگر ،یافتن جهت قبله و رصـدهای گونـاگون زمـان اعتـدال خریفـی
بحث میکند.
بیرونی در مورد حفر کانال سوئز بـین دریـای سـرخ و مدیترانـه مـینویسـد« :آنگـاه کـه
سرزمین مصر دریا بود ،پادشاهان ایران هنگام چیره شدن بر مصر اندیشـه آن کردنـد کـه از
دریای قلزم به آن گ رگاهی بکنند و زبانه میان دو دریا را از میان بردارند ،تا چنان شود کـه
کشتی بتواند از دریای محیط در باختر به آن بیاید و از آنجا به خاور رود .نخستین کسی کـه
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به این کار برخاست ساسسطراطس پادشاه مصر بود و سپس داریو ( .ابوریحـان بیرونـی،
 ،1352ص )65
یا در قسمت دیگر کتاب تحدید در باب کرویت زمین میگوید« :در مبادی علم هیئـت
ثابت شده که زمین گرد است و در میان جهانی کروی جای دارد و اینکه سنگینیها به نهـاد
و طبع خود از هر سو به مرکز حرکت دارند و از همین جـا کـروی بـودن سـطح آب اثبـات
میشود و چون یرات آب با یکدیگر پیوستگی سخت دارند ،تنها بـه انـدازه مـوزهـا اسـت
که سطح آب از کرویت خارز میشود»( .همان)
در واقع کتاب تحدید چگونگی تعیین مختصات جغرافیایی مکانهـای مختلـف را بیـان
میکند .ضمن اینکه سعی دارد تفاوت طول جغرافیایی بغداد و غزنه را محاسبه و رو هـای
به دست آوردن سوی قبلـه ،عـرض شـهرها و بلنـدی کوههـا را معرفـی کنـد .بیرونـی بـرای
مقایسه شهرها بر اسا

اختالف طول و عرض جغرافیایی میگوید:

« میان دو شهر ناگزیر بر سه گونه است :اول یکی بودن عرض و نابرابر بـودن طـول؛ دوم
یکی بودن طول و نابرابر بودن عرض؛ سوم نابرابر بودن طـول و عـرض هـر دو .برابـر بـودن
طول و عرض هر دو (در دو شهر) ناشدنی است .هر دو شهر که سـمتالـرا هـای آنهـا بـر
نصفالنهار واحد باشد ،با یکدیگر اختالف طول دارند و نیمروز آنها در یک زمان صورت
نمیگیرد؛ اما طلوع و غروب در آن روز که خورشید بـر معـدل النهـار بیـرون رود ،اگـر بـه
سوی شمال باشد ،در شهری که شمالیتر است ،طلوع پی

از شهر دیگر و غـروب پـس از

آن خواهد بود و اگر خورشید به سوی جنوب رود ،طلوع در شـهر شـمالیتـر پـس از شـهر
دیگر و غروب پی

از آن خواهد بود و هر دو شهر که بر یک مدار واقع باشد ،با یکـدیگر

اختالف عرض ندارد و فاصله میان دایرهها نصفالنهار آن دو اندازه اختالف طول میـان آن
دو شهر است و اختالف میان طلوع و غروب در این دو شهر به همین اندازه است .و هـر دو
شهر که نه بر یک دایره نصفالنهار و نه بر یک مدار واقع است ،هـم طـولهـای آنهـا بـاهم
اختالف دارد و هم عرضهای آنها و فاصل میان دو دایره نصفالنهار آنهـا همـان اخـتالف
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طول های آنهاست و اما اختالف در طلوع و غـروب نتیجـهای از ترکیـب اخـتالف طـول بـا
اختالف عرض است( .همان)
بیرونی رو هایی را که جهت یافتن قبله به کار برده ،به شرم زیر بیان داشته است:
«چون بخواهیم جهت قبله را بیابیم ،جیب متمم عرض شـهر خـود را در جیـب اخـتالف
طول آن با مکه ضرب میکنیم و سپس حاصل ضرب را بر جیب کلی تقسیم مـیکنـیم کـه
خارز قسمت جیب عمود است؛ قو

نظیر این جیب را به دست میآوریم و جیب تمام آن

را حساب میکنیم و آنگاه حاصل ضرب جیب عرض شهر خودمان را در جیب کلی بـر آن
تقسیم میکنیم؛ خارز قسمت جیبی است که قو

نظیر آن را مییابیم و تفاضل میـان آن و

عرض مکه را حساب میکنـیم و جیـب تمـام ایـن تفاضـل را در جیـب تمـام عمـود ضـرب
میکنیم؛ حاصل ضرب را بر جیب کلی تقسیم مـیکنـیم و قـو

جیـب بـه دسـت آمـده را

مییابیم و جیب تمام آن را به دست میآوریم؛ حاصل ضـرب جیـب تمـام عـرض مکـه در
جیب اختالف دو طول را بر این جیب تمام قسمت میکنیم .آنچه به دست میآیـد ،جیـب
دوری سمت مکه از خط نصف النهار در شهر ما است که در نمـاز بـه همـان انـدازه از خـط
نصفالنهار منحرف میشویم تا رو به مکه ایستاده باشیم».
راه دیگر در یافتن جهت قبله این است:
« اگر بخواهیم ،جیب تمام تفاضل عـرض شـهر خـود بـا عـرض مکـه را در جیـب کلـی
ضرب و حاصل را بر جیب مستوی و جیب معکو

تفاضل میان طـول شـهر خـود بـا طـول

مکه را در جیب تمام عرض مکه ضرب میکنیم و هر یک از دو حاصل ضرب را جداگانـه
بر جیب کلی تقسیم میکنیم؛ آنچه از جیب مستوی به دست میآیـد ،جیـب قوسـی اسـت
که آن را طـول معـدل مـینـامیم و آنچـه را از جیـب معکـو

بـه دسـت مـیآیـد از قطـر

میکاهیم و باقی مانده را در جیب عـرض شـهر ضـرب و حاصـل را بـر جیـب کلـی تقسـیم
میکنیم و خارز قسمت را محفوظ میداریم.
جیب عرض مکه را در جیب کلی ضرب و حاصل را بر جیـب تمـام عـرض شـهر خـود
تقسیم میکنیم تا عیاری به دست آید که از آن جهت سمت قبله را مییـابیم .چـه اگـر ایـن
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عیار کمتر از محفوظ باشد ،سمت در جنوب خـط اعتـدال اسـت و اگـر بـا آن برابـر باشـد،
سمت بر همین خط است و اگر بیشتر از آن باشد سمت در شمال خط اعتدال است .و بـرای
یافتن اندازه آن ،تفاضل میان محفوظ و عیـار را در خـود
خود

و نیـز جیـب طـول معـدل را در

ضرب میکنیم و حاصل ضرب جیب طول معدل در جیب کلی را بر جـ ر حاصـل

جمــع ایــن دو (مج ـ ور) تقســیم مــیکنــیم کــه خــارز قســمت جیــب بعــد ســمت از خــط
نصف النهارات است در جهت مکه که عیار در جنوب یا شمال (خـط اعتـدال) مـا را بـه آن
رهبری کرده و در نظر گرفتن اینکه مکه در مشر ،شهر ما واقع است یا در مغرب آن».
پس بیرونی جهت یافتن قبله از دو رو

مثلث کروی که متأثر از نوشتههـای بطلمیـو

و نویسندگان قبل از او میباشد و بازنگری رو

حب

حاسب استفاده کرده است.

 التفهیم الوائل صناعۀ التنجیم :التفهیم کتابی آموزشی با موضوع اخترشناسی استکه به دو زبان عربی و فارسی نوشته شده است .فصل نخست آن پیرامون هندسه؛ فصـل دوم
پیرامون عدد و حساب و جبر است؛ در فصل سوم به جغرافیا ،کیهـانشناسـی و اخترشناسـی
میپردازد؛ فصل دیگر در حوزة اصـطرالب و چگـونگی بـه کـار بسـتن آن و فصـل پایـانی
دربارة اصول نظری اخترشناسی است .او در این کتـاب نقشـهای از کـرة زمـین رسـم کـرده
است که ارتباب اقیانو

هند با اقیانو

برخی او را از بنیانگ اران دان

اطلس را برای نخستینبار نشان میدهـد .از ایـن رو،

مسـاحی (نقشـهکشـی) و از پیشـگامان جغرافیـایی ریاضـی

میدانند .بیرونی در این کتاب برای همه اصطالمهای نجـومی کـه در زمـان زیسـت وی بـه
زبان عربی بود ،به فارسی برمیگرداند و در واقع با این عمل راه را بـرای اسـتعمال وا ههـا و
اصطالمهای علمی در زبان فارسـی بـاز مـیکنـد و تـال

دارد تـا موضـوع دشـوار دانـ

اخترشناسی را برای ایرانیانی که با زبان عربی آشنا نبودند ،شرم دهد.
بیرونی در این کتاب اقلیم را به گونه زیر شرم میدهد:
«مردمان این صناعت قسمت کردند آن را که آبادان است از ربع مسکون به هفـت پـاره
از اول و اقلیم نام کردند و هر یک از مشر ،همیگیرد تا به مغرب موازی مر خط اسـتوا را،
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بر آن قانون که فاصله درازترین روز تابستانی میان هر دو اقلیمی پهلوی یکدیگر نیم سـاعت
بود؛ زیرا که گرد

حالها از عرض افتد و طول جز اختالف اول روز و شـب نبـود و ایـن

خود حس را بیقیا

پیدا نیست .پس ساعتهای روز درازترین به میان میـانگین اقلـیمهـا و

آن چهارم است ،چهارده ساعت و نیم باشد و به میان اقلیم نخستین سـیزده و بـه میـان هفـتم
شانزده و ز قبل آنک عرض اقلیمها اندر کتب مخالف یکدیگر یافته هم مـیشـود بـه سـبب
خالف که اندر میل بزر

افتـاد و ز بهـر گونـاگون راههـا کـه انـدر بریـدن جیـب اسـت و

نادانستن شمارگران حق آن را از باطل من خودم شمار کردم و انـدر ایـن جـدول نهـادم بـه
غایت درستی؛ لکن آن مردمان که میان آخر هفت اقلـیمانـد بـه معیشـت سـخت تنـگ و از
مردم رمنـده و مسـتوح

بودنـد و همیشـه اخـتالف آن حـالهـا کـه گفتـیم انـدر اقلـیمهـا

همیافزاید .هر چند سوی شمال پیشتر اندر آیی»( .ابوریحان بیرونی ،1362 ،ص )51
 مقالید علم الهیئه مایحدث فی سطح بسیط الکره :اولین کتاب مشـروم و کامـلدر مورد مثلثات کروی است که نوشته شده است.
 تمهید المستقر لتحقیق معنی الممر :این کتاب پدیدههـای اخترشناسـی گونـاگونیکه برای شرم آنها از وا ة ممر(گ ر) استفاده شده است ،را توضیح مـیدهـد .بـرای نمونـه،
هنگامی که میگوییم سیارهای از سیارة دیگر گ ر میکنـد ،منظـور ایـن اسـت کـه از نظـر
طول سماوی یا عرض سماوی یا فاصل نسبی تا زمین از آن میگ رد.
 قرۀالزیجات :کتاب مرجعی اسـت در رابطـه بـا اخترشناسـی عملـی و شـامل اصـولگاهشماری ،چگونگی مشخک کردن سال و مـاه و روز و سـاعت ،مکـان متوسـط و مکـان
واقعی خورشید و ماه و سیارهها ،عرض جغرافیایی محل ،خورشیدگرفتگی و ماهگرفتگـی و
چگونگی دیدن ماه و سیارهها .همچنین بیرونی در این کتاب رو

تبدیل کـردن گاهشـمار

هندی به گاهشمار هجری ،یزدگردی و یونانی را شرم میدهد.
 تسطیح الصور و تبطیخ الکور :این کتاب چگونگی پیاده کردن شـکلهـای رویکره بر سطح صاف ،رو های رسم کـردن نقشـه و هـمچنـین رو هـای پیشـینیان را بـرای
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تســطیح و نیــز رو

نوآورانــهی خــود را کــه بــا رو

امــروزی تســطیح (رو

یکسان است ،را توضیح مـیدهـد .بیرونـی بـرای نگـار

مرکــاتور)

ایـن کتـاب از آثـار دانشـمندان

گوناگونی بهره گرفته و نظرهای آنان را نقد کرده است .ایشان در رسـاله تسـطیح الصـور و
تبطیخ الکور دربارة چگـونگی تصـویر کـردن کـره بـر صـفحه توضـیح داده کـه عـالوه بـر
طراحی اسطرالب در ترسیم نقشه نیز کاربرد دارد .وی در آثار الباقیه عن القرون الخالیـه ،از
این رو

که آن را تسطیح استوانی نامیده است ،یاد کرده و در استیعاب با یکـر ایـن رو

در کنار دیگـر رو هـای تسـطیح ،در زمینـه اهمیـت تسـطیح در جغرافیـا ،سـتارهشناسـی و
ساخت اسطرالب توضیح داده است .این رساله الهامبخ

دانشمندان زیـادی در ایـن زمینـه

شد ،از جمله فواد سزگین در کتاب خود با عنوان مساهمه الجغرافین العرب و المسلمین فـی
صنع خریطه العالم چند شهر را با استفاده از فاصلههایی که بیرونی برای آنها یکر کـرده ،بـر
روی نقشه نشان داده و همچنین رو

وی را در ترسیم نقشه مورد کنکا

و نقـد قـرار داده

است .وی بیرونـی را نخسـتین دانشـمندی مـیدانـد کـه در تـاریخ علـم جغرافیـای اسـالمی
اختالف طول جغرافیایی غزنه و بغداد را بر اسا

مثلثات کروی و محاسبات نجـومی معـین

کرده است.
 قانون مسعودی :دان نامهای با موضوع اخترشناسی اسـت کـه شـامل یـازده مقالـهمیشود و هر مقاله خود به بابها و فصلهـایی تقسـیم مـیشـود .موضـوع مقالـههـای  1و 2
مفاهیم پای کیهانشناسی و گاهشماری ،مقالههای  3و  4مثلثات مسطح و جدولهای کـاملی
از تابعهای شـناخته شـده ،مقالـ  5مسـاحی و جغرافیـای ریاضـی و جـدولی کـه مختصـات
جغرافیایی سرزمینها را نشان میدهد میباشد .مقال  6و  7پیرامون خورشید و مـاه ،مقالـ 8
دربارة خورشیدگرفتگی ،ماهگرفتگی و دیدن هالل ماه ،مقال  9در مورد ستارهها و مقال 11
پیرامون سیارههاست .مقال پایـانی نیـز عملیـات احکـام نجـوم را بیـان مـیکنـد .ایـن کتـاب
جامعترین نوشت اخترشناسی اسالمی محسوب میشود که به عنوان یکی از مهمتـرین منـابع
درسی نیز استفاده میشده است .همچنین در این کتاب رو

محاسبه شعاع زمین را توضیح
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میدهد .که بر اسا
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آن ،اندازهگیریِ او یک درجه سطح زمین را  58میـل بـهدسـت آورده

است که با توجه به اینکه هر میل عربی  1973٫3متر است ،شـعاعِ زمـین  6561کیلـومتر (بـر
حسبِ واحدهایِ امروزی) به دست می آید که تا حدِ خوبی بـه مقـدارِ صـحیحِ آن نزدیـک
است .او در کتاب قانون مسعودی طول و عرض جغرافیایی بی

از  611نقطه جغرافیـایی را

نوشته است.
بیرونی در رابطه با اندازهگیری قطر و محیط زمین مینویسد« :در سـرزمین هنـد ،کـوهی
را مشرف بر صحرای همواری یافتم که همواری آن همسان همواری سطح دریا بود .بر قلـه
آن محل برخورد ظاهری آسمان با زمین ،یعنی دایره افق را اندازه گرفتم که از خـط مشـر،
و مغرب به اندازه اندکی کمتر از ثلث و ربع درجه ،انحطـاب داشـت و مـن آن را  34دقیقـه
محسوب داشتم .سپس ارتفاع کوه را از طریق رصد کـردن قلـه آن از دو نقطـه الحجـر ایـن
قله ،که بر یک امتداد بودند ،اندازه گرفتم که مساوی ششصد و پنجاه و دو یراع درآمـد ...
و چون حساب کردم ،تقریبان  58میل درآمد و از این جـا بـه درسـتی انـدازهگیـری منجمـان
مأمون اطمینان یافتم».
او در ایــن کتــاب عقیــده گ شــتگان را دربــارة نجــوم بررســی و حرکــت زمــین بــه دور
خورشید را امکانپ یر تصور میکند و بر این اسا

محیط کره زمین را اندازهگیـری کـرده

و نشان میدهد که منطق پدیدههـایی ماننـد شـب و روز را بـا فـرض حرکـت زمـین بـه دور
خورشید ،میتوان شرم داد .از این رو میتوان ادعا داشت که بیرونی اولین دانشـمند مشـر،
است که نظر خود را دربارة حرکت زمین به دور خورشید مطرم میکند.
 تحقیق ماللهند من مقوله مقبوله فیالعقل او مرذوله :بیرونی در مقدم این کتابدشواریهای پهوه

پیرامون هندوستان را سختی زبان سانسکریت و بدگمانی هندیهـا بـه

مسلمانان بیان میدارد .او در فصلهای  2تا  8پیرامون دین و فلسـفه و در فصـلهـا  9و  11و
 11در مورد کاستهای هندی ،قانونهای ازدواز و ساختن بت بحث میکند .فصلهای 12
و 13را به گونههای ادبیات هنـدی (دینـی ،ادبـی و اخترشـناختی) اختصـاص مـیدهـد و در
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فصــلهــای دیگــر خــطهــای هنــدی ،شــطرنج ،جغرافیــا ،خرافــههــا ،افســانههــا ،نظریــههــای
اخترشناسی ،زیارتهـا و آیـینهـای دینـی ،گاهشـماری هنـدی ،جشـنهـا ،روزهداریهـا و
قانونهای دادگستری را موضوع بحث قرار داده و در واقع این کتاب اوضاع این سرزمین از
تاریخ و جغرافیا تا عادات و رسوم و طبقات اجتماعی را شرم میدهد .بیرونی در این کتاب
به چگونگی تعیین نصفالنهار ،فاصله میان شهرها و رو های رصـد مـیپردازنـد و در ایـن
زمینه از ریاضیات بسیار استفاده میکند .به همـین سـبب بـه نقـاب مختلـف هندوسـتان سـفر
کرده و طول و عرض جغرافیایی حدود  11شهر هند را تعیین نموده است .همچنان که خود
مینویسد« :زمان زیادی را در غزنه گ راندم و تعداد زیاد رصدهای ثبت شده بـا رشـتهای از
گ رهای خورشید به نصف النهار شامل آغاز انقالب تابستانی سال  398و مـاهگرفتگـی روز
 31شهریور همان سال را انجام دادم و به رصد اعتدالین و انقالبـین در غزنـه ادامـه دادم کـه
آخرین آنها انقالب زمستانی سال  411بود»( .همان)1353 ،
این کتاب اطالعات جامعی را از موقعیت شهرها در هند بـه دسـت مـیدهـد و موقعیـت
آنها را در مقایسه با شهرهای دیگر شرم میدهد.
بیگمان با تال های بیدریغ بیرونی در نوشتن کتاب ماللهند بـود کـه مغـرب زمـین بـه
شناخت هندوستان دست یافت.
بیرونی از نظرگاه اندیشمندان
با توجه به نق

و جایگاه بیرونی در دنیای علم و بهویهه جغرافیا ،دانشمندان به نام جهان

نیز در مورد ایشان اظهارنظرهایی داشتهاند از جمله:
 کارل ادوارد زاخاو 1از برجستهترین مترجمان آثار جغرافیایی ابوریحان بیرونی که بهترجم اآلثار الباقیه و تحقیق ماللهند پرداخته و در شناسـاندن بیرونـی بـه جهـان غـرب نقـ
چشمگیری داشته است ،پیرامون درستکاری بیرونی در کار پهوه

میگوید:

1. Edward Sachau.

جایگاه اندیشههای ابوریحان بیرونی در توسعه جغرافیا

«وی هم نسبت به شخک خوی
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و هم نسبت به دیگران ،داوری سختگیر است .چـون

خود به حد کمال صاد ،است ،از دیگران نیـز خواسـتار راسـتی و درسـتی اسـت .هـر کجـا
موض وعی را به درستی نفهمیده اسـت ،یـا تنهـا بخشـی از آن را فهمیـده ،خواننـده را از ایـن
مطلب آگاه میکند و یا از خواننده می خواهد کـه نـادانی او را ببخشـد و یـا بـا وجـود عمـر
پنجاه و هشت سالهای که دارد ،وعده میدهد که دنبال مطلب را بگیرد و نتیجهای را کـه بـا
گ شت زمان میگیرد ،منتشر سازد و تو گویی خود را در برابر مردمـان مسـئول مـیدانسـته
است .وی پیوسته حدود معرفت خوی

را به درستی معلوم میکند و با وجودی کـه اطـالع

مختصری از عروض هندی دارد ،آن اندازهی مختصر را نقل میکند و در این کار تابع ایـن
اصل کلی است که خوب نباید فدای بهتر شود و گویا از آن بـیم داشـته اسـت کـه عمـر
کفاف ندهد و نتواند در مسال مورد بحث چنانکه باید استقصای کامل کند .دشمن کسـانی
است که از گفت جمل «نمیدانم» بیم دارند که مبادا به نادانی خود اقرار کـرده باشـند و هـر
وقت با نقصی در راستی و صداقت رو به رو شده ،اظهار خشم و تنفر کرده است».
دانشمندان معاصر ،بیرونی را پایهگ ار علم مساحی و پهوه های مربـوب بـه جغرافیـای
طبیعی وی را مقدم بر کارهای برنهارد وارینو

در قرن هفدهم به شمار مـیآورنـد ،ضـمن

اینکه نوشتههای وی در زمین برخی موضـوعات جغرافیـای طبیعـی پیشـگام بـه شـمار آمـده
است .از این رو سزگین ،بیرونی را نخستین فرد در تاریخ علم جغرافیای اسالمی میداند کـه
اختالف طول جغرافیـایی غزنـه و بغـداد را بـر اسـا

مثلثـات کـروی و محاسـبات نجـومی

مشخک کرده است.
 جورز سارتون 1استاد پیشین دانشگاه هاروارد امریکا:«ابوریحان مردی بود باهو
بزر

سرشار و آگاهیهـای گسـترده رف ،ابوریحـان فیلسـوفی

و ریاضیدان نیرومند است و در دان

زمـان خــوی

جغرافیا سرآمد و از تمامی شاخههـای دانـ

آگــاهی داشـت ...او مــردی پهوهشــگر ،فیلسـوف ،ریاضــیدان ،جغرافیــدان،

1. George Sarton.
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چهرهای با فرهنگ و دارای آگاهیهـای گسـترده بـود کـه از بزرگـان مطالعـات اسـالمی و
ترین دانشمندان جهان بوده است)Sarton, 1951( .

بزر

 -آلدومیلی 1،شر،شنا

ایتالیایی:

«شخصیت بیرونی در حقیقت ما را با فرد سرکشی در جهان علم مواجه میکند که با آن
که چگونگی دانشی او شایست ستای

و بزرگداشت فراوان بوده ،باز هم آنچنان که باید و

شاید بزرگی او به خوبی نشان داده نشده است»)Mieli, 1966( .

 -کارادوو 2پهوهنده دان

اسالمشنا

در متفکران اسالمی:

«اکنون به یک چهرة معنوی و نخستین که پایگاه بلنـد و ویـههای در یادگارهـای علمـی
قرون وسطی دارد ،برمیخوریم و آن بیرونی است .با آنکه از دروة بیرونی سالهـا گ شـته؛
اما اندیشه او هنوز تـازه و جـوان اسـت .دارنـدة ایـن اندیشـههـا ،بـه دانشـمندان روزگـار مـا
نزدیک تر است تـا بـه دانشـمندان زمـان خـود .رو
پهوه

یهنـی و اوز فکـری او هماننـد شـیوة

و پیشرفت دانشمندان امروز است»( .مصاحب)1317 ،

استاد عبدالحمید نیرنوری 3مینویسد:
«ابوریحان به آزادی هر چه تمامتر دربارة امکان گرد

زمین به دور خورشـید صـحبت

میکرد و در پاسخ آنهایی که زمین را ساکن میدانستند و استدالل میکردنـد ...مـیگفـت:
کسانی که زمین را متحرک و خورشـید را سـاکن فـرض مـیکننـد ،گوینـد علـت ایـن کـه
اشیایی که در سطح زمین است ،به فضا پرتاب نمیشود ،این است که قوهای در مرکز زمـین
است که اشیا را به سوی خود جـ ب و در حـین حرکـت زمـین مـانع پرتـاب اشـیا بـه فضـا
می شود ...و این گفته مربوب به صدها سال پی

از نیوتن و داستان ساختگی افتادن سـیب از

درخت و کشف قوة جایبه توسط او با همین افتادن سیب از درخت است و چنان کـه دیـده

1. Aldo mieli.
2. Carra devaux.
3. Abdolhamid Nayer Nouri.

جایگاه اندیشههای ابوریحان بیرونی در توسعه جغرافیا

میشود ،قرنها پی

از کوپرنیک و گالیله موضوع گرد
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زمین به دور خورشید بـه آزادی

و بدون هیچگونه مخالفتی از طرف روحانیون اسالمی مورد فحک و بحث قرار میگرفت».
 جورز سارتون در مدخل تاریخ علم در توصیف شخصیت ابوریحان بیرونی میگوید:«نیمه اول قرن یازدهم را باید اوز اندیش قرون وسطایی به شـمار آورد .شـمارة بزرگـان
علم چندان زیاد است که مای پریشانی میشود؛ ولی مردان برجستهای بودهاند که یـک سـر
و گردن از دیگران بلندترند ،مثل بیرونی و اساسان به علت وجود بیرونی و ابنسیناها بوده کـه
این دوره چنان شکوه و برجستگی پیدا کرده است .بیرونی روحی ماجراطلبتـر و نقـادتری
را نمای

میدهد ،بیشتر به یک مکتشف میماند و از ایـن لحـاظ بـه نمونـه دانشـمند مثـالی

معاصر نزدیکتر است ،در واقع بیرونی نمایندة کامل این عصر است .زمان فعالیـت او یعنـی
نیمه اول قرن یازدهم را می توان عصـر واحـدی بـه شـمار آورد و همـین بـه مـا ایـن حـق را
می دهد که این عصـر را عصـر بیرونـی بنـامیم» .بـه گفتـ همـین مؤلـف ،ابوریحـان بیرونـی
جهانگرد و جغرافیدان هم بود.
سالشمار جغرافیایی بیرونی
با نظر به نوشتهها و آثار به جای مانده از ابوریحـان بیرونـی در حـوزة جغرافیـا مـیتـوان
سالشمار جغرافیایی وی را که مهمترین ابداعات ایشان در این زمینه است به شرم زیـر بیـان
داشت:
 379قمری 358/شمسی :در هفده سالگی به اندازهگیری ارتفـاع نـیمروزی خورشـید در
شهر کا پرداخت؛
 385قمــری 373 /شمســی :انقــالب تابســتانی را در دهکــدهای در جنــوب شــهر کــا
رصد کرد؛
 387قمری 375 /شمسی :خورشیدگرفتگی را رصد کرد؛
 393قمری 381 /شمسی :دو ماه گرفتگی رادر گرگان رصد کرد؛
 394قمری 382 /شمسی :ماه گرفتگی را در جرجانیه رصد کرد؛
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 419قمری 397 /شمسی :عرض جغرافیایی جیخور در نزدیکی کابل را با کمک شاقول
اندازه گرفت؛
 412قمری 411 /شمسی :اعتدال بهـاری و پـاییزی و انقـالب تابسـتانی و زمسـتانی را در
شهر غزنه رصد کرد؛
 416قمری 414 /شمسی :نگار

کتاب تحدید نهایات االماکن را به پایان رساند؛

 421قمری 417 /شمسی :نگار

کتاب التفهیم االوائل الصناعة التنجیم را به پایان رساند؛

 421قمری 418 /شمسی :کتاب ماللهند را نوشت؛
 425قمری 412 /شمسی :فهرست کتابها و نوشتههای محمدبن زکریای رازی را نوشت.
نتیجه
با توجه به مطالعه صورت گرفته ،پهوه ها و یافتههای بیرونـی در کتـاب مسـتقل او در
جغرافیای ریاضی (تحدید نهایات االماکن) و در بعضـی تألیفـات

ماننـد قـانون مسـعودی و

التفهیم الوائل فناعة التنجیم هر دو اثر درباره علم نجوم و هیئت و رسـاله تسـطیح الصـور و
تبطیخ الکور دربارة سطح کره یافت میشود .وی در نگـار هـای مختلـف خـود در زمینـ
جغرافیا موضوعها و مسایل جغرافیایی گوناگونی را مت کر میشود ،از جمله شـکل کـروی
زمــین و قطــر آن ،دریاهــا و خشــکیهــا و رابطـ آنهــا ،هفــت اقلــیم ،تعیــین طــول و عــرض
جغرافیایی بسیاری از مکانها و رو های تعیین قبله.
بیرونی با توجه به نظریات بـدیعی کـه در زمینـه جغرافیـا ارائـه مـیدهـد ،دانشـمندان در
بسیاری از نظریههای این علم ،وی را مبدع میشمارند و جایگاه ویههای را برای ایشان قائـل
هستند.

منابع
 ابوریحان بیرونی ،محمد ،)1923( .اآلثار الباقیة عن القارون الخالیاة ،چـاپ ادواردزاخاو ،الیپزیگ.
 ــــــــــــــــــــــــ  ،)1352( .تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسـافات المسـاکن،ترجم احمد آرام ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 ـــــــــــــــــــــــــ  .استیعاب الودوه الممکنة فی فنعة االسطرالب ،نسـخ خطـیکتابخان دانشگاه لیدن،

.Or 591/5

 ــــــــــــــــــــــــ  .رسال فی تسطیح الصور و تبطیخ الکور ،نسخ خطی کتابخانـدانشگاه لیدن،

.Or. 14/15

 ــــــــــــــــــــــــ  ،)1377( .البیرونی فی تحقیق ماللهند ،حیدرآباد دکن. ــــــــــــــــــــــــ  ،)1362( .التفهیم الوائل فناعة التنجیم ،تصـحیح جـاللالـدینهمایی ،تهران :چاپخان مروی.
 ــــــــــــــــــــــــ  ،)1353( .آثار الباقیة ،ترجم اکبر داناسرشت ،تهران :انتشاراتامیرکبیر.
 ــــــــــــــــــــــــ 1373( .ـ1954/1375ــ ،)1956القـانون المسـعودی ،حیـدرآباددکن.

 ــــــــــــــــــــــــــ  ،)1371( .فهرســت کتــابهــای رازی و نــامهــای کتــابهــایبیرونی ،تصحیح ،ترجمه و تعلیق از مهدی محقق ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 اسماعیل بن علی ابوالفداء ،)1841( .تقویم البلدان ،چاپ رینود و دیسالن ،پاریس. بخشـی از ســخنرانی دترویلیــام جمــز دورانــت (نگارنــده تــاریخ تمــدن) در روز اولاردیبهشت  1327خ ،در انجمن روابط فرهنگی ایران و امریکا ،ترجم دکتر مهدی فروغ.
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 بطلمیو 1987 /،1417( .م) ،الجغرافیا ،ترجم عربی فؤاد سزگین ،فرانکفورت. بنده ( ،)1369( .گردآوری) فرنبغ دادگی ،ترجم مهرداد بهار ،تهـران :انتشـاراتتو .
 حافظ ابرو ،عبداهلل بن لطف اهلل ،)1375( .جغرافیای حـافظ ابـرو ،جلـد اول ،مقدمـه،تصحیح و تحقیق صاد ،سجادی ،تهران :نشر میرا مکتوب.
 شپلر ،بیل ،)1388( .بیرونـی اسـتاد اخترشناسـی و جغرافیـا ،ترجمـ حسـن سـاالری،تهران :انتشارات موسسه فرهنگی فاطمی.

 شـــیرازی ،امیرهوشـــنگ ،)1397( .ابتکـــارات علمـــی ابوریحـــان در جغرافیـــا وزمینشناسی ،تهران :انتشارات دانشیاران ایران.
 مصاحب و همکاران ،)1345( .مقال ابوریحان بیرونى ،دایرةالمعـارف فارسـى ،جلـداول.
 معتمدى ،اسفندیار ،)1381( .ابوریحان و ریحانه ،تهران :انتشارات مدرس برهان. مینوی ،مجتبی ،)1352( .ابوریحان بیرونی (به مناسبت هزاره والدت او) ،مجموعهمقاالت بررسی هایی دربارة ابوریحان بیرونی ،به مناسبت هزاره والدت او ،به همت محمد
محمدی ،تهران :شورای عالی فرهنگ و هنر مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی ،ص،372
.369 ،371
 نلینو ،کرلو الفونسـو ،)1349( .تـاریخ نجـوم اسـالمی ،ترجمـ احمـد آرام ،تهـران:چاپخان بهمن.
 نیرنوری ،عبدالحمیـد ،)1351( .سـهم ایـران در تمـدن جهـان ،نشـری بررسـیهـایتاریخی ،شمارة ویهه ،سال  ،6شماره پیاپی  ،33مهر ،ص .235 - 311
- Aldo, mieli. (1966), La Science Arabe et son role dans levolution
scientifque mondiale, Leiden.
- George Sarton. (1951), An Introduction in the History of Science, Vol.1,
Neywyork.

بررسی آماری منابع صیدنة بیرونی
دکتر محمدابراهیم ذاکر

*

چکیده
بیرونی اختری درخشان در آسمان ایرانزمین و جهان علم و دان
دان

است .بیرونی ستارة تابنـاک

مردمشناسی ،گاهنگاری ،داروشناسی ،انسانشناسی ،اخترشناسی ،هندشناسی و تـاریخنگـاری

است .او چیرگی باالیی بر زبان های خوارزمی ،فارسی ،عربی و سانسکریت داشت و آگاهی وی از
زبانهای یونانی باستان ،عبری و ساریانی اندک نبود.
یکی از برجستهترین نوشتههای بیرونی ،کتاب الصیدنة فی الطب است که دربارة ویهگـیهـای
داروهای تکی ،گیاهی ،جانوری و کانی از منظر خواص فیزیکی و اندکی شیمیایی است و دربـارة
چگونگی فراهمآوری ،انبارکردن و کاربرد هـر یـک اسـت؛ البتـه جـز در مـواردی بسـیار انـدک،
توجه ای به کاربرد درمانی آنها ندارد .ساختار آن بر پای ترتیب حرفهای الفب پایهگ ارى شده
است .کتاب یکی از کهنترین و ارزشمندترین کتابهای دارویی به شمار میآید .بررسی منابع آن
کمکی شایان توجه به تاریخ علم و تاریخی پزشکی میکند.
کلیدواژه :بیرونی ،تاریخ علم ،تاریخ پزشـکی ،صـیدنه ،داروشناسـی ،کتـابشناسـی ،داروهـای
تکی ،ادوی المفرده ،قرابادین.

* .دندانپزشک و پهوهشگر تاریخ پزشکی)ebrahim_zaker@yahoo.com( .

تاریخ وصول99/14/11 :

تاریخ پ یر 99/15/21 :

مقدمه
ابوریحان بیرونی ،محمد فرزند احمد در روز یکشنبه چهاردهم شهریور  /352بیسـت و
نهم ییقعده  362برابر پـنجم سـپتامبر  973در کـا خـوارزم زاده شـد و در روز چهارشـنبه
بیست و دوم آیر  /427بیست و هفتم جمادی دوم  441برابر سـیزده دسـامبر  1148در شـهر
غزنی و در هفتاد و پنج سالگی درگ شت.
او را یکی از بزر ترین اندیشمندان پارسیزبان ،تقـویمشـنا
انسانشنا  ،اخترشنا  ،طبیعیدان ،هندشنا

گـاهنگـار ،داروشـنا ،

و تاریخنگار به شمار مـیآورنـد .او چیرگـی

باالیی بر زبانهای خوارزمی ،فارسی ،عربی و سانسکریت داشت و آگاهی وی از زبانهـای
یونانی باستان ،عبری و ساریانی اندک نبود .بیرونی بـدون سـوگیری و یـکجانبـهگرایـی بـه
نگار ِ باورهای مردم کشـورهای گونـاگـون پرداخـت .ازایـنرو ،او را نخسـتین آموزگـار
مردمشناسی به شمار آوردند.
دان

گستردة او در زمینههای گوناگون ،به ویهه طبیعیات ،گیاهشناسی ،کـانیشناسـی و

پزشکی از یک سو که این مقاله به آن میپردازد و توانایی باالی او بر دانستن زبانهای جـز
خانوادة پارسی ،یونانی ،هنـدی و عربـی انگیـزهای شـد تـا کتـاب و رسـالههـای بسـیاری در
زمینههای گوناگون ،بهویهه گروه وابست دان

پزشکی بنویسد که شمار آنها را بسیار بیشـتر

از یک صد عنوان ،گزار کردهاند .او در کتاب خود رسال البیرونی فی فهرست کتب ابن
زکریاء الرازی در سال  ،، 427در  65سالگی ،پس از بازگوکردن نام کتابها و رسالههـای
رازی ،شمار کتابهای خود را در آن زمان با یکصد و سیزده عنوان نام میبرد.

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی

990

ابراهیم فرزند محمد غضنفر تبریزی (ز )،678 :در الماشاطة لرسالاة البیرونـی  ...تـا 138
اثر بـازگو کـرده اسـت .عبیـداهلل ایسـراییلویچ کریمـوف ( ،)1997 -1921مصـحح صـیدنه،
دانشمند ازبک ،خاورشنا

و نزدیک به یکصد و پنجاه کتاب برآورد میکند.

کتاب الصیدنة فی الطب بیرونی یکی از کهن ترین و ارزشمندترین نوشته های بیرونی در
دان

داروشناسی ،داروسازی به شمار می آیـد کـه در اوز شـکوفایی تمـدن ایـران زمـین و

جهان اسالم و در خـاور ایـران بـه بـار نشسـت و سـاخته و پرداختـه شـد .آن کتـابی دربـارة
ویهگیهای بی

از یـک هـزار و یکصـد داروی تکـی ،گیـاهی ،جـانوری و کـانی اسـت و

چگونگی فراهمآوری ،انبارکردن و نگاه داری ،جداسازی سره از ناسره و کـاربرد هـر یـک
است .او ساختار کتاب را بر پای ترتیب حروف الفبا پایهگـ ارى کـرده؛ البتـه افـزون بـرآن،
توجه به اِعراب نخستین حرف هر وا ه نیز داشت .او حرکت زِبَر (فتح) را بـر زیـر (کَسـر) و
کسر را بر پی

(ضَمّ) مقدم داشته است.

شیوة او گزارهکردن نام هر دارو در زبانهـا و گـوی هـای گونـاگون [فارسـی ،عربـی،
هندی ،یونانی و سریانی و زبانهای آسـیای مرکـزی و جنـوبی ،ماننـد :سـغدی ،خـوارزمی،
بلخی ،تخاری ،زابلی ،سگزی ،سندی ،کردی ،بستی ،ترکی و جزآن] اسـت و از سـرودههـا
سرایندگان بزر  ،گواه نام و معنی برای برخـی از شناسـههـا مـیآورد .او در پـی درآمـد
کتاب ،خود را شایست بازگوکردن سودمندیهای هر داروی تکی برای درمـان هـر بیمـاری
نمیداند .ازاینرو ،زآنسوی رازی و پزشکان دیگر در کسوت یـک اندیشـمند طبیعـیدان،
گیاهشنا  ،جانورشنا  ،کانىشنا

و فرهنگور زبانشنا

به گـزارهکـردن ویهگـیهـای

شــکلی ،مــزهای ،بــویی و دیگــر کیفیــتهــای فیزیکــی ،زیســتگاه ،رســتنگاه هرکــدام و
جایگزینهایشان می پردازد ،هرچند در برخی از شناسههای داروهای تکـی سـودمندیهـای
پارهای از آنها را نیز یاد می نماید و افزون برآن توجهی ویـهه بـه نیرنـگ و فریـب برخـی از
داروسازان دغلکار نیرنگباز میکند و دروغپردازیهایشان را آشکار مینماید.
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او براین باور است! هدف کتاب صیدنه شناساندن داروهای تکی و ساده از منظر جنس
و نوع است و گزین

بهترین شکل آنها و ساخت داروهای مرکب از روی نسخههای

فراهم شده به دست داروسازان درستکار است؛ پس شناخت نیروهای داروهای تکی در
گام نخست بسیار بایسته و ارزشمند میباشد.
او در پی درآمد کتاب دربارة گیاهان تکی میگوید :باید توجه به ویهگیهای گیاهی از
منظر خودرو؛ یا پرورشی؛ دشتی؛ یا کوهستانی داشت .هر بخ

گیاه از ریشه ،ساقه ،شاخه،
و نیروی ویهة خود

بر  ،گل ،پوست ،میوه ،دانه ،جام گل ،افشرده ،شیرابه و جز آن ارز
را دارند.
او براین بر باور است! داروسازان ،به دو هدف ،نیازمند این دان

هستند:

 یکی بهره وری از پدیدة ح ف :ح ف هنگامی است که داروساز ناگزیر میشود بهجهت نبودن یک داروی تکی در فرمول داروی ترکیبی ،باید آن را کنار بگ ارند ،چون
این داروی ترکیبی برای درمان بیماری و زنده نگاهداشتن یک بیمار مورد نیاز است؛ پس
میشود با جداساختن یک ماده از ترکیب آن و با وجود نارسایی ،بهرور از آن برای بیمار
سودمند خواهد بود و بیمار هرچند با سختی ،از مر

خواهد رست ،مانند کسی است که

اندامی ندارد ،دیگر اندامها با دشواری جای خالی آن اندام از دست رفته را پار میکنند.
کسی که یک پا ندارد ،صد متر را همانند کسی میپیماید که دو پا دارد؛ ولی با زمان بیشتر
و سختی بسیار؛
 دومی تبدیل :بهرهوری از فرمول تبدیل کارآمدترین کار در تهی یک داروی ترکیبیاست که دو گونه است:
 یکی تبدیل در نوع است؛ و دیگری تبدیل در جنس داروی تکی.تبدیل در نوع مربوب به گزین

داروی تکی نسبت به جایگاه روی

یافتن و ساخته شدن

آن است که هر کدام دارای ویهگیهای متفاوت به همراه مشابهتهایی با طیف بسیار زیاد
خوب تا بد میشوند؛ ولی هیچ کدام متضاد یکدیگر نخواهند شد .هنگامی که نوع خوب

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی

991

پیدا نشود ،نوع بد را باید جایگزین کرد و بهتر است ،ح ف انجام نگیرد ،چون هر چند
اندک ،خوبی را در خود خواهد داشت .بخ های گوناگون گیاه [ریشه ،ساقه ،شاخه،
بر  ،گل ،پوست ،میوه ،دانه ،جام گل ،افشرده ،شیرابه] دارای نیروهای مختلفیاند ،چون
از یک جنسند ،به خوبی در نبود یکی ،دیگری جایگزین آن در ترکیب دارو میشوند.
تبدیل در جنس :هنگامی است که یک داروی تکی نباشد و باید آن را بـا داروی تکـی
همانند از نظر نیرو و نه از منظر شکل و جنسیت جایگزین نماییم.
بیرونــی در دیباچــه بــازگوگر ارزشــمندی دان ـ

داروشناســى و جایگــاه آن در دان ـ

پزشــکى اســت و از ســوی دیگــر نگــاهی گـ را بــه گ شــت تــاریخى آن در میــان یونانیــان،
یهودیان ،ترساآیینان و بهدینان دارد و شاید این را انگیـزهای بـرای کـار پهوهشـی بـه شـمار
مــیآورد .انگیــزة دیگــر و شــاید نخســتین آن ،تکمیــلکــردن نوشــتههــای رازی در زمین ـ
داروسازی است ،مانند :کتاب صیدله (صـیدنه) ،ابـدال ،کتـاب بـزر

او دربـارة داروهـای

پرورده به نام کتابه الکبیر فی العطر و االنبجا و االیخان ،قراباذین الکبیر و الصغیر ،االیویة
المسهلة فی کلل مکان ،دامع ،الحاو فی الطاب و  ،...چـون بیرونـی ارادتـی ویـهه بـه رازی
داشته است و برترین گواه آن ،نوشتن رسالهای دربارة تألیف و تصـنیفهـای رازی در سـن
 65سالگی و در اوز بلندآوازگی است ،هرچنـد او بـا نوشـتن ایـن رسـاله دلنگـران کـین و
نفرت دشمنان رازی بود که او را متهم به پیروی از اندیشه های مادیگرایانه و گـرای

هـای

مانوی و باور به قدمای خمسه رازی ننمایند.
بیرونی افزون بر بهره وری از ده کتاب رازی به عنوان منابع کتاب صیدنه ،از نوشـته هـای
نویسندگان بلندآوازة ایران زمین و دان آموختگان گندیشـاپور و از بزرگـان یونـان ،هنـد و
مصر پی

از اسالم و پس از آن بهره برده است .همینک پارهای از منابع بیرونی در دسـتر

نیست و این بر ارزشمندی صیدنه میافزاید که با نقلقولهایی از آنها ،دستکم زندهکننـدة

نام هرکدامشان است ،نمون آن کتاب العطـر ابوالعبـا خشـکی ،کتـاب المشـاهیر ،مکـارم
االخال ،و جز آن است.
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نقلقولهای بیرونی زآنسوی دیگر گیاهشناسان و پزشکان داروشنا  ،منسجم و مرتـب
است و کتاب را کمتر از مطالب تکراری پار میکند .سرودههایی که بـه عنـوان شـاهد مثـال
میآورد ،همگی گستر

معنی است ،نه برای اظهار فضل.

ابنبیطار نویسنـدة کتاب الجامع لمفردات االدویة و االغـ یاة از بـی

از  151نویسنــده

روایت میکند که بسیاری از آنها پزشک بودند و این از منظر شناخت منابع تاریخ پزشـکی
بسیار گرانبها هستند آن هم برای کتابی که از نظر حجم ش

برابر کتـاب صـیدنه اسـت؛ در

حالی که بیرونی از یکصد نویسنده نقلقول میکند که مجموعهای از پزشک ،گیـاهشـنا ،
طبیعیدان ،حکیم ،فیلسوف ،ادیب ،زبانشـنا  ،فرهنـگور ،سـراینده و جـزآن هسـتند کـه
گروهــی از آنهــا وابســته بــه بخـ

شــبه جزیــرة هنــد و خــاور ایــرانزمــینانــد کــه از چشــم

تاریخنگاران پزشکی به دور ماندهاند.
منــابع بیرونــی در نوشــتن کتــاب صــیدنه دربرگیرنــدة گروهــی از فیلســوفان ،پزشــکان،
تاریخنگاران ،جغرافیدانـان ،فرهنـگوران و زبـانشناسـان ،سـرایندگان ،روایـان حـدیث و
روایت فقیهان ،جهـانگـردان و جـز آنـان اسـت ،کـه دربرگیرنـدة  399مـورد نـام کسـان و
کتابهاست ،بدینگونه :الف .کتاب 133 :کتاب و رساله که بیست و ش

کتاب آن بینام

نویســندهانــد و شناســایی نشــدند؛ ب .کســان :اندیشــمندانی بــا ویهگــیهــا و تخصــکهــای
گونــاگون در طبقــهبنــدی علــوم هــزار ســال پــی

کــه آن را در دو بخ ـ

اســت 233 :تــن

دانشمندان ایران و جهان اسالم و دیگری  32تن از اندیشمندان جهان بـه جـز گـروه پیشـین،
دستهبندی خـواهیم کـرد .ازایـنرو ،بررسـی منـابع صـیدنه ،هماننـد دایـرةالمعـارف بـزر
پزشکی الحاوی فـی الطـب رازی ،در تـاریخ علـم ،نقـ

رمزگشـای نویسـندگان گمنـام و

نوشتههای گمشده برخی از اندیشـمندانی اسـت کـه گـاهی هـیچ نـامی از ایشـان در تـاریخ
پزشکی و ادبیات و فهرست کتابها و رجال به جا نمانده است ،پس میتـوان منـابع بیرونـی
را به دو دست الف) کتاب؛ ب) کسان گروهبندی کرد و دست دوم را در دو بخ

گ اشت:
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الف .کتاب:

بیرونی نام بیست و هفت کتاب را بدون همراهی با نام نویسـنده ،جـزو منـابع خـود گـزار
میدهد به گونهای که:
 .1گروهی از آنها را با گمانهزنی و خواندن متن ،توانستیم به نویسندگان

ارجاع دهـیم.

مانند کتاب االحجار ،تریا ،،سموم ،سسرد ،صـیدنه ،کتـابهـای الهـی (تـورات و قـرآن)،
کنا  ،موازنه و نبات؛
 .2گروهی را با حد

و گمانهزنی از نامشـان ،مـیتـوان آنهـا را شناسـایی کـرد ،ماننـد:

اشکال االقالیم ،االیهان ،بشاق شماهی ،تفیار السابعیا  ،کناا

المغیا  ،لکسایقون لازی

بطلمیوس ،لکسیقونا للغرائب اللغا  ،مجمل اللغة و ملکی؛
 .3گروهی از آنها ،هیچ گونه شناساییشدنی نیستند ،مانند :خبر المأثور ،اخباار الصاین،
اخبار العرب ،اخبار مروان [اخبار مارو] ،باطنیاة ،کتااب الطاب ،غرائاب الفوایاد ،الکاافی،
مشاهیر ،مکارم االخالق ،النخب و الیاقوته ،وا ة مجهول چه برای کتاب و چه برای نویسنده
در سه شناسه آمده و افزون برآن عبارتهایی ،مانند فی الکتب ،فی الکتـب اللغة ،فـی کتـب
العتیقة و جز آن؛
نام کتاب الهی قرآن و تـورات و یکـی از اسـفار آن را در زیـر شناسـ حضـرت محمـد
(ص) و موسی (ص) گ اشته شدهاند.
کتاب االحجار :ش

بار بینام نویسنده ،افزون بـر ارسـطو؛ تئـودرو  ،کتـاب الحجـارة

(379 – 311م) کسانو قراطس [اطهورسفس  /کسنوکراتس نیم دوم سدة یکم (مـن کتـاب
کســانوقراطس فــی الحجــارة)]؛اقــریطن مــزین ،ســدة یــک و دو مــیالدی [کریتــون (کتــاب
الحجر)]؛ رازی (925 / ،313م) کتاب الحجر؛ ابنجزار ،ابوجعفر احمـد فرزنـد ابـراهیم (د:
97 / ،369م) ،کتاب االحجار؛ و نویسندهای ناشنا

داشتند.

 .9کتاب اخبار الصین :یک بار در شناس ودع  ،1171آمده است .بیرونـی در الجمـاهر
نیز از آن یاد میکند .ابوزیـد حسـن سـیرافی (د979 / ،368 :م) جغرافـیدان و تـاریخنگـار
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نقلقولهایی از گردشگری ابنوهب قرشی از چین به سال 871 / ،257م و افـزودههـایی از
خود دارد و برآن نام اخبار الصین و الهند گ اشت .تنها نسخ آن در کتابخانـ ملـی پـاریس
بود که در سال  1811به چاپ رسید.
 .1اخبار العرب :یک بار در شناس  81افعی ،ناشنا .
 .3اخبار مروان [اخبار مرو] :دو بار در شناس  61اشترغاز؛ و  527سخّر یاد شده اسـت،
ناشنا .
 .4کتاب االدهان :دو بار ،در شناس  399خصی الکلب؛  572سـندرو  ،قسـطا فرزنـد
لوقا بعلبکی (سدة 3ه 9 /م) [مارَوخـات باألدهـان] دربـارة داروهـای روغنـی مالیـدنی؛ رازی
[الکتاب الکبیر فی العِطر واألنبِجات واألدهان]؛ ابن جزار ،ابوجعفر احمـد فرزنـد ابـراهیم (د:
97 / ،369م)کتاب األدهان دارد که دربارة چربیهاست ،ابـنسـمجون (19 /2پ) از آن
نقل قول کرده است.
 .0اشکال االقالیم :سه بار در شناس  389خراطین؛  443دود القرمز؛  516زنجرف؛ 791

فلفلمول؛  1125مومیای؛  1126میعة .شاید کتاب صور االقالیم االسالمیاة؛ یـا اشـکال الـبالد
ابوزید بلخی احمد فرزند سهل (934 - 851 / ،322 - 235م) باشـد کـه نسـخهای از آن در
کتابخان ملی برلین است.
 .1کتاب الباطنیۀ :یک بار در شناس  413خالف ،ناشنا .
 .1بشاقشماهى( :پاشَّق شماهی ،مقدمه زریاب ،چهل و ش ) یک بـار ،مقدمـه .بیرونـی
گوید :ترسایان کتابى به نام بشا،شماهى دارند که جهارنام [چهار نام] دارنـد کـه معنـای آن
تفسیر االسماء /گزارهکردن نامهـا مـی باشـد کـه هـر وا ه را بـا برابـر خـود از زبـان رومـی،
سریانی ،عربی و پارسی بازگو میکند .نسخهای از آن را بـه خـط و زبـان سـوری [سـریانی]
یافتم که هیچ گونه آسیبی در آن دیده نمیشد و نارسایی و نادرستی در آن نبـود .ازایـنرو،
بیشتر آن را در کتاب خود آوردم .حنین فرزند اسحا ،نیز فرهنگنامهای به نام پشا ،شماهه
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یونیه بسوریا  /تفسیر وا ههاى یونانى به سریانى دارد( .زریـاب ،1371 ،ص 16؛ مظفـرزاده،
 ،1383ص )172
رازی در بــارة کتــاب ششــماهی  /سفســماهی بختیشــوع ســخن مــیگویــد و از آن ســند
میآورد که شاید همان کتـاب شقشـماهی باشـد( .حـاوی ،1747 ،ز ،11ص « )65خـوز در
شوسماهی گوید» گفت رازی در حاوی ،ز ،21ص  411است .رازی در صفح بعد  412بـه
صراحت آن را به خوز نسبت میدهد که شاید همان بختیشوع باشد.
ابنابیاصیبعه :بخ

هفتم از کتاب جامع رازی :گزارهکـردن برخـی نـامهـا و وزنهـا و

پیمانههای ویهة دارویی است ،همچنین نام اندامها و داروها بـه زبـانهـای یونـانی ،سـریانی،
پارسی ،هندی و تازی که شیوة کتابهای «شقشماهی»را دنبال کرده است (ابن ابی اصـیبعه،
 ،1393ص  424و ز ،2ص )719
کتاب التریاق :بینام نویسنده ،شناس  181بنجنکشت؛  997مشطرامشیر؛ روفس :کتـاب

التریــا ،و الســموم؛ جــالینو  :کتــاب فــی التریــا ،سلــی فیســون؛ کتــاب فــی التریــا ،سلــی
بَمفولیانس؛ التریا ،سلی قیصر؛ فیلغریو  :کتاب التریا،؛ یربوقا :السموم و التریاقات؛ شـرنا،
هندی (کانکیه) :السموم والتریا،؛ محمد فرزند خالد (سدة 2ه 8 /م) :کتـاب التریـا،؛ حنـین
فرزند اسـحا 194( ،ــ  :)،264کتـاب التریـا،؛ اسـحا ،فرزنـد حنـین (-831/ ،298-215

 :)911کتاب التِریا،؛ ابویعقوب اسحا ،فرزنـد سـلیمان اسـراییلی (د932/،321 :م) :کتـاب
التِریا،؛
 .1تفسیر السبعیات :شناس  735عنـب الثعلـب .گمانـهزنـی :الـف .مقصـود از السـبعیات
قصیدههای هفتگانه (معلقات السبعة) است و شعر زهیر که در آن حبّ الفناء یـاد شـده ،از
همین معلقات به شمار میآید؛ ب .تفسیر السبعینات باشـد کـه از آنِ اوریباسـیو  ،پزشـک
ویهة سزار ولیان (سدة 4م) باشد که همان کنا
پسر

اوستاتیو

نوشت؛

الکبیر؛ یا کتاب السـبعین اسـت کـه بـرای
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کتاب الحدیث :کتابی یا حدیثی یا خبـری از پیـامبر (ص) باشـد .شناسـ  253جرّیـث؛
 358حنظل .ناشنا .
 .1کتاب چهار نام :همان کتاب بشا،شماهی بـه معنـی تفسـیر نـامهـا مـیباشـد .شناسـ
مقدمه فصل پنجم؛  167بال.
کتاب الخبر :دو بار ،شناس  919کمأة 921 ،کمّون ،ناشنا .
 .1کتاب الخبر المأثور :شناس  26ارزة.
کتاب خویونس طبیب؛ ← خویونس.
 .91دَهنام :یک بار ،مقدمـه .بیرونـی گویـد :کتـابى در دسـتر

مـردم اسـت بـه دَهنـام

شناخته میشود .همگی نسخههای آن نارسا و آسیب دیدهاند و نمیتـوان از آن بهـره بـرد و
نامی نابهجا دارد ،چون برای هر شناسه ده نام به ده زبان نیاورده اسـت( .زریـاب ،1371 ،ص
16؛ مظفرزاده ،1383 ،ص )172
 .99دیوان اللغۀ 3 :بار ،شناس  713عظلم؛  753غضـف؛  758فـاغیاة الحنـاء ،شـناخته
نشد ،شاید یکی از نوشتههای ابندارید باشد.
 .91سرّ اللغۀ :دو بار ،شناس  758فاغیة الحناء 1171 ،ور  ،شناخته نشد.
کتاب سُسرُد هندی( :سَمهِتا) نویسـندة آن سسـرد ،سوسـروتا ،سـدة 6پ.م کهـنتـرین

نقل قول از این کتاب توسط علی فرزند سهل ربن تبری در کتاب فردو

الحکماة ()،236

کرده است .شناس  184بور،؛  1115ملح.
سفر الملوک بخشی از کتاب تورات یهودیان ،شناس  7آبنـو  .نـک :حضـرت موسـا
(ص).
کتاب السموم 3 :بار ،شناس  54اسقیل؛  61اشنان؛  716عشر .دیاسکوریدو
(سدة 2م)؛ روفس افسوسی (سدة 1م)؛ جالینو

عینزربی

(د211 :م)؛ یربوقا (سدة 5م)؛ شنا ،هندی،

کانکیه [کتاب السـموم والتریـا]،؛ زَنتـام [السـمومات و ترکیبهـا و اوصـولها]؛ ابوموسـا جـابر
فرزنــد حیــان صــوفی کــوفی طوســی (د)،211 :؛ ابوزکریــا یحیــای ابــنبطریــق (د/ ،211 :
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815م)؛ ابنماسویه یوحنا (857 – 776 / ،243 – 161م) [کتاب السموم و عِالجها]؛ کندی،
ابویوسف یعقوب فرزند اسحا ،فرزند صبام کنـدی (د871 / ،256 :م) [رسـال فـی شافیة
الساموم]؛ عیسا فرزند علی (ز892 / ،279 :م)؛ ابنوحشیه ابوبکر محمد فرزند علی (سدة 3ه
9 /م)؛ قسطا فرزند لوقا بعلبکـی (سـدة 3ه 9 /م) کتـاب فـی دفـع ضـرر السـموم؛ ابـنجـزار،
ابوجعفر احمد فرزند ابراهیم (د97 / ،369 :م) کتاب السمائم.
کتاااب الصاایدنننۀ :ش ـ

بــار ،شناس ـ  171بلبــو ؛  257جعــده؛  343حضــض؛ 415

دارشیشعان؛  526سنجبویه؛  691عاقرقرحـا؛  768فربیـون؛  839قسـط؛  871قیـر؛  949لعباة؛
 1134نارمشک ،نک :رازی کتاب الصیدنة.
 .93کتاب الطب :شناس  132باقلی.
 .94غرائب الفواید :شناس  362حیّ العالم .ناشنا .
قرآن :نک ← حضرت محمد ،پیامبر اسالم (ص).
 .90کتاب الکافی :ش

بار ،شناس  292حب السمنة؛  442دوقو؛  613شـلّ؛  851فقـد؛

 855قلت؛  997مشکرامشیر؛ کتاب الکافی فی الکحل[ ،آطیو ] آئتیو

آمِدی (سدة 6م)؛

خلیفه؛ رسال الکافیة الهارونیة مسیح دمشقی ،ابوالحسن عیسا فرزند حکم دمشـقی (ز،225 :
839 /م)؛ کتاب الکافی فی الطب رازی؛ کنا

الکبیر به نام کتـاب الکـافی جبراییـل فرزنـد

عبیداهلل فرزند بختیشوع (1116 – 923 / ،396 – 311م)؛ ابنابیاصـیبعه کتـاب کفـایاة فـی
علم الطبّ ابن مندویه ابوعلی احمد فرزند عبدالرحمان فرزنـد مندویـه اصـفهانی (د/ ،411 :
1119م) را به نام کتاب الکافی فی الطب آورده که به القانون الصغیر نیز خوانده میشود.
کناش :هشت بار آمده که دو بار آن ،شناس  38آ ؛  1122مورد اسفرم؛ بینام اسـت،
ش

تای دیگر را به همراه نام نویسندگان خواهم آورد.
 .91کناش مجهول :شناس  38آ .
 .91کناش المغیث :شناس  671طریفلون.
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.91لکسیقون لزیج بطلمیوس :شناس مقدمـه فصـل ششـم( .مظفـرزاده173 ،؛ زریـاب،
 ،1371ص )16
 .91لکسیقونات [لکسیقون] للغرائب اللغات :شناسـ مقدمـه فصـل ششـم( .مظفـرزاده،
 ،1383ص 173؛ زریاب ،1371 ،ص )16
 .11کتاب مجمل اللغۀ :دو بار بینام ،شناس  359حنـاء؛  1118یاسـمین .شـاید مجمـل
اللغة اِبْن فا ِر  ،ابوالحسـین احمـد فرزنـد فـار
نحوى ،لغوى ،ادیب ،سراینده ،وا هشنا

فرزنـد زکریـا فرزنـد حبیـب (د،)،395 :

و یکى از چهرههاى درخشان ادبیات عربى زادة

قزوین است.
 .19مجهول :نام کتاب؛ یا نام نویسنده؛ یا راوی؛ یا مروی .شناس  415دارشیشعان؛ 571
سنبل[ .فـی کتـاب 514 :زاهـم] [فـی الکتـب 515 :زیتـون و زیـت؛  681طـین خـوزی؛ 768
فربیون؛  967مامیثا؛  1114مغا ] [بعضی کتب 981:مرزنجو ؛  584سیسـالیو ][ .بعضـی
اطباء  588شاهترز؛  616شونیز؛  622شَومَر] .فی الکتب اللغة 665 ،طراثیث؛  1114الملوکیة؛
بعضی گفتهاند؛ قال بعضی مشیخة الرواة؛ [فی نسـخ  724علـک االنبـاب؛  725عالَّیـق؛]؛ فـی
کتب العتیقة 911 :کزبارة.
 .11کتاب المشاهیر 55 :بار ،بیرونی نویسندة آن را در شناسـ  915کَشـوت ابویوسـف
صاحب المشاهیر آورده است ،ناشنا .
 .13مکارم االخالق :شناس  887کرم .ناشنا .

 .14ملکی :شناس  798فوّة الصبّاغین .شایدکامل الصناعة الطبیة؛ یا الکنّا المَلِکی علی
فرزند عبا

مَجوسی زردشتیزادة اهوازی شاگرد ابومـاهر موسـی فرزنـد یوسـف ابـنسـیار

طبیب بود .او پزشک ویهة عضدالدول دیلمی (949-983 / ،338-372م) باشد.
کتاب الموازنه :حمزه اصفهانی.
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کتاب النبات :الف .اسـباب النبـات ثاوفرسـطس [تئوفراسـت – 372( Theophrastos
287پ.م)]؛ ب .کتــاب النبــات (ادویااة المفــردة) نــیقالو

دمشــقی (ت ،63م ف21م)،

نیقوالی ،نیکوال ؛ ز .کتاب النبات ابوحنیفه دینوری.
 .10کتاب النخب 17 :بار ،شناسههای 126 :بادزهر؛  221تنکار؛  225توتیا؛  318حجـر
الفــادزهر؛  445دوص؛  447دهــنج؛  481زاز؛  515زنجــار؛  569ســمراء؛  612شــک؛ 719
عصافیر الشوک؛  718عقرب؛  768فربیون؛  857قلقند ،قلقدیس و قلقطار؛  859قلیمیـا؛ 911
کهه؛  1113یشب ،ناشنا .
 .11کتاب الیاقوتۀ 17 :بار ،شناسههای 54 :اسقیل؛  127باینجان؛  228توت؛  271جوز
بوا؛  499زعرور؛  515زیتون و زیت؛  528سدر؛  563سـما،؛  654ضـریع؛  688طبّـار؛ 693
عد ؛  717عشر،؛  718عصفر؛  766فجل؛  815فیجن؛  895کرّا ؛  1199هندباء ،شـناخته
نشد.
ب .کسان:

هماره شیوة آموزشی پزشکان و رشتههای وابسته به پزشکی به گونـهای بـوده اسـت کـه
همگــی بایــد آگــاهی بســندهای از ادبیــات و زبــانشناســی ،حکمــت و فلســفه ،اختربینــی و
اخترشناســی ،ریاضــیات و انــدکی هندســه ،در کنــار آگــاهی بســیار از دانـ

گیــاهشناســی،

جانورشناسی ،شیمی و داروشناسی داشته باشند؛ بنابراین ،جداسازی تخصصی و ریزبینان نام
کسانی را که بیرونی ،از ایشان نقلقول کرده ،دشوار است .ازاینرو ،ناگزیر شدم هم ایشان
را در دو گروه .1:دانشمندان یونانی ،رومی ،چینی ،هندی و مصری باسـتان؛  .2اندیشـمندان
ایران و جهان اسالم ،دستهبندی نمایم ،سپس زیرشاخههایی برای هرکدام در نظر بگیرم.
پزشکان و فیلسوفان یونانی ،رومی و اسکندرانی ،هندی و چینی:

بزرگان افسانهای دینی :پاندو ،ارطامس ،هرمس.
سرایندگان :اسیود  ،فیلن.
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پزشکان ،طبیعیدانان یونانی و رومی :بقـراب ،افالطـون ،ارسـطو ،ارکاغـانیس ،افلیمـون،
الکمایون ،ثاوفرسطس ،پولس ،اغلوقن ،جالینو  ،اوربیاسـیو  ،دیاسـکوریدو  ،روفـس،
قراطس ،لوقا .
اسکندرانی :آطیو  ،اصطفن ،جنطین.
اندیشمندان هندی ،چینی :سسرد و چرک هندی ،چندی.
فهلمان [قهلمان] ،نیقالو .
فرمانروایان ،اسکندر ،بطلیمو  ،کلئوپاترا.
 .9ارطامس :ارتمیس تندیس یکی از خدایان افسانهای روم و یونـان باسـتان ،ایزدبـانوی
شکار ،طبیعت وح  ،بکارت ،ماه و حاصلخیزی ،دختـر لتـو و زئـو

اسـت کـه قلـو دوم

آپولون خدای موسیقی و هنر است .آرتمیس یکی از الهـههـای بـاکره و مظهـر پـاکدامنـی
المو بهشمار میرفت .داستان ایفی ن دختر آگاممنون که پدر

به هنگام جنـگ تـروا او

را قربانی راه آرتمیس نمود تا بادهای موافـق را بـرای حرکـت کشـتیهـا خـوی

از طـرف

خدایان جلب کند .در جزیرة دلس نیز معروفترین معبد آپولون و دیانـا یعنـی الهـه رومـی
قابل تطبیق با آرتمیس وجـود دارد و گوینـد آنهـا در همـین جزیـره قـدم بـه عرصـه وجـود
گ اشتهاند .کالیماک در سرودی برای آرتمیس ساخته میگوید :آرتمیس پـی

از آپولـون

به دنیا آمد و به هیچ وجه مادر خود (لتو) را ناراحـت نکـرد .دو بـار در شناسـ  373خـواتیم
الملک؛ دو بار در  678طین مختوم.
 .1ارسااطو :ارســطوطالیس اَرَســطو یــا ارســطاطالیس 323 – 384( Aristotleپ.م)
فیلسوف ،طبیعی دان است کـه در زمینـههـای گونـاگون ،ماننـد :فیزیـک ،متافیزیـک ،شـعر،
ادبیات ،زیستشناسی ،منطق ،علم بیان ،سیاست ،دولت و اخـال ،نوشـتههـایی دارد .کتااب

االحجار یک بار به همراه نام ارسطو آمده است .شناسههای  28رنب بحـری؛  116انفحاة؛
 561سلخ الحیة؛  632صبر؛  656ضفادع؛  714عظایة .اوراست :االحجار :شناسـ  27ارنـب؛
کتاب الحیوان :شناس  28رنب بحری؛  116انفحة.

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی

911

 .3ارکاغانیس :آرخیگنس ،ارکیغـانس ،ارخیجـانس ،ارجیجـانس ( Archigenesنیمـ
نخست سدة  2م) از مردم آپامیا سوریه ،دو بـار همـراه دارو ایـارز ارکاغـانیس شناسـ 121
ایارز؛ یک با همراه کتاب فی العلل المزمنۀ شناس  388خربق آمده است که شاید کتـاب
األدواء المازمِنة؛ کتاب األسقام (األمراض) المازمِنة او باشد.
 .4اسااکندر :اســکندر مقــدونی ،اســکندر کبیــر ،الکســاندرو

هومگــا

(– 356

323پ.م) ،شناس  632صبر.
 .0اسیودس :سرایندهای است که افالطون در گفتار دوم کتاب السیاسة از او نقـلقـولی
میآورد .ناشنا .
 .1اصااطفن :اســتفان  ،Stefanدو بــار ،هــر دو در شناســ  476رعــی االبــل .اصــطفن
اسکندرانی (سدة 7م) از گروه پزشکان گزارشگر کتابهای جالینو ؛ اصطفن فرزند بسیل
پزشک و مترجم کتاب الحشای

دیاسکوریدو

(سدة 3ه) است.

 .1اطیوس آمدى 28 :بار .شناس  182کناش اآلمدى .ابنابیاصیبعه :اطنـو

دارندة کتاب کنا با نام کتاب الکنا
آئتیو

آمِدی  /آطیو

آمـدی

بقوقونا اسـت (ابـن ابـی اصـیبعه ،1393 ،ص )295؛

اآلمدی (سدة 6م).

 .1اغلوقن :پزشک یونان باستان ،همروزگار جـالینو اسـت کـه بـرای او کتـاب سلـی
اغلوقن فی التأتی للشفاء األمراض را بنوشت .شناس  368خبز.
 .1افالطون platon :آریستوکلس (347 - 428پ.م) فیلسوف و طبیعیدان بزر
است .او و استاد
همراه کتاب

سقراب و شاگرد

ارسطو ،سه فیلسـوف بـزر

یونـانیانـد .نـام

آتـن
بـه

آمده است؛ کتاب السیاسۀ :همان کتاب السیاسة المـدنیاة اسـت .شناسـ 175

بلوب.
 .91افلیمون :گیاهشنا

شناسـ  352حمّـاض؛  735عنـب الثعلـب؛  945لسـان الثـور؛

کتاب مخانیق الماء :شناس  352حمّاض.

حکمتنامۀ مفاخر
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 .99القیمینون :شـاید الکمـایون کروتونـایی [الکمـیس القیمـون  ]Alcmaeonنخسـتین
آناتومیست ،پزشک و کاشف عصب بینـایی باشـد کـه نخسـتین آموزگـار مکتـب پزشـکی
یونان باستان در کروتون است و آن همروزگار مکتب فلسفی فیثاغور (491 – 581پ.م)
میباشد .شناس  238جار النهر.
آمِدی :اطیو .
 .91اوریباسااایوس :از مـــردم پرگـــامون ،پزشـــک ویـــهة ســـزار ولیـــان ،زادة 325م
دان آموخت اسکندریه ،زنده تا پایان سدة 4م است 68 .بار؛ تفسیر السابعیات :شناسـ 735

عنب الثعلب گمان میرود همان کنا
برای پسر

اوستاتیو

الکبیر؛ یا تفسیر السبعینات کتاب السـبعین اسـت کـه

نوشت؛ کتاب اورباسایوس 92 :امبربـاریس؛  211تافسـیا و تفسـیا؛

کناش الصغیر :شناس  895کرا  ، ،از آنِ فیالگریو است کـه همـان کتـاب سلـی العـوام
میباشد.
 .93بطلمیوس :کلئوپاترای هفتم فیلوپاتور اواخر سال  12 – 69اوت  31پ.م) معروف
به کلئوپاترا آخرین فرعون مصر باستان و یکی از قدرتمنـدترین و بـزر تـرین پادشـاهان
زن در تاریخ جهان بود .بطلمیـو

یـازدهم ،شـاه مصـر از خانـدان بطلمیوسـیان ( 81پ.م)،

شناس  27ارنب؛ مجسطی :شناس  939لبالب.
 .94بقراط Hippocrate :بقراطیس (355 - 461پ.م) ،دیاسکوریدو

دربارة زیـره از

او در شناس  921کمّون نقلقول میکند.
 .90بولس Paulos :فولس ،فولیس ،بولس و پولس االجانیطی القوابلی ایکینایی Paul

 Aeginaنویسندة کنا

ثریا سدة 7م 226 .بار؛ کنا  :کتااب باولس شناسـ  19آیربویـه.

شناس  171بلبـو ؛  176بلـوب الملـک؛  211تافسـیا و تفسـیا؛  215تفّـام؛  225توتیـا؛ 227
تویری؛  331حرشف؛  371خبّة؛  724علـک االنبـاب؛  812فـوقی؛ 817قـاقللاة ؛  816قثـاء
الحمار؛  841قسّو ؛  896کرفس؛  1167نیفـاطو  .ابـنخمـار ابـوالخیر حاشـیهای بـر مـتن

کنا

پولس دارد؛ کتاب االبدال :شناس  11ابنعر ؛  25ارزّ.

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی
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 .91ثاوفرسطس ،تئوفراست287 - 372 :پ.م ،نویسـندة اسـباب النبـات؛ شناسـ 312
حجر ارمنی؛  511زفت؛ تئوفراستو  :شناس  175بلـوب؛ مساائل تئوفراسات :شناسـ 221
تنکار.

 .91جالینوس199 – 129( :م) 184 ،بار؛ به همراه المقاابلنۀ لاالدوا [کتـاب األدویاة
المقابلة لألدواء] :شناس  552سـلیخه؛  982مـرّ یکـی؛ االدوینۀ المفاردۀ :شناسـ  217تفـام
الجن؛  388خربق؛  419خندرو ؛  457رایتنج؛  515زیتـون و زیـت؛  618شـوکاة البیضـاء؛
 641صفصاف؛  889کرمدانـه؛  893کرنـب؛  996مسـطار؛  1142نشـارة الخشـب المتأکـل؛
کتاب الى اغلوقن :کتاب الى اغلوقن فی التـأتی لشـفاء االمـراض  /نامـهای بـرای اغلـوغن
برای یافتن راه بهبودی بیمارىها .شناس  368خبز؛ حیلاة البـرء :شناسـ  711عصـا الراعـی؛

کتاب التریاق :شناس  181بنجنکشت؛  552سـلیخه؛  821قِرفـه .همـان کتـاب التریـا ،سلـی
قیصر است؛ کتاب الغذا  :شناس  352حمّاض؛ کتاب قاطاجاانس :شناسـ  21آیان الفـار؛
 211تافسیا ،تفسـیا؛  768فربیـون؛  852قفـر الیهـود؛  986مرداسـنج؛  1111مصـطکی؛ 1126
میعه؛ میامر :شناس  58اشنه؛  121ایـارز؛  141برسـیون؛  211تافسـیا ،تفسـیا؛  271جـوز بـوا؛
 391خرجو ؛  691عاقرقرحا؛  768فربیون (دو بار)؛  785فقـام الزفـت؛  1177ورل؛ 1115
الین.
 .91جنطین :گنتیو

 Genthiosپادشـاه سـرزمین ایلیـری ( Illyricفرمـانروایی – 181

169پ.م) .شناس  269جنطیانا.
 .91چرک :شرک هندی ،سیرک ،سرک ،چرک ،کرکه ،کاراکا (سدة 2م) .نویسندة
کتاب کرکه سمهتا یا کتاب شرک هندی (سمهتا) ،تنها در شناس  343حضض.
 .11چندی :نویسندة کتاب قرابادین است .شاید ترجم عربى نام  Chang Chiپزشـک
بزر

چینى باشد که در نیم دوم سدة 2م مىزیست .قرابادین شناس  237چای.
 .19خویونس طبیب :کتاب خویونس طبیب ،شناس  156باطم .ناشنا .

حکمتنامۀ مفاخر
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 .11دیسااقوریدس :دیاســکوریدو  ،دیوســکورید ،پــدانیو
پزشک ارت  ،داروشنا

گیاهشنا

بزر

عینزربی در کیلیکیه میانرودان ترکیـه اسـت.

کتابهای او تا سدة 18م در مجامع علمی کاربرد داشت .بیرونی بی
و گاهی به همراه نام کتاب حشای

(ز78 :م) جهــانگــرد،
از  231بار بـه تنهـایی

او آورده است؛ کتاب الحشائش در پنج گفتار اسـت و

دربارة داروهای تکی با خاستگاه گیاهی ،جانوری و کانی سخن مـیگویـد .شناسـههـای آن
در مقدمه؛  86اکلیل الملک؛  346حلبالب؛  442دوقو؛  455ینب الخیل؛  488زراوند؛ 622
شومر؛  625شیطرز؛  681طین خوزی؛  691عاقرقرحا؛  725علّیق (المقـالاة الـرابعاة)؛ 768
فربیون؛  896کرفس؛  956لوف.
 .13روفس :روفو

افسوسی ،نیم سده پی

از جالینو  ،پزشک دربار سزارهاست .او

در مصر و روم [رام] میزیست .شناس  283حاشا؛  617شوکران؛  936لبنی؛  1115الین.
 .14سُسرُد هندی :کتاب سسرد؛ یا سَمهِتا ،نویسندة آن سوسـروتا؛ سسـرد اسـت ،سـدة
6پ.م کهنترین نقل قول از این کتاب توسط علی فرزند سهل ربن تبری در کتاب فـردو
الحکمة ( )،236کرده است .شناس  184بور،؛  1115ملح.

 .10فلغریوس :نام فیالگریو  ،پزشک یونانى (سدة 4م) نویسندة کنا

الصـغیر و جـز

آن در شناس  541سفرجل به تنهایی آمده است.
 .11فهلمان ،بهلمان[ :پهلمان ،قهلمان پزشـکی اسـکندرانی اسـت] دو بـار ،شناسـ 191
بهرامج؛  977مرو.
 .11فیلون (فیلن) :فیلن طرطوسی رومی (ز51 :پ.م) سراینده و ادیب رومی است کـه
با فیلن یهودی اسکندرانی در همان بره تاریخی تفاوت دارد 498 .زعفران؛  571سنبل.
 .11قراطس Crateus :کسـنوکراتس افرودیسـی ،پزشـک ،گیـاهشـنا
یونانی سدة  1پ.م ،همروزگار مهرداد ششـم پادشـاه پونتـو
صیدنه ،زریاب .291 ،شناس  459راسن.

و داروشـنا

و نویسـندة کتـاب ریشـههـا،

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی
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 .11قلوبطرا :کلئوپاترا بانویی که به پادشاهی مصر در خانـدان بطلمیوسـیان و در سـدة
1پ.م دست یافت .او نوشته هایی در دان

شیمی و پزشکی دارد و یحیای نحـوی نـام او را

در کتاب تاریخ االطباء آورده است .شناسـههـای 217 :تفّـام الجـنّ؛  271جندبیدسـتر؛ 389
خراطین؛  396خشخا ؛  434دلـدل؛  435دلفـین؛  533سـراز القطـرب؛  759فاوانیـا؛ 781
فطر؛  915کماشیر؛ فی کتاب قلوبطرا ملک مصر :شناس  94امعاء االرض.
 .31لوقاس[ :لوکـا ] غـافقی از او بسـیار نقـلقـول دارد؛ نسـخ عربـی کتـاب لوقـا :
اسفندسناه.49 ،
 .39نیقوالوس طبیب :نیکوالو

دمشقی (63پ.م ـ 21م) ،Nicolaos Damascenos

او جزو پزشکان گروه اسکندرانی است .وی نویسندة کتاب النبات [ادویاة المفـردة] اسـت.
نک :شناس  141برسـیون؛  171بلسـان؛  229تـین؛  626شـیلم؛  725علیـق؛  954لـوز؛ 1159
نمّام.
 .31هرمس Hermes :تاریخ سه نفر را به هرمس میشناسد :هرمس مثلث بـالنعمة پـی
از توفان ،هرمس بابلی ،هرمس نویسندة کتاب الحیوانـات یوات السـموم (ابـن ابـی اصـیبعه،
 ،1393ز ،1ص  )94نک 99 :انیسون؛  498زعفران؛ کتاب غیر معتمـد منسـوب بـه هـرمس:
شناس  99انیسون.
 .33پاندو :یکی از بزرگان افسانهای هندی همانند سیاو

نزد پارسیان است.

ج .اندیشمندان و فرزانگان جهان اسالم:

الف .پزشاکان ،طبیعای دان و داروشاناس 52 :تـن پزشـک و پیراپزشـک .ابـنبطریـق،
ابنخمار ،ابنسرابیون ،ابنسمجون ،ابنماسویه ،ابنماسه ،ابنمسکویه ،ابنمندویه ،ابـنهنـدو،
ابوجریح راهب ،ابوحاتم ،ابوالحسن عامری ،ابوحنیفه دینوری ،ابوسهل ،ابوسـلیمان خطـائى،
ابوعبید ،ابوعبیده ،ارجانی ،ابوالحسن اهوازی ،ایوب رهاوی ،باسهل ،بدیغور  ،بشتی ،بشـر
سجزی ،بشر فزاری ،ترنجی طبری (معالجات البقراطیة) ،ثابت (حرانی) ،ایشوعبخت مطران،
بختیشوع و جبریل و جورجیس (خاندان بختیشوع) ،جوزجانی ،حکیم فرزند حنـین ،خـوز و
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خوزی ،حنین ،حبی
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اعسم ،رازی ،شاپور فرزند سهل ،سلمویه ،صهاربخت ،عبدو  ،علـی

فرزند سهل طبری ،علی فرزند عیسا ،علی فرزند مـنجم ،قـاینی ،قسـطا ،کنـدی ،ماسـرجویه،
مسیح دمشقی ،نهشعی.
ب .زباانشاناس و ادیاب 44 :تـن .ابـناعرابـی ،ابـنحجـاز ،ابـنخالویـه ،ابـندریــد،
ابنسکیت ،ابن شمیل ،ابوحاتم رازی ،ابوزید ،ابوزیاد ،ابوسـلمه ،ابوالعبـا

ثعلـب ،ابـوعمرو

شیبانی ،ابوالفتح ،ابوالفضل میکالی ،ابوالقاسم دینوری ،ابومالک ،ابولیث ،ابومسلم ،ازهـری،
اصمعی ،بشر فرزنـد معتمـر ،جـاحظ ،جـوهری ،حمـزه اصـفهانی ،خلیـل فراهیـدی ،سـلمه،
سیرافی ،شمّر ،عبداهلل فرزند صالح ،عتیبی ،عطـار ،عقیلـی ،عیسـا فرزنـد عمـر ،غـالم ثعلـب،
فارابی ،فراء ،کسائی ،لحیانی ،لیث ،محاملی ،مخلک مصـری ،محمـد فرزنـد سـالم ،محمـد
فرزند حبیب ،نجار.
ج .سرایندگان 53 :تن سراینده .ابنرومی ،ابنطباطبا ،ابنعجّـاز ،ابـنمعتـز ،ابـنهرمـه،
ابوالتمــام ،ابوالحســن لحّــام ،ابویؤیــب ،ابــوالروم ،ابوســعد فرزنــد دوســت ،ابوطالــب رقــی،
ابوطالب مأمونی ،ابوالعبـا  ،ابوالعمیثـل ،ابونـؤا  ،احـوص ،اعشـی ،امـرءالقیس ،بحتـری،
بدیهی ،بشر فرزند ابوحازم ،بکر فرزند نطّام ،جریر ،حار فرزند ظالم ،حسان فرزند ثابـت،
حامّید فرزند ثور ،یوالرُّمَّة  ،راعی ،زجّاز ،زیـاد فرزنـد قمـاص ،سـری رفـاء ،سـلمه انمـاری،
شمّاخ ،شمعله فرزند اخضر ،صریع غوالی ،صـنوبری ،طرفـه ،طرمـام ،عبیـد ابـرص ،علقمـه
فرزند هبده ،عمر فرزند حکم نهدی ،عمر مطّوعی ،ابونصر عتبی ،عمرو فرزند معدى کرب،
قتیبة المهلّب ،قسیم ،کثیر ،کمیت ،متنبی ،مکاء ،می المدینیه نابغه جعدی ،ه لی.
د .فرمانروایان 27 :مورد فرمـانروا .سـیاو

[فرزنـد کیکـاو ] ،ریونددسـت (اردشـیر

درازدست) ،جم (جمشید) ،عماره فرزند حمزه فرمانده عباسیان ،فرعون ،فضـل فرزنـد ربیـع
وزیرها رون ،خسرو انوشیروان ساسانی ،ابرویز (پرویز ساسانی) ،پوران (دختر پرویز) ،نعمـان
فرزند من ر لخمیان حیره ،ولید فرزند یزید اموی خلیفه ،حجـاز ثقفـی (فرمـانروای کوفـه)،
منصور،هادی ،هارون و مأمون خلیفگان عباسی ،ابـنزیـات وزیـر معتصـم ،ارسـالن جـایب
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(فرمانده غزنویان) ،یمین الدوله محمود غزنـوی ،یوسـف ثقفـی یمـن و عـرا ،،یزیـد فرزنـد
مهلّب خراسان ،پاندو (هندی) ،صصه فرزند داهر (سـند) ،صـول (جرجـان) ،صـولو (خاقـان
ترک) ،قتای (چین).
ه ..جهانگرد ،تاریخنگار و جغرافیدان :جیهانی ،طـاهر سـجزی ،سـوقابایی ،عمـانی،
ابوزید بلخی.
و .پیامبران و صحابه :حضرت محمد (ص) ،حضرت موسی (ص) ،سلیمان فرزند داود
(ع) ،حضرت فاطمه (ع) ،انس ،قوم عاد.
ز .متفرقه :ابن مکرم ،بهلول (خردورز) ،لبید (هوازن) ،مجنون (قـیس) ،معمـر نیشـابوری
(پرورندة ریبا ) ،جعفر ،ناعمه (عاقار).
ح .ناشناس 41 :مورد ناشنا  .ابراهیم والی (تاریخنگار) ،ابـراهیم سـندانی (جهـانگرد)،
حاتم فرزند علی شامی ،ابوعمرو ،ابوالنجم (سراینده) ،ابراهیم ،ابـننجـد ،ابواحمـد حریـری،
ابوعمرو ،ابویوسف صاحب المشاهیر (ادیب) ،ابومعـای جوانکـانى (داروشـنا ) ،ابـو سـهل،
ابوسعد غانمی ،اسفزاری (گیاهشنا ) ،ابن مظفر ،ابونصر نیشابوری ،ابونصر خطیبـی (گیـاه و
جانورشنا ) ،ابومحمد تمیمی ،حافظالدین ،حسن ،حسن زنگانی ،خشکی ابوالعبـا  ،ربیـع
فرزند مطو ،حجـازی ،رسـائلی ،زنجـانی ،سـکاک ،سـالمی ،سـواحلی و سـیبوی (ادیـب)،
صنوبر (تنی از جرجان) ،صلبی ،طاهر فرزند محمد ،علی فرزند حمزه اصفهانی ،قتیبی ،مبـرد
(کتاب الکامل) ،سوقابایی (جهانگرد) ،محمدیوسف ،مکاء و می المدینیة (سراینده).
 .9ابراهیم :وا هشنا  ،ادیب ،شمارة  446دوم .ناشنا .
.1ابراهیم سندانى :جهانگرد ،شمارة  384ختو ،ناشنا .
 .3ابراهیم والی :تاریخنگار ،شناس  646صمغ البالب .ناشنا .
 .4ابرویز :پرویـز ،خسـرو دوم (فرمـانروایی628 - 591 :م) ،ملقـب بـه خسـرو پرویـز،
اَپرویز؛ اَبرویز ،یعنی خسرو فیروز و ظفرمند ،شاهنشاه ساسانی ،فرزنـد هرمـزد چهـارم و نـوة
خسرو اول ،انوشیروان بود .شناس  127باینجان.
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 .0ابناالعرابى ،ابوعبداهلل محمد فرزنـد زیـاد فرزنـد اعرابـی ،فرهنـگور ،زبـانشـنا
عرب ( 151ـ  767 / ،231ـ  ،)844بیست و نه مورد .شناس  31راک؛  229تین؛  232ثغام؛
 236ثیل؛  243جبن؛  253جریث؛  262جلوز؛  263جلبان؛  338حزاء اخرا؛  446دوم؛ 451
یبل؛  456رامک؛  464رصاص؛  473رند؛  599شبر،؛  616شونیز؛  688طبّار؛  733عنجـد؛
 758فاغیاة الحنّـاء؛  865قنفـ ؛  875کاغـ ی؛  883کتّـان؛  885کجـومن؛  919کمـأة؛ 921
کمّون؛  995مسو ؛  1119مقل؛  1115ملح.
 .1ابنالبطریق ،ابو زکریا یحیا مترجم بزر  ،نمایندة مـأمون (د )،218 :بـرای آوردن

کتــاب از روم بــود ،شناســ  22یخــر؛  217تفــام الجــن؛  274جــوز الماثــل؛ تاارجمننۀ
ابنالبطریق 425 :دخن .کتـاب از روم ،شناسـ  22یخـر؛  217تفـام الجـن؛  274جـوز
الماثل؛ بنالبطریق 425 :دخن.
ابنجریح :شناس  611شبرم .نک :ابوجریح.
 .1ابنحجّاج :حسین فرزند احمد فرزند حجّاز کاتب بغدادی (– 942 / ،391 – 331
1111م) با آوازة ابنالحجّاز ،همروزگار سید مرتضی و سیدرضی ،سراینده ،شیعهآیین بـود.
شناس  37آزاددرخت؛  175بلوب.
 .1ابنخالویه :ابوعبداهلل حسین فرزند احمـد فرزنـد خالویـه (د981 / ،371 :م) ادیـب،
وا هشنا  ،فرهنگور ،نحوشنا

و دستور زباندان ادبیات عرب ،همدانیتبار و شـیعهآیـین

بود .شناس  228تو ؛  344حلتیت؛  592شابانک؛  1115ملح.
 .1ابنخمار ،ابوالخیر الحسن فرزند ساوار فرزند بابا فرزند بهرام [بهنام] ،ابنخمّـار (331
 942 / ،421 -ـ 1131م) ،پزشک ،فیلسوف مترجم از زبان سـریانى ،بقـراب ثـانی ،بـی

از

هفتاد بار یاد شده است .ابوالخیر فی اطیوس :شناس  566سَمَکة؛ کتاب االغذینۀ :شناسـ
 62اصف؛  818قدّام؛ الحاشیۀ علی متن [کناش] پولس :ابنخمار ابـوالخیر حاشـیهای بـر
مــتن کنــا

پــولس دارد .شناسـ  171بلبــو ؛  215تفــام؛  225توتیــا؛  227تــویری؛ 257
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جعده؛  331حرشف؛ شناس  419خندرو ؛  812فوقی؛ 817قاقللة ؛  816قثاء الحمـار؛ 841
قسّو ؛  896کرفس؛  963مازریون؛  1167نیفاطو ؛  1184هازبا.
 .91ابندُرَیْد :ابو بکر محمد فرزند حسن ازدى ،فرهنگنویس و شـاعر عـرب (– 223
 ،)934 - 837 / ،321وا هشــنا  ،ادیــب ،ســراینده ،فرهنــگور .نویســندة جمهــرة اللغااة.
شناسههای 22 :ایخر؛  138بردی؛  358حنظل (دو بار)؛  359حنّاء؛  528سدر؛  529سـداب؛
 614شــالجت؛  649صــومر؛  662طحلــب؛  665طراثیــث؛  692عــتم؛  741عوســج؛ 753
غضف؛  1159نَمّام؛ الجمهرۀ :همان جمهرة اللغة است .شناس  127باینجان.
 .99ابنرومی :علی فرزند عبا

فرزند جریج یا جرجیس بـا آوازة ابـنرومـی (– 221

896 - 836 / ،283م) .سرایندة هم روزگار معتضد عباسی و هم دورة سامانیان است .شناس
مقدمه ،فصل یکم؛  13اترز و اترنج؛  428درمک.
ابنزکریا ،نک :رازی.
 .91ابنالزیات :ابوجعفر محمد بن عبدالملک فرزند بان فرزند حمزه وزیر معتصمبـاهلل
و الواثق خلفاى عباسى ،زبانشنا

سراینده و ادیب اسـت .دیـوان سـرودهایی دارد .شناسـ

 229تین.
 .93ابن سارابیون :یحیـى (یوحنـا) ،پزشـک ترسـاآیین سـریانى نـویس (سـدة 9 / 3م)
نویسندة قربایین ،کنا

الکبیر و الصغیر .شناسههای 139 :برسیاوشـان؛  735عنـب الثعلـب؛

 1119منّ؛ کتاب ابنسرابیون :شناس  619شعر الجبّار.
 .94ابنالسکیت :ابویوسف یَعْقوب فرزند اِسْحا ،دورَقی اَهْوازی ،ادیب و زبـانشـنا .
دور ،شادگان امروزین است ،با آوازة اِبْنسِـکّیت (858 - 812()،244 – ،186م)/186( ،
..883 ،865 ،615 ،243 ،57 -)858 /244 -812
 .90ابنسمجون :ابوبکر حامـد فرزنـد سَـمَجون ،پزشـک اندلسـی (د)1111 / ،411 :

نویسندة األدویة المفردة [ الجامع ألقـوال القـدماء و المحـدّثین مـن الطبـاء و المتفلسـفین فـی
دویة المفردة] است که آن را در روزگار منصور حاجب محمد فرزند ابوعـامر (د/ ،392 :
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1113م) پردهدار دربار امویان انـدلس مـیزیسـت .شناسـ  374خزامـی؛  936لبنـی؛ کتـاب
األدویة المفردة یک بار شناس  374خزامی؛  641صفصاف.
 .91ابن شمیل ،نَضـر فرزنـد شـمَیل مـازِنی ( )819 - 741 / ،213 – 122زبـانشـنا ،
ادیب و محد عرب زبان ایرانی مازنی مروی است .شناسـههـای  253جریـث؛  257جعـده
(دو بار)؛  451یبل؛  599شبر،؛  852قفر الیهود؛  887کرم.
 .91ابنطباطبا :شاید ابو الحسن محمد فرزند احمد شـاعر ملقـب بـه ابـنطباطبـا علـوی
( )934 - 847 / ،323 – 232ســراینده ،نقــدگر شــعر و کاتــب عربــی اصــفهانی باشــد؛ یــا
ابوالقاسم احمد فرزند اسماعیل ،ابن طباطبا (د )،345 :از شعرای یتیم باشد .شناس  13اتـرز
و اترنج.
 .91ابنالعجّاج ،عجّاج :رؤبة فرزند عبداهلل عجاز فرزند رؤبة فرزند لبید فرزنـد صـخر
سعدی تمیمی ( 762–684 / ،141 – 64م) سرایندة رجزخوان و مدمسرای عربـی .شناسـ
مقدمه فصل یکم؛  114الء؛  634صبیب؛  849قطران؛  881کبریت.
 .91اباانماسااویه ،ابوزکریــا یوحنــا فرزنــد ماســویه (867- 776 / ،243 -161م) .او و
پدر

دان آموخت دانشگاه گندیشاپور هستند .بی

از  151بار با نام ابنماسویه ،یوحنا بـن

ماسویه دو بار ،یحیی بن ماسویه  3بار ،یحیى  22بار یاد شده است .همچنین نام

بـه همـراه

کتابهای یادشـده در زیـر آمـده اسـت :کتااب األبادال :همـان کتـاب األبـدال االدویاة
ابنماسویه است ،شناس  37آزاددرخت؛ کتاب فی ادویۀ المعدۀ :شناسـ  632صـبر .همـان
کتاب المعدة (ر.ک :ابن ابی اصیبعه ،1393 ،ز)453 ،1؛ کتاب فی اطعمۀ المرضی :شناسـ

 532سَرمَق .یافـت نشـد .رازی کتـابی بـه همـین نـام دارد؛ کتااب الجاامع :الجـامع الطـب
ممااجتمع علیه طباء فار

والروم 87 ،اکتمکت؛  759عود فاوانیا؛ کتااب الجاذام :کتـاب

فی الجا ام ،شناس  1154نطـرون؛ کتاب الکامال :ابـنماسـویه بـا نـام الکامـل ،کتـاب السـر
الکامل؛ یا الکامل فی األدویة المُنقیة را دارد و گـاهی نـام کتـاب الکمـال و التمـام او را بـه
گون الکامل و التمام تصحیف میکنند .شناس  945لسان الثور؛ کتاب فی مخانیقاا الماا :
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شناس  352حمّاض .این کتاب در کتابهـای تـاریخ پزشـکی و کتـابشناسـی ثبـت نشـده
اسـت؛ کتاب المانجح :کتـاب المـنجح فـی التـداوی مـن صـنوف االمـراض و الشـکاوی،
ابنابیاصیبعه کتاب را با نام المنجح فی الصفات و العالجات یـاد مـیکنـد .شناسـههـای38 :
آ ؛  161بقلة العد ؛  1122مورد اسفرم.
 .11ابنماسه ،عیسا :پزشک ترساآیین (د888 / ،275 :م) ،در سی و پنج شناسه دارویی
از او نقلقول شده است.
کوَیه رازی (– 321
 .19ابنمُسکَوَیه :ابـوعلی احمـد فرزنـد محمـد فرزنـد یعقـوب ماسـ َ
1129 – 932 / ،421م) فیلسوف ،تاریخنگار و پزشک و نویسـندة تجـارب االمـم و کتـاب
االشربة ،شناسـههـای 117 :انجـدان؛  337حـزاء؛  413خـالف؛  515زیتـون و زیـت؛ کتـاب
الطبیخ :شناس  117انجدان.
 .11ابنمظفر :جانورشنا  ،گیاهشنا  ،شناس  452یراریح .ناشنا .
 .13ابنمعتزّ :ابوالعبا

عبداهلل فرزند محمد( 22شعبان  2 - 247ربیعالثـانى 31 / ،296

اکتبر  29 - 861دسامبر 918م) ،سراینده ،ادیب ،راوى و نقاد بـزر

شـعر و ادب عـرب در

عصر دوم عباسى بوده است .شناس  84اقحوان؛  833قرّاص؛  921کمّون.
 .14ابنمکرم :سدة 3ه 9 /م .شناس  633صبار .ناشنا .
 .10ابنمندویه :ابوعلى احمد بن عبد الـرحمن بـن مندویـه اصـفهانی (،)،372 – 338
پزشک بیمارستان بغداد (سده دهم م) نویسندة کتاب الکافی فی الطب ،الطبیخ ،المغیث فی
الطب ،کتاب فی الشراب ،کتاب األطعمة و األشرباة ،کتـاب نهـایاة االختصـار اسـت .نـک:
شناسههای  78افیون؛  126بادزهر؛  194بی ؛  364خانق النّمر؛  523ساالمندرا؛  544ساـکّ؛
 571سنبل؛  697عرار؛  715عسل؛  718عقرب؛  735عنب الثعلب.
 .11ابننجد :شناس  446دوم ،ناشنا .
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 .11ابنهرمه :ابواسحا ،ابراهیم فرزند علی کنانی قرشی حجازی با آوازة ابنهَرمه (89
– 786 - 718 / ،169م) سرایندة ستایشگر فاطمیان ،امویان و عباسـیان بـود .شناسـ مقدمـه
فصل یکم.
 .11ابنهندو :ابوالفرز حسین فرزند محمد فرزند هندو ،سراینده و دبیر دیوان دیلمیـان

بود (ثعالبی نیشابور 1983 /،1413 ،م ،ز )394 ،3نویسندة البلغه من مجمل اللغة و مفتـام
الطب و منهاز الطالب .شناس  127باینجان.
ابوبکر فرزند علی فرزند عثمان :مترجم این کتاب [صـیدنه ،منظـور کاسـانی] ،شناسـ
 627شیخ.
 .11ابواحمد حریری :ادیب ،وا هشنا  ،گیاهشنا  358 .حنظل.
 .31ابوتراب :گیاهشنا  ،شناس  772فسطاریون و فرسطالیون.
 .39ابوتمّام :ابو تَمّام ،حبیب فرزنـد او ِ طـائی (846–814 / ،231–188م) ،یکـی از
سرایندگان برجست عرب است .شناس  358حنظل؛  662طحلب؛  1171ور .
 .31ابوجریح ،ابوجارَیح راهب (سدة 2ه 8 /م) .نویسـندة اصـالم االدویاة .سـی مـورد.
شناس  6ابردبار؛  21آیان الفار (دو بار)؛  54اسقیل؛  91املج؛  171بلبـو ؛  217تربـد؛ 244
جبلهنگ؛  269جنطیانـا؛  289حباة الخضـراء؛  292حباة السامنة؛  441دنـد (دو بـار)؛ 546
سکبینج؛  576سورنجان؛  611شبرم؛  632صبر (سه بار)؛  768فربیون؛  821قرنفـل؛  949لعبة
(دو بــار)؛  963مــازریون؛  965ماهودانــه؛  982مرّیکــى؛  1126میعــه؛  1197هلــیلج؛ 1116
العیه؛  1112یتوع؛ الصیدنۀ :شناس  949لعب .
 .33ابوحاتم رازى :ابوحاتِم احمـد فرزنـد حَمـدان رازی وَرسَـنانی (د934 / ،322 :م)
متکلم ،زبانآور و محدّ نامدار ایرانی است .شناس  1149نرگس.
 .34ابوحاتم :سهل فرزند محمد فرزند عثمان فرزند یزید سجستانی (د864 / ،251 :م)

ادیب ،فقیه ،محد و وا هشنا در سیستان بود .نویسندة کتاب الشـجر و النبـات و النحـل
والعسل است .شناس  435دلفین؛  575سوسن؛  668طرخون.
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ابوحامد احمد :نهشعی
ابوالحسن اهوازی :نک ← اهوازی.
ابوالحسن ترنجی :نک ← ترنجی.
 .30ابوالحسن الجوهرى :ادیب ،سراینده .شناس  127باینجان .ناشنا .
 .31ابوالحسن عامری :ابوالحسن محمد فرزند یوسف عامری نیشـابوریزادگـاه (سـدة
4ه ..گیاهشنا  ،فیلسوف ،منطقدان و دانشمند معروف در سده چهارم هجـری بـود .شناسـ
 13اترز و اترنج؛  954لوز.
 .31ابوالحسن اللحّام الحرّانى :علی فرزند حسن (ز976 / ،365 :م) ،سرایندة تنـدگو
و تندزبان ،زادة بخارا( .مسـالک االبصـار ،ز198 ،15؛ ثعـالبی نیشـابوری1983 /،1413 ،م،
ز 115 ،4ـ  )112شناس  84اقحوان.
ابوحمزه :انس فرزند مالک.
 .31ابوحنیفه الادینورى :ابوحنیفـه دینـوری احمـد فرزنـد داود فرزنـد وننـد (– 222
 889 - 828 / ،282م) زادگاه وی دینور کرمانشاه بود .همهچیزدان ،اخترشنا  ،متخصـک
کشاورزی ،گیاهشناسی ،متخصک یوب فلزات ،جغرافیدان ،ریاضیدان ،و تـاریخنگـار در
دوران سامانیان و عصر طالیی اسالم است .مورخ ،زبانشنا
جلد کتاب النبات است .بی

و طبیعـتشـنا

نویسـندة دو

از دویست و سی بار یاد شده است؛ کتاب النباات :شناسـ 7

آبنو ؛  132باقلی؛  691عثق؛  911کزبره.
ابوالخیر :ابنخمار.
 .31ابوذویب هذلی :شناس  567سمانی؛  715عسـل .شـاید اَبویویـبِ هاـ َلی ،خوَیلـد
فرزند خالد فرزند ماخر (د649 / ، 28 :م) ،سرایندة مخضرم باشد.
 .41ابوالروح :سراینده ،شناس  716عفـک .یتیمة الـدهر نـام او را ابـوروم ظفـر فرزنـد
عبداهلل هروی ثبت کرده است.
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ابوریحان :محمد فرزند احمـد بیرونـی ( .)،441 – 367شناسـههـای 132 :بـاقلّی؛ 134
بــان؛  138بــردی؛  141برســیون؛  145بــرمس؛  153بصــل؛  157بطــیخ (دو بــار)؛  158بقلااة
الحمقاء (دو بار)؛  229تین؛  238جـار النهـر؛  245جبسـین؛  251جرجیـر؛  362حـیّ العـالم؛
 443دود القرمز (دو بار)؛  449دهن؛  456رامک؛  467رعی االبل؛  468رعی الحمـام؛ 469
رقاع؛  473رند؛  476ریحان؛  478ریبا ؛  627شیخ؛  884کثیراء.
 .49ابوزیاد :ابوزیاد کالبی ،یزید فرزند عبد اهلل فرزند حرّ فرزند همّـام کالبـى ،ادیـب،

سراینده ،زبانشنا  ،گیاهشنا  ،داروشنا (815 / ،211م) .نویسـندة کتـاب االبـل ،خلـق
االنسان و النوادر اسـت( .کحالـه ،،1367 ،ز  ،4ص  )121شناسـههـای  735عنـب الثعلـب؛
 775فَسوَة الضّبع؛  919کمأة.
 .41ابوزید :ازهری ( )،371 – 282از او روایت میکنـد .شناسـههـای 229 :تـین؛ 446
دوم؛  599شبر،؛  611شکاعی؛  627شیخ .شاید ابوزید ارجانی؛ و یا ابوزید انصـاری ،سـعید
فرزند او

فرزند ثابت خزرجی انصاری با آوازة به ابوزِید اَنصـاری ( 121ـ  739 / ،215ـ

831م) ،وا هشنا  ،راوی ،نحوی و گیاهشـنا

اسـت .نویسـندة النبـات و الشـجر؛ االبـل و

الشاة؛ النوادر فی اللغة است.
ابوزید ارجانی :ارجانی.
 .43ابوزید البلخى :ابوزید احمد فرزنـد سـهل بلخـی (د934 / ،322 :م) اخترشـنا ،
جغرافیدان ،ریاضیدان ،متکلم و فیلسوف ایرانی(زاده ایرانشهر) و از پیروان فرق امامیه بود.

کتاب اختیارات السیر ،صور االقالیم و جزآن دارد .شناس 857؛  1154نطـرون؛ کتـاب علـم
االکسیر :شناس  857قلقند و قلقدیس و قلقطار؛ کتاب الکیمیاء :شناس  1154نطرون.
 .44ابوسعد :گیاهشنا  ،شناس  887کرم .ناشنا .
 .40ابوسعد جرجانی :گیاهشنا  ،شناس  337حزاء .ناشنا .
 .41ابوسعد بن دوست :سـراینده (زریـاب ،1371 ،ص )4؛ ص  376ختمـی [ابوسـعید.
(همان ،ص  ])238شـاید ابوسـعید عبـدالرحمان فرزنـد محمـد فرزنـد دوسـت از بزرگـان و
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فرزانگــان نیشــابور در ســدة چهــار هجــرت اســت( .همــان ،ص 4؛ ثعــالبی نیشــابوری،
1983/،1413م ،ز)4
 .41ابوسعد غانمى :گیاهشنا  ،ادیب ،شناس  262جلّوز .ناشنا .
 .41ابوسلمه :از فراء (د )،217 :روایت میکند .شناسـ  611شـبرم .شـاید همـان سـلمه
باشد.
 .41ابوسهل( :خراسانی) گیاهشنا  ،داروشنا  ،شناس  447دهنج؛  498زعفـران؛ 978
مروماحوز؛  1186هرنوة .ابوسهل در شناس  498خود را خراسانی مـیدانـد« :اجـوده عنـدنا
بخراسان».
ابوسهل رسائلی :رسائلی.
 .01ابوسلیمان خطاائى [خطاابی] :جانورشـنا  ،ادیـب و گیـاهشـنا  ،شناسـ 253
جریث .شاید خطّابی ،ابوسلیمان حَمْد [احمد] فرزنـد محمـد فرزنـد ابـراهیم فرزنـد خَطّـاب
باستْی ( ،)،388 – 317محدّ  ،فقیه و وا هشنا

باشد که از نسل زید فرزند خطّاب فرزنـد

نقیل عَدْوی ،برادر خلیف دوم است.
 .09ابوطالب رقی :سراینده ،شناس  13اترز و اترنج .نک :شعرای یتیماة ،ز– 282 ،1
.283
 .01ابوطالب مأمونى :عبدالسالم فرزند حسین بخـاری (د )،383 :از فرزنـدان مـأمون
عباسی ( ،)،218وا هشنا  ،ادیب و سراینده ،شناس  211ترنجبین.
ابوطیّب مُاتَانَابّی :متنبی.
ابوالعباس :الف .ابنالمعتزّ؛ ب .خشکی.
 .03ابوالعباس :سراینده ،شناس  13اترز و اترنج .شاید ابوالعبا

احمـد فرزنـد ابـراهیم

ضبی اصفهانی (د1112 / ،392 :م) ،سراینده ،ادیب و دانشمند( .ثعالبی نیشابوری/،1413 ،
1983م ،ز294 – 287 ،3؛ تهرانی ،ز ،9ص )625
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 .04ابوالعبّاسِ ثَعلَب :احمد فرزند یحیای شیبانی با آوازة ثعلبِ نحوی (/ ،291 – 199
914-815م) زبانشنا

و فرهنگور برجست عربزبان در سدة 3ه  ،شناس  473رند .نـک:

ثعلب ،غالم ثعلب.
 .00ابوعبید :شناس  132باقِلّی؛  156بطم؛  243جابان؛  261جلّنار؛  446دوم؛  465رطبة؛
 473رند؛  623شوع؛  631صاب؛  654ضریع؛  887کرم[ .ابوعبیـداهلل] ابوعبیـد قاسـم فرزنـد
سلّام هروی (838 - 771 / ،222 – 154م) محـد  ،قـاری ،سـراینده و فقیـه خراسـانی کـه
بیشتر در عرا ،زیست و آثار بسیاری ،مانند الحجر و التفلیس نگاشت .او از ابوزید انصـاری،
اصمعی ،ابوعبیده ،ابن اعرابی و الفراء و کسایی دان

آموخت و روایت کرد.

 .01ابوعبیده :گیاهشـنا  ،شناسـ  38آ ؛  168بـالب؛  343حضـض؛  473رنـد؛ 498
زعفران؛  632صبر؛  712عصف؛  735عنب الثعلـب؛  736عـنم .ابوعبیـده عمـر فرزنـد مثنـى
(828 – 728 / ،213-111م) ،ســراینده ،زیســتشــنا  ،گیــاهشــنا
کتابهای الخیل ،الدیباز و األیام ،ارمنیتبار ،راوى و لغتشنا

بزر

و نویســندة برجســت
آغاز دورة عباسـى

است.
ابوعلى :الف .ابنماسکَوَیه؛ ب .ابنمندویه.
 .01ابوعمرو :ناشـنا  ،شناسـ  361حنطـه؛  519زوان؛  611شـبرم؛  634صـبیب؛ 736
عَنَم؛  1153نضار.
 .01ابوعمرو شیبانی :ابوعمرو اسحا ،فرزند مِـرار شـیبانی (821–718 / ،216 – 99م)
زبانشنا  ،شاعر و نویسندة عراقی در سدة دوم هجری بود .کتـاب الخیـل ،کتـاب اللغـات،
کتاب النوادر الکبیر ،کتاب غریب الحدیث ،کتاب خلق االنسان ،کتاب اإلبِل ،کتاب النحلة،
وا هشنا  ،فرهنگور ،زبانشنا

عربزبان ،شناس  473رند [دو بار].

ابوعمرو مُطرِّز زاهد :نک ← غالم ثعلب.
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 .01ابوالعمیثل :ابوالعمیثل ،عبداهلل بن خلیـد (د854 / ،241 :م) سـراینده ،وا هشـنا ،
استاد ادبیات عرب نویسندة المأثور مـن اللغاة مـا تفـق لفظـه و ختلـف معنـاه ،شناسـ 634
صبیب.
 .11ابوالفتح :ابوالفتح ،علی فرزند محمد باستی (د1111 / ،411 :م) شاعر عربـیسـرای
خراسان و از شاگردان ابنحبان محد و خطابی (د998 / ،388 :م) بود .شناس  481زاز.
ابوالفرج بن هندو :ابنهندو.
 .19ابوالفضل میکالى :شناسـ  413خـالف .ابوالفضـل عبیـداهلل فرزنـد احمـد میکـالی
نیشابوری (د1145 / ،436 :م) شاعر ،محد  ،ادیب ،نویسنده و دانشمند معروف آلمیکال.
 .11ابوالقاسم :شناس  361حنطه .ناشنا .
 .13ابوالقاسام دیناورى :ابوالقاسـم عبـداهلل فرزنـد عبـدالرحمان دینـوری (د/ ،391 :
1111م) ،زبان شنا  ،ادیـب ،سـراینده و وا هشـنا ( .ثعـالبی نیشـابوری1983 /،1413 ،م،
ز )136 – 146 ،4شناس  13اترز و اترنج؛  361حنطه.
 .14ابولیث :وا هشنا

و فرهنگور .شناس  624شهد .ناشنا .

 .10ابومالک :وا هشنا  ،فرهنگور ،شناس  .251ناشنا .
ابومحمد :الف .تمیمی؛ ب .قتیبی.
 .11ابومسلم :شناس  .1119شاید ابومسلم ،ماعای فرزند مسلم کوفی بـا آوازة ماعـای هَـرّاء
(813 / ،187م) زبانشنا

نحوی و سراینده باشد .آثـاری در نحـو نگاشـت کـه هـیچیـک

برجای نمانده است.
 .11ابومعاذ جوانکانی :بی

از صد بار نام

در شناسههای داروها یاد شده است .ایـن

نام در دیگر منابع یافت نشد ،تنها یک بار در الجماهر بـه گونـ «ابومعـای جوامکـانى» دیـده
مىشود؛ اما در صیدنه از او بارهـا نقـلقـول مـی شـود کـه بـار نخسـت آن بـه گونـ ابومعـای
جوانکانى ،سپس ابومعای نام برده شده است .ظاهران نسب جوانکانى از نـام جوانکـان ،محلـى
در ایالت جرجان گرفته شده است .اوراست :کتاب تفسیر االدویۀ ،شناس  37آزاددرخت.
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ابومنصور ازهری :ازهری.
 .11ابوالنجم :ابوالنجم فضل [مفضل] فرزند قدامـه عجلـى ،ادیـب و سـرایندة روزگـار
امویان ( 84 ،)747 - 655 / ،131 – 35اقحوان؛  1118یاسمین.
 .11ابونصر خطیبى :گیاهشنا

جانورشـنا  ،ادیـب ،شناسـ  52اسـقنقور؛  78افیـون؛

 171بلسان (سه بار) .ناشنا .
 .11ابوالنصاار العُتبااى ،محمــد فرزنــد عبــدالجبار (1136 – 961 / ،427 – 351م)،
سراینده و ادیب .شناس  413خالف.
 .19ابونصر نیشابورى :شناس  964ماهیزهرز .ناشنا .
 .11ابونواس :ابونؤا

حسن فرزند هانی حَکَمی شناخته شده به ابونوا

اهوازی (133

– 812 – 751 / ،196م) سرایندة ایرانی عربزبـان ،شناسـ مقدمـه فصـل یکـم؛  114الء؛
 747غبیراء.
ابویوسف صاحب المشاهیر :شناس  915کَشوت .نک :کتاب المشاهیر .ناشنا .
احمد :الف .ابنماسکَوَیه؛ ب .نهشعی.
 .13احااو

 ،ابومحمــد عبــداهلل فرزنــد محمــد انصــاری (د723 / ،115 :م) ،بــا آوازة

احوص از سرایندگان دورة امویان در مدینه بود که سرانجام بـه سـال  115قمـری سـراینده،
شناس مقدمه( .زریاب ،1371 ،ص )6
 .14ارجانى ،ابوزید احمد فرزند حسین پزشـک ،گیـاهشـنا

(سـدة 3ه 9 /م) بـی

از

هفتاد بار یاد شده است.
 .10اردشیر ریونددست :اردشیر ساسانی بابکان فرزنـد بابـک (د242 :م) ،شناسـ 478
ریبا .
 .11ارسالن جاذب :ارسالن حاجب (ز )،432 :یکی از برجستهترین نزدیکـان سـلطان
محمود غزنوی .شناس  376خطمی (دیوان المبتدآ و الخبر فی تاریخ العـرب471 ،؛ الکامـل
فی التاریخ ،ز.)237 ،8
ازدى :شناس  898کرا  .شاید ابندارید باشد.
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 .11ازهرى ،ابو منصور محمد فرزند احمد فرزند ازهر فرزند طلحه هـروی اشـافعی ،بـا

آوازة ازهری (981 - 895 / ، 371 - 282م) زادة هرات خراسـان و نویسـندة کتـاب شـرم
دیوان بیتمام و ته یب اللغة ،فرهنگنویس و وا هشنا

است .شناسههـای  134بـان؛ 157

بطیخ؛  158بقلة الحمقـاء؛  251جرجیـر؛  257جعـده؛  261جلّنـار؛  262جلّـوز؛  263جلبـان؛
 446دوم [دو بار]؛  449دهن؛  463رسـاطون؛  464رصـاص؛  589شـبت؛  611شـقایق؛ 611
شکاعی؛  627شـیخ؛  882کـتم؛  1119مقـل؛ تهاذیب اللغنۀ :شناسـ  151بسّـد؛  158بقلاة
الحمقاء؛  261جلّنار؛  262جلّوز؛  627شیخ.
 .11اَصْمَعی :ابوسعید عبدالملک فرزنـد قریـب ( 831 -743 / ،216-125م) ،نخسـتین
فرهنـگنـویس ،راوی  ،ادیــب و وا هشـنا

نــامآور آغـاز دوران عباســی بـود .او نویســندة

کتابهای االبل؛ اشتقا ،االسماء؛ خلق االنسان؛ نبات و الشجر؛ النخل و الکـرم اسـت .نـک:
شناسههـای 7 :آبنـو ؛  31راک؛  156بطـم؛  228تـو ؛  261جلّنـار؛  343حضـض؛ 411
خندریس؛  465رطبة؛  498زعفران؛  499زعرور؛  623شـوع؛  631صـاب؛  632صـبر؛ 639
صعتر؛  653ضرو؛  692عتم؛  697عرار؛  718عصفر؛  736عنم؛  887کرم.
 .79اعشى ،ابوبصـیر میمـون ( 628 / ،7م) .میمـون فرزنـد قـیس فرزنـد جنـدل فرزنـد
شراحیل فرزند عوف فرزند سعد فرزند ضبیع فرزند ثعلب فرزند بکـر فرزنـد وائـل .األعشـی

الکبیر ،عشی بکربنوائل ،صنّادة العرب .دیوان او به نام الصـبح المنیـر فـی شـعر ابـیبصـیر
است .شناس  189بهار؛  252جریال؛  883کتّان؛  1171ور ؛ 1172ورد.
 .11امر القیس :بووَهب جَندَم اِمـرؤالقَیس (پیرامـون 131 – 81پ.ه  544 - 496 /م)
فرزند حاجر فرزند حار فرزند عمرو فرزند حاجـر آکـل المـرار فرزنـد معاویـه فرزنـد ثـور
کندی بود .او از خاندان کِنده بود .ادیب ،سخن ور و یکی از سرایندگان معلقات هفت گانـه
بزر  .شناس  923کندر؛  989مرار.
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 .19انس ،ابوحمزه :اَنَـس فرزنـد مالـک (11پ.ه 712 - 612 / ،93 -م) فرزنـد نضـر
فرزند ضمضم  ...فرزند خزرز نجاری خزرجی انصـاری از یـاران نزدیـک پیامبرخـدا (ص)
بود .شناس  355حمزه.
 .11اهوازی :ابوالحسن احمد فرزند حسین کاتب ،با آوازة ابوالحسن اهـوازی (سـدة 4
و  5ه) ،گیاهشـنا  ،وا هشـنا

ریاضـیدان و سـتارهشـنا

ایرانـی .زادروز و روزمـر

او

آشکار نیست .بیرونی دو بار از او در آثار الباقیة روایت مـیکنـد .شناسـههـای 132 :بـاقلی؛
 157بطیخ؛  198بیض؛  229تین؛  234ثوم؛  254جزر؛  275جوز؛  361حنطة؛  515زیتـون و
زیت؛  541سفرجل  561سلخ الحیة؛  589شاهبلـوب؛  693عـد ؛  732عنـب خمـری؛ 766
فجل؛  896کرفس؛  921کمثری؛  951لفت؛  954لوز؛  999مشم ؛ کتاب معاارف باالد

الروم 132 :باقلی؛  157بطیخ؛  198بیض .دو بار همراه نام اهوازی آمده است.
 .13ایشوعبخت مطران :پزشکی از خانـدان بختیشـوع ایرانـی ترسـاآیین کـه بـی
هفتصد سال در گندیشاپور و بغـداد بـه پـهوه

در دانـ

از

پزشـکی و درمـانگری بـه مـردم

خدمت کردند .شناس  45اسفنج.
 .14ایوب رهاوى ،ابر  ،مترجم کتابهای پزشکی یونانیان به زبان سریانى (سـدة 3ه
9 /م) .شناس  171بلسان.
 .10باسااهل [ابوسااهل] :گیــاهشــنا  ،شناسـ  422دبــق؛  538ســعد؛  571سنبــل؛ 647
صنـدل .ناشنا .
 .11بحتاارى :ابوعابــاده باحْتــری (899 - 822/ ،284 – 216م) ،ولیــد فرزنــد عبیــداهلل،
ادیــب ،فرهنــگور ،ســرایندة بلنــدآوازة شــامی بــود .شناســ  358حنظــل؛  662طحلــب؛
1115ملح.
 .11بختیشوع فرزند عبادا ::شـاید پزشـک مقتـدرباهلل بختیشـوع (د941 / ،329 :م)
فرزند یوحنا پزشک متوکل فرزند عبیداهلل باشد .شناس  225توتیا.

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی
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 .11بدیغورس :بدیغورو  ،بدیغور  ،فیثاغور
او هلیلج اصفر ،هلیل زرد را وارد دان

و بیتاغور  ،ایرانییونانی سـدة 7م.

پزشکی کرده است و در آثار ماسرجویه ،ابـوجریح

راهب ،مسیح و ابنماسویه نیز توصیف شده است؛ کتاب ابدال االدویة :شناس  897کروان.
 .11بدیهی :ابوالحسن علی فرزند محمـد بـدیهی زوری (د991 / ،381 :م) ،از شـعرای
یتیمة ،ز 339 ،3ـ  ،341شناس  13اترز و اترنج.
 .11بشتی :شناس  954لوز .شاید ابوسلیمان خطابی باستی؛ یا ابوالفتح باستی باشد.
 .19بشر :گمان می رود همان فزاری باشد .نک :بشر فزاری .شناسههای 272 :جوز القی؛
 413خــالف؛  457رایتــنج؛  521ســابیزز؛ 552ساالیخة؛  577ســو ؛  592شــابانک؛ 595
شاینج؛  645صمغ؛  675طلخشقو،؛  698عرو،؛  735عنب الثعلب؛  746غار؛  799فـوتنج؛
 821قرفـ ؛  823قردمانـا؛  896کـرفس؛  921کمّــون؛  936لبنـی؛  948لسـان العصــافیر؛ 974
محرو ؛  993مسحقونیا؛  1111مصطکی؛  1116مغرة؛  1136نانخواه؛  1195هلیون.
 .11بشر فرزند ابوحازم :سرایندة عرب پی

از اسالم (د533 :پ.ه) .شناس  114الء.

 .13بشر سجزى :شناس  194بی ؛  571سنبل .شاید :الـف .ابوالحسـن بشـری سـجزی؛

ب .ابوسهل بشر فرزند یعقوب فرزند اسـحا ،سـجزی متطبـب نویسـندة کنـا یـا الرسـائل
الطبیّة باشد که برای امیر ابواحمد خلف فرزند احمد (د1119 / ،399 :م جوزجان) نوشت.
 .14بشر فرزند عبادالوهاب فازارى :مؤلـف کتـاب تفاسـیر االدویاة 32 .ارطـی؛ 33
ارطمیسا؛  37آزاددرخت؛  41اسطوخودو ؛  54اسقیل؛  56اسرنج؛  58اشـنه؛  61اشـترغاز؛
 62اصف؛  77افتیمون؛  78افیون؛  82اقاقیا؛  84اقحوان؛  86اکلیل الملک؛  99انیسـون؛ 148
بسپا ؛  158بقلة الحمقـاء؛  181بـنج؛  191بهـرامج؛  211تـرنجبین؛  225توتیـا؛  226توبـال
النحــا ؛  242جــاویزن؛  261جلنــار؛  271جندبیدســتر؛  282حــاز؛  341حســک؛ 343
حضض؛  344حلتیت؛ کتاب تفاسیر االدویۀ :شناس  32ارطی.
 .10بشر فرزند معتمر :ابوسهل هاللی ،متکلم ،ادیب و بنیانگـ ار مکتـب معتزلـی بغـداد
است (د825 / ،211 :م) ،شناس 195بی

موشک.
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 .11بکر فرزند النطّااح :بَکـر بـن نَطّـام حنفـی بـا کنیـ ابووائـل ،سـرایندة عـربزبـان
بدویتبار ،دورة نخست عباسی ،سدة 3ه .شناس  38آ .
 .11بوران بنت ابرویز :پوران دخت پرویز ،پدر پوران ،خسـرو دوم (فرمـانروایی591 :
  628م) ،ملقب به خسرو پرویز ،اَپرویز؛ اَبرویـز ،یعنـی خسـرو فیـروز و ظفرمنـد ،شاهنشـاهساسانی ،فرزند هرمزد چهارم و نوة خسرو اول ،انوشیروان بود .شناس  127باینجان.
 .11بهلول :وهیب فرزند عمرو ،بهلول مجنون کـوفی ،ابووهیـب فرزنـد عمـرو صـیرفی
کوفی (د .)،191 :خِردورزی دیوانه همروزگار هارون رشید (د .)،193 :شناس  919کمأة.
بیرونی :ابوریحان محمد فرزند احمد بیرونی (.)،441 – 367
 .11پاندو :بزرگی از هندوان است .پاندو از بزرگان افسانهای یادشده در رزمنام هندی
مهاباراتا است .وی فرزندِ ریشی ود ویاسا از آمبالیکا شهدختِ کاشی بود؛ لیکن از آن روی
ب شاهی نداشـت ،پانـدو پسـر ویچیتراویریـا دانسـته مـی شـود .شناسـ  438دم
که ویاسا نس ِ
االخوین.
پرویز ساسانی :ابرویز.
 .911ترنجی  ،ابوالحسن احمـد فرزنـد محمـد ترنجـی تبـری ،پزشـک ،داروشـنا

(ز:

 .)،359نویسندة کتاب معالجات البقراطیة و قرابادین .شناسههای  51اسـبیدمرد؛  61اشـنان؛
 111آنک؛  195بی

موشک؛  236ثیل؛  311حجر الیهود؛  318حجر الفادزهر؛  321حجـر

التیس؛  341حجـر التـیس؛  365خـانق الـ ئب؛  515زنجـار؛  534سـرطان؛  789فلفـل؛ 973
مجموعه؛  993مسحقونیا .ابو الحسن الترنجى 181 ،بنج؛  843قصب ال ّریرة؛  973مجموعة؛
 993مسحقونیا.
 .919تمیمی ،ابومحمد :گیاهشنا  .شناس  61اشترغاز؛  548سکر؛  936لبنی.
 .911ثابت :شناس  855قلت؛  1123موز .ثابت بن قره؛ یا ابوالحسن ثابـت فرزنـد سـنان
فرزند ثابت فرزند قره حرانی پزشکی فرزانه بود که راه پدر را در دانـ

پزشـکی پیمـود .او

یک کتاب تاریخی نگاشت که از سال 918[ ،295م] تا روزی مرگ 974[ ،363م] است.
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دیدم که گویای فرزانگی و دانـ ا

بـود؛ ثابـت

بن قرّه :ابوالحسن ثابت فرزند قره حرانی (911-825 / ،288-211م) از منـداییان [صـابئیان]
حران است .گفته میشود نسبت ایشان به صـاب مـیرسـد کـه طـاب فرزنـد ادریـس پیـامبر
اســت .پزشــک ،ریاضــىدان ،اخترشــنا  ،فیلســوف و طبیعــیدان .شناسـ  715عســل؛ 753
غضف؛ تاریخ ثابت :شناس  753غضف .گویا این کتاب بایـد از آن نـوادة او ثابـت فرزنـد
سنان باشد.
ثعلب :نک ←  .1غالم ثعلب ،ابوعمرو مطرز؛  .2ابوالعبا

ثعلب .شناس  232ثغام؛253

جریــث؛ 262جلّــوز؛  263جلبــان؛ 451یبــل؛ 456رامــک؛  464رصــاص؛ 599شــیر،؛614
شالجت؛ قنف .865 ،
 .913جاحظ :ابوعثمان عمرو بن بحـر ،زبـانشـنا  ،فیلسـوف و ادیـب عـرب (– 161
869 -777 / ،255م) .ادیب معتزلی ،خو سخن ،خو نویس ،معاشر با مترجمین فارسـی
و سریانی و نویسنده بسیاری از تألیفهای سدة 3ه ،از مردم بصره است شناسههای  13اتـرز
و اتــرنج؛  514زهــم؛  561ســلخ الحیااة؛  613شــحم االرض؛  662طحلــب؛  719عصــفور
الشوک؛  781فطر؛  1177ورل.
 .914جبریل 37 :آزاددرخت؛  46سنان ال ئب؛  56اسرنج؛  81افعی؛  84اقحوان؛ 139
برسیاوشــان؛  181بنجنکشــت؛  211تافســیا و تفســیا؛  343حضــض؛  455ینــب الخیــل؛ 523
سالمندرا؛  653ضرو؛  797فنطافیلن .نک :الف .جبراییل فرزند بختیشـوع فرزنـد جـورجیس
(د829 / ،213 :م)؛ ب .جبراییــل فرزنــد عبیــداهلل فرزنــد بختیشــوع (د1116 / ،396 :م)؛
حواشی جبریل :شناس  211تافسیا و تفسیا.
 .910جریر :ابوحزره جریر فرزند عطیة فرزند ح یفه تمیمی خَطَفَی کلبی یربـوعی (28
  ،)، 111سرایندة نامدار عرب در آغاز اسالم بود .وی به دوران فرمانروایی امویان رسید وخلفیگان

را ستود .شناس  451یبل.

جعدی :نک ← نابغه
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 .911جعفر 84 :اقحوان .ناشنا .
 .911جم ،الملک :جم ،جمشید یکی از پادشاهانِ افسـانهای بسـیار دیرینـ ایـرانزمـین
است .نام او در اوستا و متون پهلوی و متنهای دوران اسالمی آمـدهاسـت .شناسـ  265جـم
اسپرم.
 .911جااورجیس :جورجیــو

بــن جبراییــل [جــورجیس] (ز769 / ،152 :م) .شناس ـ

 1172ورد؛ کناش :شناس  1172ورد.
 .911جوزجااانی :شناس ـ  561ســلحفاة .شــاید ابوعبیــداهلل عبدالواحــد فرزنــد محمــد
جوزجانی (1147 – 981 / 438 - 369م) شاگرد و همراه ابنسینا ( )،428 – 371باشد.
 .991جوهرى :خواجه امام ابونصـر اسـمعیل فرزنـد حمّـاد ،فرهنـگنـویس (د– 332 :
1113 – 944 / ،393م) نویسندة کتاب صحام اللغة که نام آن در همین شناسه آمده است؛
کتاب الصحاح :شناس  446دوم.
 .999جیهانی :گیهـانی [کیهـانی] .شناسـ  875کـایی .ابوعبـداهلل محمـد فرزنـد احمـد
جیهانی ،وزیر جغرافیدان دورة سامانی بود ،از حـدود 917 – 893 / ،294- 281م برآمـد.
نویسندة المسالک و الممالک؛ یا المسالک فی معرفة الممالک است .برخی آن را با کتـاب
اشکالالعالم ابوالقاسم جیهانی اشتباه میگیرند؛ مسالک جیهانی :شناسـ  753غضـف؛ 921
کمّون.
 .991حاتم فرزند على شامى :سراینده ،ادیب ،شناس  372خوخ .ناشنا .
 .993حارث فرزند ظالم :حار فرزند ظالم فرزند ج یمه فرزند یربوع فرزند غـیظ ...
فرزند یبیان مری یبیانی (د611 :م) .سراینده ،داستانگوی افسانهای عرب .ضربالمثلهـایی
را بدو نسبت میدهند .شناس  838قزم.
 .994حافظالدین :خواجه امام اجل حافظ الدین مغربی سلمه اللّه تعالى ،تـاریخنگـار و
جغرافیادان سیستان و بلوچستان ،شناس  136بداشغان .ناشنا .

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی

 .990حبیش :حبی

909

فرزند حسـن اعسـم دمشـقى ،متـرجم و پزشـک (سـدة 3ه 9 /م)،

خواهرزاده و یکی از شاگردان و تربیتیافتگان مکتب حنین فرزند اسـحا)،264 – 194( ،
پزشک و متـرجم اسـت .شناسـههـای 21 :آیان الفـأر؛  194بـی ؛  292حـب السامنة؛ 358
حنظل؛  716عشر؛  963مازریون (دو بار)؛  1112یتوع.
 .991حجاااج :حجــاز فرزنــد یوســف ثقفــی زادة 714 - 661 / ،95– 4م .فرمــانروای
حجاز و عرا ،در روزگار امویان .شناس  815فیجن.
 .991حسّان فرزند ثابت :ابوالولید ابوالحسام و ابوالمضرّب حسّان فرزنـد ثابـت فرزنـد
من ـ ر [تــیماهلل] یمــانی (ز )،41 :ســراینده و یــاور پیامبرخــدا (ص) ،یکــی از بــزر تــرین
سرایندگان عرب پی

از اسالم و در آغاز آن است .شناس  232ثغام.

 .991حسن :گیاهشنا

و پزشک  449دهن ،ناشنا .

 .991حسن زنگانى :طبیعیدان ،ادیب و فرهنگور .ناشنا  .شناس  148بسبا .
 .911حکیم فرزند حناین :شـاید فرزنـد سـوم حنـین ( ،)،264 – 194پـس از داود و
اسحا،؛ و یا لقبی برای اسحا ،بوده باشد ،چون داود در رشتههای پزشـکی و وابسـته بـدان
کــار نکــرد .رازی ( )،313 – 265نیــز در جلــد  21و  21کتــاب حــاوی فــی الطــب ،بخـ
داروهای تکی ،چندین بار از او یاد کرده است .شناس  311حجر افروجیا.
 .919حمزه :ابوعبداهلل حمزه فرزند حسـن اصـفهانی ادیـب ،وا هشـنا  ،فرهنـگور و
تاریخنگار ایرانزمین بود که پیرامـون  ،281در اصـفهان زاده شـد و در اواخـر دهـ ،351

درگ شت .حمزه اصفهانى یک بار +حمزه  112بار یاد شده اسـت؛ الموزانۀ :الخصـائک و
الموازنة بینالعربیة و الفارسیة؛ الموازنة بین العربیّة و الفارسیّة .سه بار ،شناسـ  127باینجـان؛
 848قطف؛  1111یبروم ،نوشت حمزه اصفهانی (.)،361 - 281
 .911حُمّید فرزند ثور :ابومثنی حامید فرزند ثور فرزند عبداهلل  ...فرزند ابوربیعه هاللی
عــامری (د651 / ،31 :م) ،از یــاران بــه نــام پیامبراســالم (ص) و یکــی از چهــار ســرایندة
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رساگوی عربان در آغـاز اسـالم و از خانـدان قـیس بـن عـیالن بـود .ادیـب سـرایندة عـرب
درگ شت  ،،651 / 31شناس  138بردی؛  981مرزنجو .
 .913حُنین :ابوزید حنین فرزند اسحا ،العبادی - 811 / ،264 – 194( Johannitius
 .)878یکی از بزرگان نـامآور ترسـاآیین نسـطوری ،دانشـمند ،پزشـک و متـرجم بـزر

و

رئیس دارالحکمة از سوی مأمون عباسی (د )،218 :است .او از مردم حیره و دان آموختـ
گندیشاپور بـود .شناسـههـای 4 :ابـاغور ؛  31ارمـیس؛  78افیـون؛  94امعـاء االرض؛ 118
اندروساما ؛  141برطانیقى؛  151بسبایج؛  196بیقیة؛  199تاالسفیس؛  226توبـال النحـا ؛
 257جعده؛  263جلبّـان؛  293حـب القلقـل؛  585سیسـارون؛  591شـاهدانـق (دو بـار)؛ 617
شــوکران؛  626شــیلم (دو بــار)؛  716عشــر؛  711عصــافیر الســنبل؛  767فراســیون؛ 796
فنجنکشت؛  797فنطافیلن؛  817قاقللة؛  831قرّة العین؛  854قلقا ؛  881کبریـت؛  938لـبخ؛
 991مزمار الراعی؛  1187هرقیلو ؛  1191هرطمان (دو بـار)؛ تریااق حُناین :شناسـ 199
تاالسفیس؛  257جعده؛  711عصافیر السنبل؛  767فراسیون؛  797فنطـافیلن؛ ثبات االساما

[األدویۀ] :شناس  4اباغور ؛  42اسقولوفندریون؛  118اندروسـاما ؛  141برطـانیقى؛ 393
خس؛ نسخۀ تألیف حنین :شناس  94امعاء االرض؛ تفسیر حنین :شناس  31ارمیس.
 .914خشکی ،ابوالعباس :ابو العبا

محمد فرزند عبا

الخشَّـکى .ناشـنا ( .زریـاب،

 ،1371ص چهل و هشت)  58اشنه (دو بار)؛  72اظفار الطیب (سه بـار)؛  86اکلیـل الملـک؛
 134بان؛  148بسبا ؛  179بنک؛  271جوز بوّا؛  493زرنب؛  498زعفران؛  514زهم؛ 519
سایز؛  538سعد؛  552سلیخة؛  571سـنبل (دو بـار)؛  647صـندل؛  653ضـرو؛  757فـاغرة؛
 788فلنجة؛  817قاقللة؛  821قرنفل؛  821قرفاة (دو بـار)؛  839قسـط (دو بـار)؛  843قصـب
ال ّریرة؛  861قمیحة؛  876کبابة؛  881کبریت؛  975محلب؛  1111مصـطکی؛  1117منشـم؛
 1126میعة (دو بـار)؛  1134نارمشـک؛  1171ور

(دو بـار)؛  1172ورد؛  1183هـال بـوا؛

 1186هرنوة؛  1115الین؛ کتاب العطر :شناس  58اشنه.
خطیبی :ابونصر.
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 .910خلیاال :خلیــل فرزنــد احمــد فرزنــد عمــرو فرزنــد تمــیم فراهیــدی اَزْدی (– 111
 ،)،175زبانشنا  ،فرهنگنویس و ادیب .اوراست :فرهنگنامه و لغتنامـ العـین  26رزة؛
 71اطریة؛  117ایـل؛  164بقّـم؛  222تنّـوم؛  264جلجـالن؛  337حـزاء؛  343حضـض؛ 357
حندقــدقی (دو بــار)؛  433دلــب؛  515زیتــون و زیــت؛  641صفصــاف؛  645صــمغ؛ 651
صالصل؛  653ضرو؛  654ضـریع؛  665طراثیـث؛  716عشـر؛  718عصـفر؛  741عـود؛ 936
لبنی؛  981مرو آزاد؛  986مردارسنج؛  1111مصطکی؛  1116مغرة؛  1119مقل.
 .911خوز و خوزى :گروهی از پزشـکان کهـن در کتـابهـای پزشـکی خـود ،ماننـد
الحاوی فی الطب رازی ( 51بار) ،در کتاب سـرابیون (سـه بـار)؛ کتااب ابـنسـرابیون ()26؛

ابنماسویه ()8؛ قانون فی الطـب ابـنسـینا ( ،)13صـیدنه بیرونـی ( 19بـار) ،جـامع لمفـردات
االدویة ابنبیطار ()44؛ ت کرة السویدی (چنـدین جـا) و جـزآن بارهـا بـا وا ههـای الخـوز،
الخوزی ،عبارتهایی با ساختار گوناگون بازگو میشود ،مانند :قـال الخـوزی ،قـال الخـوز،
قالت الخوز ،قال الخوز قاطبه ،اجتمعت الخوز علی  ...کـه گویـای گروهـی از اندیشـمندان

دان آموخت گندیشاپور هستند و گاهی نام کتابهایشان به نام کنا  ،شوسـماهی و جـامع
الخوز بیان مـیشـود .شناسـههـای 24 :اریـد بریـد؛  64اصـابع هـرمس؛  119ایرامـامیز؛ 151
بسبایج؛  167بلّ؛  195بی

موشک؛  215تفّام؛  269جنطیانا؛  421دبوب؛  494زرنیخ؛ 576

سورنجان؛  678طین مختوم؛  873کاکنج؛  891کرسانلة؛  895کـرّا ؛  915کماشـیر؛ 1125
مومیای؛  1164نیلوفر؛  1172ورد.
 .911دُریدی :شناس  1159نَمّام .شاید ابندارید نویسندة جمهرة اللغة باشد.
دمشقی :نک ← الف .حبی

اعسم (سدة 3ه 9 /م) نویسندة کتاب االغ یة و اقرابادین؛

ب .حکم (825 / ،211م)؛ ز .عیسا ،مسیح فرزند حکم (ز839 / ،225 :م) نویسندة کنا ؛

د .نیقوالو [نیکال 63( ]Nicolaos Damascenosپ.م – 21م) نویسـندة کتـاب ادویاة
المفردة (النبات).

904

حکمتنامۀ مفاخر

دمشقى :زیستشنا  ،گیاهشنا  ،پانزده بار در شناسههای :ابومعای از دمشقی 47 :سـد
االرض؛ 68اصل؛ 79افاریقون؛ 119انبوب الملک؛  151باسّـد؛  171بلبـو ؛  185بوزیـدان؛
 219ترنجان؛  235ثومون و ثومو ؛  364خانق النّمر؛  365خانق الـ ئب ؛  393خـس؛ 411
خصى الثعلب؛  427درّاقن؛  448دهمست؛  461رجل الجـراد؛  521سـابیزز؛  665طراثیـث؛
 691عاقرقرحا؛  732عنب خمری؛  767فراسیون؛  791فلفل الماء؛ 831؛ قرّة العین؛  871قیر؛
 997مشکطرامشیر (دو بار)؛  1125مومیای؛  1172ورد؛ کناش دمشقی :شناس .665
دینوری :الف .ابوحنیفه؛ ب .ابوالقاسم.
 .911ذوالرُّمَّۀ ،ابوحار غیالن تمیمی فرزند عقبة فرزنـد بهـیس فرزنـد مسـعود فرزنـد
حارثة فرزند عمرو فرزند ربیعة فرزند ساعدة فرزنـد کعـب ،از قبیلـ بنـیعـدی  ،از بزرگـان
ادبیات و سرایندگی در روزگار امویـان اسـت .وی زبـانشـنا  ،ادیـب و سـرایندة برجسـت
عرب (735 -696 / ،117 – 77م) .شناسههای  1آء؛  228تو ؛  662طحلب؛ 1114هیشر.
 .911رازی :ابوبکر محمد فرزنـد زکریـا فرزنـد یحیـای رازی (– 865 / ،313 – 251
925م) سی و پنج بار؛ محمد زکریا :شناس  881کبریت؛ ابنزکریا  4بـار ،شناسـههـای221 :
تمسام؛  328حبق؛  1117منشم؛  1154نطرون؛ ابوبکر :شناس  513زنجبیل الکـالب؛ بـدال:
شناس مقدمه فصل نخست؛ الکتب االثناعشر :کتابهای دوازدهگان رازی در زمینـ دانـ
شیمی است [ )1المدخل التعلیمی؛  )2المدخل البرهانی؛  )3االثبات؛  )4التـدبیر؛  )5الحجـر؛

 )6االکسیر؛  )7الشرف الصـناعاة و فضـلها؛  )8الترتیـب؛  )9التـدابیر؛  )11الشـواهد و نکـت
الرموز؛  )11المحبة؛  )12الحیل؛  )13االحجار؛  )14االسرار؛  )15السر االسرار؛  )16التبویب؛
 )17الحجر االصغر؛  )18الرّدّ علی الکندی فی ادخاله صناعة الکیمیـاء فـی الممتنـع] :شناسـ

 1154نطرون؛ األحجار :شناس  658طباشیر؛ األغذیۀ :منافع األغ یة و دفع مضارها؛ یـا دفـع
مضار األغ یة؛ یا مصاالح األغاذینۀ .شناسـ  175بلـوب؛  267جنبیـل؛  331حرشـف؛ 513

زنجبیل الکالب؛  895کرّا ؛ الجامع :شناس  141برطانیقی؛  151باسَّـد؛ الحااوی :الحـاوی
فی الطب ،بیشتر دو جلد  21و  21داروهای تکی و  22داروشناسـی و جـدول نـام داروهـا و
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بیمــاریهــا .شصــت و دو مــورد .شناســههــای 41 :اســقوردیون؛  42اســقولوفندریون؛ 92
امبرباریس ؛  141برسیون؛  175بلوب؛  275جوز؛  297حجر ینطفی فـی الزیـت ؛  364خـانق
النّمــر؛  366خالیــدونیون؛  367خامــاالون مصــرى؛  393خــس؛  399خصــی الکلــب؛ 419
خندرو ؛  413دارفلفل؛  511زَهـرة؛  518زیـز؛  522سـانیتا؛  537سـطروثیون؛  539ساعلة؛
 566سمکة؛  578سیوطو ؛  636صدف؛  643صـفراعون؛  648صـنوبر؛  413خـالف؛ 653
ضرو؛  656ضفادع؛  725علّیق؛  746غار؛  749غرّاء؛  756غنافالیون؛  761فاشرا؛  766فجـل؛
 774فسافس؛  789فلفـل؛  793فـلّ؛  796فنجنکشـت؛  817قـاقللاة؛  811قاتـل الـ ئب؛ 821
قرنفــل؛  835قرطــا ؛  836قرمــز؛  841قسّــو ؛  849قطــران (دو بــار)؛  896کــرفس؛ 917
کشنج؛  915کماشیر؛  926کنیب؛  933کهرباى و کاربا؛  952لفت؛  953لـک؛  956لـوف؛
 957لــوفقراقس؛  977مــرو؛  986مردارســنج؛  988مــرارة؛  1156نفــط؛  1174ورد الح ـبّ؛
 1179وسمه؛  1189هرانیة؛  1191هرطمان؛ 1111یبروم؛ دفع مضار األغذینۀ :شناسـ 117
ایل؛  175بلوب؛  513زنجبیل الکالب؛  895کرّا ؛ کتاب الصیدننۀ :شناسـ مقدمـه ،فصـل
یکم؛  526سنجبویه؛  1134نارمشک؛ طب الملوکی :شناس  126بادزهر؛ کتااب الغاذا :
شناس  896کرفس.
 .931راعااى :عبیــد فرزنــد حصــین فرزنــد معاویــه نمیــری (د719 / ،91 :م) ،ســرایندة
عربزبان  378خطر؛  933کهرباى و کاربا (المجمـوع اللفیـف ،ابـنهباةاهلل ،546 ،بیـروت،
.)1425
 .939ربیع فرزند مطوق حجازى :گیاهشنا  ،ادیب و وا هشنا

 735عنـب الثعلـب.

ناشنا .
 .931رسولاللّه علیه السّالم :حضـرت محمـد (ص) فرزنـد عبـداهلل (د ،)،11 :شناسـ
 253جرّیــث؛  355حمــزه؛ نضــار  .1153قــرآن شناسـ فصــل  4مقدمــه؛  95امّ غــیالن؛ 881
کبریت.
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 .933رسااائلی :ابــو ســهل الرســائلى گیــاهشــنا  ،ادیــب و وا هشــنا  ،ناشــنا  .نــک:
شناسههای 38 :آ ؛  61اشترغاز؛  65اصابع الملـک؛  69اصـطرک؛  76افسـنتین؛  91املـج؛
 116ایرسا و ایریسا؛  129بـابونج؛  171بلسـان؛  184بـور،؛  185بوزیـدان؛  281جوانسـفرم؛
 317حجر فرعون؛  344حلتیت؛  358حنظل (دو بار)؛  365خانق ال ئب؛  369خبّـازی؛ 381
خیارشنبر؛  388خربـق؛  394خسـرودارو؛  441دنـد (دو بـار)؛  481زاز؛  534سـرطان؛ 542
سقمونیا (دو بـار)؛  546سـکبینج 575 ،سوسـن؛  611جـریح؛  613شـلّ؛  625شـیطرز؛ 629
شیاف مامیثا؛  632صبر؛  639صعتر؛  791فلفلمول؛  816قثاء الحمار؛  821قرنفل؛  821قرفـه
(دو بــار)؛  839قســط؛  852قفــر الیهــود؛  862قنطوریــون؛  874کاشــم؛  899کزمــازز؛ 924
کنکــر؛  964مــاهیزهرز؛  974محــرو ؛  978مرومــاحوز؛  997مشکطرامشــیر؛  1119مقــل؛
 1122مورد اسفرم؛  1166حبّ النیل؛  1183هال بوا؛  1116العیه .همچنین نک :محمـد بـن
اللیث الرسائلى.
رؤبۀ :نک ← ابنالعجّاز.
ریونددست :درازدست ،ریونددست نامهای اردشیر فرزند خشایارشا هخامنشـى (-466
424پ.م) است .شناس .478
 .934زجّاج :ابواسحا ،زَجّاز ابراهیم فرزند سری فرزند سـهل (– 855 / ،311 – 241
923م) دستورزبانشنا  ،ادیب و سرایندة عربزبان بود .شناس شبر599 ،؛
 .930زنجانی :گیاهشنا  ،جغرافیدان زبانشـنا  .شناسـ  647صـندل؛  658طباشـیر؛
 789فلفل؛  821قرنفل؛  923کندر .ناشنا .

 .931زیاد بن قما  :سرایندة عربزبان .شناس  568خبـز السـمی  .در کتـاب الـبخالء
جاحظ ،برگ  ،229به کوش

طه الحاجری ،زیاد بن فیّاض آمده است.

 .931سابور بن سهل :شـاپور فرزنـد سـهل (د869 / ،255 :م) ،داروشـنا  ،پزشـک،

خود و پدر سهل کوسج دان آموخت دانشگاه گندىشاپور بودند .او سه کتاب قرابـادین
الکبیر ،اوسط و صغیر دارد؛ اقرابادین سابور :شناس  42اسقولوفندریون.

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی

901

 .931ساارى الرفّااا  :ســری فرزنــد احمــد ســری الرفــاء (973 / ،363م) .کاتــب و

نسخهنویس ،ادیب و سرایندة عربزبان .نویسندة کتاب الماحِـب و المحبـوب و المشـموم و
المشــروب اســت و یــک دیــوان دارد( .کحالــه ،،1418 ،ز ،4ص 366؛ و ز ،1ص )754
شناسههای 164 :بقّم؛  498زعفران؛  933کهرباى و کاربا؛  1125مومیای.
 .931سکاک :گیاهشنا  .شناس  937لبان .ناشنا .
 .941سالمى :گیاهشنا  .شناس  168بالب .ناشنا .
 .949سلمه :ادیـب و زبـانشـنا  .شناسـ  252جریـال؛  464رصـاص؛  558سـلم؛ 614
شالجت .نک ← الف .سلمة بن عاصم النحوی :ابومحمد سـلمه فرزنـد عاصـم (د/ ،311 :
922م) .زبانشنا  ،سراینده ،حافظ قرآن و پـدر مفضـل ابـنسـلمه اسـت .اوراسـت :معـانی
القرآن؛ غریب الحدیث؛ المسلوک فی النحو (سـیوطی1964 /،1384 ،م ،ز ،2ص  )596او
اطالعات خود را از فراء میگیرد و گویا همین است؛ ب .سـلمه فرزنـد نجـم فرزنـد محمـد
فرزند عبدالرحمان بخاری (د915 / ،313 :م) ادیب نحوی است( .همان)
 .941سلمۀ االنمارى :سلمه فرزند عمرو خرشب فرزند نصر فرزند حارثه فرزند طریـف
غطفانی نماری (پی

از هجرت) .ادیب ،سراینده ،شناس  638صرف.

 .943ساالیمان فرزنااد داود (ع)991( :پ.م – 931پ.م) پیــامبر و ســومین پادشــاه
فرمانروایی متحد اسراییلی .شناس  7آبنو ؛  881کبریت.
 .944سلمویه بن بنان (د141 /110 :م) :پزشک ترساآیین ،سـریانیزبـان ویـهة دربـار
معتصم عباسی (د .)،227 :حنین بن اسحا ،را در ترجم تدبیراالصحا یاری کرد و بعدها بـه
حمایت از او پرداخت .او با ابن ماسویه رقابت علمی داشت .سلمویه زیـانبخشـی داروهـای
تقویتکنندة باه را دریافت .شناس  75اغیراطون .نقـلقـول از کتـاب سـلمویه اسـت کـه در
دستر

نیست.

 .940سواحلى :گیاهشنا  ،ادیب .شناس  1118یاسمین .ناشنا .
سوقاباذى :محمد.

حکمتنامۀ مفاخر
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 .941سیاوش :پسر کیکاو  ،دالور افسانهاى شاهنامه ،شناس  438دم االخوین.
 .941سیبوى :گیاهشنا

و ادیب ،شناس  387خرنوب .ناشنا .

 .941سیرافى :گیاهشنا  ،ادیب ،شناسـ  716عشـر .شـاید :الـف .ابـنماهـان ،یعقـوب
سیرافی پزشک سریانیزبان آغاز دولت عباسیان است .اوراست :السفر و الحضر؛ ب .قاضـی
ابوسعید سیرافی حسن فرزند عبداهلل [بهـزاد] فرزنـد مرزبـان سـیرافی (-897 / ،368 – 284
979م) ،عالم مشهور نحو ،لغت ،فقه ،حدیث ،علوم قرآن و کالم است .سیراف جـزو اسـتان
بوشهر است؛ ز .ابو محمد یوسف فرزند حسن فرزند عبداهلل [بهزاد] فرزنـد مرزبـان (– 331
 .)995 -941 / ،385زبانشنا

و فرهنگنویس.

 .941شمّاخ :شَمّاخ فرزند ابوشداد عدوانی دمشقی ادیب و سرایندة برجست عربزبـان.
(ابن عساکر ،،1415 ،ز ،23ص  )185شناس  849قطران.
 .901شمر :شمّر فرزند حمدویه لغوی ،وا هشـنا

و زبـانشـنا

(د 869 / ،255 :م).

 132باقلی؛  252جریال؛  254جزر؛  478ریبا ؛  887کرم.
 .909شمعلۀ بن اخضر :شمعلة فرزند اخضر فرزند هبیره فرزند من ر فرزند ضـرار ضـبی
ادیب و سراینده( .شیبانی تبریزی2111 /،1421 ،م ،ز ،1ص  )412شناس  114آالء.
 .901صریع الغاوانى :مسـلم فرزنـد ولیـد انصـاری (823 – 748 / ،218 – 131م) بـا
آوازة صریع الغوانی از سرایندگان روزگار نخست عباسیان است .شناس .529
 .903صصۀ بن داهار :فرمـانروایی در سـند ،بـه زمـان امویـان (726 / ،117م) .شناسـ
مقدمه فصل یکم.
 .904صلبى :کانیشنا  ،ادیب .شناس  994مسن .ناشنا .
 .900صنوبر :شناس مقدمه فصل یکم.
 .901صنوبرى :صنوبری ،ابوبکر احمد فرزند محمد (946 / ،334م) سراینده و ادیـب.
شناس  55اسفیداز؛  533سراز القطرب؛  662طحلب؛  1114یعضید.

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی
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 .901صول جرجان :صول جرجانی ،چول فرمانروای ترک جرجان .او برای گشـودن
جرجان به عربان کمک کرد( .زریاب ،1371 ،ص )8
 .901صولو :صولر [ صولو] نام ترکى چولو  /صحراى سنگى اسـت .ابـومزاحم ،چولـو؛
یا صولو؛ یا سولو ،خاقان ترک (ک )،119 :به دست عربان.
 .901صهاربخت :ابو نصر بن ابى زید ،پزشک جندىشاپور (سـدة 9 / ،3م ) .هشـتاد و
سه مورد؛ ابونصر بن ابوزید صهاربخت :شناس  58اشنه؛ اقرابادین :شناس  58اشنه؛ تعاالیق

صهاربخت 1154 :نطرون؛ الصیدنۀ :شناس  415دارشیشعان؛ کتاب صهاربخت :شناسـ 33
ارطمیسا؛  146برنجاست.
 .911طاهر سجزى :شاید ابوسلیمان محمد فرزند طاهر فرزند بهرام سجسـتانی پزشـک
و فیلسوف (سدة 4ه) نویسندة صوان الحکمة باشد .شناس مقدمه فصل چهارم؛  111آنک.
 .919طاهر بن محمد 337 :حزاء؛  518زوفرا .ناشنا .
طبری :شناس  413خالف؛  518زوفرا؛  881کبریت ؛  946لسـان الحمـل؛  1115الین.
الف) علی فرزند سهل ربن تبری (ز)،236 :؛ ب) ترنجـی ،ابوالحسـن احمـد فرزنـد محمـد
نویسندة معالجات البقراطیة.
 .911طرفه :طَرَفة فرزند عبد فرزند سـفیان (61 – 86پ.ه564 - 539 /م) .طرفـه عمـرو
بن العبد البکرى ،سرایندة عرب شناس  611شقائق النعمان.
 .913طّرمّاح :ابونفر ،ابوضبیعه طرمّام بن حکیم بن حکم فرزند نفر فرزند قـیس فرزنـد
جحدر ،سرایندهای عربزبان از خاندان طی (د743 / ،125 :م) .شناس  114الء.
عاد :خاندانی همانند ثمود از نیاکان عربان 114 ،الء.
عامری :ابوالحسن.
 .914عبدا :بن صالح بان علاى :گیـاهشـنا  ،ادیـب .شناسـ  515زیتـون و زیـت.
ناشنا .
عبدا :بن معتزّ :نک ← ابنالمعتز.

حکمتنامۀ مفاخر
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 .910عبدوس :عبدو

فرزند زید پزشـک ویـهة معتضـد عباسـی (فرمـانروایی – 179

912 – 892 / ،189م) .نویسندة الت کرة فی الطب .نک :اعـالم زرکلـی ،ز329 ،4؛ تـ کرة
عبدو  :شناس  526سنجبویه (دو بار).
 .911عبید االبر

 :عبید فرزند برص فرزند حنتم فرزند عوف فرزنـد جشـم األسـدی

(د628 / ، 7 :م) سرایندة عـرب و از سـرایندگان معلقـات سـبع و هـمروزگـار امـرؤالقیس.
شناس  676طالء.
 .911عتیبى :گیاهشنا

و ادیب ،شناس 1137نارجیل .ناشنا .

عجاج :نک ← ابنعجاز.
 .911عدى فرزند زید 551( :ـ 611م) وی از خاندان عبادی دبیر و مترجم عربی دربار
خسرو پرویز بود .وی در سال 581م نعمان سوم را در به دست آوردن حکومت حیره یـاری
کرد ،سپس با دختر او هند ازدواز کرد .شناس  448دهمست؛  996مسطار.
 .911عطار :ادیب و گیاهشنا  ،شناس  477ریونـد؛  821قرنفـل .محمـد عطـار :شناسـ
 477است.
 .911عقیل :ادیب و گیاهشنا  558 ،سلم .ناشنا .
 .919علقمۀ بن عبدۀ :علقمة فرزند عَبَدة فرزند ناشرة فرزند قیس (د 21 :پ.ه 613/م) از
بنیتمیم با آوازة علقمة الفحل سرایندة بـزر

عـربزبـان ،از طبقـ یکـم دورة جاهلیـت و

همروزگار امرؤالقیس .شناس  634صبیب.
 .911على فرزناد حمازه اصافهانى :ناشـنا ؛ رسـال علـی بـن حمـزه االصـطهبانی:
گیاهشنا

 715عسل.

 .913علی فرزند سهل ربن طبری :نویسندة فردو

الحکماة فـی الطـب (ز.)،236 :

شناس  113انفاقین؛  881کبریت.
 .914على بن عیسى :علی بنعیسی کحّـال ،چشـمپزشـک در بغـداد (سـدة 5ه 11 /م)
نویسندة ت کرة الکحالین .شناس  333حارف؛  632صبر.

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی
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 .910على بن المنجم :ادیب ،طبیعیدان .ناشنا ؛ کتاب انسان :شناس  1199هندباء.
 .911عمارۀ بن حمزۀ بن میماون (د814 / ،199 :م) ،یکـى از نزدیکـان المنصـور و
المهدى خلفاى عباسى ،شناس  62اصف.
 .911العمانى( :سـدة 3ه 9 /م) گیـاهشـنا  ،جغرافـیدان ،جهـانگرد .شناسـههـای414 :
دایی؛  416دارصینی؛  632صـبر؛  633صـبار؛  789فلفـل؛  923کنـدر .شـاید الـف .محمـد
فرزند صالح عمانی؛ ب .یعقوب فرزند غیالن عمانی؛ ز .ابوعبـداهلل حسـین فرزنـد اسـماعیل
عمانی و جزایشان ،همگی ادیب ،زبانشنا

در سدة  3و  4هجرت هستند نک :سکمال ،ز6

359؛ نساب ،ز51 ،9؛ توضیح المشتبه ،ابنناصرالدین ،ز.342 ،6
 .911عمر بن حکم نهدى :ادیب و سراینده .شناس  338حزاء اخرا.نک :لسـان العـرب
ییل حزاء عمرو یاد شده است.
 .911عمر مطّاوّعى :ابـوحفک بـن علـى ،زبـانشـنا

و شـاعر نیشـابورى (د/ ،441 :

1148م) .شناس  413خالف.
 .911عمرو :گیاهشنا  ،ادیب و زبانشنا  .از پـدر

نقـلقـول مـیکنـد .شناسـ 446

دوم؛  449دهن؛  881کبّ؛  883کتّان.
 .919عمرو بن معدى کرب :ابوثور عمرو فرزند معـدی کـرب فرزنـد عبـداهلل زبیـدی
م حجی ،سراینده و سردار عرب (ک642 / ،21 :م) .شناس  84اقحوان.
عیسى :شناس  1195هلیون .نک :الف .عیسی بن عمر؛ ب .مسیح دمشقی.
 .911عیسى بن عمر :ابوسلیمان عیسی فرزند عمـر ثقفـی (د766 / ،149 :م) ،دانشـمند
وا هشنا

و دستور زباندان و استاد خلیل فراهیدی ،سیبویه و ابنعالء .شناس  547شکر.

 .913غالم ثعلب :غالم ثعلب ،ابوعمرو ماطـرِّز زاهـد ،محمـد فرزنـد عبدالواحـد فرزنـد
ابوهاشم (957-874 / ،346 – 261م) .نویسنده ،فرهنگور ایرانی عـربزبـان ،شناسـ 236
ثیل؛  591شاهدانق.
غضنفر التبریزى :ابواسحا ،ابراهیم التبریزى (ز ،)،678 :شناس انجامه (زریاب،1371 ،
ص  1116 ،)641ینتون.

حکمتنامۀ مفاخر
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 .914فارابی :ابوابراهیم اسحا ،فرزند ابراهیم فرزند حسـین فـارابی (د961 / ،351 :م).
زبانشنا  ،ادیب و دستورزباندان؛ دیوان األدب :معجم دیوان األدب ،شناس  71اطـریاة؛
 183بنفسج؛  377خطّاف؛  532سرمق؛  737عندم.
 .910فاطمه (رض) :حضرت فاطمه (د632 / ،11 :م) دخت پیامبراسالم (ص) .شناسـ
 158بقلة الحمقاء.
 .911فرا  :ابوزکریا یحیا فرزند زیاد فرزند عبداهلل فرزنـد منظـور فرزنـد مـروان اسـلمی
دیلمی کـوفی ( ،)،217 – 144مـولى بنـی سـد ،بـا آوازة فَـرَّاء ،چـون بهسـاز وا ههـا بـود.
شناسههای 62 :اصف؛  252جریال؛  361حنط ؛  418خمط؛  419خندریو ؛  464رصاص؛
 465رطبة؛  611شبرم؛  614شالجت؛  1119منّ.
 .911فرعون :نام شـاهان مصـر باسـتان ،هـمچـون خسـرو بـرای ایرانیـان و سـزار بـرای
رومیان141 .برسیون.
فزارى :بشر فرزند عبدالوهاب.
 .911فضل بن الربیع :فضل فرزنـد ربیـع فرزنـد یـونس ،وزیـر هـارون رشـید عباسـی،
زبانشنا

(824 -755 / ،218 -138م) .شناس  382خیزران.

 .911قاااینی :گیـاهشــنا  ،ســراینده و ادیــب .راوی مســتقیم از حانــین (.)،264 – 194
شناسههای 372 :خوخ؛  591شاهدانق؛  761فاشرشتین؛  761فاشرا.
 .911قتاى :فرمانروای بخ

شمالى سرزمین چین (1131 -983م) .شناس  384ختو.

 .919قتیبۀ المهلّب :سراینده ،ادیب ،شناس  556سالفة العنب .ناشنا .
 .911قتیبی ،ابومحمد :شناس  61اشترغاز .ناشنا .
 .913قتیباای :شناســههــای  264جالجاــالن؛  464رصــاص؛  498زعفــران؛  1119مقــل.
ناشنا .

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی
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 .914قسطا :قسطا فرزنـد لوقـای بعلبکـى ،پزشـک ،فیلسـوف ،مـنجم و متـرجم (– 215
912 -821 / ،311م) 59 .اشّق و اشّج؛  118انجرة (دو بـار)؛  194بـی ؛  217تفّـام الجـنّ؛
 542سقمونیا؛  617شوکران؛  718فربیون؛  1111یبروم.
 .910قیس بن الخطایم2( :پ.ه) .شناسـ  623شـوع .دیوان قیس بن الخطـیم ،عن ابن
السکیت و غیره ،پهوه

ناصرالدین االسد ،مکتبة دارالعروبه ،قاهره1962 ،م.

 .911کثیّر :کثیر عزّا ،ادیب و سـرایندة عـربزبـان (د723 / ،115 :م) .شناسـ مقدمـه،
فصل یکم.
 .911کسائی :شناس  52اسقنقور؛  361حنطة .شاید بوالحسن علی فرزند حمـزه فرزنـد
عبداهلل فرزند بهمن فرزند فیروز کسائی (815 - 737 / ،189 – 119م).
 .)911کمیاات :ابوماســتَهَل کمَیْــت فرزنــد زیــد اَسَــدی (744 – 681 / ،126-61م)،
سرایندة عربزبان شیعهآیین ،وا هشنا

وآشنا به تاریخ عرب و از سخنوران خانـدان ماضَـر

بود .شناس  114آالء.
 .911کندى :ابویوسف یعقوب بن اسحا ،فرزند صّبّام فرزنـد  ...قـیس کِنْـدی (–185
873–811 / ،256م) ،با کنیت ابوالحکماء ،فیلسوف ،ریاضـیدان و نخسـتین حکـیم جهـان
اسالم است .شناسههای 72 :اظفار الطیب؛  526سنجبویه؛  618شعر الغول؛  872کافور بویـه؛
 956لوف؛  969مارجوبة؛  1115ملح.
کیهانی :جیهانی.
 .111لبید :لَبید فرزند ربیعه فرزند مالک بوعقیـل عـامِری (د661 / ،41 :م) از خانـدان
هوازن قیس بود .شناس  251جرجیر.
 .119لیث :گیاهشنا  ،ادیب .شاید لیث فرزند نصر فرزند سـیار خراسـانی هـمروزگـار
خلیل فراهیدی (د )،175 :باشد .بی

از سی و پنج مورد از او نقلقول کرده است.

 .111لحیانى :گیاهشنا  ،ادیب و فرهنـگور .شـاید :الـف .ابوالحسـن اللحیـانى باشـد
ابوحنیفه الدینورى از او نام مىبرد نک :وفیات االعیان ،ز198 ،8؛ ب .ابوالفتح حسان فرزند
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حسن لحیانی عطار (د .)،413 :نک :وفیات قوم من المصریین ،حبال ابراهیم بن سعید ،ز،1
 452 .99یراریح؛  611شجرة مریم.
 .113مأمون :ابوالعبا

عبداهلل مَأموان فرزند هارون رشید فرزند هـادی (/ ،218 - 171

833 – 786م) .هفتمین و بزر ترین خلیف عباسـی کـه پـس از کشـتن بـرادر
محمد امین به خالفت رسید .مادر و همسر

ابوعبـداهلل

ایرانی بودند .شناس  17اجاص؛  1197هلیلج.

 .114مبرّد در کتاب الکامل :شناس  114الء .ناشنا .
 .110ماسرجویه :پزشک یهودی آیین و مترجم کنـا

آهـرون اسـت (سـدة 1ه 7 /م).

رازی از او با وا ة یهودی بسیار یاد میکند .شناسههای 55 :اسفیداز؛  59اشّـق و اشّـج؛ 111
انزروت؛  113انفـاقین؛  117انجـدان؛  113اوسـید؛  166بکیـر؛  169بـالیر؛  171بلسـان (دو
بار)؛  217تربد؛  241جاوشیر و جاوردشیر (دو بار)؛  359حنّاء؛  474روباررزک؛  481زاز؛
 511زفت؛  513زنجبیل الکالب؛  625شـیطرز؛  869قیسـور؛  916کشـت بـر کشـت؛ 917
کشنج؛  1114مغا ؛  1189هرانیه؛ الصیدننۀ ماسارجویه :شناسـ  1134نارمشـک؛ کتااب

ماسرجویه :شناس  16سثمد.
 .111مُاتَانَابّی :ابوالطَیّب احمد فرزند حسـین فرزنـد حسـن فرزنـد عبدالصـمد جاعفـی
کِنـدی کـوفی (965-915 / ،358 – 313م) ،سـراینده و ادیـب برجسـت عـرب ،شناسـ 27
ارنب؛  735عنب الثعلب.
 .111مجنون :قیس بن ملوم ،مجنون لیلی عامریه سرایندة عرب (688 / ،69م) .شناس
 84اقحوان.
 .111مجهول :نام کتاب؛ یا نام نویسنده؛ یا راوی؛ یـا مـروی .شناسـ  415دارشیشـعان؛
 571سنبل.
 .111محاملى :گیاهشنا

و ادیب .شاید قاضی ابوعبداهلل حسین فرزند اسـماعیل فرزنـد

محمــد محــاملى بغــدادى باشــد (941 -849 / ،331 – 235م) .نــک :تــاریخ بغــداد ،مدینـ
السالم ،ز 361 .471 ،9حنطة.
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 .191محمد بن اباییوساف اسافزارى 111 :آنـک؛  387خرنـوب؛  937لبـان؛ 987
مرتک؛  1111مصطکی .ناشنا .
محمد بیرونی فرزند احمد :ابوریحان بیرونی (.)،441 – 367
 .199محمد بن حبیب :ادیب .محمد فرزند حبیب فرزنـد امیـه الهاشـمى ،زبـانشـنا
عرب (د861 / ،245 :م) .شناس  735عنب الثعلب.
 .191محمد بن سلّام :ابنسالم جمحى ،ابوعبداهلل ،محمد فرزنـد سـالّم فرزنـد عبیـداهلل
فرزند سالم جامَحى بصرى ( ،)846 - 756 / ،232 - 139نحوى ،لغـوى ،راوى شـعر و ادب
بوده است .ادیب و زبانشنا

عرب 624 .شهد.

 .193محمد سوقاباذى :تاریخنگار ،جغرافیدان و گیـاهشـنا  .شناسـ  211تـرنجبین؛
 1115ملح .ناشنا .
محمد عطار :عطار.
 .194مخلص مصرى :ادیـب ،وا ه شـنا

نویسـندة کتـاب المنقـول .ناشـنا ؛ کتااب

المنقول :شناس  139برسیاوشان؛  148بسبا ؛  158بقلة الحمقاء؛  234ثوم؛  241جاوشیر و
جاوردشیر؛  251جرجیر؛  254جزر؛  261جلّنار؛  455ینب الخیل؛  598شـبتّ؛  616شـونیز؛
 625شیطرز؛  849قطران؛  884کثیراء.
 .190مسیح :ابوالحسن عیسـا فرزنـد حکـم دمشـقى (ز839 / ،225 :م) ،پزشـک دربـار
خالفت عباسی .گیاهشنا  ،پزشک شناسههای 72 :اظفار الطیـب؛  372خـوخ؛  385خـردل؛
 617شوکران؛  896کرفس؛  999مشم .
 .191معمر نیسابورى :شناس  478ریبا  .ناشنا .
 .191مکا  :سرایندة عربزبان .شناس  114الء .ناشنا .
 .191منصور عباسی (د901 :ق 110 /م) :ششمین خلیفه .شناس  62اصف.
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 .191موسى (ع) :پیامبر و قانونگ ار یهودیان .شناسـ  725علیـق؛  1172ورد [عصـای
موسی]؛ تورات :شناس  7آبنو ؛ سفرالملوک :بخـ

از تـورات اسـت .شناسـ  7آبنـو ؛

المتن العتیق :تورات یهودیان .شناس  672الطّرّیخ.
 .111میّ المدینیّۀ :ادیب و سرایندة عربزبان .شناس  52اسقنقور .ناشنا .
 .119نابغۀ الجعدیّ :ابولیلى نابغه جعدی ( 55پ.ه ـ  568 / ،65ـ 684م) ،قیْس فرزنـد
عَبْداللّــه فرزنــد عَمْــرو فرزنــد عــد  .از خانــدان بنــیعــامر بــن صعصــعه ،ســراینده و یــاور
پیامبراسالم (ص) .شناسههای :مقدمه ،فصل یکم (دو بـار)؛  84اقحـوان (دو بـار)؛  446دوم؛
 515زیتون و زیت.
 .111ناعمه ،کنیزکی .شناس  719عقار .ناشنا .
 .113نجار :شاید ابوعبداهلل حسین فرزنـد محمـد فرزنـد عبـداهلل نجـار رازى(د/ ،221 :
835م) ،رئیس فرق نجاری معتزلـى باشـد .نـک :فهرسـت ،ابـننـدیم229 ،؛ تأویـل مختلـف
الحدیث ،ابنقتیبه .783 ،شناس  762فأرة.
نضر بن شمیل :نک ← ابنشمیل.
 .114نعمان منذر :نعمان سوم؛ ابوقابو

نعمان فرزند من ر (ک618 :م) آخرین پادشاه

خاندان لخمیان حیره از سوی ساسانیان .شناس  611شقائق النعمان.
 .110نوشیروان :خسرو اول انوشیروان ،شاه ساسـانى (579 - 531م) 815 .فـیجن؛ 981
مرزنجو .
نهشعى ،ابوحامد احمد فرزند محمد (سدة 5ه) ،پزشک غزنهای همیارو شـاگرد بیرونـی
در نوشتن کتاب الصیدنة ،شناس مقدمه فصل پنج.
 .111ولید بن یزید بن عبدالملک :ابوالعبـا

ولیـد فرزنـد یزیـد فرزنـد عبـدالملک

فرزنــد مــروان ( ،)744 -717 126 - 88یــازدهمین خلیفــه امــوى و ســراینده .شناســ 463
رساطون.

بررسی آماری منابع صیدنۀ بیرونی
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 .111هادى :ابومحمد موسی هادی فرزنـد محمدمهـدی فرزنـد ابـوجعفر منصـورخلیفه
عباسى (خلیفگی 786 - 785 /، 171 – 169 :م) .شناس  382خیزران.
 .111هذلى :خالد فرزند زهیر هاـ َلی خـواهرزادة ابویؤیـب هـ لی ،سـراینده و ادیـب.
شناس سامانی  .567نک :شرم شعار اله لیین ،ابوسعید ساکَّری.
یحیى :ابنماسویه.
 .111یزید بن مهلّب :ابوخالد یزیـد فرزنـد مهلـب فرزنـد ابوصـفره ازدی ،فرمـانروای
خراسان ( .)721 -673 / ،112 -53شناس  338حزاء.
یعقوب :ابنسکیت.
 .131یمینالدوله :ابوالقاسم محمود فرزند ندیم غزنوی ( ،)،421 - 361سیفالدولـه،
فهیمالدوله ،پرویزالملة ،غازی .شناس مقدمه ،فصل چهارم.
یوحنا :ابنماسویه.
 .139محمدیوسف :ادیب .شناس  864قِنلة .ناشنا .
 .131یوسف بن عمر :یوسف فرزند عمر ثقفی ،فرمانروای یمن و عرا( .،ک/ ،127 :
745م) .شناس  547سکر.
نتیجه
منابع بیرونی در نوشتن کتاب صیدنه دربرگیرندة گروهی از بزرگان تئوریپرداز دان
فلسفه و حکمت ،مانند ارسطو ،افالطون ،ابنخمار و فارابی؛ پزشکان برجسته و تأثیرگ ار
در پیشرفت و گستر

دان

پزشکی و رشتههای وابسته به آن ،مانند بقراب ،جالینو ،

چرک ،رازی و هر دو تبری؛ پارهای از تاریخنگارانی که تاریخ را مدون شده در دستر
پسینیان خود گ اشتند و اندیشمندان دان

جغرافیا و مردان جهانگرد ،مانند جیهانی

سوقابایی و سجزی؛ ادیبان فرهنگور و زبانشنا
این زبان را مدون ساختند و برای

زبان و ادبیات عرب که ایرانیان بودند،

دستور و گرامر زبان فراهم آوردند و به عربان خدمتی

ارزشمند در تدوین زبانشان کردند ،مانند فراهیدی ،ابنخالویه و دینوریها؛ سرایندگان،
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مانند برخی از سرایندگان معلقات سبع ،ابونوا

بحتری ،رفاء و متنبی؛ روایان حدیث و

روایت و جزآنان است ،که دربرگیرندة  399مورد نام کسان  233[ 265ایرانی و جهان
اسالم به عالوة  33یونانی ،مصری ،هندی و چینی] و  133کتاب است که دربرگیرندة:
الف .کتاب  133تا که  26کتاب آن بینام نویسنده و شناسایی نشدند؛
ب .کسان  265تن :اندیشمندانی با ویهگیها و تخصـکهـای گونـاگون در طبقـهبنـدی
که آن را در دو بخ

علوم هزار سال پی

است 232 :کس دانشمندان ایران و جهان اسالم

و دیگری  32تن از اندیشمندان جهان به جز گـروه پیشـین ،دسـتهبنـدی شـدهانـد .ازایـنرو،
بررسی منابع صیدنه ،همانند دایـرةالمعـارف بـزر
تاریخ علم ،نق

پزشـکی الحـاوی فـی الطـب رازی ،در

رمزگشای نویسندگان گمنام و نوشتههای گمشـده برخـی از اندیشـمندانی

است که گاهی هیچ نامی از ایشان در تاریخ پزشکی و ادبیات و فهرست کتـابهـا و رجـال
به جا نمانده است.

منابع
 ابـنابــیاصـیبعه ،موفــق الـدین احمــد ،)1393( .عیـون االنبــاء فـی الطبقــات االطبــاء،برگردان محمدابراهیم یاکر ،تهران :انجمن گیاه درمانی.
 ابناثیر ،عزالدین ابوالحسن1965 / ،1385( .م) ،الکامـل فـی التـاریخ ،سـیزده جلـد،بیروت :دار الصاد.

 ابن خلـدون ،عبـدالرحمان2111 / ،1421 / 1381( .م) ،دیـوان المبتـدا و الخبـر فـیالتاریخ العرب و البربر و من عاصرهم مـن یوی الشـأن األکبـر ،شـحاده خلیـل ،بیـروت :دار
الفکر.

 ابنخلکان ،ابوالعبا شمسالدین احمد ،)،681-618( .وفیات األعیان و نبـاء بنـاءالزمان ،پهوه

احسان عبا  ،بیروت :دارالفکر.

 ابنعساکر ،ابوالقاسم علـی ،)،1415( .کتـاب تـاریخ مـدیناة دمشـق و یکـر فضـلهاوتسمیة من حلها من االماثل و اجتاز بنواحیها من واردیها و هلها ،بیروت :دارالفکر.
 ابن قتیبه  ،ابومحمد عبداهلل1985 / ،1416( .م) ،تأویل مختلف الحدیث ،بیروت :دارالکتب العلمیة.
 اِبْنِمَنْظور ،ابوالفضل جمالالدین محمد 631( .ـ  ،)،711لسان العـرب ،پـانزده جلـد،دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت ـ لبنان.
 ابـننـدیم ،ابــوالفرز محمـد ،)،1348( .الفهرســت؛ یـا فـوز العلــوم ،مصـر :چاپخانـرحمانی.
 ابوریحان بیرونی ،محمد ،)1371( .الصیدنة فی الطب ،پهوهتهران :مرکز نشر دانشگاهی.

عبا

زریاب خویی،
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 ــــــــــــــــــــــ  ،)1383( .الصیدنة فی الطب ،داروشناسی پزشکی ،برگـردان بـاقرمظفرزاده ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،تهران :نشر آثار.
 اختاره بوتمام حبیب( .د ،)،231 :شرم دیوان الحماسة ،دیوان الحماسة ،یحیـی بـنعلی بن محمد نیشابوری تبریزی ،ابوزکریا (المتوفی ،)،513 :بیروت :دار القلم.

 بَلَایری ،احمد1996 / ،1417( .م) ،نساب األشراف البالیری؛ یا جمل مـن نسـاباألشراف ،سیزده جلد ،پهوه

سهیل زکار و ریاض زرکلی ،بیروت :دارالفکر.

 تمیمی سمعانی مروزی ،بو سعد عبدالکریم1962 / ،1382( .م) ،نسـاب ،پـهوهعبدالرحمان بن یحیا معلمی یمانی ،حیدرآباد :مجلس دائرةالمعارف العثمانیة.
 تهرانی ،آقابزر  ،)،1416( .یریعة الی التصانیف الشایعة ،بیسـت و شـبیست و نه مجلد [جلد نهم (دیوانها) چهار مجلـد اسـت] ،بـه کوشـ

جلـد در

علـینقـی منـزوی و

احمد منزوی ،نجف و تهران.

 ثعالبی نیشابوری ،ابومنصور عبدالملک1983 / ،1413( .م) ،یتیمة الدهر فی محاسنهل العصر ،پنج جلد ،بیروت :دارالکتب العلمیة.
 -جاحظ ،ابوعثمان عمرو ،)،1419( .البخالء (چاپ دوم) ،بـه کوشـ

طـه حـاجری،

بیروت :دار و مکتبة الهالل.
 حبال ،ابراهیم1995 / ،1416( .م) ،وفیات قوم من المصریین و نفر سواهم ،پـهوهابراهیم صالح ،دمشق :دار البشائر.
 دانشنامه جهان اسالم  ،بنیاد دائرةالمعارف اسالمی ،شناس لخمیان. سزگین ،فواد ،)1381( .تاریخ نگار های عربی  ،جلد سوم ،برگردان خان کتـاب،تهران.
 ساکَّری ،ابوسعید حسن فرزند حسین مهلبی 212( .ـ  ،)،275شـرم شـعار الهـ لیین،پهوه

عبدالستار احمد فراز و محمود محمد شاکر ،قم :دار العروبه.

نگاهی به پرسشهای ابوریحان بیرونی و پاسخهای ابوعلی سینا
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 سیوطی ،جاللالدین1964 / ،1384( .م) ،بغیة الوعاة فی طبقا اللغویین و النحااة،پهوه

محمد ابوالفضل ابراهیم ،لبنان – صیدا :ناشر عیسا بابی حلبی ،مکتبة عصریه.

 قیسی دمشقی شافعی ،شمسالدین1993( .م) ،توضیح المشتبه فی ضب أسماء الرواةو أنسابهم و ألقابهم و کناهم ،پژوهش محمد نعیم عرقسوسی ،بیرو  :مؤسسة الرسالة.
 کحاله ،عمر رضا ،)،1376( .معجم المؤلفین تراجم مصنفی الکتب العـربیاة ،پـانزدهجلدی ،مکتبه مثنی ،بیروت :دار احیاء الترا .
 نولدکه ،تئودور ،)1378( .تاریخ ایرانیان و عربها در زمـان ساسـانیان ،ترجمـ عبـازریابخویی ،تهران.

نگاهی به
پرسشهای ابوریحان بیرونی و پاسخهای ابوعلی سینا
*

دکتر غالمحسین رحیمی

چکیده
در این مقاله یکی از مهمترین آثار حکمت طبیعی دورة اسالمی ،یعنـی مجموعـه پرسـ هـای
ابوریحان بیرونی و پاسخهای ابن سینا ،معرفی میشود .اهمیت رسـال مـ کور نـه بـه علـت حجـم،
گستردگی و جامعیت مطالب آن است؛ بلکه به سبب پرس های نوآورانهای است که برای اولـین
بار طبیعیات دورة میانه را به چـال

مـیکشـد .در مقالـ حاضـر ،نخسـت بـه پیشـین تحقیـق اشـاره

می شود .اعتبار انتساب رساله به بیرونی و ابن سینا و تعداد پرسـ هـا و پاسـخهـا بررسـی و تحلیـل
میگردند .رو

طبیعتشناسی ابوریحان بیرونی به اجمال بررسی میشود .در نهایت ،اولین پرس

ابوریحان بیرونی ،از هجده پرس  ،ترجمه و به عنوان نمونه شرم مختصر میگردد .تنها در همـین
پرس ـ

اول ،دو فــرض بنیــادین هیــأت و طبیعیــات ارســطوئی مــورد پرس ـ

میگیرد.

کلیدواژه :ابوریحان بیرونی ،ابن سینا ،طبیعیات ،پرس

و پاسخ.

* .استاد دانشکدۀ مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس(gh.rahimi.s@gmail.com) .

تاریخ وصول99/14/11 :

تاریخ پ یر 99/15/21 :

و بازخواســت قــرار

مقدمه
بیرونی در روز سوم یی الحجه سال  362قمری در خوارزم ،بیرون شـهر کـا پایتخـت
خوارزمشاهیان ،به دنیا آمد و در غزنـه (غـزنین) در دوم مـاه رجـب سـن  441هــ( ،.بنـا بـه
اقوالی بعد از  )442درگ شت و حدود  78سال زندگی نمود .صاحب نظران متعددی شـرم
زندگی و فهرست آثار بیرونی را به اجمال و یا به تفصیل تدوین و تشریح کردهانـد؛ لـ ا در
این مقاله متعرض آن نمیشویم.
یکی از مواریث گرانسنگ ابوریحان بیرونی پرس هایی است کـه در حـوزة طبیعیـات
قدیم (طبیعیات ارسطوی ی و مشائی) مطرم کرده و ابـن سـینا بـه پاسـخ آنهـا همـت گماشـته
است .این مکاتبات و مناظرات در رسالهای با عنوان سئله و اجوبه گرد آمده است .با توجـه
به اینکه هر دو نفر از سرآمدان علمی تمدن اسالمی محسوب می شـوند ،از نظـر تـاریخی و
علمی این رساله (اسئله و اجوبه) جایگاه ممتازی دارد.
مقاله حاضر ضمن توجه به پیشین تحقیق و اصالت انتساب پرس ها و پاسخها به بیرونـی
و ابــن ســینا و تعــداد پرســ هــا ،طبیعیــات دورة اســالمی را بــه اختصــار معرفــی و رو
طبیعتشناسـی بیرونـی را بـه اجمـال تشـریح مـیکنـد .عـالوه بـر ایـن ،مـروری فشـرده بـر
پرس ـ هــای بیرونــی خواهــد داشــت .بررســی و تحلیــل علمــی پرس ـ هــا و پاســخهــا در
مجموعهای دیگر در دست تهیه است.
پیشینۀ پژوهش
حکما و صاحب نظران متعددی متن مناظرات بیرونی و ابن سینا را ترجمه یـا نشـر داده و
بعضان به تحلیل برخی از موضوعات آن پرداختهاند؛ ولی هیچکدام موضـوع را جـامع مطـرم
نکردهاند و بهویهه از نظر انطبا ،با واقع به تحلیل آرای آنها نپرداختهاند.
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معرفی فشردة آثار محققان و صاحب نظران در زیر آمده است:
الف .نامه دانشوران :در این مجموعه ،ترجم پرس
صورت کمابی

و پاسخ ،ترجم حکیم ساوجی ،بـه

کامل آمده است؛ البته بدون ترجم اعتراضات بیرونی بـر پاسـخهـای ابـن

سینا .متن این ترجمه به صورت کامل در شرم حال نابغـ شـهیر ایـران ابوریحـان بیرونـی از
عالمه دهخدا درز شده است .نویسندگان متعدد از این مرجع بهره گرفتهاند؛
ب .عالمه دهخـدا در کتـاب شـرم حـال نابغـ شـهیر ایـران ابوریحـان بیرونـی ،ترجمـ
ساوجی را به نقل از نام دانشوران به صورت کامل درز کرده است .در لغتنامه دهخـدا نیـز
ترجم بخشی از این پرس ها و پاسخها آمده است؛
پ .مرحوم استاد همایی در مقدم مفصل خود بر کتاب التفهیم ،فشردة هجده پرس

را

یکر میکند ،بدون اینکه متعرض مفاهیم آن شـود .بـه اسـتثای دو سـه مـورد بسـیار کوتـاه،
فشردة پرس ها نیز کامل نمیباشد؛ (بیرونی ،1367 ،ص  98ـ )95

ت .دکتر سید حسین نصر در صفحات 222ــ  214از کتـاب نظـر متفکـران اسـالمی در
باره طبیعت برخی از پرس ها و پاسخها را (برگرفته از متن پرس

و پاسخ به نقـل از شـرم

حال نابغ شهیر ایران ابوریحـان بیرونـی از عالمـه دهخـدا) همـراه بـا توضـیحات مختصـری
مطرم کرده است( .نصر ،1395 ،ص  222ـ )214
دکتر نصر در کتاب علم و تمدن در اسالم پرس های اول و ششـم از ده پرسـ

اول را

به نقل از کتاب عالمه دهخدا درز کرده است ،بدون اینکه توضیح و شرحی بر آنهـا داشـته
باشد( .همان ،1386 ،ص  134ـ )127
عالوه بر این دکتر نصر در کتاب سنت عقالنی اسالمی در ایران در فصل نهـم بـا عنـوان
بیرونی در مقابل ابن سینا در باب مسأل ماهیت عالم ،به این موضوع میپردازد .مطالعـ مـتن
نشان میدهد که وی به صورت گ را چند پرس

را مطرم میکند و به برخـی از پاسـخهـا

تنها اشارهای دارد( .همان ،1383 ،ص  185ـ )179
 .شهید مطهـری تعـدادی از پرسـ هـا و پاسـخهـا را بـه تفصـیل مـورد بررسـی قـرار
میدهد .یکی از مقاالت کتاب مقـاالت فلسـفی از شـهید مطهـری بـه عنـوان «پرسـ هـای
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فلسفی ابوریحان بیرونی از بوعلی سینا» ،منحصران به طـرم و تحلیـل تعـدادی از پرسـ هـا و
پاسخهای م کور اختصاص یافته است .مقالـ یـاد شـده مفصـلتـرین بررسـی پرسـ هـا و
پاسخهای یکر شده است؛ البته کامل نیست( .مطهری ،1373 ،ص  )327ترجمـ یکـر شـده
برگرفته از ترجمه ساوجی است هر چند عین آن نیست؛
ز .تعدادی از محققان دیگر نیز به اشاره و یا با تحلیل کوتـاه ،بـه مجموعـ پرسـ هـا و
پاسخها پرداختهاند .به عنـوان نمونـه ،مقالـهای از دکتـر یبـیحاهلل صـفا بـه چـاپ رسـیده کـه
اشارهای به این مباحثات داشته است؛ (صفا ،1952 ،ص  12ـ )5
پرویز ایکائی نیز در چند نوشت خود به آنها اشارات و گاه تنبیهاتی دارد.
چ .تعدادی یادداشت و گزار

که اشاراتی به مناظرات داشتهاند ،بـه چـاپ رسـیده کـه

عمدتان به متون باال ارجـاع داده شـده اسـت و یـا مسـتقیمان از آنهـا اسـتفاده کـردهانـد؛ ماننـد
یادداشت سعید نفیسی( .نفیسی ،1952 ،ص  4ـ )1
مقال علمی ـ پهوهشی مستقلی در ارتباب با این پرس

و پاسخ یافت نشده است.

متون در دسترس از رسالۀ پرسش و پاسخ
حداقل سه چاپ از رسال پرس
زیر در دستر

و پاسخ به زبانهای عربی ،فـار

و انگلیسـی بـه قـرار

است:

الف .متن عربی :متن عربی رسال پرس

و پاسـخ را دکتـر مهـدی محقـق و دکتـر سـید

حسین نصر تصحیح و با مقدمهای به چـاپ رسـاندهانـد .ایـن مـتن را انجمـن آثـار و مفـاخر
فرهنگی نیز منتشر کرده است؛
ب .متن فارسی :ترجم پرس

و پاسخ را عالمه دهخدا در کتاب شرم حـال نابغـ شـهیر

ایران ابوریحان بیرونی که به مناسبت هزارمین سال تولد ابوریحان بیرونی آماده ساخته بـود،
درز کرده است .دهخـدا آن را بـه نقـل از نامـ دانشـوران نوشـته اسـت .وی در مـورد ایـن
ترجمه مینویسد« :اسئله و اجوب فو ،از نام دانشوران نقل شده است و آن ترجمـ مرحـوم
حاز میرزا ابوالفضل ساوجی حکیم است؛ لکن در کتابت اغالب کثیره پیدا شـده اسـت کـه
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ما به قدر مقدور در اصالم آن کوشیدهایم و شاید هنوز غلطهای دیگر برجـا مانـده باشـد».
(دهخدا ،1324 ،ص )32
در هر حال ،این ترجمه تحـتاللفظـی اسـت و متـرجم (حکـیم سـاوجی) در درون مـتن
ترجمه ،تحلیل و تفسیر فشردة خود را نیز گنجانده است؛
پ .متن انگلیسی :متن پرس

و پاسخ توسط رفیق برجک ( )Rafik Berjakبـه انگلیسـی

ترجمـه شـده اسـت؛ بـا عنـوان « .»Ibn Sina – Al Biruni Correspondenceنسـخ مـورد
استفاده برای ترجم انگلیسی ،همان متنی است که توسط دکتر محقق و دکتر نصر به چـاپ
رسیده است؛ (البته در کواالالمپور مالزی!)
و پاسخ به ترکی استانبولی و کالن یا جزئی به برخـی

ت .عالوه بر این ،متن کامل پرس
زبانهای دیگر نیز ترجمه شده است.
با اوصاف باال ،از رسال پرس
دستر

و پاسخ حداقل سـه مـتن عربـی ،فارسـی و انگلیسـی در

است .تمام آنها مورد استفادة مقاله حاضر بوده است.

تعداد پرسشها و پاسخها و اعتبار انتساب آنها به ابوریحان بیرونی و ابن سینا
تعداد پرس ها :در خصوص تعداد پرس ها آنچـه قطعـی اسـت ،هجـده پرسـ

بـین

بیرونی و ابن سینا رد و بدل شده است که عمدتان به حوزة طبیعیات مربـوب مـیشـود .هجـده
سؤال یاد شده به دو دست ده پرس

(از کتاب السماء و العالم ارسـطو) و هشـت پرسـ

طبیعیات مشائی) ،تفکیک شده است .شهید مطهری پس از توضیح چهـار پرسـ
پرس

نخستین ،به بررسی هشت پرس

(از

اول از ده

و پاسخی میپردازد که انتساب ایـن پرسـ هـا بـه

بیرونی کامالن مورد شک است .موضوع آنها به فلسفه به معنی اعم ،موضـوع «عقـل ،عاقـل و
معقول» ،تعلق دارد .بررسی پرس ها از یـکسـو و آثـار طبیعـی و فلسـفی بیرونـی از سـوی
دیگر ،نشان میدهد که به زحمت میتوان آنها را به ابوریحان بیرونی نسبت داد؛ لـ ا مـا نیـز
همانند عالمه دهخـدا ،اسـتاد همـایی ،دکتـر نصـر و دکتـر محقـق (و نیـز شـهید مطهـری) و
محققان دیگر ،همان هجده پرس

بیرونی در بارة طبیعیات را ،که در کتاب انجمـن آثـار و
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مـورد اشـاره شـهید

مفاخر فرهنگی به چاپ رسیده است ،قطعی میگیریم و هشـت پرسـ
مطهری را کالن کنار مینهیم.

اصالت متن و اعتبار انتساب :در مجموع انتساب پرس ها و پاسخهـای بیرونـی و ابـن
سینا ،بهویهه هجده پرسشی که در متن چاپ شدة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آمده اسـت،
چندان مورد تردید نیست .در هر صورت میتوان به چند دلیل انتساب پرس ها و پاسـخهـا
را به بیرونی و ابن سینا قطعی گرفت:
الـف .ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه به صراحت از مناظره یا مشاجـرة خود بـا ابـن سـینا
یاد میکند.
ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه زمانی که در خصوص «سبب حـرارت موجـود بـا شـعاع
آفتاب» توضیح میدهد ،به مناظره یا مشاجرة خود با ابن سینا اشاره میکند:
«اما در شعاع آفتاب اقوال گوناگونی گفتهاند:
الف) حقیقت شعاع آفتاب اجزائیست ناری که با یات شـمس مشـابه و ماننـد اسـت و از
جرم آن خارز میگردد؛
ب) هوا به محایات خورشید گرم میشود ،چنانکه به محایات آت

نیز گرم میگـردد

و این قول منسوب به جمعی است که طبیعت آفتاب را گرم و آتشین دانستهاند؛
ز) هوا به واسط سرعت حرکت شعاع گرم میشود ،حتی چنین به نظر میرسد که ایـن
مسافت در الزمان طی شده است و این ر ی منسوب به اشخاصی است که طبیعت شـمس را
از طبایع اسطقسات و آخشیجها دانستهاند.
علما در حرکت شعاع نیز اختالف کردهاند :برخی گفتهاند که شـعاع در زمـان حرکـت
نمیکند؛ زیرا شعاع جسم نیست .برخی دیگـر مـیگوینـد کـه ایـن حرکـت در زمـان واقـع
میشود؛ ولیکن سریع تر از آن چیزی نیست کـه سـرعت بـه سـنج

بـه آن احسـا

شـود،

چنانکه حرکت کوبیدن صوت چون از حرکت شعاع سنگینتر است ،بدین سـبب حرکـت
شعاع را به آن مقیا

میکنند و زمان آن را درمییابند.
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در سبب حرارت موجود با شعاع آفتاب ،جمعی از علما گفتـهانـد علـت ایـن اسـت کـه
زوایای انعکا
جسم مما

شعاع حاده است؛ ولی حق این است که شعاع فی نفسه حـرارت دارد و امـا
با باطن فلک کره آت

عقیدهاند که آن آت

است (یا کره اثیر در اصطالم ،مترجم) و برخی بر ایـن

هم مانند زمین ،آب و هوا یک چیز اصـلی و عنصـر اساسـی اسـت و

میگویند شکل آن نیز کروی است؛ ولی به عقیده من زیر کـره قمـر آتـ

وجـود نـدارد و

چون فلک سریعالحرکت است ،از سرعت حرکت آن حرارت یافت مـیشـود و شـکل آن
نیز به شکل جسمی است که از گرداندن شکل هاللی بـر وتـر خـود پیـدا شـده باشـد و ایـن
مسأله با عقیده آنـان کـه هـیچیـک از اجسـام موجـوده را دارای مکـان اصـلی نمـیداننـد و
میگویند این مکانها برای اجسام قسری است و قسر هم دایمی و ابدی نیست ،وفق میدهد
و من ایـن مسـایل را در جـای دیگـری کـه از ایـن کتـاب مناسـبتـر اسـت ،یکـر کـردهام
به خصوص در مشاجراتی که میان من و جـوان فاضـل ابـی حسـین بـن عبـداهلل سـینا در ایـن
مطلب روی داده»( .بیرونی ،1386 ،ص  396ـ )395
بحـث باال ،یعنـی پرتـو خورشیــد و حـرارت منــدرز در آن ،در بــرخی از پرسـ هـا
آمـده است؛
ب .تا آنجا که مطالعات و مالحظات نگارنده یـاری کـرده اسـت ،انتسـاب پرسـ هـای
بیرونی و پاسخهای ابن سینا بـه کـرات و بـدون هـیچ شـبههای توسـط حکمـا و نویسـندگان
متقــدم و صــاحبنظــران متــأخر ایــن حــوزه تأییــد و تصــدیق شــده اســت .تعــدادی از ایــن
صاحبنظران در باال معرفی شدند؛
پ .محتوای پرس ها و متن پاسخ ها با آثار قطعی این دو حکیم شهیر که در خصـوص
موضوعات مشابه بحث کردهاند ،کامالن سازگار است.
بنابراین ما نیز انتساب رسال سئله و اجوبه را بـه بیرونـی و ابـن سـینا و هجـده پرسـ
پاسخ یاد شده را قطعی میگیریم.

و
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طبیعیات در دورۀ اسالمی
احتماالن فیزیک ارسطو اولین کتاب منظم و مفصـل در خصـوص طبیعیـات قـدیم (امـور
عام طبیعیات) میباشد .مشکل اساسی فیزیک ارسطویی آن بود که وی میخواست با چنـد
مفهوم ساده و کلی ،تمام عالم طبیعـت را توصـیف کنـد .همـین امـر طبیعیـات ارسـطویی را
عمـالن عقــیم مــیســاخت؛ امــا بعــد از وی و در جغرافیــای تمــدن اســالمی ،علــوم طبیعــی بــه
توصیفهای عمومی ،کلی و فلسفه مبنای ارسطو محدود نماند.
علوم طبیعی در دورة اسالمی از رشد و توسع قابل مالحظهای برخوردار شد .دانشمندان
و فیزیکدانان آن دوره مرزهای علوم طبیعـی را گسـتر

دادنـد و نـوآوریهـا و یافتـههـای

جدیدی بر میرا تمدنهای قبلی افزودند.
البته ،اهتمام به علوم طبیعی باب طبـع تمـام حکمـا و اندیشـمندان آن دوره نبـوده اسـت.
گروهی بودهاند که مردمان را از فراگیری این علوم منع میکردند .این معنا را ناصـر خسـرو
به نیکی شرم میکند .ناصر خسرو از جمله حکمایی است که مردمـان را بـه شـناخت عـالم
خلقــت (طبیعــت) و دســتیابی بــه دان ـ
الحکمتین کسانی را که دان
میدانند ،نکوه

آفــرین

تشــویق مــیکنــد .وی در دیباچ ـ جــامع

طبیعی و هر گونه تفحک در بارة آفرین

را غیرمجاز و کفـر

کرده است .سخنان وی در ایـن بـاب حـاکی از شـیوع چنـین رویکـردی

بهویهه در خراسانِ عصر اوست .وی در مقابل آنـان اسـتدالل کـرده کـه رهیافـت علمــی و
فلسفـی به خلقـت (یا چون و چرا در بارة آفرین ) نه تنها مجـاز ،بلکه واجـب دینـی اسـت.
(قبادیانی ،1357 ،ص  12ـ )11
«و هر نفسى از نفسهاء مردم همى خواهد که بداند کـه چـرا آسـمان گردانسـت و زمـین
استاده است و چرا آفتاب همیشه روشنست و چـرا مـاه گـاهى زیادتسـت و گـاهى نـاقک و
گاهى پیداست و گاهى پنهان و چرا خـاک سـخت اسـت و آب نـرم و چـرا کلـوخ بـه آب
بیاغارند ،نرم شود و سنگ و آهن بیاغارند ،نرم نشـود و چـرا کلـوخ کـو بـه آب همـى نـرم
شود ،به آت

همى سخت شود و سنگ گردد و باز سنگ و آهن که بـه آب همـى سـخت

شوند ،به آت

همى نرم شوند و جز آن چیزها کـه آن همـى بیننـد و همـى نداننـد کـه چـرا
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عقلى برهـانى گـوییم کـه آفریـدن ایـن چیزهـای دانسـتنى و آوردن

مرین نفس دانشجوى را اندر مردم و تقاضاى نفس مـردم و حریصـى او بـر بـاز جسـتن ایـن
چیزها چنان است که خداى بدان صنع که کرده است ،مر نفس مردم را همىگوید :بپر

و

بدانک چرا چنین است و گمان مبر که این صنع باطلست و خود همچنین همـىگویـد انـدر
کتاب خوی

این آیت ،قوله« :وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّماوا ِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هاذا

باطِلًا سُبْحانَ َ فَقِنا عَذابَ النَّارِ»( . ...همان ،ص  12ـ )11
ناصـر خسـرو یم کسـانی مــیکنـد کـه مـردم را از تفحــک و دانسـتن در بـارة آفــرین
بازمیدارند« :و (بهعلّت) کافر خواندن این علما لقبان مر کسانى را که علـم آفـرین
جویندگان چون و چرا خامو

گشتند و گویندگان ایـن علـم خـامو

داننـد،

ماندنـد و جهـل بـر

خلق مستولى شد ،خاصّه بر اهل زمین ما که خراسان است و دیار مشر( .»،همان ،ص )215
از گفتار ناصر خسرو به روشنی درمییابیم که وی بر فراگیری علوم طبیعی تأکید کامـل
دارد و منتقد سرسخت کسانی است که مردم را از تحصیل آن منع میکنند.
در هر صورت ،به رغـم مخالفـت هـای انـدک و در دورانـی حمـالت سـنگین بـه علـوم
طبیعی ،این شاخ بزر

علمی در دورة اسـالمی از رشـد قابـل مالحظـهای برخـوردار شـد.

طبیعیات به تفکیک ارسطویی یکی از سه شاخ بزر

حکمت نظری محسوب مـیشـد .در

سنت یونانی پدیدههای طبیعی و مبانی و قوانین آنها به شیوة عقالنی و نظری محـض مطالعـه
و تحلیل میگردید؛ اما در دورة اسالمی ،بـر خـالف سـنت یونـانی ،نـه طبیعیـات در حـوزة
حکمت نظری محدود ماند و نه تحلیل آنها به شیوة نظری و رو

عقالنی مقید گشت.

در دورة اسالمی ،علوم طبیعی در دو مسیر متفاوت رشد و تکامل یافت :حـوزة نظـری و
حوزة تجربی.
الف .حوزۀ نظری و تحلیلی:

حوزة نظری علوم طبیعی دورة اسالمی را میتوان به دو شاخ بزر
الف .1 .علوم طبیعی فلسفه مبنا؛

زیر تفکیک کرد:
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الف .2 .علوم طبیعی علم مبنای نظری.
شاخ فلسفه مبنا مجموعه مباحثی است که بیشتر به فلسف علوم طبیعـی نزدیـک اسـت و
نیز با حوزة الهیات و فلسفه به معنای اعم در داد و ستد مـیباشـد .شـاخ علـم مبنـا حـوزهای
است که اینک بخ

نظری یا تئوری رشتههای علوم پای طبیعی را تشـکیل مـیدهـد؛ ماننـد

فیزیک نظری.
بخ

نظری فلسفه مبنای حکمت طبیعی نماینـدگانی یافـت کـه آن را بـه حـوزة فلسـف

طبیعی و سپس فلسفه مابعدالطبیعی مرتبط ساختند .فـارابی ،ابـن سـینا ،ابوالبرکـات بغـدادی،
خواجه نصیرالدین طوسی و قطبالدین شیرازی از جمله حکمایی هستند کـه ایـن حـوزه از
حکمت طبیعی را نمایندگی میکنند .این شـاخه از حکمـت طبیعـی در نهایـت در حکمـت
متعالیه کمابی

ج ب الهیات گردید 1.احتماالن ایـن رخـداد مصـدا ،تعبیـر عالمـه اقبـال در

خصوص ربط طبیعیات (نظری) با علـوم عقلـی و دینـی باشـد« :در هـر جامعـهای کـه علـوم
طبیعی راهی نداشته باشند یا مورد توجه قرار نگیرند ،تعقل فلسـفی سـرانجام مجـ وب دیـن
میشود .در این گونه جامعهها ،نخست مفهوم علت طبیعی یعنـی مجمـوع شـرایط مقـدم بـر
یک نمود از اهمیت میافتد و مفهوم علت فو ،طبیعی رواز مـی یابـد و سـپس علـت فـو،
طبیعــی بــه صــورت علــت دینــی محــض یعنــی «اراده متشــخک» (خــدا) در مــیآیــد .شــاید
آمیختگی فلسفه ایران با دین نیز به همین دلیل باشد»( .اقبال الهوری ،1354 ،ص )123
ب .حوزۀ تجربی عملی؛ طبیعیات علم مبنای تجربی:

در تمدن اسالمی شاخهای دیگری از طبیعیات رویید که عمالن از سرشـاخههـای فیزیـک
جدید محسوب میشود .زکریـای رازی بـا ورود گسـترده بـه طـب و داروسـازی تجربـی و
طراحی ،ساخت و بهرهگیری از نوعی ترازوی آبی ،ابن هیثم با کتاب المناظر ،عبـدالرحمان
خازنی با میزانالحکمه ،ابوریحان بیرونی با ورود گسترده به مباحث مختلف علـوم طبیعـی و
بهویهه به چال

کشیدن بسیاری از مبانی و اصول طبیعیات ارسطویی و کمالالـدین فارسـی

 .1نگارنده این سیر تحول را انحراف طبیعیات از مسیر منطقی و علمی خود میداند.
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با تنقیح المناظر از جمله دانشمندانی هستند که شاخ تجربی طبیعیات را نمایندگی میکننـد.
کتبی مانند قراضـ طبیعیـات منسـوب بـه ابـن سـینا و نیـز آثـاری کـه دربـارة زمـینشناسـی،
کانیشناسی وجواهرشناسی ،آثار علوی (هواشناسی) ،فالحت و کشاورزی و نظایر اینهـا بـه
دست ما رسیده است ،نیز به این حوزه تعلق دارند.
مباحث حوزة تجربی یا از آزمای های کنترل شده روی پدیدههـا و فراینـدهای طبیعـی
در محیط آزمایشگاهی و یا در شرایط طبیعی ،حاصـل مـیشـود؛ ماننـد آزمـای هـایی کـه
رازی ،ابن هیثم ،بیرونی و خازنی ترتیب میدادند و یا بـر مبنـای مشـاهده و مطالعـ مسـتقیم
فرایندهایی که در طبیعت رخ میدهد ،به دست مـیآیـد؛ ماننـد همـ آثـاری کـه در حـوزة
زمینشناسی ،آثار جوی ،فلزات و مواد معدنی و گیاهشناسی و نظایر اینها نگاشته شده است.
آزمای های متعددی که ابن هیثم در المناظر خود برای استخراز قوانین حاکم بر تاب
و بازتــاب

نــور انجــام داده اســت ،ترازوهــایی کــه زکریــای رازی ،ابوریحــان بیرونــی،

عبدالرحمان خازنی برای اندازهگیری وزن مخصـوص اجسـام و مایعـات سـاختند و بـه کـار
گرفتند ،اندازهگیریهای دقیق بیرونی در خصوص ارتفـاع کـوههـا ،فاصـل شـهرها ،محـیط
زمین و نیز تقویم مکانیکی ابوریحان بیرونی ،کره خود دوار خازنی و یا توصیف ابن سینا از
پدیدة تولید و انتشار صوت و یا تشریح حرارت و برودت در اجسـام ،تسـلط فنـی مهندسـان
نامآور تمدن اسالمی مانند بنوموسی و جزری به اصول و قواعد فیزیکـی طراحـی و سـاخت
انوع دستگاههای خودکار با بازخورد و بدون آن و کثیری از نمونـههـایی از ایـن دسـت ،بـه
حوزة تجربی طبیعیـات دورة اسالمـی تعلـق دارنــد .بـه عبــارت خالصـه ،حکمـای طبیعـی
دورة اسالمـی رو هــای جدیــدی را مبتنـی بــر مشاهــده و آزمـای

در مطالعـ طبیعـت

پیریزی کردند.
از قرن ششم به بعد ،به تدریج با بیاعتنایی به سنت تجربی در علوم طبیعی دورة اسـالمی
و غلب مباحث عقلی محض فلسفی بر علوم طبیعی ،عمـالن شـاخ تجربـی علـوم طبیعـی دورة
اسالمی نیز به تدریج فرو مرد .مسیری که غرب بعد از رنسانس ،کامالن به عکـس طـی کـرد.
یعنی هر چه میگ شت ،رو

تجربی و رجوع بالواسطه به طبیعت افزون میگشت.
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پ .پرسشها و پاسخها متعلق به کدام شاخۀ طبیعیات است؟:

متن و محتوای پرس های بیرونی و پاسخهای ابن سینا منحصران متعلق بـه علـوم طبیعـی
نظری و تجربی است؛ ل ا نه از جنس موضوعات فلسفیاند و نه حتی از سنخ مباحـث فلسـف
طبیعی .با این مالحظه که در فرازهایی از پاسخ هـای ابـن سـینا ،گـاه ورود بـه مباحـث علـوم
طبیعی فلسفه مبنا را مییابیم.
بنابراین ،روشی که این مقاله در پی

گرفته اسـت ،مبتنـی بـر ایـن فـرض مـیباشـد کـه

پرس ها و پاسخها کامالن به حوزة علوم طبیعی ،اعم از نظری و تجربـی ،تعلـق دارنـد و لـ ا
غالب آنها را میتوان از منظر دان

جدید نیز تحلیل نمود و بـا یافتـههـا و برداشـتهـای آن

دوران مقایسه کرد.
ت .دو وجهی بودن مفاهیم پایۀ علوم طبیعی در طبیعیات دورۀ اسالمی:

مفاهیمی ماننـد بعـد و امتـداد ،هیـولی و مـاده ،شـیء مـادی و جسـم جرمـانی ،هیـأت و
اوصاف عارضی ،مقدار و کمیت ،صـورت ،قـوه  ،میـل ،حرکـت (اعـم از طبیعـی ،قسـری،
عرضی) و تغییر ،زمان و مقدار حرکت ،حیـز و مکـان و نظـایر اینهـا در فلسـف طبیعـی دورة
اسالمی در دو معنا یا بر دو وجه تحلیل و به کار برده میشدند .وجهی که به فیزیـک نظـری
تعلق دارد و وجهی که در چارچوب فلسف طبیعی میگنجد .به عنوان نمونـه ،مفـاهیم کمـی
شدة زمان ،مکان ،امتداد ،ماده ،حرکت (طبیعی و قسری) ،سرعت ،شـتاب ،انـدازة حرکـت،
قـوه ،میـل و نظایر اینهـا به حوزة فیزیک مکانیکِ نظــری (امـور عامـ طبیعیـاتِ علـم مبنـا)
تعلق دارند.
درهم آمیختن شاخهها و حوزههای مختلف طبیعیات دورة اسالمی و عدم انقسام آنها بـه
شعبهها و گروههایی که واقعان در دامن طبیعیات مـ کور روئیـدهانـد ،موجـب برداشـتهـای
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ناقک ،داوریهای ناروا و گاه اشتباهات خسـارتبـار در خصـوص طبیعیـات دورة اسـالمی
تاکنون شده است.

1

اعتقادات و روش طبیعتشناسی بیرونی
 .9دین و اعتقادات بیرونی:

اعتقـادات هـر دانشمنـدی در هستــیشناســی و طبیعــتشناســی عمـومــی وی کـامالن
مؤثـر است.
بیرونی به اصول دین اسالم کامالن معتقد و مقید است .وی در بسیاری از تحقیقـات خـود
هدف خوی

را آشکار ساختن حقایق قرآنی و آیات الهی می دانست .به عنوان مثال چـون

اعتقاد به قدیم بودن عالم بر خالف تعالیم قرآنی بود ،با آن به مخالفت برمیخاست.
دکتر نصر دربارة اعتقادات بیرونی مینویسد« :یک نظر سـطحی بـه نوشـتههـای بیرونـی
کافی است که دیانت واقعـی و ایمـان راسـخ او را بـه دیـن اسـالم روشـن سـازد( .»...نصـر،
 ،1395ص )153
برخالف برداشت دکتر نصر ،پرویز ایکائی مینویسد« :استادان ایرانی ـ مرتضی مطهری
و دکتر نصر طی بررسیهای درخشان خوی

دربارة اندیش بیرونی ،از منظر حکمت الهـی

به غایت غموض تحقیق در مسأل خالق و اصل توحید حَسَب اعتقاد بیرونی فرار

شدهانـد،

چندان که مزیدی بر آنها متصور نباشد؛ ولی با سرگردانی و ناکـامی آشـکار در همـان مـرز
بین دین و فلسفه متوقف گردیده ،یک گام بیشتر برنداشتهاند»( .ایکائی ،1386 ،ص )68
ایکائی دربارة اعتقادات بیرونی مینویسد ...« :کـامالن پیداسـت کـه بیرونـی تحـت تـأثیر
فلسف رازی ه مانا به عقاید مـانوی و حکمـت زروانـی [صـورتی از دیـن زرتشـتی] گراییـده
است ،که خود از چنین گرایشی به «فریفته شدن نسبت به کتابهـای مـانی از طریـق کتـاب

 .1نگارنده در این زمینه مقالهای را تدوین کرده که با یکر نمونههـای متعـدد نشـان داده ،چنـین داوریهـای
پرخطایی رخ داده است.

حکمتنامۀ مفاخر

911

علم الهی رازی» تعبیر کرده [ایکائی مرجع خـود را مشـخک نمـیکنـد]؛ سـپس بـه دالئلـی
معین که «مبادا گمان برده شود که وی از پیروان رازی است» در ظـاهر عبـارتهـا بـه انکـار
تمایل خود پرداخته؛ قدری مصلحتآمیز بد و بیراه به رازی گفته که بـیدینـی کـرده و از
این قبیل حیله و تدبیرها که البد ضروری بوده است( .»...همان ،ص )66
عالقمندان بد نیست برای اینکه ر ی بیرونی را دربـارة مـانی بداننـد و آن را بـا برداشـت

ایکائی مقایسه نمایند ،به آثارالباقیه ،ص  ،318-311با عنوان «مانی نقـا

سـرانجام کـار او»

رجوع نمایند.
مرحوم دکتر یبیح اهلل صفا بـه برخـی ویهگـیهـای شخصـی بیرونـی ماننـد آزادگـی در
کسب علم و ابراز عقاید ،سالها قبل ازآقای ایکائی ،اشاره میکند و نتایجی کامالن متفـاوت
(از برداشت ایکائی) میگیرد« :مهمترین نکتهای که دربارة این متفکر عالیقـدر قابـل یکـر
است ،آزادگی اوست در تحقیقات وسیع که غالبان به مقایسه بین ادیان و مـ اهب مـیکشـد.
وی از لحاظ اعتقادات م هبی دچار هیچگونه تعصب نیست؛ ولـی ایـن آزادگـی در مسـایل
دینی و م هبی را نمیتوان دلیل عدم اعتقاد دینی
کمال اعتقاد

شمرد ،چـه در بسـیاری از آثـار او نشـانه

به اسالم و به پیغامبر اسالم و خاندان او آشکار است .از آن جملـه در رسـال

«الفهرست» همین اعتقاد راسخ او را میتوان مشاهده نمود و حتی در بعضـی آثـار

تمایـل

وی را به تشیع و حقانیت آل رسول به عنوان «ائمةالهدی والحق» مالحظـه کـرد»( .صـفا،... ،
ص  11ـ )6
مراجعه به غالب آثار ابوریحان بیرونی بر قضاوت صاحبنظرانی مانند همایی و یبـیحاهلل
صفا و نصر مهر صحت مینهد و ادعای ایکائی را کامالن رد و طرد مینماید.
 .1مبارزه با عقاید جاهالنه:

بیرونی از جمله دانشمندانی است که تعصبورزی جاهالنه را به شدت محکوم میکنـد.
وی در آثار الباقیه مینویسد« :آری تعصب چشمهای بینا را کور میکند و گو هـای شـنوا
را کر میسازد و شـخک را معتقـد بـه امـوری مـینمایـد کـه خـرد و دانـ
ندهد( .»...بیرونی ،1386 ،ص )111

آن را گـواهی

911

نگاهی به پرسشهای ابوریحان بیرونی و پاسخهای ابوعلی سینا

ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند مینویسد« :این کتاب را دربارة عقاید هنـدوان
تألیف کردم و هرگز در حقّ آنان که با ما اختالف دینی دارند تهمـت زدن بـیاسـا
ایشان روا نداشتم ،و نیز این مطلـب را مخـالف دینـداری و مسـلمانی خـوی

را بـر

نپنداشـتم کـه

کلمات ایشان را در آنجا که خیال میکردم برای روشن شدن مطلبی ضرورت دارد با طـول
و تفصیل بیان کنم .اگر این گونه نقلها کفرآمیز به نظر میرسد و پیروان حقّ یعنی مسـلمانان
آنها را قابل اعتراض بدانند ،این را میگوییم اعتقاد هندوان چنین است و آنان خـود بهتـر از
هر کس میدانند که چگونه به این اعتراضات پاسخ دهند»( .نصر ،1386 ،ص )251
 .3روش طبیعتشناسی عمومی و کلی بیرونی:

تحقیق بیرونـی در بررسـی طبیعـت مـینویسـد« :در علـوم

دکتر نصر در خصوص رو

اسالمی چنانکه در مورد بیرونی میتوان به خوبی مشاهده کرد ،یک رو

منحصر بـه فـرد

برای ادراک و بررسی طبیعت وجود نداشته است؛ بلکه مشاهده و تجربه ،استدالل و تفکـر،
مآخ پیشینیان و کتب آسمانی هر کدام به نوب خود طریقی بـوده اسـت بـرای کسـب علـم
جهان« .پاسخهایی که» طبیعـت بـه عـالم طبیعـی مـیدهـد،

دربارة بنیان و چگونگی پیدای

وابسته به سؤالهایی است که آن عالم در مقابل طبیعت میگ ارد و طریقی که آن عالم این
سؤالها را مطرم میسازد .وانگهی امـور واقعـی کـه بـهوسـیل مشـاهده و تجربـه بـه دسـت
میآید ،فقط با توجه به پیکر عمومی تفکر دارای معنـی مـیباشـد و مـیتـوان بـدون تردیـد
افزود که در مورد بیرونی این پیکره کـه شـامل نظریـاتی اسـت کلـی دربـارة جهـان ،نظریـ
اسالمی است»( .همان ،1395 ،ص )179
رو

عمومــی مطالعــ طبیعـت توسـط حکمـای مسـلمان را مـیتـوان بـه شـکل زیــر

خالصـه کرد:
الف .مشاهده و آزمای ؛ رو
ب .تفکر و استدالل؛ رو

تجربی؛

عقلی؛

پ .مأخ پیشینیان و کتب آسمانی ،بهویهه قرآن مجید؛ رو

نقلی.

حکمتنامۀ مفاخر

911

بیرونی ،برخالف کثیری از حکما ،هر رو

را در جایگاه خود قرار مـیدهـد و آنهـا را

درهم نمیآمیزد.
مشاهده و تجربه از نظر بیرونی متعلق به آن قسـمت از علـوم طبیعـی اسـت کـه بـه عـالم
کثرت و کمیت تعلق دارد .وی دان

را منحصر به علم جزئی و حسی نمـیسـاخت و عـالم

عقالنی را نیز معتبر میشمرد.
بیرونی به رغم اینکه رو

نقلی را نیز تأیید میکند؛ ولی جوینـدگان علـم و حقیقـت را

از پیروی کورکورانه حتی از اساطین فن ،برح ر میدارد.
بیرونی افرادی که نادانی خـود را بـا توسـل بـه حکمـت الهـی پنهـان مـیکننـد ،سـخت
نکوه

میکند« :بسیاری از مردم چون علت امری طبیعی را ندانند ،به همین اندازه کفایـت

میکنند که بگویند اهلل اعلم»( .بیرونی ،1386 ،ص 318؛ نصر ،1395 ،ص )223
ابوریحان بیرونی ( 342ـ 441هـ) در قانون مسعودی میگوید« :بـهراسـتی کـه مـن همـان
کاری را کردم که بر هر انسانی واجب است در شغل خود
تال

انجام دهـد ،یعنـی کوشـ

و

گ شتگان را با منت پ یرا باشد و بدون آنکـه بزرگـی و حشـمت آنهـا مـانع اصـالم

معایبی شود که به آنها برمیخورد ...و آنچه برای

روشن شد و از نوشتههـای پیشـینیان بـه

دست آورد ،برای یادآوری آیندگان و کسانی که در زمانهای بعد میآیند ،باقی گـ ارد».
(به نقل از سزگین ،1371 ،ص )216
بیرونی در کتاب التفهیم میگوید« :هر پهوهشگر برای دستیافتن به راستی میتوانـد بـر
هر نوشتهای شک نماید ،اگر چه ر ی چندین نفر باشد یا به تـواتر بمـا رسـیده باشـد و حتـی
نوشت خواص باشد .او باید هشیار باشد و درسـتی کـار خـود را همیشـه بیازمایـد و بـر خـود
خورده بگیرد و از خودپسندی بپرهیزد و بـر کوشـ
(بیرونی ،1367 ،ص )11

بیفزایـد و از ایـن کـار خسـته نشـود».

نگاهی به پرسشهای ابوریحان بیرونی و پاسخهای ابوعلی سینا

رو

بیرونی در تحقیق طبیعت مشاهده ،آزمای

911

و بهرهگیری از قواعد کمی و ریاضـی

است 1.همایی در مقدم کتاب التفهیم مینویسد ...« :وی در کشف و اثبات قضایای فلسـفه،
علوم طبیعی ،هیأت و نجوم؛ رو

ریاضی و تجربی را برگزیـده بـود؛ بـه ایـن معنـی کـه در

کلیت مسایل عقلی تنها به برهان ریاضی و در جزئیات امور طبیعـی و نجـومی بـه اسـتقراء و
تجرب حسی شهودی اعتماد و اعتقاد داشت .روم ریاضی او به قیاسات عقلی صرف معمـول
در کتب فلسفه که اغلب از شایب وهم و خیال خالی نیست و نیز به دالیل استحسـانی یوقـی
که دایر مدار سلیقهها و یو،های مختلف است؛ هرگز اشباع نمیشد»( .بیرونـی ،1367 ،ص
)112
ابوریحان بیرونی در کتاب اِفرادا المَقال فی اَمرِ الظَالل (مقالـهای یگانـه دربـارة سـایههـا)
مینویسد« :آنچه دانشمندان گفتهاند جز در وا هها و الفاظ تفاوت دیگری با سـخن ارسـطو
ندارد .آنان نادرستیهایی را که در این نظریات دیده میشود ،به گردن کسانی جـز ارسـطو
میاندازند و اگر کسی نظریات ارسطو در این کتاب را خطای فاح
که پایین تر از مدار ر

بدانـد و مـثالن نپـ یرد

سرطان نیز آبـادانی بـر زمـین وجـود دارد ،ایـن گـروه آشـکارا بـه

تک یب او برمیخیزند»( .به نقل از کرامتی ،1381 ،ص )143
بیرونی در همان کتابِ در بارة سایهها متعرض چند نظری مهم طبیعیات قدیم شده است.
وی میگوید« :سرخسی (احمد بن طَیّب سَرخسی پزشـک و فیلسـوف و ریاضـیدان مشـهور
ایرانی است که متأسفانه تاکنون هیچیک از آثار او به دست نیامـده اسـت) در کتـاب خـود
موسوم به ارکان الفلسفه از سیاهی هوا بر فـراز نقـاب مرتفـع یـاد کـرده و در ایـن سـخن ،در

پیروی از نظری ارسطو که از کتاب الحس و المحسـو
تحقیق این سخن وابسته به تجربه و آزمای

برمـیآیـد ،مبالغـه ورزیـده اسـت.

اسـت و نـه خبـر گـرفتن و آنچـه دربـارة ایـن

سیاهی و نورانی نبودن هوا در قل کوه به ما گفتهاند ،نیازمند تحقیـق اسـت و از تغییـر رنـگ

 .1البته منظور ازقواعد ریاضی شکل توصیفی ریاضی است ،نه قالب نمادی آن که اینک متداول است.

حکمتنامۀ مفاخر

911

هوا در سرما یا نبود گرما هیچ سخن نرفته است و قل کوه دماوند با آن بلندی دیده میشـود
و هیچ نشانی از سیاهی در آن نیست( .»...همان ،ص )142
بیرونی در این فراز تأکید میکند که تحقیق دربارة موضوع م کور باید به رو
صورت پ یرد نه رو

تجربی

نقلی.

بیرونی دربارة یکی دیگر از موضوعهای علمی مورد مناقشه میگوید که این دانشمندان
نه فقط در مورد آن سیاهی یاد شده در قله کوه کـه سرخسـی گفتـه اسـت ،بلکـه در مسـأل
دیگری نیز بیچون وچرا از ارسطو پیروی کردهاند؛ و بر این اسا

مدعیند کـه« :آب گـرم

زودتر از آب سرد ،که اجزای

متراکم (کثافه) و فشرده

به سبب لطافت و تخلخل اجزای

(اکتناز) است ،یخ میزند»؛ اما «و لقد وضعت فی کل واحد من آنیتین متساویتین متشاابهتین
مقدارا واحدا من الماء الصایق البریوالسخن الذ ال یؤذ االمس و ابرزتهمافی وقت واحاد
للهواء الشاف فجمد سطح الباری و فی الحاربقیة من الساخونة واعاد ذالا

مارة ثانیاة و

اعلیت الحار ددا فجمد الباری و لماا یبلاا الحاار رتباة الساخن االول»(( .بیرونـی/1367 ،
1948م ،ص  57ـ )56
« من دو ظرف یک اندازه و یک شکل (مشابه) برگرفتم و در هر دو ظرف از یـک آب
خالک (ماء الصاد ،)،یکی سرد و دیگری گرم ـ به گونهای که لمس آب گرم آزار دهنـده
[سوزان] نباشد -ریختم .هر دو ظرف را در هوای سرد و تمیز و زمان یکسـان نهـادم .سـطح
آب سرد ،یخ بست؛ در حالی که در آب گرم هنوز گرمایی باقی مانده بود .ایـن [آزمـای ]
را بار دیگر تکرار نمودم [باز همچنان شد] و حرارت ظرف داغ را خیلی باال بـردم؛ [ظـرف]
سرد فسرد .اما ظرف داغ به مرتب حرارت ظرف اول نرسید».
در فراز باال بیرونی تأکید دارد که اگر ادعاهای اساطین فن با عقـل و دانـ

دانشـمندان

هر عصری سازگار نبود ،باید به تجربه درستی و نادرستی آنها را آزمود .نمونه ای کـه یکـر
میکند تنها به مدد آزمای

اثبات یا ابطال میشود ،نه بر اسا

نقل از بزرگان گ شته.
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بیرونــی در کتــاب الجمــاهر خــود در خصــوص راســتیآزمــایی چنــد بــاور عامیانــه
آزمای هایی را انجام مـی دهـد .او زهـرآگین نبـودن المـا

را بـا خورانـدن آن بـه سـگی

میآزماید و نشان میدهد که آن سگ پس از چند روز همچنان زنده میماند .همچنین وی
گردنبندی از زمرد بر گردن ماری میاندازد و نشان مـی دهـد کـه مـار بـا دیـدن زمـرد نابینـا
نمیشود و این کار را در نه ماه و در گرما و سرما میآزماید.
بیرونی در آثار الباقیه ،آنجا که گفتوگـو از طبقـات اثیـر یعنـی کـرة نـار مـیکنـد ،بـر
خالف جمهور حکمای طبیعی قبل از خود ،چنین نظر میدهـد کـه آتـ

ماننـد سـه عنصـر

آب ،خاک و هوا عنصر اصلی طبیعی نیست؛ بلکه قسمتی از همان عنصر هواست که در اثـر
مجاورت و حرکت فلک کسب حرارت کرده ،چندانکه استحاله و انقالب یافته و صـورت
ناریت گرفته است و شکل آن کره نیست ،بلکه به صورت جسمی است که از دوران شـکل
هاللی بر وتر

حاد شده باشد :شکل اهلیلجی( .ر.ک :بیرونی ،1367 ،مقدمه ،ص )91

 .4جهانشناسی بیرونی:
آرای بیرونی را در بارة هستیشناسی وی میتوان به صورت زیر خالصه کرد:
الف .خلقت جهان :بیرونی بیهیچ شکی جهان طبیعی را مخلو ،خداونـد مـیدانـد .وی
کتب آسمانی و بهویهه قـرآن مجیـد را مأخـ و مرجـع بـرای تشـخیک نـوع خلقـت جهـان
میدانست؛ وی بدون تأویل از نک صریح قرآن مجید مدد میجوید؛
ب.حدو جهان :بیرونی جهان را حاد میدانست و خلقت آن را از عدم؛
پ.اعتقاد به نظام احسن :از نظر بیرونی جهان به بهتـرین شـکل آفریـده شـده اسـت؛ لـ ا
جهان را مدبری است و آن را غایتی و هدف.
«ستای

می کنم خدای را که خلقت را با نظـم و هـر شـیء را بـه بهتـرین وجهـی خلـق

کرده است»( .بیرونی ،1352 ،ص 81؛ نصر ،1395 ،ص )167
انسان تدبیر و نظم الهـی در طبیعـت را کشـف و توصـیف مـیکنـد و نمـیتوانـد آن را
بدانگونه که امر الهی مقرر کرده است ،دریابد؛
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ت .پ یر

غالب اصول هیأت و طبیعتشناسی یونانی و مشائی :بیرونی غالـب اصـول و

مبـانی طبیعــتشناسـی ارســطویی ،بطلمیوســی و مشـائی را مــیپـ یرد؛ امــا در رو

تحقیــق

پیرامون پدیدههای طبیعی با آنها تفاوت آشکار دارد؛
 .قوانین طبیعی :بیرونـی در تعریـف و توصـیف طبیعیـات و قـوانین طبیعـی از تعریـف
متداول حکمت مشائی از علوم طبیعی فاصله میگیرد و بـه تعـاریف دانـ

جدیـد از علـوم

طبیعی ( )natural sciencesنزدیک میشود و به وضوم از قوانین طبیعی بـه مثابـه مجـاری،
احواالت و سنتهای ثابت طبیعی اشاره میکند.
« فاما مجار االحوال الطبیعیة فیکون علی ما هی علیه مودویة فان توفل الی معرفتهاا
بالحقیقة سمیت تل

القوانین حینئذ علوم الطبیعیة ( .»...بیرونی1948 /1367 ،م ،ص )57

بیرونی میگوید« :شرایط و مبانی و مجاری [کـالن سـنتهـا و قواعـد] طبیعـی از گ شـته
بوده و خواهند بود و اگر شناخت حقیقی آنها حاصل شود ،آنگاه این قـوانین ،علـوم طبیعـی
خوانده میشوند».
ز .در شک بین زمین ساکن و زمین متحرک :بیرونی در تمام محاسبات و طراحـی و بـه
کارگیری ابزارآالت نجومی خود از نظری زمین مرکزی پیروی میکرد؛ ولـی یهـن نقـاد و
ضمیر پرسشگر وی همواره بین زمین ساکن و زمین در حرکت ،در شک و تردید بود.
بیرونی از نظریهای خبر میدهد که اصل زمین مرکزی را مورد تردیـد قـرار داده اسـت.
وی در کتاب استیعاب مینویسد« :عمال االفاطرالب الزورقای و قاد رأیات عبای ساعید
السّجز افطرالباً من نوع واحدٍ بسی غیر مرکلب مان شامالیّ و دناوبیّ سامّاه الزلورقایِ،
فاستحسنته ددّاً الختراعه یّاه علی أفل قائم بذاته ،مستخرج ممّا یعتقده بعض النلااس مان
[أنل) الحرکة الکللیتة المرتلبة (الشلرقیّة) هی (اعرض) یون الفل .
ولعمر هو شبهة عسرة التلحلیل فعبة الحقل ،لیس للمعوّلین علی الخطوط المساحیّة من
نقضها شیء ،أعنی بهم المهندسین و علماء الهیئاة ،علای أنل الحرکاة (الکلیاة) ساواء کانات
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لألرض أو کانت للسّماء فانلها فی کلتأ الحالتین غیر قایحة فی فناعاتهم ،بل ن أمکن نقض
هذا اإلعتقای و تحلیل (هذه) الشلبهة ،فذال

موکول لی الطبیعیین من الفالسفة».

«از ابو سعید سجزی اصطرالبی دیدم از نوع واحد بسیط که از شمالی و جنـوبی مرکـب
نبود و آن را زورقی مینامید .اختراع او را واقعان ستودم .اختراعی که مبتنی بر اصلی قـائم بـه
یات خود است و بر اسا

اعتقاد عدهای بنا شده است که حرکت کلی را از زمین میداننـد

نه از فلک.
عمری است که بر این شبهه هستم و تحلیل آن به غایت سخت و نقض آن بسـی دشـوار
است .مهندسان و علمای هیأت که اعتماد و استناد ایشان بر خطوب مسـاحیاة (= مـدارات و
نصف النهارات و استوای فلکی و دائرة البروز) است؛ در نقض این شـبهه و رد آن عقیـدت
بسی ناچیز و تهیدست باشند و هرگز دفع آن شبهه را اقامـت برهـان و تقریـر دلیلـی نتواننـد
نمود؛ زیرا خواه حرکت کلی (یومی) را از زمین بدانند و خواه آن را به کرة سماوی نسـبت
دهند ،در هر دو حالت به صناعت آنان زیانی نمیرسد (عیبـی متوجـه آن صـناعت نخواهـد
شد) و اگر نقض این اعتقاد و تحلیل این شبهه امکان پ یر باشد (اثبات آن) موکـول بـه ر ی
فالسف طبیعیدان [فیزیکدانان] است»( .همان ،،1422 /1381 ،ص )128
اگر بیرونی نظری زمین مرکزی را کنار مینهاد ،انقالب علمی از زمان وی آغاز می شد.
نگاهی به رسالۀ پرسش و پاسخ
همانگونه که در باال یکر شد ،مناظرات بیرونی و ابن سینا حاوی هجده پرس
است .ده پرس

و پاسـخ

اول به مفاهیم اصلی و مختلفی مربوب میشود که عمدتان در رسـال السـماء

و العالم ارسطو آمده است .پرس

های ده گان نخسـت بیرونـی از ابـوعلی سـینا بـه چـال

کشیدن مهـمتـرین آرای ارسـطو دربـارة جهـان طبیعـی اسـت .یهـن نقـاد بیرونـی طبیعیـات
ارسطویی را از فیلتر نقد علمی عبور میدهد تا ناخالصیهای علمی آن را بنمایاند.
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بعدی را ابوریحان بیرونی خود بـه طـرم آنهـا پرداختـه اسـت و عمـدتان از

مسایل بسیار جدی و عمیق طبیعیات آن دوران محسوب میشده است.
ابن سینا به تک تک پرس ها ،پاسخ میدهد؛ گاه بسیار مفصل و زمانی کوتـاهتـر؛ البتـه
بیرونی از برخی پاسخها اقناع نمیشود و ایرادات و اعتراضـاتی بـر پاسـخهـا وارد مـیکنـد.
پاسخ به ایرادهای بیرونی را شاگرد ارشد ابن سینا ،ابو سعید احمـد بـن العلـی معصـومی بـه
نیابت از استاد پی میگیرد.
پرس های بیرونی عمدتان به حوزة طبیعیات آن زمان تعلق دارد .پرسـ هـا بسـیار دقیـق
هستند و نشاندهندة چال هایی است که طبیعیـات ارسـطویی و بخشـی از حکمـت طبیعـی
مشاء نزد دانشمندانی مانند بیرونی با آنها مواجه بوده است .یهن دقیق و رو

تجربـهگـرای

بیرونی نمیتوانست با تناقضات مندرز در مفاهیم اساسی و بنیادین تعدادی از احکام دانـ
طبیعی ارسطویی و مشائی همراهی کند.
در طول تاریخ تمدن تا زمان ابوریحان بیرونی و ابن سینا سراغ نداریم که بین دانشمندان
برجسته هم عصر ،چنین گفتمان چالشی دربارة مهـمتـرین موضـوعات علمـی آن زمـان رخ
داده باشد .آنها با یکدیگر مراودة علمی داشته و یکدیگر را به نیکی میشـناختهانـد .بیرونـی
ابن سینا را جوانی فاضل میداند که حکمت مشاء را نمایندگی میکنـد و بـه رغـم جـوان
بودن ،او را به فضل و دان

مـیشناسـد و از سـرآمدان دانشـی آن زمـان مـیشـمارد و در

نتیجه پرس های بنیادین خود را جهت پاسخگویی نزد وی طـرم مـیکنـد .آنهـا در بـارة
اینکــه طبیعــت چــرا بــدینگونــه اســت و چــرا بــدین ترتیــب عمــل مــیکنــد ،لزومـان آرای
یکسانی نداشتهاند.
مناظرات علمی ابن سینا و بیرونی به صورت مکتوب بوده و ل ا برای آینـدگان بـه مثابـه
میراثی گرانسنگ بر جای مانده است .مناظرات به شکل پرس

از جانب بیرونی و پاسخ از

سوی ابن سینا بوده است .عمدة پرس ها که با انتقاد ،ایراد و انکـار همـراه اسـت بـه حـوزة
طبیعیات مربوب میشود .ابن سینا به تمام پرس ها ،پاسخ میدهد؛ اما غالب پاسـخهـای وی
بیرونی را قانع نمیسازد و در آنها خلل مییابد؛ لـ ا بخشـی از پاسـخهـا را مـورد نقـد قـرار
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ال انتقـادات بیرونـی یکـی از شـدیدترین ایرادهـا بـر
میدهد و کتبان منعکس می کنـد .احتمـا ن
طبیعیات آن دوران باشد و نیز حکایت از آشنایی عمیق و تسلط بیرونی بر آرای ارسطوئیان
و مشائون دارد.
پرس

و پاسخ این دو نابغه را باید از چند جنبه نگریست.

نخست اینکه اسئله و اجوبه پرس هایی را مطـرم مـیکنـد کـه در آن زمـان غالبـان حـل
نشده محسوب میشده است .پرس های بیرونی را باید شدیدترین اعتراضها و مخالفتهـا
با طبیعیات قدیم (ارسطویی) تا دوران رنسانس دانست؛
دوم ،به چال

کشیدن برخی از ارکـان فیزیـک ارسـطویی اسـت .هـر چنـد بیرونـی در

پرس های خود بـه وضـوم غالـب اصـول طبیعیـت و فلکیـات قـدیم یـا ارسـطویی را نفـی
نمیکند؛ اما با طرم پرس های جدید ،تردید و شک خود را در بارة آن اصول بـه نمـای
میگ ارد.
بیرونی به رغم اینکه برای ارسطو احترام قائل است؛ ولی وی را مصون از خطا نمـیدانـد
و بهخصوص در اشتباهات راه نقد را بر ارسطو کامالن گشـوده اعـالم مـیکنـد .وی از اینکـه
برخی ارسطو را بری از هر گونه خطایی میدانند و تعصـبوار از آرای ارسـطو حمایـت یـا
پیروی میکنند ،برمیآشوبد؛
سوم ،شیوهای است که دانشمندان مسلمان دقیقترین موضوعات را به ر ی و تبـادل نظـر
میگ اشتهاند .رو

پرس

و پاسخ ،فنی در مباحثات و روشـی در طـرم مسـایل علمـی در

دورة اسالمی بوده است .کتب متعددی به شکل پرس

و پاسخ نگاشته شده است.

این گونه مناظرات حکایت از استقالل فکری دانشمندان مسـلمان و اتکـاء بـه یافتـههـای
علمی خود برای دستیابی به حقیقت جهان طبیعی میکند .این مناظره نشان مـیدهـد کـه در
حدود هزار سال قبل ،یهن دانشمندان مسلمان را در خصـوص بخشـی از عـالم طبیعـت چـه
موضوعاتی مشغول داشته است .جالب آنکه پاسـخ دقیـق برخـی از پرسـ هـای بیرونـی را
دان

آن زمان قادر به پاسخگویی نبود؛ بلکه باید حداقل پنج قرن میگ شت تا پاسخ آنهـا
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کمابی

به طور صحیح ،نه لزومان دقیق ،مشخک میشد .در تاریخ علم ،چنین گفتمان علمی

کمتر نظیر دارد و گویای اوز درخش

طبیعیات در دورة میانه است.

نگاهی به پرسشهای بیرونی
در این بخ  ،ترجم پرس
پرس

اول ،به عنـوان نمونـه ،بـه طـور کامـل آمـده اسـت .ایـن

به صورت فشرده تحلیل میشود .پرس های دیگر به صـورت مـروری درز شـده

است .ترجم تمام پرس ها و پاسخها و بهویهه تحلیل علمی آنهـا را بایـد بـه مجموعـهای
دیگر سپرد.
مروری بر ده پرسش اول
در ترجمه پرس

زیر ،جمالت داخل قالب از نگارنده است تا برای خواننده فهـم مـتن

سهل تر شود.
ترجمه پرسش اول« :پرسیدی ـ خدای تو را توفیق دهد ـ چرا ارسـطو بـه دلیـل اینکـه
فلک [اجرام آسمانی] نه حرکت به سوی مرکز [زمین] دارد و نه حرکـت از مرکـز ،مـدعی
شده است که فلک نه سبک (خفت) است و نه سنگین (ثقل) [یعنی ارسطو معتقد است کـه
بر خالف اجرام زمینی و طبیعی (اجسام تحتالقمر) که متصف به سبکی و سـنگینی (یاتـی)
میشوند ،اجرام آسمانی از چنین صفتی (یاتی) برخوردار نیستند] .میتوان فـرض کـرد کـه
فلک سنگینترین اجسام است؛ البته این فرض و تصـور اسـت نـه امـر قطعـی و ایجـابی؛ امـا
چــون اجــزاء آن متشــابه [و متصــل و پیوســته] هســتند حرکــت بــه ســوی مرکــز ضــروری
نیست[.چرا که] اگر هر جزء از اجـزاء آن دارای حرکـت طبیعـی بـه سـمت مرکـز باشـد و
اجزاء پیوسته باشند ،آنگاه این [پیوستگی و اتصال اجزاء] منجر به توقف [حرکـت آنهـا] بـه
سمت مرکز خواهد شد [ .ویا ] میتوان فرض کرد که فلک سبکترین اجسـام اسـت .ایـن
[فرض نیز] مستلزم حرکت از مرکز نیست .مگر اینکه یـا اجـزای [فلـک] متفـر ،و پراکنـده
شوند [که چنین امری رخ نداده است] و یا اینکه در خارز از فلـک خـأل باشـد [کـه در اثـر
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حرکت به خارز ،اجزاء فلک در آن پراکنده گردند] .و نزد [به اعتقاد] ما در خارز از فلک
خأل وجود ندارد [ل ا به رغم اتصاف فلک بـه سـبکی ،بـه دو علـت مـ کور فلـک حرکتـی
نخواهد داشت] .فلک در ایـن حالـت شـبیه تـودهای آتـ

اسـت کـه در مکـانی مجتمـع و

محصور میباشد.
و اما حرکت مستدیر ،ممکن است که حرکت مستدیر [فلـک ،حرکـت] طبیعـی نباشـد،
[برخالف ادعای ارسطو که حرکت فلک را طبیعی مـیدانـد] ماننـد سـتارگان کـه بـه طـور
طبیعی [به تبع فلک مستقر در آن] به سمت مشر ،و به صـورت عرضـی  -کـه مسـتلزم قسـر
است  -به سوی غرب حرکت میکنند .اگر گفته شود که این حرکـت [از غـرب بـه شـر]،
عرضی [قسری؛ غیرطبیعی] نیست ،بدین علت که [هر دو حرکت م کور مسـتدیر هسـتند و]
تضادی بین حرکات مستدیر و خالفی در جهات آنها نیسـت .آنگـاه ایـن ،نـوعی سفسـطه و
خالفی را حق جلوه دادن است .چون نمیتوان تصور کـرد کـه جسـمی دو حرکـت طبیعـی
داشته باشد؛ یکی به سمت مشر ،و دیگری به سوی مغرب و این چیزی نیست مگر اختالف
[تشــاجر] در لف ـظ و اتفــا ،در معنــی .چــرا کــه نمــیخــواهی حرکــت بــه ســمت مغــرب را
ضدحرکت به سوی شر ،بنامی؛ [به رغم اینکه ایـن دو حرکـت مختلفنـد] امـا چنـین امـری
مسلم و قطعی است؛ پس [بهتر است که] نزاع در اصطالم و لفظ را رهـا کـرده و بـه معـانی
رجوع کنیم».
بیرونی با فرض صحت اصول هیأت بطلمیوسی  -که زمین مرکـز عـالم اسـت ـ پرسـ
خود را مطرم میکند.
بیرونــی در پرس ـ

اول دو فــرض بنیــادین ارســطو را در بــارة اجــرام آســمانی (ماننــد

ستارگان) و فیزیک سماوی ،به چال

میکشد:

الف .چرا ارسطو به علت اینکه فلک نه به سوی زمین میگرود (ج ب میشود) و نـه از
آن میگریزد (دور میشود) ،مدعی شده است که فلک نـه سـنگین اسـت و نـه سـبک بـه
عبارت دیگر چرا ارسطو اجرام آسمانی را مانند اجرام زمینی متصـف بـه سـبکی و سـنگینی
(ج ب و انج اب به سوی زمین) نمیکند و آنهـا را موجـوداتی بـا خواصـی غیـر از اجسـام
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زمینی میشمرد .حال آنکه میتوان فلک را به یک اعتبـار ثقیـل و بـه اعتبـار دیگـر خفیـف
فرض کرد؛
ب .چرا حرکت مستدیر (دایروی) فلک باید حرکـت طبیعـی باشـد چـه اشـکالی دارد
اگر حرکت فلک را غیر طبیعی یا قسری بدانیم به عبارت دیگر چرا حرکت فلک به علـت
دایروی بودن باید منشأ درونی و یاتی داشته باشد .آیا نمیتـوان حرکـت دایـرویِ قسـری و
اجباری داشت؛ یعنی علت حرکت دایروی بیرون از جسم متحرک باشد .چرا بایـد حرکـت
قسری یا اجباری منحصر به حرکت مستقیم گردد
به عبارت فشرده ،بیرونی دو اصل طبیعیات و نجوم ارسطویی و بطلمیوسـی را بـه چـال
میکشد :بیوزنی افالک و انحصار حرکت آنها به حرکت طبیعی.
ارسطو میگوید کـ ه چـون اجـرام آسـمانی یـا افـالک ،سـبکی و سـنگینی ندارنـد؛ لـ ا
نه حرکت به سمت مرکز (زمـین) و نـه از مرکـز دارنـد .و در نتیجـه در محـل خـود ثابـت و
بیحرکت هستند .بیرونی میگوید چرا افالک یا اجرام آسمانی ،مانند اجسام زمینـی ،نبایـد
از اوصاف (یاتی) سبکی و سنگینی برخوردار باشند در نتیجه یا به مرکز (زمین) بگرونـد و
یا از مرکز (زمین) بگریزند .در ضمن ،حتـی اگـر فلـک بـیحرکـت باشـد ،علـت آن دلیـل
بی وزنی فلک یا افالک نیست؛ بلکه دالیل دیگری بر آن متصـور اسـت کـه وی آنهـا را بـا
جدید) تشریح میکند .بیرونی بی

فرضیاتی (فارغ از اعتبار آنها از منظر دان

از آنکـه در

پی اثبات دالیل خود باشد ،دلیلهای دیگری را در وضعیت اجرام آسمانی یکـر مـیکنـد و
آنها را در برابر طبیعیات ارسطویی پی
نکت اصلی پرس

مینهد.

بیرونی آن است که آیا اصـول و قـوانین طبیعـی (ماننـد گـران ) در

همه جای عالم (عالم کون و فساد و عالم افالک) جاری و معتبر اسـت ،یـا تنهـا بـرای عـالم
تحت القمر اعتبار دارد .دیدگاه ارسـطویی اعتبـار آنهـا را محـدود بـه عـالم کـون و فسـاد و
تحتالقمر میکند .بیرونی این نظر را به چال
صورتی از پرس

میکشد.

بیرونی را می توان به قرار زیر تنظیم کرد:

چرا باید قوانین طبیعی (فیزیکی) برای اجرام آسمانی متفاوت از اجرام زمینی باشد
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زکریا رازی نیز بر آن بود که قوانین واحدی بر کل جهان طبیعـی ،عـوالم تحـتالقمـرو
فو،القمر (عالم افالک) ،حاکم است .این نظریات مقدم یکسانانگاری قـوانین طبیعـی ،در
اینجا جایبه یا گران

عمومی ،در سراسر گیتی است.

از منظر فیزیک جدید (فیزیک کالسیک) سبکی و سنگینی از مفاهیم اعتباری متعلق بـه
صفت یاتی و قابل اندازهگیریِ وزن است .وزن اجسام (مادی) نیز ناشی و متناسب با ،میـزان
گرانشی است که از جانب زمین و یا اجرام مادی دیگر ،به آنها وارد میشود.
ابن سینا در پاسخ به پرس

اول فرض را بـر ایـن مـینهـد کـه بیرونـی اصـول طبیعیـاتی

ارسطو را پ یرفته و با این فرض پاسخ خود را تنظیم میکند .شـهید مطهـری در تحلیـل ایـن
پرس

و پاسخ ،این حکم ابن سینا را مفروض میگیرد.
اما بیرونی برخالف نظر ابن سینا و شهید مطهری  -که در تحلیل خود از پرس

فـر ض را بـر پـ یر

و پاسخ

اصـول فیزیکـی ارسـطویی توسـط بیرونـی نهـادهانـد ـ نظریـ افـالک

ارسطویی را نمیتوانسته بپ یرد و عجالتان پ یرفته تا امور علمـی خـود را پـی

ببـرد؛ وگرنـه

برای وی پرسشی مطرم نمیشد؛ پرسشی دشوار که آن را نزد بـزر تـرین دانشـمند زمـان
خود عرضه میکند و پاسخی درخور نمییابد .به همین دلیل از پاسخ ابن سینا قانع نمیشود
و به آن معترض میگردد.
تحلیل دقیق این پرس

مستلزم آشنایی مناسب و حتی شناخت و درک کامل مفـاهیم و

موضوعات زیر ،در طبیعیات قدیم و جدید است :فلک؛ افالک؛ عالم و مرکز عـالم؛ خفـت
و ثقــل؛ حرکــت طبیعــی ،حرکــت قســری و حرکــت عرضــی؛ حرکــت مســتدیر و حرکــت
مستقیم؛ میل به مرکز؛ خأل ( و مأل) و طبیعت.
بدون فهم دقیق این موضوعات ،درک متن دشوار و حتی غیرممکن میشود.
اشاره :تنهـا بـرای آشنایی خواننـدگان ،به قسمتـی از پاسخ مفصـل ابـن سـینا بـه بخـ
اول پرسـ

بیـرونی اشاره میکنیــم .ابـن سـینا پـس از توضیحــاتی ،قیـا

تشکیـل میدهد:

منطقـی زیـر را
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«هر جسمی موضع طبیعی دارد؛ کبرا؛
فلک جسم است؛ صغرا؛
فلک یک موضع طبیعی دارد؛ نتیجه.
این قیا

که ضرب اول از شکل اول از قیا

است ،نتیجها

اقترانی اسـت و هـر دو مقدمـها

قطعـی

قطعی است.

این نتیجه را جزء یک قیا

شرطی قرار میدهیم و به این صورت:

« موضع طبیعی فلک یا همانجا است که هست و یا پـایینتـر و یـا بـاالتر؛ (شـق چهـارم
ندارد) لکن پایینتر و باالتر محال است ،پس موضع طبیعی فلک همانجا است که قـرار
دارد.
این نتیجه را اینچنین مورد استفاده قرار میدهیم که (فلک در موضع طبیعی خـود قـرار
دارد)؛ (صغرا)
(هر چه در موضع طبیعی قـرار دارد ،نـه ثقیـل اسـت و نـه خفیـف؛ بلکـه بـیوزن مطلـق
است)؛ (کبرا)
(فلک بیوزن مطلق است)( .نتیجه)
اینجا الزم است کبرای این قیا

اثبات شود و آن اینکـه هـر چـه در موضـع طبیعـی

خود قرار دارد ،نه ثقیل است و نه خفیف».
ابن سینا به شیوة فلسفی (طبیعی) سعی در اثبات فرض یاد شده میکنـد .رجـوع بـه
واقعیت های کشف شدة خارجی پرس

علمـی بیرونـی را تأییـد و پاسـخ فلسـفی ابـن

سینا را رد میکند.
اینک فشردهای از پرس های بیرونی بدون هیچگونه توضیحی در زیر میآید.
پرسش دوم :چرا دانشمندی مانند ارسطو در توصیف فلک به اقوال گ شتگان اعتماد و
استناد کرده است
حال آنکه آنچه آنها توصیف کردهانـد ،بـه مـرور زمـان در معـرض تغییـر و تخریـب
بوده است.
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پرسش سوم :ارسطو و پیروان او به ش
در جسم مکعب که از ش

جهت در ش

سطح با مکعبات دیگر مما
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سطح معتقد شدهانـد؛ بـا اینکـه
شده باشد ،بـی

می توان نشان داد؛ وانگهی جسم کروی فقط یک سطح دارد و ش

از شـ

جهـت

جهـت آن کجاسـت

(بیرونی ،1367 ،مقدمه ،ص )95
پرسش چهارم :چرا ارسطو جزء الیتجزا را انکار کرده و جسم طبیعـی را متصـل واحـد
دانسته است و حال آنکه سخافت عقیدة مشائین که جسم از جهت اتصال و کمیت جسمانی
الی غیرالنهایه قابل قسمت باشـد ،از سـخن مـردود جـزء ال یتجـزا بیشـتر و واضـحتـر اسـت.
(همان) به عبارت دیگر ،چرا ارسطو قول متکلمین را دربارة اجزاء الیتجـزا رد کـرده اسـت؛
حال آنکه دالیل قول متکلمان بر دالیل فرضی اتصال و پیوستگی اجسـام از مزیـت بیشـتر و
نقک کمتری برخوردار است.
پرسش پنجم :ارسطو جهان دیگری را غیر از این عالم عنصری که مسـکن مـا و محـل
زندگانی ماست ،انکار کرده و آن را ممتنع شمرده است؛ دلیل امتناع آن امر و انکار ارسـطو
چیست ( همان ،ص  )96به عبارت دیگر ،چرا باید قـول ایعـان بـه وجـود دو عـالم و کـالن
عوالم دیگر را رد کرد .فرض دو عالم با دو اصول و قوانین طبیعی مخصوص بـه خـود چـه
اشکالی دارد ممکن است بین دو عالم برزخ یا مانعی باشد که هر یک از دیگـری پوشـیده
ماند .دو عالم میتوانند کالن اصول (فیزیکی) خاص خود را داشته باشند.
پرسش ششم :ارسطو گفته است که غیر از شکل کروی هـر شـکل دیگـر کـه باشـد در
حرکت مستدیر ایجاد خأل میکند که به اعتقاد او محال است و حال آنکه اگر شکل بیضـی
نیز بر قطر اطول و شکل عدسی بر قطر اصغر حرکت مسـتدیر کننـد ،هـیچ خـأل الزم نیایـد.
(همان) به عبارت دیگر ،ارسطو یکر کرده است که اجسام بـه شـکل بیضـوی و عدسـی در
حرکت دایروی به موضع خالی نیاز دارنـد؛ حـال آنکـه جسـم کـروی در حرکـت مسـتدیر
نیازی به موضع خالی ندارد ،اما چنین قولی صحیح نیست.
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پرسش هفتم :ارسطو در تعریف سمت یمین (راسـت) و مشـر ،دچـار دور باطـل شـده
است( .همان) به عبارت دیگر ،ارسطو مبد حرکت را سمت راست فرض کرده اسـت و بـه
همین دلیل گفته که حرکت فلک از راست یا مشر ،اسـت و عکـس آن جـایز نیسـت؛ امـا
تعریف مشر ،ارسطو یک تعریف دوری است.
پرسش هشتم :چرا ارسطو طبق اثیـر را جسـم کـروی از عناصـر اصـلی شـمرده و حـال
آنکه ممکن است جسم اصلی طبیعی نباشد ،بلکه قسمتی از کرة اصلی طبیعی هوا باشـد کـه
در اثر مجاورت حرکت فلک کسب حرارت کرده؛ چندانکه صورت آت

به خود گرفتـه

است و بنابراین بایستی شکل اِهلیلجی داشته باشد نه کروی؛ زیرا بدیهی اسـت کـه حرکـت
در منطق مدار فلک شدیدتر و سـریعتـر و اثـر حـرارت
غلظت و ضخامت آن در مجاورت منطقه ،بی

بیشـتر از قطبـین اسـت؛ پـس بایـد

از حوالی قطبین باشد و الزم این امر همـان

شکل اهلیلجی است( .همان)
پرسش نهم :می گویند که حـرارت از مرکـز بـه محـیط متصـاعد مـیشـود؛ پـس چـرا
حرارت و شعاع آفتاب از محیط به مرکز زمین میآید( .همان) به عبارت دیگـر ،اگـر گرمـا
از پایین به باال سیالن میکند ،پس چرا حرارت ازخورشید از باال بـه مـا مـیرسـد حقیقـت
پرتوهای خورشید چیست جسمند یا از اعراض و یا چیز دیگری
پرسش دهم :سبب و چگونگی انقالب و استحال اشیاء و عناصر به یکدیگر چیست و
آیا استحاله به طریق تداخل اجزاء حاصل میشود ،یا به سبب مجاورت (همان) بـه عبـارت
دیگر ،حقیقت تبدیل و تبدالت اجسام به یکدیگر چیست چرا برخـی اجسـام بـا انقـالب و
استحاله تغییر میکنند و تبدیل میشوند
هشت پرسش بیرونی در بارۀ طبیعیات
همانگونه که بیان شد بیرونی ده پرس

اول را از کتاب السماء و العـالم ارسـطو مطـرم

کرده است؛ ول ا اعتراض مستقیم بر عقاید ارسطویی دربارة برخی از مهمترین مسایل علـوم
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طبیعی است .هشت مسأل دیگر ،نظرات و انتقادهای متفرق بیرونی است ،بدون اینکه نظر
بر نقض آراء و اقوال ارسطو و مشخصان کتاب السّماء والعالم او متوجه باشد.
پرسش اول :هر گاه ظرف شیشهای کروی و تمیز و پاکی را پـر از آب صـاف و تمیـز
کنیم ،همچون شیش بلورین مدورِ سوزان عمل میکند؛ ولی چون آن را از آب صاف تهـی
سازیم و از هوا پر شود ،دیگر نمیسوزاند و پرتوها را متمرکز نمیسازد .چرا آب این چنـین
است و هوا ایـن چنـین نیسـت و چـرا [آب] ایـن قابلیـت را دارد کـه بسـوزاند و پرتوهـا را
متمرکز کند
پرسش دوم :کدام یک از این دو قول درست است یکی آنکه میگوید آب و خاک
به طرف مرکز [زمین] حرکـت مـیکننـد و هـوا و آتـ

از مرکـز دور مـیشـوند (حرکـت

میکنند) و دیگری آنکه میگوید هم اینها به سوی مرکز حرکت میکننـد و سـنگینتـر از
سبکتر پیشی میگیرد.
پرسش سوم :ادراک با چشم [ناشی از بینایی]چگونه است چرا ما آنچه را که در زیـر
آب است ،می بینیم؛ در حـالی کـه پرتـو بینـایی از اجسـام مـات و بـرا( ،صـقیله) مـنعکس
میشود و آب از اجسام برا ،و المع (درخشان) است
پرسش چهارم :چرا یک ربع شمال آبادان است و ربع دیگـر شـمالی و دو ربـع جنـوبی
چنین نیستند در حالیکه احکام دربارة آنها یکسان است.
پرسش پنجم :در چهار سطح (ا ب ز د) که میان آن خطوب وهمی فرض شـده اسـت،
سطح «ا» در امتداد طول با سطح «ب» و در امتداد عرض با سطح «ز» مما
با سطح «د» چگونه ممـا

اسـت و اگـر بـا «د» ممـا

است .سـطح «ا»

باشـد ،چگونـه «ز» بـا «ب» ممـا

میشود
پرسش ششم :حال که نزد ما ثابت شده که خالء در داخل و خارز عالم وجـود نـدارد؛
چرا اگر شیشهای مکیده شود و وارونه بر آب نهـاده گـردد ،آب را بـه سـوی بـاال بـه درون
خود میکشد
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پرسش هفتم :چون اجسام بـا گرمـا منبسـط و بـا سـرما منقـبض مـیگردنـد و ترکیـدن
قمقمههای صیّاحه از همین جهت است؛ چرا ظرفی که حاوی آب اسـت ،چـون یـخ ببنـدد،
میترکد و میشکند
پرسش هشتم :چرا یخ بر روی آب شـناور مـیمانـد ،در حـالی کـه یـخ از نظـر تـراکم
سرمایی [جامدیت و دور بودن از گرمی آت ] و سنگگونگی به خاک نزدیـکتـر اسـت،
[تا آب]
نتیجه
بخ

اول مقاله به معرفی رسال پرس

و پاسخ اختصاص یافت و نشان داده شد که اوالن

رسال م کور سندی معتبر و انتساب آن به بیرونی و ابن سینا قطعی است .تمام پرس ها و به
تبع آن پاسخها ،به شاخ طبیعیات از حکمت نظری تعلق دارد .تأکید شد که طبیعیـات دورة
اسالمی را باید به دو بخ

بزر

طبیعیات فلسفه مبنا و علم مبنا تفکیک نمود .پرس هـای

بیرونی به حوزة طبیعیـات علـم مبنـا تعلـق دارد .در بخـ
درز و نشان داده شد که این سـؤال ،دو چـال

پرس
قدیم پی

دوم مقالـه ،ترجمـ کامـل اولـین
اصـلی را در برابـر حکمـت طبیعـی

مینهد .نخست اینکه چرا اجرام آسمانی نباید از همان قواعد طبیعی اجرام زمینی

پیروی کنند و دوم آنکه چرا حرکات دایروی لزومان باید طبیعی ،نه اجباری ،باشند.
سپس ،فشـرده نـه پرسـ
کمابی

باقیمانـده از دسـت اول درز و ترجمـ هشـت پرسـ

بعـدی

به صورت کامل ارائه شده است.

از توضیح و تحلیل مختصر تنها پرس

اول ،آن هم بـدون بررسـی و تحلیـل پاسـخ ابـن

سینا ،به راحتی میتوان دریافت که تحلیل تمام پرس ها و پاسخها از ظرفیت یک یـا حتـی
چند مقاله خارز است.

منابع
 ابوریحان بیرونی ،)1386( .آثار الباقیه(چاپ پنجم) ،ترجم اکبر دانا سرشت ،تهران:انتشارات امیر کبیر.
 -ــــــــــــــــــــ  ،)1367( .التفهیم ،به کوش

جـاللالـدین همـایی ،تهـران :چـاپ

هما.

 ـــــــــــــــــــــ  ،)، 1422 ،1381( .اِسااتیعابُ الوُدُااوهِ المُمکِنااة فاای فَاانعةِاعُسطُرالب ،تصحیح و تحقیق :سید محمد اکبر جوادی حسینی ،تقدیم و مَراجعـه :آیـت اهلل
استاد حسن حسنزاده آملی ،مشهد :مجمع البحو االسالمیه.

 ــــــــــــــــــــ 1948( .م1367 /هـ) ،افرادالمقال فـی امـر الظـالل ،مطبعاة دمعیاةیائرةالمعارف العثمانیة ،حیدر آباد دکن.
 ایکایی ،پرویز« ،)1386( .دیـدگاه فلسـفی ابوریحـان بیرونـی» ،آئینـ میـرا  ،دورةجدید ،سال پنجم ،شمارة اول و دوم ،بهار و تابستان ،ص .62-74
 اقبال الهوری ،محمد ،)1354( .سیر فلسفه در ایران ،ترجم امیر حسـین آریـانپـور،تهران :مؤسسه فرهنگی منطقهای.

 دهخدا ،علی اکبر ،)1352( .شرم حال نابغ شهیر ایـران ابوریحـان محمـدبن احمـدخــوارزمی بیرونــی (چــاپ دوم) ،زبــان و فرهنــگ ایــران ،بــه مناســبت هــزارمین ســال تولــد
ابوریحان بیرونی ،تهران :کتابخان طهوری.
 سزگین ،فّؤاد ،)1371( .گفتارهایی پیرامـون تـاریخ علـوم عربـی و اسـالمی ،ترجمـمحمدرضا عطائی ،مشهد :بنیاد پهوه های اسالمی آستان قد

رضوی.
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روستازادة انسانگرای دانشمند
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دکتر حبیباهلل عباسی*
دکتر زهرا صابری تبریزی**

چکیده
ابوریحان بیرونی ،دانشمند بیهمتای سدة چهارم و پنجم قمری ،بهواسط زندگی در عصر
زرین ایران و نیز هو

و دان

یاتی خود ،در قامت فیلسوفی تجربهگرا و خردمدار ظاهر شده

است .بهدلیل ظهور رنسانس اسالمی پی

از او ،میرا

انسانگرایانه به خود گرفته است .در این جستار ،با رو

این نوزایی عظیم در او شکلی
تحلیلیتوصیفی و اسنادی ،مؤلفههای

انسان گرایی در آثار بیرونی کاویده و نشان داده شده است که در عصر زرین تمدن اسالمی،
گرای

به تجربه ،خرد ،حقیقتجویی ،تفرد ،عدم تعصب ،تعادل ،و انصاف ،رهاورد طبیعی

ساختارِ عظیم عصر است که در وجود دانشمندی یگانه به اوز رسیده است.
کلیدواژه :ابوریحان بیرونی ،رنسانس اسالمی ،انسانگرایی ،حقیقتجویی ،دانشمند.
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تاریخ وصول99/14/11 :

تاریخ پ یر 99/15/21 :

مقدمه
ابوریحان محمدبناحمد بیرونی خوارزمی ( ،)، 441-362بزر مردی از «بیرون»
خوارزم است ،که در آن زمان به اهالی حوم شهر گفته میشد و بنابراین ،او را روستازادهای
می توان دانست از اطراف شهر خوارزم در سدة چهارم و پنجم قمری .از این روستازادگان و
اهالی «بیرونِ» شهرها بسیار سراغ داریم که هرکدام ستارهای درخشان در آسمان علم و ادب
ایران افروختهاند .بهتعبیر باستانی پاریزی« :اگر پنجاه ،شصتهزار دهات خرد و بزر

ایران

را در روی نقش جغرافیا رسم کنیم و برای هر دانشمندی که از ده برخاسته یک نقط سیاه
روی نقشه بگ اریم ،ناچاریم حتی کویر لوت را هم مثل پوست پلنگ و گورخر خالخال
کنیم»؛ (باستانی پاریزی ،1382 ،ص  )161چه در تمام طول تاریخ ایران ،عمدتان بیرونها و
روستاها بودهاند که مردان بزر

علم و ادب را به شهرهای ایران تقدیم کردهاند و بهراستی

«فرهنگ و تمدن چندینهزارسال ما زاییده و پروردة هوا و فضای آزاد همین دهات است».
(همان ،ص  ) 151بیرونی از پرکارترین دانشمندان عصر خود و مصدا ،کامل حکیم و
دانشمندی جامع االطراف و آگاه است که در هر دو زمین عقل و نقل ،جز به راه انصاف
نرفت و هیچ سخنی را بدون منطق نپ یرفت ،حتی اگر آن سخن مقبول عام و خاص بوده
باشد .در آغاز در خوارزم به تحصیل علوم پرداخت و نزد ابومنصور عرا ،ریاضی آموخت
و با ابنسینا در باب های گوناگون مکاتبه کرد .سپس به گرگان رفت و به خدمت
قابو بنوشمگیر رسید .به طبرستان ،بغداد و هندوستان سفر کرد و در هرجایی نکتهها
آموخت و کتابها نگاشت؛ چنانکه عدد تألیفات او را از  113بیشتر نوشتهاند .نمون اعالی
استفادة دانشمندان از محضر سالطین را میتوان در بهرهای سراغ گرفت که ابوریحان با
استفاده از اعتماد محمود غزنوی و همراهی او در سفرهای

به هندوستان به دست آورد.

ابوریحان بیرونی؛ روستازادۀ انسانگرای دانشمند

ابوریحان ،چه در جایگاه دانشمند مردمشنا
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به هند نگریسته باشد( ،اشرفی خیرآبادی،

 ،1387ص  )82چه بهعقیدة باستانی پاریزی ،بهسبب سنگهایی که محمود در راه مردمان
میانداخت ،به هند فرار کرده باشد( .باستانی پاریزی ،1382 ،ص  )642-643تکنگاریای
یگانه و منحصر بهفرد در باب هند به قلم درآورده است که آیین تمامنمای روحی
حقیقتجویی او است؛ ضمن اینکه ،از یاد نباید برد که همین اردوکشیها ،که سابقهای
طوالنی در حیات بشر دارد ،پیشتر و بعدتر نیز زمین شناخت تمدنها را فراهم آورده است،
از جمله می توان به حمل ناپلئون بناپارت به مصر اشاره کرد که دان پهوهانی از همراهان او
سنگ بنای شناخت مصر و تمدن آن را گ اشتند( .لوکا  ،1368 ،ص  )422بسیاری از
دولت های استعمارگر نیز پس از تسلط بر اقوام مغلوب زمین شناخت تمدن آن قوم را فراهم
کردهاند و هرچند رو

آنها مستعمرانه است ،نمیتوان منکر امتیازاتی شد که پهوه های

آنها برای اقوام استعمارشده همراه داشته است.
بیرونی ،با رعایت بیطرفی کامل ،بدون اینکه شیوة نگاه ،رو

زندگی ،زبان ،یا

اعتقادات عجیب و غریب هندیان را قضاوت کند ،صرفان از راه مشاهده ،توصیف و
نتیجه گیری دقیق ،به نقد معتقدات ایشان پرداخته است .سالها زندگی در میان ملت هند که
اساطیر ،اسلوب زندگی و معیشتشان ،مویر های مغز هر ناظری را به جانب وهم و خیال
سو ،می دهد ،هیچ سنگی از بنای تفکر استوار ابوریحان را تکان نداده است و او را یک
سر و گردن از تمام دانشمندان عصر خود باالتر نگه داشته است .مناعت طبع او ،در مواجهه
با هدای ای گرانبهایی که پس از بازگشت از هند ،و استقرار در دربار غزنویان از جانب
سلطان مسعود به او داده شد ،سیمای علمی ابوریحان را در جایگاه دانشمندی که ایمان
راسخی به ایدة «علم برای علم» دارد ،تثبیت میکند؛ چه در روزگاری که بیرونی متعلق به
آن است ،غالب نوشتههای علمی برای هدف دیگری بهجز خود علم ،و از همه مهمتر،
برای نشان دادن حکمت خداوند در آفرین

جهان ،نوشته میشدند( .نصر ،1384 ،ص

 )111حکایتی که خود او در تاریخ خوارزم نقل کرده است ،نیز نشان میدهد که حاکمان
عصر تا چه اندازه به اهمیت دان

و جایگاه دانشمندان واقفاند؛ چنانکه شاه خوارزم در
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این حکایت از اینکه بیرونی را نزد خود خوانده ،اظهار ندامت میکند و تنها پایبندی به
رسوم را مای چنین درخواستی میداند و هیچچیز را برتر از علم نمیشمارد( .بیرونی،
 ،1361ص  )41همین روحی علمدوستی حاکم بر عصر سبب شکوفایی فلسف ابن سینا،
پهوهشگـری بیرونـی و حماسهسرایـی فردوسی شده است( .ایکایی ،1374 ،ص )42
 .9طرح مسأله:

سدة چهارم و پنجم هجری دورة درخشانی در تاریخ تمدن ایران و جهان است .اگر
رنسانس اروپایی را محصول پیوند عقالنیت یونانی و الهیات مسیحی بدانیم ،که فرزند
خلفی همچون اومانیسم به دنیا آورد« ،رنسانس اسالمی» ،بهتعبیر آدام متز ،یا «عصر
زرین» ،به تعبیر ریچارد فرای ،را باید محصول پیوند عقالنیت یونانی و عرفان بهشمار
آورد که جلوههای آن را در شطحات صوفیه ،از قبیل «سبحان ما اعظم شأنی»« ،انا الحق» و
«لیس فی جبتی سوی اهلل» میتوان سراغ گرفت.
آدام متز این دورة درخشان را به قرن چهارم هجری منحصر میداند 1،درحالیکه اچ.
آر .گیو رنسانس اسالمی را به قرنهای چهارم ،پنجم و ششم مربوب میداند؛ (جب؛
ماسینیون ،ص  )11یعنی زمانی که فعالیتهای فکری و فرهنگی در فضایی آکنده از
نیکبختی مادی و دگراندیشی دینی پرور

یافت و توفیقهای بدیع خصلت فردی و

شخصی داشت .رنسانس اسالمی ،هم چون رنسانس اروپایی ،به میرا

فلسفی و فکری

یونان باستان متکی بود و در خردگرایی و دیانتگریزی و دنیاخواهی شباهت زیادی به
آن داشت.
همچنان که رنسانس اروپایی در تال

بود که میرا

فرهنگی باستان را احیا کند،

معماران فرهنگ عصر رنسانس اسالمی نیز آگاهانه در همین مسیر میکوشیدند؛ چه معتقد
بودند که میرا باستانی و بومی سرزمین خود را تجدید میکنند؛ زیرا به روایتی ،فالسف

 .1ر.ک .تمدن اسالمی در قرن چهارم هجـری یـا رنسـانس اسـالمی از آدام متـز ،ترجمـ علیرضـا یکـاوتی
قراگوزلو ،تهران :انتشارت امیرکبیر .1364
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قدیم یونان ،حکمت را از خاور نزدیک گرفته بودند .چنانکه فارابی تصریح کرده است،
فلسفه از قدیم در میان کلدانیان عرا ،وجود داشته و پس از آن به مصر و آنگاه به یونان
رسیده است و شاید به همین دلیل است که روزنتال از آن به «رنسانس یونانی ـ عربی»
تعبیر میکند( .کرمر ،1375 ،ص  )32حجم انبوه کتابهای شرم و ترجمهشده و فهرستی
که ابنالندیم یـاد کـرده اسـت نیز ،تا حدودی ،این اهتمـام زایـدالوصـف را به فلسفه نشان
میدهد.
به هر روی ،این دورة درخشان تاریخ جهان اسالم ،که مصدا« ،ال تکرار فی التجلی»
است ،از سدة دوم هجری آغاز شد و تا سالها بعد ادامه یافت؛ اما با ظهور عواملی از قبیل
قدرت گرفتن سالجقه و تأسیس مدار

نظامیه ،که مروز تعصب و تصلب بودند و تنها

شافعیان مجوز تحصیل در آنها را داشتند ،این شعل فزاینده و زنده رو به خاموشی
گ اشت.
 .1پیشینۀ تحقیق:

دربارة ابوریحان بیرونی کتابها و مقاالت بسیاری به قلم درآمده است که هریک در

شناساندن وجوهی از شخصیت او مفیدند .از جمل این نوشتهها ،کتاب احوال و آثار
ابوریحان به قلم یبیحاهلل صفا ،کتاب ابوریحان بیرونی :اختراعات و اکتشافات و فن نجوم
به قلم جاللالدین همایی 1،ابوریحان بیرونی ،زندگی و آثار ،برگزیدة مقاالت دانشنام
زبان و ادب فارسی ،به سرپرستی اسماعیل سعادت 2،کتاب ابوریحان بیرونی (شرم حال)،
به قلم علیاکبر دهخدا 3،کتاب ابوریحان بیرونی به قلم پرویز ایکایی 4،و چندین مجموعه
 .1همایی ،جاللالدین ،)1353( .ابوریحـان بیرونـی ،اختراعـات و اکتشـافات و فـن نجـوم ،تهـران :کتابخانـ
طهوری.
 .2سعادت ،اسماعیل ،)1398( .ابوریحان بیرونـی ،زنـدگی و آثـار ،برگزیـدة مقـاالت دانشـنام زبـان و ادب
فارسی ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 .3دهخدا ،علیاکبر ،)1398( .ابوریحان بیرونی ،شرم حال ،تهران :انتشارات دف.
 .4ایکایی ،پرویز ،)1374( .ابوریحان بیرونی ،افکار و آرا ،تهران :انتشارات طرم نو.
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مقاالت برای بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی وی در شوروی سابق ،هندوستان و ایران
و نیز مقاالت بسیار و پرتعداد را می توان نام برد .در این مقاله به وجهی از شخصیت
ابوریحان پرداخته شده است که در نوشتههای دیگر به چشم نیامد.
ابوریحان نمایندۀ برجستۀ رنسانس اسالمی
بیرونی زبانهای گوناگون فارسی ،عربی ،عبری ،سانسکریت ،سریانی و یونانی (به
احتمال قوی) میدانست و همچون عالِمی جهانوطنی ،بر نوشتن به زبان مادری خود
فارسی اصرار نمی ورزید ،چون زبان عربی را برای بیان مقاصد علمی خوی

تواناتر

میدید و درعینحال از تألیفات گوناگون دانشمندان پیشین به زبانهایی که میدانست
بهره میبرد .عدم تعصب و پای نفشردن بر مظاهر ملیتی خاص از جمله ویهگیهایی است
که تأکید را بر انسان و تجربه میگ ارد و هدف واالی خود را ،که انتقال دان

است ،در

حصار تنگ زبان و ملیت محدود نمیکند .بیرونی ،بدون عصبیت م هبی ،عقیدتی ،زبانی،
نهادی یا علمی ،تنها با اتکا به آنچه قابل تجربه است ،به آزمای

نظریات خود میپردازد

و کم و کیف آن را ،بدون اینکه بر درستی مدعای خود اصرار ورزد ،مینگارد .دورهای
که بیرونی هنوز میرا دار آن است و در آن میزید ،ادام همان دوران باشکوهی است
که مسلمانان ،دانشمندی مثل زکریای رازی را ،بدون اینکه بهدلیل تحریر کتابی همچون
مخاریقاالنبیاء تکفیر کنند ،با دالیلی که خود درست و دقیق میپندارند ،پاسخ میگویند
و تعصبی که خونریختن را به بازی تبدیل کند ،نشان نمیدهند .جالب توجه است که تنها
قسمتهایی که از مخاریق باقی مانده است ،بخ هایی است که منتقدانی از نوع ابوحاتم
رازی در اعالم النبوة نقل کردهاند تا آن را به تیغ نقد بکشند.
رنسانس اسالمی در چنین دورانی پا گرفته است .در روزگاری که بهتعبیر شفیعی
کدکنی ،ساختار ساختارهای
کوهی مو

در اوز است( ،شفیعی کدکنی ،1388 ،ص  )7-14هیچ

نمی زاید .بیرونی سومین ضلع از مثلث علمای نیم قرن چهارم و پنجم

هجری است که به دو ضلع ابنسینا و ابن هیثم پیوسته و بر آن دو نیز پیشی گرفته است .در
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این عصر طالیی تمدن اسالمی ،رودخانههای باریک و عریض بسیاری تحت تأثیر امواز
فکری مسیحیت ،اسالم ،یونانی گرایی ،اسرائیلیات ،دهریون و شکاکان و ...به هم پیوستند
و اقیانو

عظیم و متالطمی از انواع علوم و دیدگاههای موافق و مخالف شکل دادند که

غواصان معنی هر یک به فراخور ظرفیت خود از این آب بزر

بهرهمند شدند و در این

میان سهم بیرونی بسیار قابل مالحظه است .او دانشمندی است که دایرة دان های عصر را
در آثار خود به هم رساند و برای این مقصود از هم سرچشمههای دور و نزدیک دان
استفاده کرد .همین اشتیا ،او به آشنایی با فرهنگها و زبانهای گوناگون بزر ترین
سرمای او برای دوری از تعصب و گرای

به یات انسان و علم ،بهجای تکیه بر گرایشی

خاص است .دورة رنسانس اروپایی نیز زمانی به وقوع پیوست که تعصبها به کنار نهاده
شد و یات انسان برتری یافت.
تعقل و خردگراییای که در آثار بیرونی جلوهگر است ،در کنار ویهگی جهانوطنی
او و نیز تجربهگرایی و عدم تعصب از او چهرهای انسانگرا به تصویر میکشد که تنها بر
آنچه قابل مشاهده است ،تکیه میکند .یکی از جلوههای این خردگرایی ،نکوه

مکرر

اصحاب احکام النجوم در هم آثار است و اینکه با وجود اشراف کامل بر فنون
پی گوییهای نجومی ،هرگز گرایشی به این قبیل امور نشان نداده است؛ بلکه اهل این
قبیل فنون را بارها نکوهیده است.
عزت نفس ،حقجویی و حقطلبی او نیز که در مواجهه با سلطان زودخشمی چون
محمود غزنوی ،فروک

نمیکرد ،از دیگر جنبههای شخصیت استوار ابوریحان است که

در کتاب الجماهر میتوان نمونههای آن را سراغ گرفت .حقجویی چنان در یات او نهفته
است که در مقدم کتاب تحقیق ماللهند به «قولوا الحق ولو علی انفسکم» (بیرونی،1362 ،
ص  )2توصیه کرده است.
الف .انسانگرایی :رهاورد رنسانس اسالمی:

یکی از عوامل مهم بالیدن فرهنگ اسالمی در این چند سده ،ظهور ناگهانی طبق
متوسط دولتمند و بانفویی است که به پرور

و نشر فرهنگ مشتا ،بودند .رشد
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شهرنشینی ،مراودة افراد متعلق به فرهنگهای گوناگون را تسهیل کرد؛ بهطوریکه بغداد
به کانون فرهنگی امپراتوری عظیمی تبدیل شد که قلمرو آن از اسپانیا تا کاشغر گسترده
بود .سرشت جهانی و قدرت ج ب تمدن اسالمی چنان بود که در طول چند سده
توانست اقوام و فرهنگهای گوناگون را با هم یگانه سازد و بسیاری از عناصر بیگانه را
نیز در خود حل کند .گستر

کالم و علوم عقلی و گرای

به تحریر و تقریر آثار فالسف

یونان ،وفور ترجمه از زبانهای دیگر و شروع تقسیم علوم از مظاهر این دوران است .یکی
از رهاوردهای مهم این رنسانس اسالمی انسانگرایی است که بر ارز

و کرامت انسان با

ارتقای فردگرایی بهمنزل بیان احساسات و تجربهها و اندیشههای خود فرد ،ترویج آیین
جهانوطنی و اثبات یگانگی سرنوشت بشر تأکید دارد( .کرمر ،1375 ،ص )34-35
غایت و هدف این بین  ،تجدید حیات میرا

فلسفی قدیم بهمنزل عامل سازندة

اندیشه و شخصیت بود .معماران این نوع اندیشه اعم از فارابی ،ابنسینا و خوارزمی به
نگر

فلسفی ویههای مقید نبودند و به محدودیتهایی که از تنگنظری برآمده باشد،

اعتقادی نداشتند .بیرونی در جایگاه شخصیتی پاگرفته از دل همین مکتب ،با اعتقاد به
شکگرایی و گرای

به رو

عملی برای دستیابی به حقیقت ،بر یات وجودی انسان و

ابزار عقل تأکید میکند و در عصر زرین اسالمی ،بهمثاب دانشمندی جلوه میکند که
خرافه را ،چه از عقل برآمده باشد و چه از نقل ،نمیپ یرد و با برجستهکردن اهمیت علم،
در واقع بر اهمیت حقیقت پای میفشارد .در نوشتار مبسوطی که ابوریحان دربارة اهل هند
به قلم آورده است ،ایشان را چنین توصیف کرده است که« :آنان اعتقاد میدارند که
زمین ،زمین آنان است و نهاد ،نهاد ایشان و ملوک آنان سروران ملوکاند و دین ،دین
آنان است و دان

همان است که ایشان راست و از این رهگ ر خویشتن بزر

میدارند

و به عاجب میافتند و نادان میگردند»( .بیرونی ،1362 ،ص  )12او حمق ایشان را ،که
شامل هم افراد و ملتهایی نیز میشود که چنان میاندیشند ،دردی میداند که آن را
درمانی نیست( .همان) بیرونی برای نمونهای که نشان میدهد تعصب تا چه اندازه مای
گمراهی است ،یکر میکند که مدتی بهدلیل ناآشنایی با نهادههای هندیان ،به شاگردی
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نزد منجمان ایشان پرداخته و هنگامی که با معارف ایشان آشنا شده ،راههای دستیابی به
حقیقت را بر آنان گشوده است .ایشان به اصرار در او آویختهاند و خواستهاند که به آنها
بگوید این معارف را از کدام هندی آموخته است! (همان ،ص )13
جلوههای انسانگرایی بیرونی
انسانگرایی 1گرایشی است که انسان را در مرکز تأمالت خود قرار میدهد و زاییدة
دوران رنسانس در اروپا پس از قرن چهاردهم میالدی است .طبیعی است که عصر زرین
تمدن اسالمی نیز ،که ویهگیهایی همچون رنسانس اروپایی در پی داشته است ،انسان را
در مرکز تأمالت قرار دهد و از رواداشتن تعصب به دین ،ملیت یا نهادی خاص دوری
کند .محققان بزرگی چون بدوی ،ارکون و گارده انسانگرایی را به شیوههای مختلفی در
جهان اسالم در آن زمان میپ یرند و جایگاه واالیی برای آن قائل میشوند( .کرمر،
 ،1375ص )415
مؤلفههای انسان گرایانه در آثار بیرونی ،که با دورة مدرن زندگی انسان در پیوند
است ،کانون توجه مخاطب را از «ایدة جهان بهمثاب آفریده» ،به «ایدة جهان بهمثاب سو ة
شناخت» تغییر میدهد .توجه به دان

در این دیدگاه ،بهمعنی روشن شدن عظمت

آفرینندة جهان نیست؛ بلکه تمرکز را بر چگونگی پیشرفت امور جهان قرار میدهد و
جایگاه انسان را نیز ،که شناسندة این چگونگی است ،باال میکشد .اینچنین است که
تفرد ،خردگرایی ،نفی تعصب ،واقعنگری و تعادل مجال ظهور مییابند .در این بخ  ،به
برخی از جلوههای مفید این معنی در آثار ابوریحان اشاره میشود.

 .1برای آگاهی بیشتر از جریان انسانگرایی در تاریخ و تمدن ملل مختلف ر .ک :االنسانیة و الوجودیاة فـی
فکر العربی ،عبدالرحمن بدوی ،القاهره :مکتبه النهضه ،1947 ،ص  3-15و برای آگاهی بیشتر از ویهگیهای
عمدة انسانگرایی مانند انسان سنجار هر چیزی؛ اهمیت عقل؛ واقعگرایی و ...و نیـز جریـان انسـانگرایـی در
تمدن اسالمی ـ ایرانی ر .ک :همان ،ص  95ـ .16
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از پیامبر(ص) و خلفا با احترام یاد کرده

است؛ اما طریق افراب نپیموده و از هیچیک از فرقهها جانبداری نکرده است .جالب توجه
است که در بخشی از الجماهر ،در فصل معرفی سنگ خماهن و الکرک ،یکر میکند که
شیعیان برای تمییز با مخالفانشان ،از گون سپید این سنگ در نگین انگشتریشان استفاده
میکنند ،درحالیکه مخالفان گون سیاه این سنگ را بهکار میبرند .سپس ،میگوید« :و
قد کنت ادمع بین هذین الفصّین فی زوج خاتم کیایاً الفریقین معا»( .بیرونی ،1374 ،ص
 )352اینکه او برای ممانعت از انتساب به یکی از این دو فرقه ،چنین تمهیدی اندیشیده،
شاید بهدلیل عدم تعصب خود او ،یا بهدلیل فریبدادن اهل هر یک از دو فرقه است تا با
ایجاد درگیریهایی که از دیدگاه بیرونی زاید است ،مانعی برای زندگی علمی او نتراشند.
در هر صورت ،او تعصبی در دینداری نشان نمیدهد و بهدستآوردن توانایی برای
مقایس ادیان گوناگون در آثارالباقیه نیز مرهون همین ویهگی اوست.
در یکری که دربارة منصور حالز در آثارالباقیه آورده است ،نیز روشن میشود که
به او اعتقادی ندارد و حالز را شعبدهباز مینامد .با اینحال ،از یکر اینکه« :هر ع ابی که
به این مرد کردند ،سخنی نگفت و روی خود را تر

ننمود و لب نجنبانید» خودداری

نمیکند( .بیرونی ،1362 ،ص  )318همین یکر ،همچون مشتی نمون خروار ،راستبینی و
صداقت او را در آنچه به قلم آورده ،نشان میدهد .در بحث از ملیت نیز او عالمی رسیده
و بیطرف است .تحقیقات وسیع او در باب دین ،نهاد ،جغرافیا و آداب اجتماع ملتهای
ماضی گواه این بیطرفی است؛ از همین رو ،شفیعی کدکنی معتقد است« :آنچه فرهنگ
ایرانی و ساختار کالن آن را در عصر فردوسی و بیرونی برجستگی ویهه بخشیده است،
«آزادی خرد» است که در منازعات اشاعره و معتزله بهچشم میآید .وقتی تفکر اشعری
بر فرهنگ ایرانی حاکم شد ،چراغ خرد به خاموشی گرایید و ساختار ساختارهایی که بر
محور «یقین» استوار شده بود ،جای خود را به «حجیت ظن» سپرد و گزارههای گمانی،
جای گزارههای منطقی را گرفتند»( .شفیعی کدکنی ،1388 ،ص )12
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 .1فردیت و تالش ذهنی :یکی از جلوهها و مؤلفههای انسانگرایی ،تقویت فردیت
است« .منِ» حاضر در بررسیهای ابوریحان ،چنان برجسته است که گویی نه یک حکیم
چیره دست قرن چهارم ،بلکه یک دانشمند تجربیِ قرن بیستمی در آثار او سخن میگوید.
یکی از مهمترین نشانه های این فردیت این است که وقتی ابوریحان به توضیح مطلبی
میپردازد که به آن اعتقادی ندارد ،به هیچ وجه عقیدة خود را در آن داخل نمیکند و
همچون طبیبی که به قاروره مینگرد و احسا

اشمئزازی به آن ندارد ،کامالن بیرون از

موضوع قرار میگیرد و صرفان توصیف میکند؛ اما نه توصیف صرف ،بلکه توصیفی که او
را دانشمند مسلط آن حوزه نشان میدهد که از سر پر اطالعی و تسلط بر زوایای آن
حوزة خاص ،به آن بی اعتقاد شده است و هیچ میل شخصی یا گرای

بدون منطقی در

عقیدة او راه ندارد؛ محض مثالی روشنگر ،وقتی ابوریحان دربارة احکامالنجوم سخن
میگوید ،یکر میکند که« :اعتقاد ما اندرین ثمره و اندر این صناعت مانندة اعتقاد
کمترین مردمان است»؛ (بیرونی ،1361 ،ص  )316اما چنان با تسلط گرد زوایا و خبایای
موضوع میگردد و اصطالحات و احکام آن را تشریح میکند که اگر کسی سطرهای
نخست نوشت او را دربارة موضوع نخوانده باشد و از بیاعتقادی او به موضوع مطلع نباشد،
گمان میبرد که پی گویی متبحر و چیرهدست به تشریح احکام پرداخته است! همچنین
است که از حکمت ارسطویی تبعیت نمیکند و «قدم عالم» را ،که در نظر یونانیان پ یرفته
شده بوده است ،با توسل به برهان و دلیل رد میکند و از این روی ،او را فیلسوف نامیدن
برای عدهای دشوار بوده است( .ایکایی ،1386 ،ص  )63-64بههمیندلیل ،نویسندگان
سنتی هرگز او را در ردة فیلسوفان طبقهبندی نکردهاند و نیز به هیچیک از مکاتب مشهور
فلسف اسالمی نیز پیوند

ندادهاند« ،اما اگر ما فلسفه را بهمعنای کلیتر آن ،یعنی بهمثاب

استدالل عقلی و منطقی دربارة ماهیت اشیاء لحاظ کنیم ،دراینصورت ،بیرونی یقینان باید
بهعنوان فیلسوف برجستهای شناخته شود( .»...نصر ،1383 ،ص  )166در بسیاری از
مقولهها ،مثل تشریح چگونگی فوران آب از چاهها یا چگونگی جداشدن خشکیها،
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یهنی ابوریحان برای بازسازی طرز کار نیروهای طبیعی از روم آگاه و حقیقتجو

و نیز اصالت اندیش او نشان دارد (بیرونی ،1362 ،ص )24
 .3جهانوطنی :یکی دیگر از مظاهر انسانگرایی ،تعلق گرای

فرد به یات انسان،

بدون تأکید متعصبانه بر نهاد ،م هب و ملیتی ویهه ،است .روستازادة انسانگرای دانشمند
ما ،بدون اینکه در بهکاربردن زبان عربی تعصب نشان دهد ،غالب آثار خود را از این
جهت که زبان عربی را در مشق دان

گویاتر یافته ،به عربی نگاشته است و از نگاشتن

کتابی به اهمیت التفهیم به فارسی نیز خودداری نکرده است .همچنین ،در فرصتی که
دست داده ،به تحقیق دربارة ملت هند پرداخته و زبان ایشان را نیز به خوبی آموخته و
ضمن ترجم آثار گرانبهایی از زبان سانسکریت ،به اصالم و گوشزدکردن اشتباهات
ایشان در نجوم و ریاضیات پرداخته است .طرفه آنکه هرگز از راه تعادل خارز نشده و
انصاف را در حق ایشان تمام کرده و بیطرفانه قضاوت را به خواننده واگ اشته است.
تأکید او بر اهمیت «عیان» در مقابل «خبر» در مقدم تحقیق ماللهند تأییدی بر این
مدعاست( .بیرونی ،1362 ،ص 1و )2ریچارد فرای دربارة او مینویسد« :بیرونی ،دانشمند
بزر

دوران غزنوی ،به ایران باستان مینازد ،ولی زبان عربی را ستای

میکند» (فرای،

 ،1363ص  )138و او را از شمار کسانی میداند که «معادل عرب یعنی اسالم» را شکستند
و بهراستی به اسالم جنب فرهنگ و دین جهانی بخشیدند .همچنین «بیرونیِ نامآور» زبان
فارسی و زبان عربی را با هم درآمیخت و در نتیجه زبان فارسی نو اسالمی درآمیخته با
عربی پدید آورد( .همان ،ص  )14این دانشمند ستر

با دیدگاهی کامالن از «بیرون»،

بدون دروغزنی و بزرگنمایی ،غضب ،و دیگر آفاتی که بر اهل تحقیق مستولی است،
(همان ،ص  )2-11به مشاهده و توصیف موضوع سخن

میپردازد .از مقدم جالب

توجه او که معتقد است اگر هندویان مسافرت کنند یا با اقوام دیگر مخالطت نمایند ،از
ر ی ناصواب خوی

برمیگردند( .همان ،ص  )13نیز میتوان به اهمیت مراوده با اهل

سرزمینهای دیگر در نظرگاه بیرونی ،که به کسب دیدگاه درست منتهی میشود ،پی برد.
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 .4واقعنگری :دستشستن از توسل به دیدگاه گ شتگان و قائل نشدن به فضل تقدم
برای آنها یکی دیگر از نشانههای بلوغ فکری این اندیشمند دورة طالیی است .هرچه
مشهور و معروف خواص و عوام باشد ،تا به تجرب خود محقق درنیاید ،در نظرگاه او
شایست تردید است .نمون بارز چنین واقعنگری و طبع سلیمی ،آزمای

صبورانه و مجدان

بیرونی دربارة این عقیدة مشهور است که چشم افعی در مقابل زمرد کور میشود یا
میترکد .این معنی را بسیاری از متقدمان و حتی محققان و دانشمندان تجربی نیز یکر
کرده بودند و در افواه عوام نیز کامالن پ یرفته شده بود ،بهطوریکه یکی از خواص زمرد
در نزد سنگشناسان و کتابهایی که به خواص احجار اختصاص داشتند همین ویهگی
تخاصم با چشم افعی دانسته شده است؛ اما بیرونی ،دلیلی برای پ یر
و خود به صرافت آزمودن آن میافتد و در گزارشی که از آزمای

این معنی نمییابد
طوالنیِ نه ماه خود

به دست میدهد ،نتیجه را بر سبیل مزام و گویا با عنایت به پی بینی خود دربارة بعید
بودن چنین خاصیتی از زمرد ،چنین گزار

میکند که« :فقط یک کار باقی میماند ،و

آن هم اینکه سوزنی از جنس زمرد بسازند و چشم افعی را با آن میل بکشند تا کور شود!»
(بیرونی ،1361 ،ص  ) 63این آزمای  ،حقیقت دیگری را نیز دربارة بیرونی برمال میکند:
اینکه او برای ر ی و عقیدة مردم عامی نیز ارز

قائل است و با آنکه خود به چنین

خاصیتی در زمرد باور ندارد « ،حاضر است برای رفع یک اندیش نادرست از مردم ،نه ماه
از یک افعی خطرناک مواظبت کند تا به آنان ثابت شود که افکار خرافی از این دست تا
چه حد از میزان عقل سلیم به دور است»( .بصیری ،1385 ،ص  )8-9از این رو ،نوشتههای
بیرونی برخالف بیشتر آثار ادبی جهان اسالم اعم از عربی و فارسی ،که بهتعبیر گیو
اساساو رمانتیکاند( ،حقشنا  ،1382 ،ص  )114از کیفیاتی خاص بهرهمند است و نرم،
گوناگون و خالی از هرگونه گزافهگویی و تا حدودی خالی از پیرایه است.
 .0تعادل و انصاف :اگر بیرونی بر خصلت یک ملت که خود را بهخاطر آن بر
دیگران ارز میگ ارند خرده میگیرد ،آنقدر انصاف در یات خود دارد که آن ویهگی
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را خصلت ملل دیگر هم بداند .از جمله در تحقیق ماللهند مینویسد« :آنان در جمیع آداب
و رسوم با ما دیگرگوناند ،بدان پایه که فرزندان خود را با ما و لبا

و هیئت ما

میترسانند و ما را به شیطنت و خود را به عکس آن منسوب میدارند ،هرچند که این امر
میان ما و آنان و بلکه سایر امم مشترک است!» (بیرونی ،1362 ،ص  )11در مقدم
آثارالباقیه ،بیرونی الزم دانسته است که برای نوشتن احوال امتهای گوناگون« ،پس از
آنکه فکر خود را از عوامل زیانآوری که بدان معتاد شده ،از قبیل تعصب ،غلبه ،پیروی
از هوا و ریاست طلبی که سبب هالک بسیاری از مردم است و مانع دیدار حق و حقیقت،
پاک ساختیم ،باید آراء و گفته های ایشان را در اثبات این مقصود به یکدیگر بسنجیم»،
(بیرونی ،1386 ،مقدمه ز) مسئولیت اخالقیای که بیرونی در مقابل خوانندة آثار خوی
احسا

میکند نیز ،درکنار جر ت و صداقت او ،تعادل و انصاف او را مشخکتر ترسیم

میکند( .نصر ،1384 ،ص )248
 .1عقلگرایی :نگاهی به آرای منتقدان و شر،شناسان روشن میکند که بیرونی در
قرن حاضر تا چه میزان یهن و ضمیر دانشمندان معاصر را تسخیر کرده است :مستشر،
آلمانی ،ادوارد زاخائو ،بیرونی را برترین عقالنیت پدیدار در تاریخ بشری دانسته و معتقد
است که او از منظر تاریخ علم بزر ترین پدیدة علمی تاریخ اسالم بهشمار میرود
(الشحات ،1968 ،ص  )229-331و جرز سارتن او را بزر ترین مورخ تاریخ علم
نامیده است( .همان) دفاع ابوریحان از رازی ،که نمایندة عقلگرایی است ،جنب
روشنگری اروپای سدة هجدهم را به یاد میآورد( .کرمر ،1375 ،ص  )414بیرونی
فهرست آثار رازی را نیز در مقدم فهرست آثار خوی
نگاشته و او را به هو

همراه با شرم مجاهدات او

سرشار و رسیدن به نهایت پای علم ستوده و دربارة دشمنان او

گفته است« :کسانی که خاک پای خود را هموار نمیتوانند بکنند»؛ (بیرونی ،1397 ،ص
 )46اما در عینحال ،بهجهت اعتدال طبع و نیز سنج
مخالفت با اعتقادات او در نفی نبوت و گرای

همهچیز با محک عقل ،از ابراز

به مانی فروگ اری نمیکند( .همان)
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هرچند ،برخی این انکار و مخالفت را سیاست مصلحتجویان بیرونی برای در امان ماندن
از کین متعصبان دانستهاند( .ایکایی ،1386 ،ص )65-66
یبیحاهلل صفا در نوشتار مفصلی که دربارة بیرونی نوشته است ،تفاوت او را با دیگر
دانشمندان اسالمی ،استفادة بیرونی از طریق استقراء و استنتاز یکر میکند .بیرونی در
باب حقایق علمی و فیزیکی ،زمینشناسی ،کیفیت فوران آب از چشمهها ،چگونگی
رسوب رودها و سیالبها ،بهدستآوردن وزن اجسام ،فن ترسیم نقشههای جغرافیایی،
تهی ادوات نجومی و رصد ستارگان و نیز حکمت و فلسفه از همین رو

سود میجوید.

(صفا ،1352 ،ص )158-162
ابوریحان در رد عقیدة فالسفه در باب محل قرارگرفتن عناصر ،تحت تأثیر عظمت نام
بزرگان این فن قرار نمیگیرد و شالودة تحقیقات خود را بر کار آنان نمیگ ارد؛ بلکه بر
نوشتههای ایشان خرده میگیرد و بنیادی نو میافکند و بیمی نیز از نتایج چنین روشی به
خود راه نمیدهد .بههمین دلیل ،برخی محققان تصریح دارند «عقالنیت و خردگرایی
بشری در آن عصر فراتر از حدّ عقالنیت محمدبنزکریا و ابوریحان بیرونی نبوده است».
(شفیعی کدکنی ،1388 ،ص )12
نتیجه
اهمیت هر دوره و ساختار حاکم بر آن ،از یک دیدگاه ،به جهت ظهور اندیشههایی
است که بدون حضور آن ساختار ،نمیتوانستند وجود داشته باشند .قرن چهارم و پنجم
هجری ،که عظیمترین و زایاترین دوره در تاریخ تمدن اسالمی است ،بین هایی را به
ارمغان آورد که با ساختار عصر در هماهنگی کامل بودند .صاحبان این بین ها چنان
پرور

یافته بودند که میتوانستند میراثی را که از آن برآمده بودند ،نقد یا نفی کنند و

در تقابلی عقل گریز ،از اعصار بعد از خود نیز پیشی بگیرند .ابوریحان بیرونی یکی از این
اندیشمندان و سرآمد ایشان است .او در هیئت ریاضیدان ،منجم ،فیلسوف ،طبیعیدان،
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جغرافیشنا  ،زباندان ،مترجم ،ادیب ،داروشنا

و در یککلمه ،حکیمِ زمان خوی ،

فرزند خلف ساختارِ کوهواری است که تمام سنگهای آن بهغایت عظیماند.
در چنین ساختاری ،که رنسانس اسالمی نامیده شده است ،ویهگیهای عصر نوزایی
نیز ظهور کرده است .از جمل این ویهگیها ،مؤلفههای انسانگرایانه است که در پهوه
حاضر به برخی از آنها در آثار بیرونی اشاره شده است .مؤلفههای انسانگرایانه در آثار
بیرونی ،که پرشی رو به جلو دارد و با دورة مدرن زندگی انسان در پیوند است ،کانون
توجه مخاطب را از «ایدة جهان بهمثاب آفریده» ،به «ایدة جهان بهمثاب سو ة شناخت» تغییر
میدهد .هدف توجه به دان

در این دیدگاه ،روشنشدن عظمت آفرینندة جهان نیست؛

بلکه دانشمند تمرکز را بر چگونگی پیشرفت امور جهان قرار میدهد و جایگاه انسان را
نیز ،که شناسندة این چگونگی است ،باال میکشد .اینچنین است که تفرد ،خردگرایی،
نفی تعصب ،واقعنگری و تعادل مجال ظهور مییابند .بیرونی ،در مقام چنین انسانِ
برکشیدهای ،مظاهر انسان مدرن را در شخصیت خود متبلور کرده است.
از این رهگ ر ،دریافتیم که بیرونی به زیبایی مخاطب را به اندیشه و تعقل فرامیخواند
و از تقلید و عقالنیت ضعیف بر ح ر میدارد .او ،برخالف دیگر نویسندگان مسلمان،
بهدلیل برخورداری از زبان و اندیش خال ،،جانب معنی را رها نمیکند و کمال هنر را در
پوشاندن جامهای از تخیل بر واقعیتگرایی اصیل فکر و اندیش خود نمیداند و به بلی
زبان بنیادی ،که امروز ویرو

غالب فرهنگ و تمدن جهان اسالم شده است ،دچار

نمیشود.
همچنین ،به این نتیجه رسیدیم که «بیرونی» از همهکس «درونی»تر و برای تمام کرة
زمین ،بزر ترین دانشمند عصر است و از همینرو «ابوریحان» بهمعنی صاحب رایح
خو

خوانده شده است ،رایحهای که هنوز هم مشام اهل جهان را معطر میسازد.
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دانای در حصار
نگاهی به جایگاه و منزلت ابوریحان بیرونی در عرصة ادب فارسی
دکتر یداهلل قائم پناه *

چکیده
ابوریحان نابغ بزرگی است که مانند بسیاری از نوابغ در عرصههای مختلف پهوه
نق

و تحقیـق

و ردّ پای پایدار و پر ثمر دارد .وی با تحقیقات علمی خود در حـوزههـای گونـهگـون علـوم

اثرگ ار بوده و در حوزة علـوم انسـانی هـم بـه حـ ّد کـافی تـأثیر گ اشـته و بـدین سـبب از جانـب
نویسندگان و شارحان عرص ادب فارسی مدام اکرام شده و شأن و منزلت

پی

چشـم شـاعران و

شارحان مدّ نظر و التفات قرار گرفت.
نگارنده در این نوشتار گوشه ای از جایگاه و منزلت ابوریحـان را کـه در ادب فارسـی بازتـاب
داشته (اگر چه به اجمال) به تحریر آورده و برای عالقـهمنـدان و خواننـدگان ایـن قسـم از مطالـب
آفتابی کرده است .رو

کار در این نوشته با بهرهگیری از کتابخانه و تحلیل دادههـای گـردآوری

شده ،صورت گرفته است.
کلیدواژه :ابوریحان بیرونی ،ادبیات فارسی ،منزلت ،شأن و جایگاه.

* .دکترای مطالعات تطبیقی م
تاریخ وصول99/14/11 :

اهب اسالمی(Yadollah_ghaempanah@yahoo.com) .

تاریخ پ یر 99/15/21 :

مقدمه
نگارنده بر آنم که چون ابوریحـان بیشـترین عمـر خـود را در دربـار و قسـمی را هـم در
زندان به سر برده و چون اسیری محترم به اسارت ،روزگار سپری کرده اسـت ،از ایـن روی
پیوسته در حصاری از سلط حاکمان و زندان محصور بـوده و لـ ا ایـن نوشـتار را هـم از آن
جهت «دانای در حصار» نام نهادم .به هر صورت «دانای در حصـار» نوشـتاری اسـت کـه در
ارتباب با جایگاه ابوریحان بیرونی در عرص ادبیات فارسی نگار

یافته است.

گستره ادبیات فارسی از جمله عرصههـای افتخـارآمیز اسـت کـه در طـول حیـات خـود
توانسته است اقوال و افکار بزرگان علـم و اندیشـه را مکتـوب کـرده و در آغـو

خـوی

کشد .چه اینکه شهسواران این عرصه ،پیوسـته نسـبت بـه متفکـران و خالقـان آثـار فـاخر در
حوزة علم و اندیشه به دیده تحسین و تکریم نگریستهاند و این امر ما را مجاب میکند تا در
پی ر ّد پایی از ابوریحان ،که ادیب و دانشـمندی مشـهور و بـه نـام اسـت در عرصـ ادبیـات
فارسی باشیم ،چون انتظار این است که نامداران ادب دوست و قدرشناسان قلم بـهدسـت در
آثار خود از این عالم کم نظیر به نیکی نام برده باشـند .بـر ایـن پایـه نگارنـده در متـون ادب
پارسی جستاری کرده و حاصل جستار را در سطور ییل به رشته تحریر کشیده اسـت .باشـد
که مقبول نظر آید.
بیان مسأله
بیگمان ابوریحان در علوم و فنون عصـر خـود مـاهر بـوده و در حـوزههـای مختلـف از
علوم به ویهه در شاخ نجوم خالق آثاری گـرانبهـا و مانـدگار اسـت .چـه اینکـه پـارهای از
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یافتههای ابوریحان موجب پیشرفت و ترقی علم در حوزههای مرتبط و هموارگشـتِ طریـق
محققان جهت ورود به میدانهای علمی برای دستیازی به یافتههای تازهتر شده است.
با این حال آفتاب شـهرت

چنـدان نیرومنـد نتابیـده و در خـور شـأن و منـزلت

فراگیـر

نشده ،اگر چه آن اندازه توان داشته که جهان اندیشه را بیتأثیر نگ ارد؛ لکـن نـه آن مقـدار
که وی را شایسته و بایسته بوده است.
بر این پایه در نوشتار حاضر سعی بر این است که به پرس

پی

رو پاسخگو باشیم:

ابوریحان بیرونی با توجـه بـه اینکـه یکـی از نامـداران عرصـ اندیشـه و علـم اسـت چـه
جایگاهی در بیان و نوشتار ادب فارسی دارد
با نظر به مطالب فو ،و با توجه به شهرت و جایگاه رفیع و مقام علمی ابوریحان چنین بـه
نظر میرسد که شهرت علمی و نقـ آفرینـیهـای بیرونـی کـم و بـی

در آثـار مشـاهیر و

بزرگان ادب پارسی بازتاب داشته و از این بابت میشود وی را با نامدارانی چون :ابـن سـینا،
خواجه نصیر ،افالطون و ارسطو همطراز دانست.
پیشینۀ تحقیق
تا به حال تحقیقات و پهوه های زیادی حول شخصیت و مراتب علمی و ویهگیهـای
سیاسی و اجتماعی و حتی اخالقی ابوریحان صورت گرفته و کتابها و مقـاالت وافـری بـه
بار نشسته است که پارهای از این آثار مستقل بوده چون :شرم حال نابغ شهیر ایران اثر علی
اکبر دهخـدا و پـاره ای دیگـر چـون :نوشـتارهای غالمحسـین یوسـفی در گـرو تحقیقـات و
پهوه های دیگری فرجام یافته است؛ با این حـال آن انـدازه کـه در خـور شـأن ابوریحـان
است و انتظار میرود (بهویهه به همـت محققـان ایرانـی تحقیـق و تفحـک بـه خصـوص در
عرص ادبیات فارسی) صورت نگرفته است.
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ضرورت و اهمیت تحقیق
بررسی جایگاه و منزلت ابوریحان در ادب پارسی بـا وجـود اینکـه مـیتوانـد مـوازین و
دست آویزهای شهرت بزرگان را در منظر چشـم شـاعران و شـارحان و نویسـندگان نامـدار
گسترة ادبیات نشان دهد؛ لکن در مقایسه با شأن ابوریحـان کـمتـرین کـاری اسـت کـه در
حوزة شناساندن وی به نسل جدید بسیار تأثیرگ ار تواند بود.
بر این پایه بیگمان مطالب فو ،خود گویای ضرورت و اهمیت این تحقیـق اسـت ،چـه
اینکه این تحقیقات و یافتههای پهوهشی مـیتوانـد علـت خـوبی بـرای پیونـد علـم و ادب و
ج ب نسل جدید به آستان پهوه های تازهتر باشد.
نگاهی به حیاتنامه ابوریحان بیرونی
ابوریحان محمد بن احمـد بیرونـی در سـال  362هجـری قمـری در منطقـه خـوارزم کـه
امروزه آن را به نام کارا کلپاکسکایا مینامند و میشناسند دیـده بـه گیتـی گشـود ،کـا و
جورجانیه دو شهر بزر

منطقه خوارزم هسـتند ،بیرونـی قریـب کـا بـه دنیـا آمـد و نـام

شهری که در آن چشم گشود به افتخار او بیرون نهادند.
پدر ابوریحان ،ابوجعفر احمد بن علـی انـدیجانی ،اخترشـنا

دربـار خوارزمشـاه بـود و

مادر ایشان نیز ماما بود .پدر ابوریحان را به دلیل حسادت و بدگویی از دربار اخراز کردنـد
و پس از آن در روستایی در اطراف خوارزم ساکن شد .گفته شده دلیل شهرت او به بیرونی
نیز به همین خاطر است.
ابوریحان بیرونی در دوران خردسالی عالق زیـادی بـه کسـب دانـ

نشـان مـیداد و از

همان زمان شروع به یادگیری علوم مختلف کـرد .وی مطالعـه و تحصـیل علـم را زیـر نظـر
ریاضیدان و ستارهشنا

مشهور ایرانی امیر ابو نصر منصور بن علی بن عـرا ،آغـاز کـرد و

در سن  17سالگی فعالیتهای علمی مهم و ویههای را انجام داد .شیوة مطالعه بیرونی دربـارة
پدیدههای طبیعت از آغاز جوانی ،بیشتر بر اسـا

مشـاهده و تجربـه بـوده اسـت .ابوریحـان
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بیرونی اولین کسی بود که (به رو
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ساده اندازهگیری) شعاع زمـین را انـدازهگیـری کـرد و

نیز گمانهزنیهایی را در باب امکان حرکت دورانی زمین به دور خورشید انجام داد.
وی از فلسفه و رشتههای نظری نیز بیاطالع نبود؛ اما او شدیدان به مطالعه پدیدههای قابـل
مشاهده در طبیعت گرای

داشت و نظر

ابوریحان بیرونی در عرص علم و دان

به انسان معطوف بود.
تنها به گفتهها و نوشتههـای دانشـمندان پـی

خود بسنده نمیکرد و بارها نظریههای دانشمندان پی
چال

از

از خود ،بهویهه ارسـطو ،را بـه نقـد و

کشیده است.
وی موفق شد در هفتم خرداد ماه سال  387قمری ،خورشید گرفتگی را رصد نمایـد .بـا

وجود اینکه از آثار ایشان تنها یک پنجم باقی مانده است و بقیه آثار

از بین رفته است ،از

نوشتههای او در مقایسه با سایر دانشمندان اطالعات بسیاری عاید خواننده میشود.
به هر حال خدمت حقیقی بیرونی به علم این است که وی معلومات باسـتانی را بـه وجـه
احسن و به شیوهای نیکو فراهم آورد و آن را در پرتو افکار و امعـان نظـر و تحقیـق خـوی
ترجمه کرد ،چون با وجود اینکه زبان مادری او خوارزمی بود ،بـه عربـی ،یونـانی ،فارسـی،
سانسکریت تسلط داشت و چندین زبان دیگر را نیز درک میکرد.
ابوریحان تعصب خاصی نسبت به فرقههای مختلف م هبی نداشته و به نهادهای متفـاوت
هیچگونه تعصب خاصی نشان نمیداده است.
زندگی ابوریحان بیرونی هم زمان با حکومت سامانیان ،غزنویان و صفاریان بود که هم
آنها از مشوقان علم و دان

بودند .ابوریحان به دلیل چیرگی در دان هـایی کـه امـروزه بـه

صورت فراگیر و جامع در دانشگاهها تدریس میشود ،نابغهای بزر

و دانشمندی برجسـته

به شمار میرود .که از جمله این دانـ هـا مـیتـوان بـه تـاریخ ،ادبیـات ،فلسـفه ،طبیعیـات،
ریاضیات ،هندسه و ستارهشناسی اشاره کرد .بیگمان تایید و تصـدیق گفتـار فـو ،در گـرو
بررسی و مطالع آثار ابوریحان بیرونی است؛ ل ا در ادام این مختصر با آثار گرانبهایی کـه
اوراست آشنا خواهیم شد.
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آثار ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی در سال  427هجری قمری ،زمانی که بی

از شصت سال سن داشـت،

فهرستی از آثار خود را تهیه کرد که در آن فهرست ،از  113اثر نام برده بـود ،وی در ادامـه
حیات

به کمک دستیاران و شاگردان خود توانست تعداد این آثار را افزای

دهـد و بـی

از  153اثر را گرد آورد؛ ولی متاسفانه با گ شت سالها ،از آن همه تنها  35اثر به جـا مانـده
است که در ادامه لیستی از مهمترین آنها تقدیم حضور میشود.
مهمترین آثار ابوریحان بیرونی
 .1آثار الباقیه (اآلثار الباقیه عن قرون الخالیه)؛
 .2اسطرالب (کتاب فی استیعاب الوجوه الممکنه فی صنعه االصطرالب)؛
 .3تحدید (تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن)؛
 .4تسطیح (تسطیح الصور و تبطیح الکور)؛
 .5التفهیم (التفهیم الوائل صناعه التنجیم)؛
 .6الجماهر (الجماهر فی معرفه الجواهر)؛
 .7چگالیها (مقاله فی النسب التی بین الفلزات و الجواهر فی الحجم)؛
 .8سایهها (افراد المقال فی امر االظالل)؛

 .9سد (حکایه االله الموسمومه بالسد

الفخری)؛

 .11صیدله (کتاب الصیدله فی الطب)؛
 .11قانون مسعودی ،که نوعی دانشنامه است؛
 .12قرهالزیجات؛
 .13ماللهند (تحقیق ماللهند من مقوله مقبولـه فـیالعقـل او مریولـه) دربـاره اوضـاع ایـن
سرزمین از تاریخ و جغرافیا تا عادات و رسوم و طبقات اجتماعی آن است؛
 .14مغالید (مغالید علم الهیئه مایحد فی سطح بسیط الکره)؛
 .15مرها (تمهید المستقر لتحقیق معنی الممر)؛
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 .16وترها (استخراز االوتار فی الدائره).
درگذشت ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی در تاریخ بیست و دوم آیر ماه سـال  427خورشـیدی در غزنـه در اوان
انقالب سلجوقیان و پادشاهی مسعود بن محمود غزنوی درگ شت و دنیا را به هواداران دنیـا
سپرد.
شأن و اعتبار ابوریحان در آثار اندیشمندان غربی
هر چند بیرونی در روزگار خود چندان شناخته نبود و پس از آن نیز کمکم به فراموشـی
سپرده شد ،به طوری که سید حسین نصر مینگـارد« :هـیچ کسـی در جهـان اسـالم ،صـفت
دانشمندی برجسته را همراه با خصلت محقق و مصنف و مورخ دقیـق ،بـه انـدازة ابوریحـان
بیرونــی در خــود جمــع نداشــته اســت .تنهــا ناکــامی او ،از لحــاظ تــأثیری کــه پــس از خــود
میتوانسته است داشته باشد ،این است که هیچیک از آثار او به التینی ترجمه نشـده اسـت».
(نصر ،1388 ،ص  )35اما اکنون ترجم کتابهای مهم او بـه زبـانهـای مهـم دنیـا صـورت
گرفته است.
زاخاو که اآلثار الباقیه و تحقیق ماللهند را ترجمه کرده و در شناساندن بیرونـی بـه جهـان
غرب نق

مهمی داشته است ،مرتبط با درست کاری بیرونـی در کـار پـهوه

«وی هم نسبت به شخک خوی

مـیگویـد:

و هم نسبت بـه دیگـران ،داوری سـختگیـر اسـت .چـون

خود به حد کمال صاد ،است ،از دیگرا ن نیـز خواسـتار راسـتی و درسـتی اسـت .هـر کجـا
موضوعی را به درستی نفهمیده اسـت ،یـا تنهـا بخشـی از آن را فهمیـده ،خواننـده را از ایـن
مطلب آگاه میکند و یا از خواننده می خواهد کـه نـادانی او را ببخشـد و یـا بـا وجـود عمـر
پنجاه و هشت سالهای که دارد ،وعده میدهد که دنبال مطلب را بگیرد و نتیجهای را کـه بـا
گ شت زمان به دست میآورد ،منتشر سازد و تو گـویی خـود را در برابـر مردمـان مسـئول
می دانسته است .وی پیوسته حدود معرفت خوی

را به درستی معلوم میکند و بـا وجـودی
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که اطالع مختصری از عروض هندی دارد ،آن اندازهی مختصـر را نقـل مـیکنـد و در ایـن
کار تابع این اصل کلی است که خوب نباید فدای بهتر شود و گویا از آن بـیم داشـته اسـت
که عمر

کفاف ندهد و نتواند در مسأل مورد بحث چنانکه بایـد استقصـای کامـل کنـد.

دشمن کسانی است که از گفتن جمل «نمیدانم» بیم دارند کـه مبـادا بـه نـادانی خـود اقـرار
کرده باشند و هر وقت با نقصی در راسـتی و صـداقت رو بـه رو شـده ،اظهـار خشـم و تنفـر
کرده است»( .همان ،ص )247
جرز سارتن ،در مقدمهای بر تاریخ علم ،دورههای تاریخ علـم را بـه فصـلهـایی بخـ
کرده و هر فصل را به معرفی فعالیتهای علمی نیم سده اختصاص داده؛ ل ا هر فصل را هـم
به نام دانشمندی بزر

نامگ اری کرده است .او بر قاعده فصـل  33از کتـاب

را بـه عصـر

بیرونی نامگ اری کرده و در علت این کار بیان نموده که« :گزاف نخواهد بود اگر بگـوییم
که این دوره نشـان اوز فکـر قـرون وسـطایی بـود .رهبـران بـزر

چنـدان فـراوان بودنـد؛

(ابنیونس ،ابنهیثم ،بیرونی ،ابنسینا ،علیبنعیسی ،کرخی ،ابنجبرول) که دستکـم بـرای
لحظهای تاریخنگار را مبهوت میسازند .گرچه همه اینان مردان ممتازی به شمار مـیرفتنـد،
[اما] دو تن ،سر و گردنی از دیگران برتر بودند .بیرونی و ابنسینا .بی تر به خاطر اینان بـود
که آن عصر ،این چنین درخشان و برجسته مـینمـود .ایـن دو تـن ،کـه از قضـا یکـدیگر را
میشناختند ،با هم فر ،بسیار داشتند .بیرونی مبیّن روحی پرتکاپو و نقاد بود و ابنسینا دارای
روحی ترکیبی بود .بیرونی بـی

تـر کاشـف بـود و از ایـن لحـاظ ،بـه آرمـان علمـی جدیـد

نزدیکتر شد .ابنسینا یک سازمان دهنده ،جامعالعلوم و فیلسوف محسوب میشـد .هـر دو
در وهل اول به یک اندازه اهل علم بودند و دشوار اسـت یکـی از ایـن دو را انتخـاب کـنم.
مگر به خاطر این که زندگی بیرونی ،تصادفان این عصر را کاملتر در بر میگیرد و از این رو
میتوان گفت نمایندة کاملتری برای این عصر است»( .سارتن ،1383 ،ص )677-678
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شأن و اعتبار ابوریحان در تاریخ بیهقی
ابوالفضل بیهقی در آغـازین پـارههـای مجلـد دهـم تـاریخ خـود از ابوریحـان بیرونـی و
در نگار

اعتبار

وقایع تاریخی یاد کرده و ظاهران با تأثیرپ یری از ابوریحان نقل اخبـار و

تحریر سرگ شتِ در گ شتگان را بر دو قسم دانسته و صریحان بیان داشته« :و اخبـار گ شـته
را دو قسم گویند که آن را سه دیگر نشناسند :یـا از کسـی ببایـد شـنید و یـا از کتـابی ببایـد
خواند و شرب آن است که گوینده باید که ثقه و راستگوی باشد و نیـز خـرد گـواهی دهـد
که آن خبر درست اسـت و نصـرت دهـد کـالم خـدا آن را ،کـه گفتـهانـد «ال تصـدقن مـن
االخبار ما ال یستقیم فیه الرای» و کتاب همچنان است که هرچـه خوانـده آیـد از اخبـار کـه
خــرد آن را رد نکنــد ،شــنونده آن را بــاور دارد و خردمنــدان آن را بشــنوند و فــرا ســتانند».
(بیهقی ،1393 ،ص )715
وی پس از بیان این مطلب در باب نگار

اخبار گ شـتگان و تـاریخنگـاری مردمـان را

هم از حیث التفات بـه تـاریخ دو گـروه دانسـته و نگاشـته اسـت« :و بیشـتر مـردم [متأسـفانه]
عامهاند که باطل ممتنع را دوستتر دارند ،چون اخبـار دیـو و پـری و غـول بیابـان و کـوه و
دریا که احمقی آن را هنگامه سازد و گروهی همچون او گـرد آینـد و وی گویـد در فـالن
جزیره ای دیدم و پانصد تن جایی فرود آمدیم در آن جزیره و نان پختیم و دیگهـا نهـادیم
چون آت

تیز شد و تب

بدان زمین رسید ،از جای برفت ،نگاه کردیم ماهی بود و به فـالن

کوه چنین و چنین چیزها دیدم و پیرزنی جادو مردی را خر کرد و باز پیرزنـی دیگـر جـادو
گو

او را به روغنی بیندود تا مردم گشت و آنچه بدین ماند از خرافـات کـه خـواب آرد

نادانان را چون شب بر ایشان خوانند و آن کسان کـه سـخن راسـت خواهنـد تـا بـاور دارنـد
ایشان را از دانایان شمرند و سخت اندک است عدد ایشان ،نیکو فرا سـتانند و سـخن زشـت
بیندازند و اگر پست ،که بوالفتح بستی رحمةاهلل علیه گفته است و سخت نیکو گفته است:
ان العقــــــــول لهــــــــا مــــــــوازین بهــــــــا
تلقـــــی رشـــــاد االمـــــر و هـــــی تجـــــارب
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(همانا خردها را میزانهایی است که بدان درستی هر کار را بـاز مـییـابی و آن معیارهـا
آزمای هاست)»( .همان ،ص )716
بیهقی با این مقدمه به نگار

شرم و توصیف تـاریخ خـوارزم و رعایـت تـاریخنگـاری

میپردازد و بیان میدارد نوشتار وی همه یا برگرفته از مشاهدات اوست یا شنیدههایی اسـت
مستند از افرادی موثق چه اینکه میگوید« :و من که این تاریخ پی

گرفتهام ،التزام این قدر

بکردهام تا آنچه نویسم یا از معاین من است یـا از سـماع درسـت از مـردی ثقـه» .بیهقـی در
ارتباب با سند معتبر و مرد ثقه نیز اظهار نظر کرده و میگوید« :و پی

از این بـه مـدتی دراز

کتابی دیدم به خط استاد ابوریحان و او مردی بود در ادب و فضل و هندسه و فلسفه کـه در
عصر او چنو دیگری نبود و بهگزاف چیزی ننوشتی»( .همان) ل ا ادامه میدهد« :و ایـن دراز
از آن دادم تا مقرر گردد که من در این تاریخ چون احتیاب میکنم و هرچنـد ایـن قـوم کـه
من سخن ایشان میرانم ،بیشتر رفتهاند و سخت اندکی مانـدهانـد و راسـت چنـان اسـت کـه
بوتمام گفته است:
ثـــــم انقضـــــت تلـــــک الســـــنون و اهلهـــــا
و کانهـــــــــــا و کـــــــــــانهم احـــــــــــالم
(سالهـا و مـردم

سـپری شـدند و گـویی آن سـالهـا و آن مـردم رویاهـایی (گـ را)

بودهاند)»( .همان)
بیهقی در آغازین بیانات

راجع به تاریخ مامونیان در خوارزم با اشـاره بـه نـام ابوریحـان

میگوید« :و [در] این اخبار خوارزم ،چنان صواب دیدم کـه بـا مامونیـان شـوم چنـانکـه از
استاد ابوریحان تعلیق داشتم ،که باز نموده است که سبب زوال دولت ایشان چه بوده است».
وی در ادامه ییل عنوان «قص خوارزم شاه ابوالعبا » بار دیگر از ابوریحان یـاد کـرده و بـه
نقل از کتاب المسامره فی اخبار خوارزم وی مینویسد« :چنـین نبشـت بوریحـان در مسـامرة
خوارزم که خوارزمشاه بوالعبا

مامون بن مامون (ره) باز پسین امیری بود که خانـدان پـس
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از کشتن او برافتاد»( .همان) بیهقی در این قسـمت مطالـب ابوریحـان را تـا انتهـای حکایـت
ابوریحان از مجلس خوارزم شاه و محمود گرفته تا دیگر ماجراهای آن روز ادامه میدهد.
خالصه بیهقی با نقل وقایعی ازکتابهای ابوریحان در مجلد دهم تاریخ خود و با اشـاره
به نام ،فضل و دان

وی در پاره پارة نوشتار

نشان میدهد که:

اوالن ابوریحان تا چه اندازه در دربارها حضور و نفوی داشته و تا چـه حـد مـیتوانسـته در
اقدامات حاکمان تاثیر گ ار باشد؛
ثانیان با توصیفاتی که از فضل و دان
خوی

او میکند ،واضح میسازد که ابوریحـان در عصـر

چه اعتبار و جایگاهی در میان اندیشمندان داشته و تا چه اندازه مـورد وثـو ،جامعـه

بوده است؛
ثالثان روشن میسازد ابوریحان در توصیف شخصیتهـا اگـر چـه از شـاهان بـوده باشـد،
راستگو و شجاع بوده است؛ ل ا بیمحابا در وصف خوارزمشاه مینویسـد« :چنـانکـه وی را
اخال ،ستوده بود ،ناستوده نیز بود و این از آن مـی گـویم تـا مقـرر گـردد کـه میـل و محابـا
نمیکنم»؛
رابعان به مخاطبان خود اطمینان میبخشد که ابوریحان هم به مراتب ،مـردی قابـل اعتمـاد
است ،چون آنچه او در آثار خـود نگاشـته از مشـاهدات و تجـارب
داشته« :و هنر بزر

تر ،امیر ابوالعبا

بـوده ،چنـانکـه بیـان

را آن بود که زبان او بسـته بـود از دشـنام و فحـ

و

خرافات ،من که بوریحانم و مر او را هفت سال خدمت کردم ،نشنودم من کـه بـر زبـان وی
هیچ دشنام رفت .و غایـت دشـنام او آن بـود کـه چـون سـخت در خشـم شـدی گفتـی :ای
سگ»؛ (همان ،ص )718
خامسان معلوم میکند که ابوریحان بسیار محبوب امیر ابوالعبـا

بـوده و تقـرب فراوانـی

نزد وی داشته و بدین سبب در مجلس شرابخواری شاه حضور مییافتـه اسـت ،چـه اینکـه
حکایت کرده« :خوارزمشاه را حکم به جایگاه بود ،روزی شراب میخورد بـر سـماع رود و
من پی

او بودم»( .همان ،ص  )719وی چنان معتمد سلطان بوده که گاهی مأمور مـیشـده

تا کارهای خطیر و پنهانی برای سلطان انجام دهد ،نمونه را وقتـی خلیفـه القادربـاهلل بـرای او
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محمـود غزنـوی ابوریحـان را «از بهـر

مجاملت به پیشباز رسول فرسـتاد تـا نیمـ بیابـان» .ابوریحـان خـود اقـرار دارد کـه مـن« :آن
کرامت در سرّ از وی فرا ستدم و به خوارزم آوردم و بدو سپردم»( .همان ،ص )718
بر این پایه ،شأن و منزلت ابوریحان ایجاب مـیکـرده کـه خوارزمشـاه وی را بـه عنـوان
نماینده اهل علم و ادب تکـریم کـرده و بـا وی بـرای حـل مشـکالت بـه مشـورت نشـیند».
(همان ،ص )719
باز تاب نام و نقش ابوریحان بیرونی در چهار مقاله نظامی عروضی
دیگر متن منثوری که در آن از ابوریحان بیرونی سخن به میان آمده چهـار مقالـه نظـامی
عروضی است .ادیب سمرقند که در قرن پنجم ،ششم میزیسته شهرت و اعتبار ابوریحـان را
آن اندازه درک کرده که بتواند از نام و آثار وی به عنوان منبعی موثق و قابـل اعتمـاد بهـره
گیرد.
نظامی عروضی در آغاز مقاله سوم کـه از نجـوم بحـث مـیکنـد ،از ابوریحـان و کتـاب
التفهیم وی بهرمند میشود.
اینکه نویسندهای چون نظامی عروضی کالم خود را بـا نقـل قـول و یکـر نـام ابوریحـان
آغاز میکند ،جز این نیست که او را در عرص علم و اندیشـه و صـد ،گفتـار شـدیدان قابـل
اطمینان و اعتماد میدانسته است .چه اینکـه وی در آغـازین سـطور مقالـه سـوم مـینویسـد:
«ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم فی صناعه التّنجیم باب اوّل ،بگوید که مرد ،نـام منجمـی
را سزاوار نشود تا در چهار علم او را غزارتی نباشد؛ یکی هندسه ،دوم حساب ،سـوم هیئـت،
چهارم احکام»( .نظامی عروضی ،1331 ،ص )85
نظامی در ادامه به توضیح و تشریح چهار علم یاد شده پرداخته و در خاتمـه هـر یـک از
این علوم به معرفـی نامـدار یـا ن امـدارانی در آن عرصـه بـا اثـر یـا آثـار معروفـی کـه دارنـد
میپردازد.
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سمرقندی در پایـانِ توضـیح و تشـریح علـم «احکـام» کـه بخشـی از علـم نجـوم اسـت،
ابوریحان را به عنوان یکی از نامداران این عرصه معرفی میکند و میگوید« :امّا علم احکام
از فروع علم طبیعی است و خاصیت او تخمین است و مقصود از او استدالل است از اشکال
کواکب به قیا

با یکدیگر ...و مشتمل است بدانچه برشمردیم تصانیف ابو معشر بلخـی و

احمد عبدالجلیل سجزی و ابوریحان بیرونی و گوشیار جیلی»( .همان ص )86
نظامی حکایت دوم از مقالـه سـوم را هـم بـه قصـه حضـور ابوریحـان بیرونـی در دربـار
اختصاص داده ،این حکایت با فرجامی ناخوشایند پایان مییابـد .چـه اینکـه صـاحب چهـار
مقاله در این حکایت مجادل سلطان غزنوی با ابوریحان را ترسیم کرده و نشان میدهـد کـه
محمود غزنوی با به سخره گرفتن علم نجـوم در پـی آن اسـت کـه ابوریحـان را رسـوا و بـه
قولی سک یک پول کند و ل ا از وی میخواهد مشخک کند که سـلطان از کـدامین چهـار
در خروجی که در آن حصار بوده ،خارز خواهد شد .ابوریحان به کمک زیج و اسـطرالب
پی

بینی درستی میکند و این امر سلطان را ناپسند آمده و دستور میدهد وی را از بـام بـه

زمین اندازند و ابوریحان از این حادثه جان سالم به در میبرد و سلطان به وی میگوید :ایـن
اتفا ،را دیگر نمیدانستی ابوریحان جواب مـیدهـد ،مـیدانسـتم و ایـن پـی بینـیِ خـود را
اثبات کرد .این پاسخ بیرونی موجب شد خشم محمـود بیشـتر برانگیختـه شـود و دسـتور بـه
حبس ابوریحان دهد .پس ابوریحان ش

ماه در حبس سلطانی بماند.

حکایت سوم از مقاله سوم هم وصف حال ابوریحان است در این حکایت آمده :غالمی
که مأمور به خدمت ابوریحـان در حبسـگاه بـود ،در گـ رگاهی فـالگویی را مـیبینـد و دو
درهم به وی میدهد و فالگو به وی مـیگویـد :عزیـزی از تـو بـه رنـج اسـت؛ امّـا بـهزودی
خالص میشود ،غالم مهده به ابوریحان میرسـاند؛ ولـی ابوریحـان غـالم را بـه حکـمِ هـدر
دادن مال شماتت میکند.
از سوی دیگر اتفا ،چنان میافتد که احمد حسن میمندی در شـکارگاه حـال سـلطان را
خو

مییابد و از وی حکم آزادی ابوریحان را میگیرد.
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سلطان محمود بر پای توصیفات احمد مبنی بر استادی و دانایی ابوریحان خطاب بـه وی
میگوید« :خواجه بداند که من این دانستهام و میگویند که این مرد را در عالم نظیـر نیسـت
مگر بوعلی سینا ،لیکن هر دو حکم

بر خـالف ر ی مـن بـود و پادشـاهان چـون کـودک

خرد باشند ،سخن بر وفق رای ایشان باید گفت تا از ایشان بهرهمند باشند»( .همان ،ص )91
و دردا که این حصار سلطانی کاری کرد که« :ابوریحان از آن پـس سـیرت بگردانیـد و
این یکی از شرایط خدمت پادشاه است ،در حق و باطل با او باید بودن و بـر وفـق کـار او را
تقریر باید کرد».
نظامی در حکایت پنجم از مقالـه چهـارم هـم از شـأن و منزلـت ابوریحـان یـاد کـرده و
مینویسد« :ابوالعبا

مأمون خوارزمشاه وزیری داشت :نام او ابوالحسـین احمـد بـن محمّـد

السّهیلی ،مردی حکیم طبع و کریم نفـس و فاضـل ،و خوارزمشـاه هـمچنـین حکـیم طبـع و
فاضل دوست بود و به سبب ایشان چندین حکیم و فاضل بر آن درگـاه جمـع شـده بودنـد،
چون ابوعلی سینا و ابوسهل مسیحی و ابوالخیر خمّار و ابوریحـان بیرونـی و ابونصـر عـرا.»،
وی در ادامه جایگاه هر یک از این نامداران علم و دان

را تبیین میکنـد و نظیـری بـر هـر

کدام معرفی مینماید .در حق ابوریحان میگوید« :و ابوریحان در نجوم به جای ابومعشـر و
احمدبن عبدالجلیل بود» و کس را پوشیده نیست که این دو تن از مشاهیر علم نجومند.
صاحب چهار مقاله در ادامه به توصیف و بیان مجالست اندیشمندان و احضار آنها به نزد
سلطان محمود میپردازد و مینویسد« :این طایفه در آن خدمت از دنیاوی بینیـازی داشـتند
و با یکدیگر انسی در محاورت و عیشی در مکاتبت میکردند .روزگار برنپسـندید و فلـک
روا نداشت ،آن عی

بر ایشان منغّک (مکدّر) شد و آن روزگار بر ایشان بـه زیـان آمـد .از

نزدیک سلطان یمین الدّوله محمود معروفی رسید با نامهای ،مضمون نامه آنکه :شـنیدم کـه:
در مجلس خوارزمشاه چند کساند از اهل فضل کـه عـدیمالنظیرنـد .بایـد کـه ایشـان را بـه
مجلس ما فرستی ،خوارزمشاه خواجه حسین میکال را که [نامهرسان محمـود بـود] بـه جـای
نیک فرود آورد و پی

از آنکه او را بار داد ،حکما را بخواند و این نامـه بـر ایشـان عرضـه

کرد و گفت :محمود قوی دست اسـت و لشـکر بسـیار دارد و خراسـان و هندوسـتان ضـبط

131

دانای در حصار؛ نگاهی به جایگاه و منزلت ابوریحان...

کرده است و طمع در عرا ،بسته ،من نتوانم که امثال او را امتثال ننمایم و فرمان او را بهنفـای
نپیوندم ،شما در این چه گویید  ،ابوعلی و ابوسهل گفتند :ما نرویم؛ امّا ابونصر و ابـوالخیر و
ابوریحان رغبت نمودند».
روز دیگر میکال را بار داد نیکوییها پیوست و گفت آن دو رفتـهانـد و لکـن ابونصـر و
ابوریحان و ابوالخیر بسیج میکنند که پی

خدمت آیند»( .همـان ،ص  116 -117بـا کمـی

دخل و تصرف)
حکایت با شرم گریز بوعلی سینا و همراهان
سلطان بی

از اینکه در پی ابوریحان و همراهان

ادامـه مـییابـد و واضـح مـیگـردد کـه
باشد در طلب بوعلی سینا بوده است.

گفتنی است آنچه از این حکایتها حاصل آید این است که:
اوالن ابوریحان در شجاعت و صراحت بیان و اظهار نظر بیمحابا ،مـردی سـتودنی اسـت.
چه اینکه وی به کردار و گفتار نشان میدهد که بر مقتضای علمـ
وفق دانستههای

سـخن مـیگویـد و بـر

عمـل مـی کنـد و سـلطان را صـرف نا بـه خـاطر سـلطه و قـدرت بـر دانـ

دانشیمردمان برتر نمیداند و به تکریم

کمر نمیبندد .به تعبیر دیگر علم را در پی

و
پـای

قدرت یبح و قربانی نمیکند؛
ثانیان واضح مینماید که عالمان و اندیشمندان ،در دربار سـلطان محمـود چنـدان بـیبـیم
جان و آسودهخاطر نبودهاند و استبداد و خشـم و غضـب و اقتـدار ظالمانـه غزنـوی موجـب
دربهدری و گریز اندیشمندان بزرگی چون ابن سـینا از دربـار و پشـت پـا زدن بـه صِـالت و
بخش های محمودی بوده است؛
ثالثان روشن میکند اگر چه سلطان محمود در حق بیرونی بیانصافی و ستم کرده؛ امّـا از
شأن و منزلت علمی او هم واقف بوده ،محمود او را نظیر ابن سینا میدانسته ،چه بسا شخک
دیگری بهجای ابوریحان بود یا آن مقدار از علـم و دانـ

برخـوردار نبـود ،از خشـم و تیـغ

سلطان جان به سالمت نمیبرد؛
رابعان بیانگر آن است که ابوریحان را اعتقـادی بـه فـالگویی و خرافـات نبـوده و دوسـت
نداشته که نزدیکان و کارگزاران او هم در دام خرافه و فال و این قبیل مسایل گرفتار آیند.
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بازتاب نام و نظر ابوریحان در سرودههای مسعود سلمان
مسعود سعد یکی از پرآوازهترین شاعران دربار غزنوی است کـه روزگـاری پـر فـراز و
نشیب را در دربار و حبسگاه تجربه کرده و دفتر شـعر و ادب را مایـه و رونـق بخشـیده و در
دوران سلطان ابراهیم و پسر

سیف الدّوله محمود غزنوی یکهتاز میـادین رزم و بـزم بـوده

است .وی در قصیدهای که از سر بیدردی و شادخواری سروده شده ،از ابوریحان و التفهیم
او یاد میکند .این قصیده که در مدم سیف الدّوله محمود سروده شده ،بیست و چهار بیـت
است.
مسعود سعد سلمان در این سروده با اشاره به طـالع سـعد سـیفالدّولـه مـدم خـود را بـه
پــی بینــیهــای دقیــق منــدرز در التفهــیم ابوریحــان پیونــد مــیزنــد و تلویحـان بــه مخاطــب
میرساندکه درک و دریافت ابوریحان از فنون و دقایق علم نجوم دقیق و قابل اعتماد است.
عالوه بر این ،این امر بیانگر شهرت و منزلت ابوریحان و دفتر التفهیم در زمانـه سـعد سـلمان
به ویهه در نزد اهل قلم و دان

است.

این سروده حاصل زمانی است که شاعر به سی سالگی رسیده و در رکاب سـیفالدولـه
محمود (که از سوی پدر به فرمانروایی هند منصوب شده) بـه هندوسـتان آمـده .مسـعود در
این دوران که با سال ( 469هـ )، .مطابق است قصاید بسیاری در ستای

شاهزادة غزنـوی و

توصیف جنگها و پیروزیهای او سروده( .سعد سلمان ،1364 ،ص  )8وی در یکی از آنها
که مد نظر نگارنده است میگوید:
بـــه ســـال پنجـــه ازیـــن پـــی

گفـــت بوریحـــان

در آن کتــــاب کــــه کردســــت نــــام او تفهــــیم
کــــه پادشــــاهی صــــاحبقران شــــود بــــه جهــــان
چــو ســال هجــرت بگ شــت تــی و ســین و ســه جــیم
(همان ،198 ، ،1339 ،ص )333
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بر این پایه میتوان تصور کرد که شأن و منزلت ابوریحان به حدّی بلند و بزر

بـوده و

از حیث اعتبار علمی به حدّی اعتبار داشته که شاعر توانمندی چون مسعود سعد سـلمان هـم
جهت اعتبار بخشی به سخن ،سخن خود را به نام و کتاب او ارجاع میداده است.
نقش ابوریحان بیرونی در مفاخرههای ادیبالممالک
ادیب الممالک به حق یکی از تواناترین شاعران ادب فارسی در عرص نظـم اسـت .وی
قطعهای دارد تقریبان نود بیتـی کـه در یم و نکـوه

وزیـر عدلیـ وقـت و سـتای

خویشـتن

سروده است و در آن به ظلم و ستم وزیر اشارات فراوان دارد .این قطعـه مملـو از تلمیحـات
است و مطلع آن با:
شـــــنیدم از پـــــی یـــــک لمحـــــه خـــــواب مـــــؤمن را
ثـــــواب طاعـــــت چهــــــل ســـــاله آیـــــد از یــــــزدان
آغاز میشود و با مفاخره و یادکرد برتریهای شاعر در عرص علوم و فنـون مختلـف بـا
التفات به نامداران علمی که در هر قسم از دان

و فن با یکر نامشان تمام میشود.

بنابراین التفات و توجه به نام ابوریحان و شـهرت وی در علـم ریاضـی موجـب مفـاخرة
شاعر شده و ل ا سرفرازانه میگوید:
ز رشــــک کلکــــم حســــرت همــــی خــــورد وطــــواب
ز شـــــرم نطقـــــم خجلـــــت همـــــی بـــــرد ســـــبحان
شـــــــود بــــــــه نثــــــــر ثناگســــــــترم ابواســــــــحا،
ز مــــــن ریاضــــــی تحصــــــیل کــــــرده بوریحــــــان
(فراهانی ،1312 ،ص)411
ادیب با عنایت و احترام به اهل بیت پیامبر در قصیدهای نسـبتان بلنـد کـه بـه مناسـبت روز
میالد قائم اهل بیت نبوت سـروده ،بـا افتخـار خـود را همطـراز بـوعلی سـینا و ابوریحـان بـر
شمرده و میگوید:
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گرچـــــــــه سروســـــــــامان غالمـــــــــی تـــــــــو دارد
انــــــدرین ســــــامان بهتــــــر ز بنــــــی ســــــامان اســــــت
چــــون گشــــاید کتــــب دانــــ

و آیــــد بــــه ســــخن

بــــــوعلی ســــــینا یــــــا خواجــــــه ابوریحــــــان اســــــت
(همان ،ص )112
خالصه مفاخرههای ادیب الممالک حکایت از آن دارد که ادیـب بـا وقـوف بـه شـأن و
منزلت ابوریحان و ابوعلی سینا ،برخورداری از آن شأن و مقام را برای خـود افتخـاری بـس
بزر

میدانسته است.

شأن و منزلت ابوریحان و التفات دهخدا به وی
در میان ادیبان و علمای حوزة ادبیات فارسی میتوان گفت ،علی اکبـر دهخـدا ،التفـات
تام و تمام به ابوریحان بیرونی داشته است .دهخدا با همت و توانمندی سـتودنی خـود اقـدام
به نوشتن شرم حال نابغ شهیر ایران ابوریحان محمد بن احمد خوارزمی بیرونی کـرده و بـه
مناسبت هزارمین سال تولد آن نابغ شهیر شر ،،به مجله آمـوز

و پـرور

تقـدیم داشـته.

امروزه این اثر مستقالن چاپ و در اختیار عالقهمندان قرار گرفته است.
در این نوشتار به گفت نشردهندگان آن« :قارئین [و خوانندگان] گرام درمییابند ،در این
ترجمه (= نوشته) تنها به شرم حیات مادی خشک و تعیین سال تولدّ و وفات ،قناعت نشـده؛
بلکه مقام بلند این فیلسوف در علوم ریاضی و هیئت و مکانت شامخ او در حکمت طبیعی و
ادب با فحک و استقصای خاص بیاطنابهـای مامّـل و ایجازهـای ماخـل ترسـیم و تعریـف
شده ،چنانکه خوانندة کنجکاو را از فحک نو بینیاز و از کاو

و پهوه

جدید مسـتغنی

میسازد»( .دهخدا ،1352 ،ص )3
این بیان اگر چه با کمی اغرا ،همراه است؛ امّـا در عـین حـال شـامل دو نکتـ مهـم نیـز
هست .یکی اینکه مقام شامخ و منزلت گرانپای ابوریحان موجب التفات تام و تمام دهخـدا

دانای در حصار؛ نگاهی به جایگاه و منزلت ابوریحان...
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و نوشتار خود انصافان با تمام

وجود جستار کرده و سنگ تمام گ اشته است.
تأثیر پایدار ابوریحان در شرح شارحان ادب پارسی
رد پای ابوریحان و آثار

در شرم شارحان به ویهه در توضیح اعالم جغرافیایی و صـد

البته در تبیین اصطالحات نجومی چنان پررنگ است کـه قابـل انکـار نیسـت .چـه اینکـه در
شروم متعدّد نظم و نثر فارسی نام ابوریحان یا آثار و اقوال ابوریحان سمع و نظر خواننـده را

تا اعما ،جان مینوازد .البته شایان یکر است که از میان آثار وی به کتابهای التفهیم ،آثار
الباقیه و ماللهند بیشتر از دیگر کتب و مقاالت این دانای در حصار استناد شده است؛ امّـا هـر
چه هست حکایت از آن دارد که تأثیر علمی و ویهگیهـای اخالقـی ،سیاسـی ،اجتمـاعی و
رفتارهای جمعی و فردی ابوریحان در گستره علوم و ادب فارسی پایـدار بـوده و در جریـان
است .نمونه را در اغلب آثاری که به همت و قلم غالمحسین یوسفی خلق یا شرم و توضیح
شده ،از بوستان و گلستان سعدی گرفته تا چشمه روشن و شرم قابو نامه و غیره یاد کـرد
و استناد به التفهـیم و آثارالباقیـه و ماللهنـد در تبیـین و توضـیح وا گـان و ترکیبـات معمـول
است؛ وا گان و ترکیباتی چون :اعتراض ،اقبال و ادبـار ،اوسـاب و حصـار (در علـم نجـوم)
ستارة سوخته ،ارباب مثلثات ،انتکا و بسیاری دیگر.
در شرم ابیاتی از دیوان انوری به قلـم محمـدتقی مـدر

رضـوی هـم بـرای توضـیح و

تبیین وا گان دوران و کفالخضیب از کتاب التفهیم ابوریحان استفاده شـده اسـت( .ر.ک:
انوری ،دیوان ،ز 2ص  )1155-1157نیز در گزار

دشواریهای دیـوان خاقـانی بـه خامـ

میرجاللالدین کزّازی ضمن اینکه از ابوریحان به عنوان استاد بزر

یاد شـده ،کـم و بـی

برای تبیین وا گان به کتاب التفهـیم اسـتناد شـده اسـت( .ر .ک :کـزازی  ،1388ص  287و
)739
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این همه حکایت از آن دارد که ابوریحان در کسب دان

و فنون زمان خود بـه مراتـب

عالی دستیازیده و بـا تحقیـق و تفحـک دقیـق و نـوآوریهـای مسـتند و محـرز شـده و بـا
نگار

واقعیتهای علمی و تاریخی توانسته است ،آثاری قابل اسـتفاده بـرای قـرون متعـدّد

خلق کند و با ویهگیهای خاص فردی و اجتماعی موفـق شـده ،اعتمـاد و التفـات عالمـان و
پهوهندگان عرصه های مختلف علـوم از جملـه عرصـ ادب فارسـی را بـه خـود جـ ب و
متوجه سازد.
نتیجه
این نوشتار به روشنی عیان میکند که در طی قرون علما و اندیشـمندان از جملـه ادبـای
ادبیات فارسی به ابوریحان التفات و توجه داشتهاند؛ لکن شأن و منزلت علمی وی چنـانکـه
در جهان غرب دیده شده ،در ایران و به ویهه در عرص ادبیات فارسی به صـورت فراگیـر و
گسترده ترسیم نشده و با گ ر زمان هم چهرة علمی و فرهنگی وی در گسـترة ادب فارسـی
روز به روز کمرنگتر میشود؛ ل ا یقینان اگر از زمانی که ابوریحـان از قیـد حیـات ناسـوتی
رهایی یافته تا به امروز ،بهرمندیهای صورت گرفته از آثار و اقوال وی در نظر گرفته شـود
و با کل آثار خلق شده در عرص ادب فارسی سنجیده گردد ،متاسفانه باید گفت ،یافتههـای
موجود بسیارکمتر از آن خواهد بود که انتظار میرود ،باشد.
با این حال نویسـندگانی چـون :بیهقـی ،نظـامی عروضـی و دهخـدا و شـاعرانی از قبیـل
مسعود سعد سلمان ،ادیب الممالک فراهانی و شارحانی از طیف محمدتقی مدر

رضوی،

غالمحسین یوسفی و میرجالل الدین کزّازی که بهحق در عرص ادبیات از نامدارانند؛ ضمن
تبیین مقام و منزلت علمی ابوریحان و با بهرمندی از آثار وی به ویهه کتاب التفهیم تأکید بـر
آن دارند که ابوریحان امانتداری صاد ،،منجمی همطراز ابومعشر ،حکیمی صـریحالبیـان،

دانای در حصار؛ نگاهی به جایگاه و منزلت ابوریحان...
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مشاوری امین و  ...بوده است و ل ا با وجود اینکه در گ ر زمان از نامرادیهای واقع در ایـام
حیات

زیان دیده و از بیمهریهای فراوان که تا به حـال در حقـ

شـکل گرفتـه ،شـأن و

منزلت وی در نظر اندیشمندان و شاعران بلندپای ادبیات فارسی پیوسته بلند بوده و همچنـان
قابل تقدیر و ستای

است.
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مقدمه
ابتکارات و تحقیقات بنیـادین ابوریحـان بیرونـى ،از پارکـارترین دانشـمندان مسـلمان در
مواجهه با انقالب علمی و ادبی با بنیاد علوم و معارف در بسـتر فرهنـگ ایرانـی اسـالمی در
سدة ششم قمری است،کاری که بعدها اروپاییان در قرن شانزدهم میالدی در رنسا
طالیهدار آن شدند .نگر

علمی

و خطوب فکری ابوریحان بیرونی به مباحث تاریخ ایـران باسـتان

و نصوص عتیق حکمت خسروانی ،افق و دریچـه تـازهای را بـه روی پهوهشـگران تـاریخ و
فرهنگ بازگشایی نموده و اعجاب جهانیان را برانگیخته ،با نظم و سبک بدیع منحصر بهفرد
خوی

رو های شناخت علمی بـا زوایـای دانـ

هرکدام ،مفاهیم و رو های خـاص خـوی

و تجربـه درآمیختـه و بـرای تحقیـق در

را بـه کـار بـرده و در شـناخت حقـایق جهـان

هستی ،در حوزة علم و قالب معرفت گام هایی استوار و رصین برداشته است.
ابوریحان بیرونی به حماسـههـا و یـاد کـرد جشـنهـای تمـدن فرهنگـی ایـران باسـتان از
دیدگاه تفکر بنیادی و تحقیقات عالمانه خود به مناطق جغرافیایی و اقلیم تاریخی و صـورت
عینی رویدادها پرداخته؛ اما درست در نقطـه تقابـل بـا ایـن رو  ،شـیخ اشـرا ،سـهروردی
جایگاه حماسههای شاه موبدان و جشنهـای ایرانیـان را در اقلـیم جـان و ملکـوت (جایگـاه
فَروَهَران ،فَروَرتیها ،عالم هورقلیا ،اقلیم هشتم) دانسته و به نـوعی در تشـریح و رازگشـایی،
داستان قهرمان و سلحشوران نیمه اساطیری و تاریخی به ادبیات تمثّـل و رمزگرایـی متوسـل
شده و از زوایای اقلیم فراخناک جان و قارّههای روم بدانان نگریسته است.
جایگاه افریدون« ،خداوندگار نیرنگ ،ملک فریدون کیانی» ـ بـه تعبیـر شـیخ اشـرا ،در
کتــاب الووحا العموو یااة (،ســهروردی ،1375 ،ز  ،4ص  ،)92در شــمار فهلــویّین و از
«خبردهندگان نـور طـامس»( ،همـان ،ز  ،1ص  )324پیشـتر در آثـار گرانسـنگ ابوریحـان
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قرن چهارم و پـنجم هجـرى در کتـابهـایی از

جمله :اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة ،التفهیم إلوائل فناعة التَّنجیم و القانون المسعویى بـا
عناوین فرخ ،داد ده و موبد آمده که گویای آشکاری از فرهمندی (فرّخ) ،عدالت محـوری
و مؤیــد بــه تأییــدات اهــورامزدایی را نمایــان مــیکنــد .وی از شــاه موبــدان کهــن ایرانــی و
سلحشوری است ،دارندة نیروی قدسی و بارقه الهی و فرّ شهنشاهى ،به عنـوان کسـی کـه بـر
آ یدهــاک (ضــحاک بیوَراســب) چیــره و غالــب گشــته( .ابوریحــان بیرونــی ،1386 ،ز،1
ص )144گ شته از اینکه نام آ یدهـاک (ا دهـا) صـاحب دو عالمـت خبیـث(مـاران سـیاه
روئیده بر دو

ضحاک بیوَراسب) رمز تمثیلی اهریمن و زشتی بوده ،مر

و نابودی را بـه

جهان و زیستگاه عالم هستی راه میدهد ،چنانکه از نام «آ یدهـاک ضـحاک برمـیآیـد،
ا دها است ،دو مار بر دو
مر

او ،نشـان اهریمنـی و کنایـت از وجـود شـیطانیا

مـیباشـد،

میطلبد ،چون باید از مغز آدمی تغ یه شـود .پـس بـه بنـد کشـیده مـیشـود و آتـ

میافروزند و فروغ و روشنی این آت

اسـت کـه بیوَراسـب مـاردو

را نـابود مـی کنـد و

همیشه در بند نگاه میدارد»( .رضی ،1383 ،ص )114
این «فرّ آریایى» و «فره ایزدى» و «فرّ کیانى» که خاصه آریاییان و پادشاهان ایرانـى بـوده
و نوعی موهبت ایزدی و بخش

الهى است که به شاهان ایران اعطا مىشده اسـت ،هرگـاه

به شهریاری تعلق گیرد ،فرمانروا و کامیاب و پیروز خواهد بـود؛ البتـه در صـورت راسـتی و
درستی و عدالتپیشگی؛ هرگاه به پهلوان تعلق یابد ،اگر به سرزمین یا کشوری وابسته شود،
موجب کامیابی و رونق میشود؛ هرگاه دارندها

از راستی ،درستی و فرمانبارداری به حـق،

داد ،عبادت و بندگی سستی کند ،فرّ او را ترک میکند ،مثل جمشـید از شـاهان پیشـدادی.
ملک افریدون ،به عنوان کسی که فـره ایـزدی

مـرتبط بـا عقـل فعّـال (سـرو  -وهـومن،

جبرائیل) است ،با مغلوب نمودن و منکوب ساختن رسوم اهریمنی و آیـین شـیطانی (کشـتن
جوانان سرزمین ایران و خوراندن مغز قربانیان به آ یدهـاک مـاردو ) و آزادی ایشـان از
بند حکمرانی مدینه فاسـقه ابلـیس ،شـکوه و شـوکت ایـران زمـین را از ضـحاک بیوَراسـب
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بازپس گرفته است؛ از اینرو برپایی چنین جشن پیروزی و ظفرمندی بر دشمن ایران زمـین،
به عنوان عید مهرگان و جشن چیرگی فریدون ملک قلمداد گردیده است .ابوریحان بیرونی
در جاجای کتابهای خود آثار الباقیه ،التفهیم و القانون مسعودی به این نکته صحه گ اشـته
و مواردی را یکر نموده است ،به عنوان مثال« :نیز گفتهاند در این روز فرشتگان براى یـارى
فریدون آمدند و در خانههاى پادشاهان اینطور در این ماه رسم شـده کـه در صـحن خانـه،
مرد دالورى هنگام طلوع آفتاب مىایستد و به آوازى بلند مىگویـد« :اى فرشـتگان بـه دنیـا
پایین آیید و شیاطین و اشرار را قلع و قمع کنید و از دنیا آنان را دفع نمایید» و مىگوینـد در
این روز خداوند زمین را گسترانید و کالبدها را براى آنانکه محل اروام باشد ،آفریـد و در
ساعتى از این روز بود که خداوند ماه را که کرهاى سیاه و بىفروغ بود ،بها و جال بخشـید و
بدین سبب گفتهاند که ماه در مهرگان از آفتاب برتر است و فرخنـدهتـرین سـاعات آن مـاه
است»( .ابوریحان بیرونى،1386 ،ز ،1ص ) 338
«مهرگان ،شانزدهم روز است از مهر ماه و نام

مهر و اندرین روز افریدون ظفـر یافـت

بر بیوراسب جادو آنک معروف است به ضحاک و به کوه دماونـد بازداشـت و روزهـا کـه
سپس مهرگان است همه جشناند»( .همان ،1362 ،ص )254
اثر « کیان خرة» ،پرتو و لمعه سارى ،معطى تأیید در نیکبخت سـاختن و فرهمنـد نمـودن
صاحب خوی

و روشنایی بخشیدن نفس و تحکیم قوت روم و کالبد بهتوسط امور لطیـف

و میل و عشق نفو

مردم بدو و عزیز گشتن نزد اقوام و ملـل بـهسـان خداونـد نیرنـگ و از

صاحبان طلسمات ،ملک افریدون است .به تعبیر شیخ اشرا ،سهروردی کسـی کـه« :حکـم
حقّ بهجا آورد بهقدر طاقت خـوی

و ظفـر یافـت

کرد بهعدل و حقّ قد

و تعظیم نامو

بدان که از روم القد

متکلّم گشت و بدو متّصل ،و طریق مثال و تجرید و غایت سـعادت

را دریافت ،آنچه قاصدان راه یابند و بدارند از عالم علوى ،چون کـه نفـس روشـن و قـوى
گشت (از شعاع انوار حقّ تعـالى بـهسـلطنتى کیـانى بـر نـوع) خـوی

حکـم کـرد و مسـلّط

بهقدرت و نصرت و تأیید بر عدو (خود ضحاک) ،صاحب دو عالمت خبیث و او را هالک
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کرد به امر حقّ تعالى و وردگان را باز پس بستد و سایه عدل را بگسترانید بر جملـه معمـوره
و از علوم بهرهمند شد بی

از آن که بسیاران دریـن عصـرها برابـر او نبودنـد و علـم را نشـر

کرد و عدل بگسترانید و شرّ را قهر کرد و فرمان او روان گشـت و زمـین را قسـمت کـرد و
ملک دراز در خاندان رها کرد ،جزا از حقّ تعالى و در عصر او نشـو نبـات و حیـوان تمـام و
کامل شد»( .سهروردی ،1375 ،ز ،3ص )184-188
برپایی جشن و عید مهرگان یادگار فریدون و به یاد پیروزى ،چیرگی و یاری فرشـتگان
آسمانی بر ضحاک (ا ىدهاک سـتمگر) ،پادشـاه بابـل اسـت کـه در اوسـتا ،بـه صـورت
حیوانى خطرناک ،نیرومند و اهریمنى معرفى شده که داراى سه پوزه ،سه سر ،و ش

چشم

است و مایه آسیب آدمیان مىباشد.
«و أما المهردان ففیه زعموا ظفر افریدون بنیوراسب المعروف بالضحاك و أسره و حبسه

فی دبل یباوند»( .ابو ریحان بیرونى ،،1422 ،ز ،1ص )268به تعبیری دیگر «بنابر شـاهنامه
ضحاک هزار سال پادشاهى کرد .گویند به اغواى ابلـیس ،پـدر پرهیزکـار خـود را بکشـت.
ابلیس بعدان به صورت جوانى خـوبروى درآمـد و آشـپز ضـحاک شـد و هـر روز بهتـرین
غ اها را به او مىخورانید .روزى دو کتف ضحاک را بوسید و بعد ناپدید شد .بالفاصـله دو
مار از کتفهاى ضحاک برآمده ،به آزار او برخاستند .ابلیس ،بار دیگر به صورت پزشـکى
نمایان شد و دستور داد تا مغز سر دو جوان را به ماران بخورانند .ضمنان اضافه کـرد کـه ایـن
دستور باید همه روزه اجرا شود .منظور وى برافکندن نسل آدمیان از جهان بود»( .جکسـون،
 ،1369ص )319
فَرّه ایزدی فریدون
در اوستا معموالن از دو «فرّ» ایرانی و کیانی ،یاد میشود« :اَیـریَنِم خَـورِن» ( فـرّ ِایرانـی) و
«کَوَئِنِم خَورِن» ( فَرّ ِکیانی) .فَرّ ِایرانی از ستور برخوردار ،خوب رمه ،توانگر و فَرّهمند است.
خِرَد نیک آفریده و دارایی خوب فراهم شده ،میبخشد .آز را در هـم مـیشـکند و دشـمن
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(انیران) را فرو میکوبد .فَرّ ایرانی اهـریمن و دیـوان کـارگزار و دسـتیار او و سـرزمینهـای
انیران را شکست میدهـد( .اشـتاد یشـت ،بنـد1و )2فَـرّ ِکیـانی بهـرة نـاموران و شـهریاران و
اَشَوَنان میشود و از پرتو آن به رستگاری و کامروایی میرسند .این فَرّ همیشه از آن ایرانیان
است و تا پدیدار شدنِ سوشـیانت و برپـایی رسـتاخیز ،روی از ایـران و ایرانیـان بـر نخواهـد
تافت( .زامیاد یشت ،کرده ( .»)1-15دوستخواه ،1382 ،ز  ،2ص )1118
همچنین وا ة اوستایی «ثرَئتَئونَه» که در حماسه و شاهکارهای تمدن ایرانی به شخصـیت
و نامورِ برخوردار از َفرّه ایزدی اطال ،میگردد ،نام «فریدون» اسـت .در ریشـهشناسـی وا ة
«فریدون» میتوان گفت که وا ه« :فریدون ،به روایـت متـون اوسـتایی همـان«ثرَئِتَـونَ» پسـر
«آثویَه» و در پهلوی «فرِدون» و در فارسی «آفریدون» ،و «افریدون» و «فریدون» نـام یکـی از
کهنترین چهرههای اساطیری در اوستا و دیگر متنهـای دینـی ایرانیـان و نیـز در شـاهنامه و
دیگر کتابهای فارسی و عربی پس از اسالم است»( .همان ،ص )1125
شیخ اشرا ،سهروردى مفهوم خره کیانی یا فـره ایـزدی را همـان مـرتبط شـدن بـا انـوار
معنوى محض دانسته که در نفس اسکان مىیابند و در این صورت ،نفس به«هیکلى نـورانى»
تبدیل مىشود .وی معتقد است که از میان پادشاهان ایران باستان« ،کیـومر »« ،فریـدون» و
«کیخسرو» به این فرّ کیانى مستظهر و از میـان بزرگـان تـاریخ «هـرمس» و از میـان حکمـاى
یونان ،حکیم الهى «افالطون» به این نور طامس یا «خرّه» مؤیّد بودهانـد .در سـنت و حکمـت
اشراقی سهروردی ،حکمای سرزمین پار  ،شهریارانی هسـتند روحـانی ،حکیمـانی دارنـده
نور جالل یزدانی ،اهورامزدا که بر قلب ها و روم هایشان تابیده شده و حامالن راستمن
درستکرداری هسـتند کـه بـرای عـدالت و پاسداشـت حـق و راسـتی ،تـال

و

و مجاهـدت

میورزند و با نیروهای اهریمنی در ستیز میباشند ،قدرت و هیمنه ستیز با توطئهها و فتنهها و
نیرنگ های اهریمنان را به یاری اهورامزدا در جانشان به یادگار دارند ،شـعله هـای نـورانی و
اخگر های قهر و غلبه و مراقبت نوری که میرا حکمـت الهـی اشـراقیان اسـت در جانهـای
فروزان و شیفته شان به ودیعت دارند.
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به اعتقاد سهروردی «پادشاهان فرهمنـد ایـران باسـتان کـه بهتـرین نمونـه آنـان ،شـاهان
بختیار ،فریدون کیخسرواند کـه روان آنـان خـود آتشـکدهاى اسـت»( .سـهروردی،1379 ،
ص)39-41
پیشینه اسطورهای و تاریخی:

در اسطورهشناسی ایرانی و هندی به روایت ،کتاب ریگ ودا و متون پهلـوی «فریـدون»
سلحشوری است که ا درهای غولآسا را از پای درمیآورد و موجد برکت و برخـورداری
برای اهل زمین میگردد( .رضـی ،1381 ،ز  ،2ص  )647-648شـهریاری اسـت پیروزمنـد
که از قدرت موهبت نور ایزدی و جالل یزدانی (فره کیانی) برخـوردار اسـت( .سـهروردی،
 ،1375ز  ،4ص  )91فره یا همان شهاب قدسی و روحانی که هاله درخشان فریدون نامیـده
میشود( .همان ،ز  ،1ص  )514بارقی است که کسوت هیبت و لبا

عـزت و اقتـدار را بـر

تن فریدون نموده است( .همان ،ز  3ص  )81به خاطر همـین روحیـه رزمجـویی و پیکـار و
سلحشوری فریدون در مقابل آ دیدهاک( ضحاک) و نیروهای اهریمنـی( شـر و شـیاطین)
در تفکر ایران زمین ،توسل و یاری خواستن از واسط الهی یعنی « فریدون» بـرای رهـایی از
چنگ نیروهایی اهریمنی مثل ماران سمی و عقرب(کهدم زهر آگین) ،نوعی پشتگرمی در
باورها و اعتقادتشان به شمار میرود.
خره کیانی به روایت اوستا در بخ

«زامیادیشت» بندهاى  14 -17با این مضامین آمده:

«فر کیانى نیرومند مـزدا آفریـده را مـى سـتاییم ،آن فـر بسـیار سـتودة زبردسـت ،پرهیزگـار،
کارگر ،چاالک را که برتر از دیگر آفریدگان است .فَرّى که از آن امشاسـپندان اسـت ،آن
شهریاران ،تنددیدگان ،بزرگواران ،بسیار توانایان ،دلیران ،اهورایى ،جاویـدان مقـد  -کـه
هر هفت هماندیشهاند ،هر هفت همگفتارند ،هر هفت هـمکردارنـد -آنـان را یـک اندیشـه،
یک گفتار و یـک کـردار اسـت و آنـان را یـک پـدر و یـک سـرور اسـت .او اسـت دادار
اهورمزدا .یکى از آنان به روان دیگران نگران است ،روانى که به اندیشـ نیـک اندیشـد ،بـه
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گفتار نیک اندیشد ،به کردار نیک اندیشد ،به گرزمان (بهشت) اندیشـد»( .ریشـلت،1383 ،
ص)211-211
به روایت هانس رایشِلت« ،فَرّ در وهل نخست از آنِ اهورَه مَزدا و اَمشاسـپندان و ایـزدان
است و مفهومِ سیاسیِ آن ،وابسـته بـه جنبـ دینـیا

در اوستاسـت .پـس از آن ،شـهریارانِ

دودمـانِ پیشـدادیان (کتــاب یشـتهــا ،آبـان یشــت :کـرده  ...)16فریــدون ،از آن بهـرهمنــد
میشوند»( .رایشِلت ،1383،ص  )421-422میتوان تاریخ و درونمای کهـنتـرین بنیادهـای
حماس ملی ایرانیان را در زامیادیشت (کیانیَشت اوستا) ،فره ایزدی و فـروغ الهـی فریـدون
(دوستخواه ،1382 ،ز  ،1ص 491؛ پورداود ،1377 ،ص  )194-195را مورد کاو

علمـی

و مطالعــات تحلیلــی قــرار داد .بــر پایــه همــین دادههــای علمــی و متــون ایرانــی (اوســتایی-
زرتشتی) ،فریدون فرخسرشت ،نماد پیکار با نمایندة اهـریمن (آ یدهـاک ـ ضـحّاک مـار
دو ) است که نام و شخصیت فریـدون را در باور و اعتقادات عامـه ایرانیان و حتی جامعـه
هنـدو ،بـه افسـون رهـاییبخـ

از بنــد مــاران و کــهدمهـا ،تمثـل و صـورت افسونگــری

بخشیـده است.
قدرت روحانی فریدون که همان برخورداری از فرّه ایزدی ـ نور جـالل یزدانـی ـ کیـان
خرّه اوستایی ،میباشد ،توسط همـان فـرّه ایـزدی اسـت کـه فریـدون نمـاد و سـمبل نیـروی
شگرف و افسون سحرانگیز و طلسم رهاییبخ

از موجودات مـویی و نیروهـای اهریمنـی

در باورهای تمدن ایران زمین ،قلمداد گردیده است.
در متون اسطورهشناسی ملتهـا و اقـوام و قبایـل جهـان ،پیکـار بـا نیروهـای اهریمنـی و
شکست موجودات اهریمنی که نماد و سمبل اهـریمن در ایـن جهـان همـان ا دهـا و مـاران
غول پیکر است ،توسط قهرمـان داسـتان ،امـری جـدا ناپـ یر مـیباشـد .در باورهـا و اعتقـاد
پیشینان ،خدایان و ارباب انواعِ عالم عناصرِ طبیعت ،حـافظ و نگاهدارنـدهِ نیروهـای طبیعـت
است ،به عبارتی آنان را از شرِ نیروهای بد و اهریمنی محافظت مینمود.
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نگاهی به اسطورهشناسی نشان میدهـد کـه «افسـانه هـای ا دهایـان ،بازتـاب تیـره و تـار
دیدارهای پی

از تاریخ آدمیان است با جانوران فو ،طبیعی و شریر روزگـار کهـن کـه در

مردابها و گل آبهها زندگی میکردند و تخم میگ اشتند ...در ادبیـات آسـیا و اروپـا نیـز
ا دها ،نقشی عمده و متنوع دارد ...ا دها در ادبیات ملل مختلف به معنی و نماد اقتدار ،هرز
و مرز ،ظلم ،استبداد ،خشکی و بیبارانی ،دشمنی حقیقت ،بـتپرسـتی ،جهـل و ...بـه کـار
رفته است ...در اساطیر قرون وسطی ،ا دها عنصری مهم و اصلی بود کـه خـدایان و آدمیـان
را به قهرمانیترین کارهایشان برمیانگیخت .وحشتی بود که میبایسـتی بـر آن فـائق آمـد و
این پیروزی ،پادا

و سزایی در خور داشت .ا دها به عنوان تجسدی از اصـل شـر ،همگـان

را میترساند»( .رستگار فسایی ،1379 ،ص )13-16
چرا که در اسطورهشناسی« ،اساطیر ،بیشتر با احساسات و عواطف بشری سروکار دارنـد
و اموری معقول و مستدل نیستند ...اساطیر معموالن در ادبیات گفتـاری پیـدا شـده و نسـل در
نسل ،سینه به سینه منتقـل گردیـده و سـرانجام بـه خامـ مـورخین ،کهنـه و یـا ادبیـات دوره
کتابت ،به صورت مکتوب در آمدهاند ،در دورة پی
بین

از کتابت ،معتقدین بـه اسـاطیر دارای

اساطیری بودهاند»( .ناظرزاده کرمانی ،1368 ،ز  ،1ص )46-47
در مقابل این موجودات اهریمنی ،در بـاور مردمـان عصـر اسـاطیری ،توسـل بـه قـدرت

نیروهای ماورایی ،داشتن طلسم و افسون محافظتبخ
شیطانی ،نمایانگر اعتقاد و باورهای ابتدایی بوده و نگـر

در مقابل نیروهای شر و موجـودات
سـطح فکـر نیاکـان و پیشـینیان را

مشخک میکند.
سحر و افسون برای محافظـت از نیروهـای اهریمنـی (مـار ،ا دهـا ،عقـرب) ،بـه عبـارتی
طلسمنویسان و افسونگران ،به روایت متون معتبر تاریخی من جمله :زین األخبار (گردیـزى،
 ،1363ص )616؛ البــدء و التــاریخ (مقدســی ،1374 ،ز  ،1ص 511-515؛ ز  ،2ص )667؛

مقدمه ابن خلدون (ابن خلدون ،1375 ،ز  ،2ص )1143-1161؛ مجمل التواریخ و القصک
(ابن شادی ،1318 ،ص)131،191؛ حسن التقاسیم فـى معـرفاة األقـالیم (مقدسـى1991 ،م،
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ص)186؛ البلدان (ابن الفقیه1996 ،م ،ص )162؛ مروز ال هب و معادن الجوهر (مسـعودی،
 ،1374ز  ،1ص 349-358؛ ز  ،2ص )654؛ المنــتظم فــى تــاریخ األمــم و الملــوک (ابــن
جوزی1992 ،م ،ز  ،2ص82؛ ز  ،13ص )389؛ تاریخ یعقـوبى (یعقـوبى ،1371 ،ز  ،1ص
)172-179؛ تــاریخ گزیــده (مســتوفى قزوینــى ،1364 ،ص  )81-92و غیــره ،نشــان دهنــدة
رازگشایی ازکاربرد افسون و طلسم در فرهنگها و تاریخ ملل است.
افسون شاه افریدون
به روایت نوشته های دانشمند بزر

جهان اسالم ،ابوریحـان محمّـد بـن احمـد بیرونـی،

درکتابهای القانون مسعودی ،التفهیم االَوائل الصناعة التنجـیم و آثـار البـاقیاة عـن القـرون
الخالیة ،نوشتن افسون شاه افریدون بر روی کاغ ها و رقعهها برای محافظت از گزنـد مـاران
و عقرب ها ،ریشه در تاریخ تمدن ایرانی داشـته و فریـدون ،خداونـدگار نیرنـگ ،بـه نـوعی
واضع این افسون میباشد.
دانستن رموز و اسرار علوم خفیه و آگاهی از راز و رمـز ادعیـه مقـد

و سـخن سـحر و

افسون برای ملک افریدون ،خداوندگار نیرنگ ،نشـان دهنـده قـدرت و معجـزه اهـورایی و
افســونگری افریــدون اســت کــه در بخ ـ

آبــان یشــت کتــاب اوســتا ،از درگــاه ایزدبــانو

(اَرِدویســورَاَناهی تَــه )aredvisura-anahita -بــه او پنــاه بــرده و از وی اســتمداد و یــاری
خواسته است.
«منظور از نیرنگ ،ادعیه ،ایکار و افسون هایی است که یا موجب بروز سـحر و جـادوی
سیاه و زیان آور برای دیگران میشود ،یـا موجـب باطـل شـدن سـحر و جـادو مـیگـردد و
نیرنگ هایی که بر ضد بیماری ها و دردهاست .یا نیرنگ هایی که موجب دفع آفاتِ نباتی و
گیاهی ،بیماریهای دامی و فرزند زایی و  ...میشود .بسیاری از این گونه نیرنگها منسـوب
به فریدون است و زرتشتیان بسیار به آنها توجه داشتهاند ...افسون و نیرنـگ نـوعی درمـان و
مسایل درمانگری با گیاهان دارویی بوده که همراه بـا نیرنـگ یـا ادعیـه و تـالوت آن بـوده
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است .فردوسی نیز اشاره کرده است که فریدون افسونگری ،میدانست و با افسون ،بنـدها را
میگشود و ضمن ابیاتی اشـاره بـه الهـام یـافتن وی کـرده اسـت از سـوی خداونـد ،توسـط
سرو »( .رضی ،1379 ،ص )419-421
ابوریحان بیرونی در کتاب اآلثاار الباقیاة عان القارون الخالیاة در نوشـتن افسـون شـاه
افریدون در جشن اسفندارم مینویسد« :اسفندارم ماه روز پنجم آن روز اسفندارم اسـت
و براى اتفا ،دو نام آن را چنین نامیدهاند و معناى آن عقل و حلـم اسـت اسـفندارم فرشـته
موکل به زمین است و نیز بر زنهاى درستکار ،عفیـف ،شوهردوسـت و خیرخـواه موکـل
است و در زمان گ شته این ماه بهویهه این روز عید زنان بوده و در این عیـد مـردان بـهزنـان
بخش

مىنمودند و هنوز این رسم در اصفهان و رى و دیگـر بلـدان پهلـه بـاقى مانـده و بـه

فارسى مردگیران میگویند و در ایـن روز افسـون مـىنویسـند و عـوام مـویز را بـا دانـه انـار
مىکوبند و مىگویند تریاقى(پادزهری) خواهد شد که از زیان گزیدن کهدمها دفع مىکند
و از آغاز سپیدهدم تا طلوع آفتاب این رقعه (افسون) را بر کاغ هاى چهارگو

مىنویسـند

و آن افسون این است»( .بیرونی ،1386،ز ،1ص « )355بسم اللّه الرّحمن الرّحیم ،اسفندارم
مـاه و اسـفندارم روز ،بسـتم دم و زهـر و زفـر و زیــر و زبـر(رم و زهـر و زفـر زیـر و روبــر
ارخرستوران -ضبط با تصحیح از متن پهلوى) ،از همه خرفستران ،به نام یزدان و به نـام جـم
و افریدون ،بسم اللّه به آدم و حوّاء ،حسبى اللّه وحده و کفى»( .همـان ،1381 ،ص  )285بـه
روایت صاحب کتاب التفهیم الوایل فناعة التنجیم نوشـتن ایـن رقعـههـا بـرای محافظـت از
گزند مار و کهدم(عقرب) ،از رسم های پارسیان نیسـت؛ بلکـه جـزو اعتقـادات جدیـد عامـه
میباشد( .همان ،1362 ،ص )259-261
همین مطلب را در همین کتاب در روایتی دیگر یکر میکند و آن اینکه نبشتن رقعـههـا
برای محافظت از گزند کهدمها و ماران نوشته مرسوم زمان خود اوست که آثار اسـالمى در
مراسم ایرانیان تأثیر کرده است« :از رسمهاى پارسیان نیست ،ولکن عامیان نـو آوردنـد و بـه
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شب این روز بر کاغ ها نبیسند (بنویسند) و بر در خانهها بندند ،تا اندرو گزنده انـدر نیایـد».
(همان ،1363 ،ص)261

حسن بن محمـد نظـاماالعـرز نیشـابوری م  728هــ  ، .در کتـاب کشـف حقـایق زیـج
ایلخانى على بن محمد قوشچى معروف به مالعلى م  879هـ  ، .در کتـاب شـرم زیـج الـغ
بیگ (شرم زیج سلطانى)؛ مظفر بن محمد قاسم گنابادى م  ، 1131در کتاب شـرم بیسـت
باب نام در معرفت تقویم تام و همینطور کتاب تسویة التعلیم فى معرفة التقاویم را فـتحاللّـه
بن محمدرضا الحسینى المرعشى متوفای قرن سیزدهم قمری ،از جمله آثاری هسـتند کـه بـه
افسون افریدون ،مطابق با آثار و رسائل ابوریحان بیرونی پرداختهاند .به عنوان نمونه در نسـخ
خطی شرم زیج الغ بیـگ -یـا همـان کتـاب شـرم زیـج سـلطانى تـألیف :علـى بـن محمـد
قوشچى ،م ( 879هجری قمری) به شماره بازیابى ،6375 /1 :کتابخانه ،مـوزه و مرکـز اسـناد
مجلس شوراى اسالمى ،آمده است که« :و اما نوشتن رقعه کهدم :جمعى گویند کـه ایـن نـه
از رسمهاى پارسیان است ...و قومى از اصحاب نیرنجات هم از پارسـیان چنـین گوینـد کـه
افریدون در این روزها طلسمها فرمودى و سموم و حیوانات بستى ،...درسـت شـده اسـت از
علماى بزر

که این رقعه بنوشتن در این روز ،طلسمى است کـه افریـدون سـاخته اسـت و

دلیل بر این آن است که تازیان در این رقعه نویسند :سالم على نـوم فـى العـالمین و جمعـى
افریدون را نوم خوانند و پارسیان در رقعه نویسند به نام این دو نام هو افریدون»( .قوشـچی،
بی تا ،ص )37-38
نوشتن رقع کهدم یا همان افسون افریدون ،در روزی که این مراسم با نیرنـگ و افسـون
برای دور کردن جانوران زیانکار و گزنده برگزار میگردد( .رضی ،1381،ص  )688چنـین
نیرنــگ و افســونهــایی میــان زرتشــتیان بســیار رایــج و مــورد اعتقــاد بــود ...یکــی از مــورد
توجهترین این افسون ها ،منسوب به فریدون با عنوان افسون شـاه افریـدون اسـت بـرای دفـع
بیماری و آفات ،که تنها ما به یکر جملهای از آن اکتفـا مـیکنـیم« :ای بیمـاری و درد ،بـرو
چنان که ابر از آسمان برفت .غبار و باد از سر چشم فالن بن فالن ( نام بیمار یاد میشـد) بـه
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نام ایزد ،به فرمان ایزد ،به نام نیک فریدون ...اگر از چو در آمدی از راسـت بـرو .بـی

از

این گزند ماکن .افسون شـاه فریـدون سـودمندی دارد و برومنـدی دارد ،»...همـ ایـن گونـه
باورها به موجب یکی از بخ های اوستا که میان بهدینان زرتشتی بسیار مقد

بوده اسـت،

موسوم به «وندیداد» ،یعنی قانون ضد دیو آمده است ( .رضی ،1381 ،ص)689-691
به عبارت کلی «در اوستا مبنایی برای اشارات تاریخ طبری و تاریخ بلعمی موجود است،
چون فرَوَهرَ

از برای دوری از بیماریها و رفع گز ِ مار سـتوده شـده اسـت و بـه همـین

جهت این معنی کـه فریـدون نخسـتین سـازندة پـادزهر اسـت و از طـب آگـاهی داشـته ،در
روایات بعدی اوستا (یشت سیزدهم ،بند )131منعکس شده است»( .همان ،1381 ،ز  ،2ص
)655

آرتور کریستنسن هم به روایت اوستا و نوشته های ابوریحان بیرونـی در کتـاب ایـران در
زمان ساسانیان افسون محافظت از خزندگان و گزندگان را در روز اسپندارم یکر میکند».
(کریستنسن ،1378 ،ص )129
افسون فریدون و عقرب نگزیدن در زنجان از قول ابوالفرز زنجانی به روایت ابوریحـان
بیرونی در کتاب آثار الباقیه خود مؤید کـاربرد و اسـتعمال ایـن افسـونهـا در منطقـ خـوره
جبال( -ناحیه کوهستانی ،عرا ،عجم ،بالد پهلویین ،اقلیم چهارم) داشته است که شـهرهایی
از جمله ساـهرَوَرد (مسـقط الـرّا

و مـوطن شـیخ شـهابالـدین یحیـی سـهرودی) را شـامل

میشود .تحقیقات میدانی و یافتههای باستانشناسی از روی آثـار و نقـو

روی سـفال هـا و

اشیاء تاریخی(در حفاریهای سودجویان) نشان میدهد که وجود بقایای فرهنـگ حکمـت
خسروانی و آثارهایی از تمدن ایران زمین در این شهر ،به خوبی گویـایی ایـن مطلـب اسـت
که «تمدن فرهنگی ایـران زرتشـتی در سـهرورد ،تـا دورانهـای متـأخر مثـل دوران زندیـه».
(شـهمردان ،1361،ص  )371برقــرار بــود ،ایــن مـی توانــد رســوم و آداب ایــران زرتشــتی و
فرهنگ اسالمی را در سهرورد نمایان سازد ،با این وجود ،جریان پویای فرهنـگ ایرانـی در
فرهنگ تعالی اسالم ،در سهرورد ،امری اسـت کـه شـیخ اشـرا ،سـهروردی در قـرن ششـم

111

(549-587هـ  ،)،.در جاجای آثار
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از جمله کتاب الوام العمـادیاة ( سـهروردی،1375 ،

ز ،4ص )91-93؛ پرتو نامه (همان ،ز ،3ص )81؛ المشارع و المطارحات (همان ،ز  ،1ص
)514؛ صفیر سیمرغ (همان ،ز  ،3ص  )321-323به کلم فرَّه ایزدی فریـدون و افسـون آن
اشارهای کرده است.
در شهر سهرورد در مراسم عید نوروز ،آئین باستانی که با شادیها و جشنهای باشـکوه
آراســته مــیگــردد و نویــد بهــروزی و فرخنــدگی را مــیدهــد ،در مراســم عیــد نــوروز
شهرسهرورد ،مردمان در ساعات مخصوص که مشغول انجام اعمال و دعاها و شرایط تعیـین
شده در متن آداب اسالمی آن می باشند ،نوشتن عبارت باستانی(بـه نـام ایـزد -بـه نـام بینـوا
فریدون) با آب زعفران بر روی رقعهها و نوارهای کاغ ی ،نشان دهنـده ،تلفیقـی از ادبیـات
فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسالمی است.
کلم ایزد و فریدون فرخسرشت از ادبیات پر معنا و قابل تأمل در متـون زرتشـتی اسـت
که میتواند مفاهیم باارزشی را مشخک و روشن نماید ،که چگونه این کلمـه در بـین عامـه
عقالء و خصوصان اهالی شـهر سـهرورد تـا همـین اواخـر (یعنـی تـا سـالهـای  1378هجـری
شمسی) در مراسمات تحویل سال به نوعی مرسوم بود و شـرکتکننـدگان بـر خـود وظیفـه
میداشتند که از این کلمات افسـونبخـ

کـه بـه نـوعی آنهـا را در ایـن سـال از امـراض و

بیماریها ،توطئهها ،نیرنگها و حیلهها ،نجات میبخشـد ،بـه همـراه بسـتههـای آمـاده شـده
مختصر میوه ،نقل و شیرینی و کشم  ،برای خانواده خود ،بردارند و جالـب اینکـه مردمـان
سهرورد امروزه بر مبنای کتاب اخیارات -اختیارات در سعد و نحـس و احکـام ایـام عالمـه
محمد باقر مجلسی ،تعوی و افسون فریدون را در ساعت سعد عید نوروز مـینویسـند ،عـین
عبــارت مجلســی در کتــاب اخیــارات بــدین قــرار اســت« :در کتــب معتبــری دیــدم کــه
پارســیان(فارســیان) در روز خمســه مســترقه ،ایــن را مــی نویســند ،بــرای دفــع زهــر هرگونــه
گزندگان و جانوران و در نزد ایشان اعتبار عظیم دارد ،به تجربـه رسـیده اسـت کـه بـا خـود

فرّه ایزدی افریدون خداوندگار نیرنگ و جشن بازگشت فرَوَهَران...

119

نگاه باید داشت «بهنام ایزد ،بهنام بینوا فریدون» که ترجمه سالم علی نوم فی العالمین اسـت
و فارسیان فریدون را نوم علیهالسالم میدانند و اهلل علم»( .مجلسی ،بیتا ،ص )78
جشن بازگشت فَروَهَران در آیین خسروانی ایران
جشن نزول فرَوَهَرها در ادبیات و فرهنگ مزدیسنی همان «جشن فروردگـان» اسـت کـه
برای سوگواری نیاکان و درگ شتگان برگـزار مـیگـردد« .بـه موجـب روایـات زرتشـتیان،
آفرین

در ش

هنگام سـال انجـام یافـت .ششـمین مرحلـ آفـرین  ،خلقـت انسـان بـود،

موجب این خلقت چنان است که خداوند در آغاز ،جهانی مینوی یا فرَوَهری و مِثالی آفرید
که قالب و شکل مثالی و مینوی؛ یعنی غیرمادی هم نباتـات و جمـادات و جانـداران در آن
جهان سه هزار سال با سکون به سر بردند؛ اما در زمین اهریمن مأوا داشـت و زشـتی و بـدی
میکرد .اهورامزدا به فرَوَشیان فرمود هرگاه بخواهند میتواننـد از قالـب مینـوی و مثـالی بـه
درآمده و توسط وی به شکل و قالب مـادی در روی زمـین ظـاهر شـده و بـا بـدی و زشـتی
پیکار کنند تا از بـیخ و بـن برانداختـه شـود ،فروهرهـا قبـول کردنـد .پـس در ششـمین گـاه
آفرین  ،یعنی گاهنَبار همَسپتمَدَم به خواست خداوند بر زمین فرود آمدند و شـکل و قالـب
اَستومَند و مادی یافتند .این نزول و تشّکل ،در پنج روز پایان سال انجام یافت .آنگاه بنابراین
روایت در استورة آفرین  ،بعدها مردم ،این ایام را به نام جشن فرَوَهـر ،جشـن سـاختند کـه
فرَوَهرهای درگ شتگان هـر سـال میـان خـان و مـان خـود نـزول مـیکننـد تـا از خوشـی و
شادمانی ،راستی و درستی ،دینداری و پهلوانی ،خیر و برکت ،ثروت و شوکتِ بازمانـدگان
خود شادی کنند و آنان را تقدیس نمایند .بازمانـدگان ،خانـه و کاشـانه را پـاکیزه و نظیـف
میکردند .نقل ،نبات ،شیرینی و سبزه و انواع خوراکی و نوشاکها در اتـا ،بـر سـفره و بـر
بام می نهادند .دشمنی و بدخواهی را به دوستی تبدیل میکردنـد .همگـان از هـم خشـنودی
می طلبیدند تا فرَوَهر و روانان شادمان شوند و برایشان دعـای خیـر کننـد و یاریشـان دهنـد».
(رضی ،1394 ،ص )144-145
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هم چنین «به موجب روایات در این ایام به وسیل خداوند ،انسـان آفریـده شـد .فروهـران
جویانند که چه کسانی آنان را خواهند ستود ،چگونه سرود سـتای

بـه افتخارشـان خوانـده

خواهد شـد ،چـه کسـانی در راه آنـان بـه خیـرات مـی پردازنـد و نوشـیدنی هـای مقـد

و

خوراک های ل ی و پوشاک به بینوایان خواهند بخشود ،کسانی که در راه انجام این اعمـال
کوشا باشند فروهران را خوشنود خواهنـد سـاخت و پشـتیبانیشـان را جلـب خواهنـد کـرد.
آنگاه است که فروهران از برای این کسان آفرین خوانی (دعا) میکنند کـه :خانـههاشـان از
شمار فـراوان سـتوران پاـر بـاد ،مـردان دالور در خانـههاشـان فـراوان باـود ،اسـبان تیزتـک و
گردونههای استوار برایشان مهیا باشـد ،در میانشـان مـردان سـخنور و پارسـا فـراوان باشـد و
ثروت و شکوه و حشمتشان زیاده شود»( .همان ،ص )135
استمداد طلبی و یاری خواهی در مصائب و سـختیهـا ،ناخوشـیهـا و بـیم و هـرا  ،در
آیین خسروانی زرتشتیان با فَروَهَر بزرگان انجام میپ یرد؛ یعنی فَروَهَر هر یک از بزرگان و
نامداران برای رفع بالی مخصوصی با آداب و رسـوم خـاص خـود خوانـده مـیشـود ،مثـل
فَروَهَر فریدون ،برای رفـع فقـر و خشکسـالی مـورد سـتای

و ثنـاگویی واقـع مـیشـود .در

تعبیری دیگر از فَروَهَرهایشان خواستار شادی ،شکوه و تندرسـتی هسـتند .بـه نـوعی فَروَهَـر
نیاکان برای همراهی زمینیان از شر بالیا و مصائب از جایگاه مینوییشان برخاستهاند.
تبارشناسی اسطورهای:

عصر اسطورهها عصری است که خیال و احساسات شاعران و مردمـان در آن بـر جانـب
ایده های عقل و استدالالت منطقی میچربد و «انسان عصر کهن به تاریخی قدسی ،مینوی و
به زمانی دایرهای ،تکرار پ یر و تجدیدشدنی باور داشت که هر سال نو مـیگشـت .در نـزد
آنان ،جهان هر سال از نو آفریده میشد .این نگر
نوروز در واقع ،نوعی جشن آفرین
 ،1377ص )15

را در آیین نوروزی مـا مـیتـوان دیـد.

و باززایی جهان در آغاز سـال اسـت»( .اسـماعیلپـور،
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در آموزه های ادبیات اساطیری در پاسداشت و تکریم روم اموات و روان درگ شـتگان
و اعتقاد به نزول فروهرها و بازگشت روان ها ،در اعتقادات مردمان عصر اسطوره هـا ،افـزون
بر جنبه و «انگیزه اساطیری ،از انگیزه ملـی»( .راسـل هینلـز ،1383 ،ص  ) 473هـم دارا بـود،
طوریکه جشن شکوه و شوکت نوروز را به شهریار و قهرمانان ملی ایران ،یعنی بـه جمشـید
پادشاه کیانی منسوب مینمودند.
«در نزد باورمند اسطوره،آفرین

کیهان ساالنه تجدید مـیشـود ...فَرَوشـی ها(فَرَوهرهـا)

در واقع همان اروام مردگاناند که در آغـاز مـاه فـرودین بـر پشـت بـام خانـههـا بـه پـرواز
درمیآیند ،چون در این هنگام ،سد میـان مـر
آفرین

و زنـدگی مـیشـکند .تکـرار نمـادین امـر

و نو شدگی در ایام نوروز را در سبزه سبزکردن بر ظرفهای سفالین و ب رپاشی به

هنگام بهار میتوان دید ...؛ اما باید دانست که خود ،جریان نمو و روی

گیاهـان نیـز جنبـ

نمادین یافته و به گون بخشی از نمادپردازی نـو شـدگی ادواری طبیعـت و انسـان در آمـده
است»( .اسماعیلپور ،1377 ،ص  )26پرده برداشتن از روی واقعیـت و «تغییـر شـکل تخیـل
قومی ،تشریح نمـادین نیازهـای رف روانـی در منـابع باسـتانی»( .همـان ،1388 ،ص  )11و
مفاهیمی همچون «هویت ازلی ،خاطرة ازلی و حافظه مینویی» (پیرحیـاتی ،1385 ،ص )113
در اساطیر به عنوان جوهر حیـاتی و هویـت انسـانی کـه سـپیده دم و صـبح ازلـی را آشـکار
میکند ،حقیقتی ماندگار بوده که فروهر و روان آدمی با آن به سمت تکاپوی کمال و سـیر
بالندگی عالم روم و مینویی ،رهسپار اسـت .چراکـه «اسـطورهای کـه متضـمن بـاور داشـتن
بیمرگی (نامیرایی) و جوانی جاودان و زندگانی پس از مر

است ...ریشه در غریزیترین

و هیجــانیتــرین واکــن هــا در برابــر شــگرفتــرین و وســوا انگیزتــرین تصــورات دارد».
(استرو  ،1377 ،ص 171؛ رضایی ،1383 ،ص )178
ریشه شناسی تاریخی:

نوروز که صورت نمادین نوزایی و تطهیر است ،به تعبیری می توان بیان نمود که« :جشن
تجدید سال و سال نو ،اروام درگ شتگان میان خان و مان خـود مـیآینـد ،آنگـاه پـس از
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اقامت چند روزه ،طی مراسمی از سـوی بازمانـدگان -تـا سـرحدات و مرزهـای دهکـده و
سرزمین های وابسته بدرقه میشوند و در واقع بازماندگان ،بیرونشان میکنند .به گونهای کـه
در مراسم جشن نوروز که روزگار فرود آمدن اروام به میان خان و مان خودشان بـه وسـیل
بازماندگان در روز نوزدهم فروردین (= فرودا

 )Frudogتا گورستان بدرقـه مـیشـوند و

درگورستان مراسمی برپا میشود»( .رضی ،1384 ،ص )25
به روایت کتاب البدء و التاریخ مطهر بن طاهر مقدسـی کـه در ییـل مـ هب مجـو

و

شرایع آن مینویسد« :مجوسـان(زرتشـتیان) نـوروز و مهرگـان و ایـام فروردگـان را بـزر
میشمارند و معتقدند که در ایام فروردگان ،اروام مردگان به خانه هایشان باز مـیگردنـد و
در این ایام ،خانه ها را پاکیزه میکنند و فر ها را میگسترند و طعامهـایی مـیسـازند و بـر
آنند که اروام مردگان را از بوی و همچنین روشنایی آنها بهرهای است»( .مقدسـی،1351 ،
ز  ،4ص )22
آنگونه که از روایتهای کتاب اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة سال کبیسـه یـا خمسـه
مسـترقه(پنجـه مسـترقه) ( ابوریحـان بیرونـی ،1381 ،ص  )41و القـانون المسـعودی (همــان،
2112م ،ز  ،1ص )171و التفهیم االَوائل فاناعة التنجایم (همـان ،1367 ،ص  )221-222و

کتاب سد در نثر و سد در بنـده

(رضـی ،1381،ص  )221برمـیآیـد ،نـزول فروهـران و

بازگشتشان به خانه ،امری واقعی و با اعتقادات مردمان این رده از باورهـا ،پیوسـت و گـره
خورده است.
دانشمندان ایرانی و پهوهندگان شرقی و غربی هم در این باره ،من جمله ویلهلـم گیگـر،
والتر هینتس ،فردریک ویندشـمن در کتـاب زرتشـت در گاثاهـا ،عرفـان ،حکمـت عملـی،

فلسفه و جهان شناسی (گیگر ،1382 ،ص )248؛ آرتور کریستنسن در کتاب ایران در زمـان
ساسانیان (کریستنسن ،1378 ،ص )124؛ عبا قدیانی در کتاب تاریخ کامل ایران زمین ،از
پادشاهان افسانهای تا پایان دوره پهلوی (قدیانی ،1387 ،ص  )991-991بر مبنـای اسـتناد بـه
بخ

«یشـتهـا» از مجموعـه کتـاب اوسـتا ،بـاور دارنـد کـه اروام درگ شـتگان و فروهـر
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مؤمنان ،در جشن فروردینگان ،از اهل خانه تقاضای صدقه و قربانی داشـته ،منتظـر احسـان و
بخش

صاحبان خانهانـد ،چراکـه بـه نـوعی در ایـن ایـام 11( ،روزه -از  26اسـفندماه تـا 5
و زنـدگی ،آغـاز مـیگـردد و فروهـران از بنـد

فروردین ماه) شکست مرز زمان ،بین مر

زمان فاصلهها ،رهایی یافته و با کمال خوشرویی و شادمانی به خانهها و کاشانههای خـود بـر
میگردند.
نگرش ریشهشناختی مذهبی:

بر مبنای شریعت متون عبری(اسرائیلی) و مسیحی من جمله کتـاب مقـد عهـد عتیـق-
عهد جدید؛ کتاب تفسیر تورات (تلمود)؛ عرفـان یهـود (قبـاال ـ کابـاال)؛ آپوکریفـای عهـد
عتیــق (کتــابهــای قــانونی ثــانی)؛ ادبیــات و متــون گنوســی؛ کتــابهــای م ـ هبی هنــدو
(اوپانیشادها ،بهاگاوادگیتا ،ریگ ودا)؛ متون گاهانی و اوستایی و متون پهلوی (دینکـرد) تـا
کتابهای اردویراف نامه (ارداویرازنامه) و تفاسیر و توضیحات مختلف از بندهای مجموعه
کتاب اوستا ،تا آموزه های تعالی بخـ

قـرآن و گـزاره هـای اخالقـی و حکمـی معصـومین

علیهم السالم ،رشته مطالعات و بارد تحقیقات را در اینگونـه مراسـمات آئینـی ،تشـریح مـی
نمایند ،نشانگر تعمق و رفای باور دینی معتقدان و باورمندان را در برگزارکنندگان مناسک
و شعائر م هبی نمایان و آشکار میسازد.
به عبارتی ،تکـریم ویـهه و حرمـت پاسداشـت روان (اروام نیاکـان و درگ شـتگان) بـر
مبنای متون اوستایی ،بخ

یشت ها در کرده سیزدهم آمده اسـت کـه« :فَرَوَشـیهـای نیـکِ

توانایِ پاکِ اَشَوَنان را مـیسـتاییم کـه هنگـام «هَمَسـپتمَدم -عـالم بـرزخ)» از آرامگـاههـای
خوی

به بیرون شتابند و ده شب پیاپی آگاهی یافتن را در این جا به سر برند:

«کدامین کس ما را بستاید کدامین کـس سـرود سـتای

مـا را بخوانـد و مـا را خشـنود

کند کدامین کس ما را با دستِ بخشندگی ،با شـیر و پوشـاک و بـا نیازهـایی کـه بخشـ
آنها ،بخشنده را به ده ِ اَشَه تواند رساند ،پ یرا شوند نام کدام یـک از مـا را بسـتاید بـه
کدام یک از ما این نیازها را پیشک

کند تا او را خوراک نکاستنی جاودانی بخشند کسـی
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که آنان را با دستِ بخشندگی ،با شیر و پوشاک و با نیازهایی که بخشـ

آنهـا ،بخشـنده را

به ده ِ اَشَه تواند رساند ،بستاید ،فَرَوَشی های نیکِ توانـایِ پـاکِ اَشَـوَنان -اگـر رنجیـده و
آزرده و ناخشنود نباشند -او را خواستار شوند :این خانه از انبوه سـتوران و مـردان بهـرهمنـد
باد! این خانه از اسبِ تیزتک و گردون استوار بهرهور باد! این خانـه از مـردِ پایـدارِ انجمنـی
برخوردار باد! مردی که هماره ما را با دستِ بخشـندگی ،بـا شـیر و پوشـاک و بـا نیازهـایی
میستاید که بخش

آنها ،بخشنده را به ده ِ اَشَه توانـد رسـاند»( .دوسـتخواه ،1382 ،ز،1

ص )416
فروهرهای بازگشت کرده به خانهها ،اساسان با بنیـاد دیـن شـناختی ایـران زرتشـتی چنـان
آمیخته گردیده ،طوریکه در میان گاهنبارهـا و گـاه شـماریهـا( .رضـایی ،1388 ،ص 71؛
عبداللهی ،1387 ،ص  )219اوقات مخصوصی را بدان اختصاص داده و آداب و سننی را در
تکریم این ایام ،سفار

نمودهاند .طوریکه در بعضی از استانهای کشور ایران بـه روایـت

ابوریحان بیرونی «در اوقات فروردگان در اطا ،مرده و باالی بام خانه در فار
برای پ یرایی از اروام غ ا میگ ارند و بوی خو

و خـوارزم

بخور مـیکننـد»( .پـورداود ،1377 ،ز

 ،1ص  )597انجام اعمال فروهران در اعتقادات دینی زرتشـتیان نشـان از روابـط دوسـویه و
متقابل بوده ،چنانکه برای فروهران اسباب مسّرت و خشنودی از خانه ها و کاشـانه هاسـت و
برای بازماندگان ،دستگیری و نصرت و یاری فروهران در زندگانی آنان میباشد.

دکتر محمود روم االمینی در کتاب آیینها و جشنهای کهن در ایران امروز (نگـر و
پهوهشی مردم شناختی) در این باره مینویسد« :یکی از آیینهای کهن پـی

از نـوروز ،یـاد

از مردگان است که به این مناسبت به گورستان میروند و خـوراک مـیبرنـد و بـه دیگـران
میدهند .زردشتیان معتقدند که« :روان و فروهر مردگان ،هیچ گاه کسـی را کـه بـوی تعلـق
داشت ،فرامو

نمیکنـد و هـر سـال هنگـام جشـن فـروردین بـه خانـه و کاشـانه خـود بـر

میگردند (یشتها ،ز اوّل) در روزهای پنجه (خمسه مسترقه) ،از جمل رسمها ،تهیه کـردن
غ ا ،آئینی م هبی بوده« ...یکی از صورتهای برجاماندة ایـن رسـم ،در شـهر و روسـتا ،بـه
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گورستان رفتن «پنج شنبه آخر سال» است؛ بهویهه خانوادههایی که در طول سـال عضـوی را
از دست دادهاند .رفتن به زیاتگاهها و «زیارت اهل قبور» در پـنج شـنبه -و نیـز ،روز پـی

از

نوروز و بامداد نخستین روز سال -رسمی عام است .در این روز ،خـانوادههـا خـوراک (پلـو
خور ) ،نان ،حلوا و خرما بر مزار نزدیکان میگ ارند و بـر مـزار تـازهگ شـتگان شـمع یـا
چراغ روشن میکنند .در برخی از شهرهای ایران ،روز پی

از نوروز ،خانواده های عـزادار،

از خویشان و نزدیکان با غ ا و حلوا پ یرایی میکنند و در سـر مـزار جمـع مـیشـوند و نیـز
رسم است که ایرانیان شیعه ،در موقـع سـال تحویـل ،بـه زیـارت قبـر امامـان و امـامزادگـان
میروند»( .روم االمینی ،1376 ،ص )53-54
ابوریحان بیرونی در کتاب اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة بر طبـق معتقـدات زردشـتیان
که باور دارند ،روان و فروهر مردگان ،هیچ گاه کسـی را کـه بـوی تعلـق داشـت ،فرامـو
نمیکند و هر سال هنگام جشن فروردین به خانه و کاشانه خـود برمـیگردنـد ،تهیـه کـردن
غ ا و پاسداشت آئین م هبی در روزهـای پنجـه (خمسـه مسـترقه) را جـزو رسـوم پارسـیان
دانسته و با نکتهسنجی خاصی مواردی از این رسم و مراسم آئینی زرتشتی را مـینویسـد« :و
گبرکان (پیروان آیین زرتشت) در این پنج روز خور

و شراب نهند ،روان های مردگان را

همی گویند ،که جان مرده بیاید و آن غ ا گیرد ( ،ابوریحان بیرونـی ،1362 ،ص  )256غـ ا
پختن و بـر مـزار مردگـان بـردن در قـرن چهـارم ،رسـم بـوده اسـت .از خـوارزم تـا فـار :
خوارزمیان پنج روز آخر اسفند و پنج روز دیگری که در پی آن است و ملحـق بـه ایـن مـاه
ماننــد اهــالی فــار  ،در روزهــای فروردگــان بــرای اروام مردگــان در گورســتان غــ ا
میگ ارند( .همان ،1368 ،ز  ،1ص )368
هرچند به گواهی متون تاریخی و کاو های باستان شناختی ایران زمین ،مراسـم جشـن
فرودگان که در فروردین هر سـال بـا احتـرام و آداب و سـنن خاصـی برگـزار مـیگردیـد،
حکایت از آن داشت که در اشتاد روز ( 26اسفند) تا انیران روز ( 31اسفند) و پنج روز گاتا
یا همان پنجه دزدیده (خمسه مسترقه -پـنج روز اول فـروردین) اروام نیاکـان بـرای بازدیـد
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خانهها و کاشانههای خود باز میگردند و تا پنجمین روز فروردین (که همان صـورت تغییـر
یافته ماه فرودین – همان معنای فرود شوندگان) است ،منتظـر احسـان خیـرات و فدیـه هـا و
دعاهای اهل خانهانـد ،از خانـههـای خـود کـه روزگـاری در آن سـکونت و حیـات دنیـایی
داشتند ،بهدر میروند .روانهای بهشتیان شادند و شادمانی میکنند و دعای خیرشـان را نثـار
افراد خانوادهشان مینمایند .جالب اینکه شادی و سارور و نشاب این اروام بازگشت یافته یـا
به تعبیری روان و فَرَوَهَر نیاکان فرود آمده در دریافت و ثواب (کِرفَه) و پادا

( -یـا آدانَـه

آدا) ،کــردار و نیــت راســتین و راســتمنشــی خواننــدگان دعــا ،برپــا دارننــدگان احســان و
نیکیهاست که از سر راستی و خیر برای عزیزان و گرامیداشتهگان کـه روزگـاری در ایـن
میان شأن ،سایه مهربانی و مهرورزیشان برقرار بود ،نثار و درود میفرستند.
نتیجه
شخصیت فریدون از شهریاریان حکیم (به عنوان کسی کـه منـادی بزرگداشـت نـامو
حق و گستر

عدل بوده) ،جشن مهرگان که یادآور حماسـ سلحشـوریهـای ایـن پادشـاه

پیشــدادی و غلبــه وی بــر نیــروی اهریمنــی آ یدهــاک (– ضــحاک بیوَراســب) اســت و
همینطور جشن بازگشت فَروَهَران (روان نیاکان و درگ شتگان) در آثـار ابوریحـان محمـد
بن احمد بیرونى از دانشمندان بزر

قرن چهارم و پنجم هجرى ،نگاهی نقادانـه و محققانـه

بر موازین تـاریخ و فرهنـگ مسـتندات اسـت .مطالـب منقـول از تـاریخ باسـتان را در نکتـه
ســنجیهــای خــاص خــود بــا معیــار ســنج
جغرافیایی مورد کنکا

خردمندانــه از روی واقعیــت تــاریخی و اقلــیم

و تحلیل قرار داده است.

امــا درســت یــک قــرن بعــد ،در دســتگاه فرهمنــدشناســنانه شــیخ اشــرا ،ســهروردی ،از
احیاگران حکمت خسروانی ایران باستان در قرن ششم هجری به عنوان کسی که میـرا دار
تمدن فرهنگی حکمت پارسیان و یونانیان است ،شهسواران و شهریاران ،بزرگان و حکمـای
عادل ایران زمین را با مختصات اشراقی و مشخصههای آسمانی از ایشـان یـاد کـرده اسـت،
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ترجمان نگرشی تأویلی بـه جایگـاه حکایـات و رویـدادهـای تـاریخ قدسـی آنـان در عـالم
میشود .به طوریکه اقلـیم جغرافیـایی بـا تمـام مختصـات و بعـد زمینـی و گیتیانـها  ،کـه
ابوریحان بیرونی در صدد شناخت به رو

عینی و معرفتی آن است ،حماسه پهلـوانی ایـران

باستان به حماسه عرفانی و تمثیل فرهمندشناسنانه در نظام تفکر اشراقی مبدّل میگردد.
نگر

شیخ اشرا ،سهروردی به فریدون خداوندگار نیرنگ ،حکایت سلحشوری است

که فروبار ِ فرّه ایزدی و خورنه کیانی (انر ی نورانیِ خدایی) را عهدهدار بـوده و تـأویلی
از جغرافیای اقلیم هشتم (ارض ملکوت) و عالم فَروَهَران (فره وشی -فرورتی های انسان هـا)
است ،میتوان رد پـای تـاریخ قدسـی و اسـپهبد ملکـوتی قهرمانـان پـار

باسـتان را سـراغ

گرفت ،همان تاریخ قدسی که در آیین باستانی نوروز معبـر بازگشـت فَروَهَـران را تفسـیر و
معنا میکند.
در تعبیری دیگر میتوان بیان نمود که فرّه ایزدی افریدون ملک ،فروبارشیِ پارسایانه و
خویشکاری اورمزدپسندانهای است که نیروی خرّه و اشراقات و انـوار تابشـی حاصـل از آن
را بهره خود کـرده و صـاحب اکسـیر علـم و قـدرت (کیـان خـرّه) گشـته اسـت .بـه عنـوان
جوانمرد و پهلوان حماسی ایران باستان از نگاه ابوریحان بیرونـی و شـیخ اشـرا ،سـهروردی
ایــن قابلیــت را یافتــه تــا از تأییــدات اهــورایی و از موهبــت اعطــایی اهــورامزدا کامیــاب و
نیک بخت گردد و به جَرگه اَشـه نظـم کیهـانی و نظـم سیاسـی و اجتمـاعی کـه تـو م شـدن
پادشاهی دین (حکومت و حکمت) است ،بپیوندد.
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 ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1386( .اآلثااار الباقیااة عاان القاارون الخالیااة ،تردمااة اکبــرداناسرشت ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 ـــــــــــــــــــــــ  ،)1381( .اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة ،ترجم پرویز ایکائی،تهران :مرکز نشر میرا مکتوب.
 ـــــــــــــــــــــــــ  ،)،1422( .القــانون المســعودی ،مصــحح عبــد الکــریم ســامىجندى ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
 پیرحیاتی ،محمّد ،)1385( .اساطیر مقدّمـهای بـر هویّـت ،عرفـان و فرهنـگ ،تهـران:دفتر پهوه

و نشر سهروردی.

 پورداود ،ابراهیم ،)1377( .تفسیر یشتها 2 ،جلد ،تهران :انتشارات اساطیر. جکسون ،آبراهام والنتاین ویلیامز ،)1369( .سفرنامه جکسن ،ترجم منوچهر امیـرىو فریدون بدرهاى ،تهران :انتشارات خوارزمی.
 رضی ،هاشم ،)1383( .جشنهای آت (چاپ دوّم) ،تهران :انتشارات بهجت. -ـــــــــــــــــــ  ،)1379 (.حکمت خسروانی ،تهران :انتشارات بهجت.

 ـــــــــــــــــــ  ،)1381( .آیین مهر ،تاریخ آیین راز آمیز میترایی در شر ،و غـرباز آغاز تا امروز2،جلد ،تهران :انتشارات بهجت.
 ـــــــــــــــــــ  ،)1384( .آیین مغان( پهوهشی درباره دین های ایرانی) (چاپ دوم)تهران :انتشارات سخن.
 ــــــــــــــــــ  ،)1394( .معاد و آخـرت شناسـی در ادیـان و مـ اهب ایـران قـدیم،تهران :انتشارات بهجت.
 رضایی ،عبدالعظیم ،)1388( .تاریخ نوروز و گاه شماری ایران (چاپ ششم) ،تهران:انتشارات دار.

 -رضایی ،مهدی ،)1383( .آفرین

و مر

در اساطیر ،تهران :انتشارات اساطیر.
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حکمتنامۀ مفاخر

 روم االمینی ،محمود،)1376( .آیینها و جشنهای کهن در ایران امـروز ،نگـر وپهوهشی مردم شناختی ،تهران :انتشارات آگه.
 راسل هینلز ،جان ،)1383( .شناخت اساطیر ایران ،ترجمـه و تـألیف بـاجالن فرّخـی،تهران :انتشارات اساطیر.
 رستگار فسایی ،منصور ،)1379( .ا دها در اساطیر ایران ،تهران :نشر تو . -رایشلت ،هانس،)1383( .گاهان زرتشت و متن های نو اوستایی ،گـزار

و ترجمـ

جلیل دوستخواه ،تهران :انتشارات ققنو .

 سهروردی ،شـیخ شـهاب الـدین یحیـی ،)1375( .مجموعـه مصـنفّات شـیخ اشـرا،(چاپ دوّم) ،به تصحیح و مقدم هانری کـربن فرانسـوی ،جلـد اوّل ـ جلـد چهـارم ،تهـران:
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
 ــــــــــــــــــــــ  ،)1379( .هیاکل النور ،به تصحیح محمد کریمى زنجـانى اصـل،تهران :نشر نقطه.
 شهمردان ،رشید ،)1363( .تـاریخ زرتشـتیان و فرزانگـان زردشـتی ،تهـران :سـازمانفروهر.
 عبداللهی ،رضـا ،)1387 ( .تـاریخِ تـاریخ در ایران،گاهشـماری هـای ایرانـی (چـاپسوم) ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

 قوشچى ،على بن محمد( .بـیتـا) ،نسـخه خطـی شـرم زیـج الـغ بیـگ (شـرم زیـجسلطانى) ،به شماره بازیابى ،6375 /1 :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسالمى.

 قدیانی ،عبا  ،)1387( .تاریخ کامل ایران زمین ،از پادشاهان افسانهای تا پایان دورهپهلوی ،جلد دوّم ،تهران :انتشارات آروَن.
 کریستنسن ،پرفسورآرتور ،)1387( .ایران در زمان ساسانیان ،ترجم رشـید یاسـمی،ویراستار حسن رضایی باغ بیدی ،تهران :انتشارات صدای معاصر.
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 گردیزى ،ابو سعید عبد الحى بن ضحاک ابن محمود ،)1363( .زین األخبار ،تحقیقعبد الحى حبیبى ،تهران :انتشارات دنیاى کتاب.
 مستوفى قزوینى ،حمد اهلل بـن ابـى بکـر بـن احمـد ،)1364( .تـاریخ گزیـده (چـاپسوم) ،تحقیق عبدالحسین نوایى ،تهران :انتشارات امیر کبیر.
 مجلسی ،عالمه محمّد باقر261( .هـ  ،)،.اخیارات ،تهران :بی نا ،چاپ سنگی. مقدســى ،مطهــر بــن طــاهر ،)1374( .البــدء و التــاریخ ،ترجمـ محمــد رضــا شــفیعىکدکنى ،تهران :انتشارات آگه.

 مقدسى ،شمسالدین بو عبد اهلل محمـد بـن حمـد1991( .م) ،حسـن التقاسـیم فـىمعرفة األقالیم ،الطبعة الثالثة ،القاهرة :مکتبة مدبولى.

 مسعودی ،بو الحسن علـى بـن الحسـین ،)1374( .مـروز الـ هب و معـادن الجـوهر(چاپ ،پنجم) ،ترجم ابو القاسم پاینده ،تهران :انتشارات علمى و فرهنگى.
 ناظرزاده کرمانی ،فرهاد ،)1368( .نمادگرایی در ادبیات نمایشی ،تهران :انتشارات بر . یعقوبى ،احمد بن ابى یعقوب ابـن واضـح ،)1371( .تـاریخ یعقـوبى (چـاپ ششـم)،ترجم محمد ابراهیم آیتى ،تهران :انتشارات علمى و فرهنگى.
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Izadi Farrah of Frēdōn, Lord of deception, and celebration of
the return of Faravashis narrated by Abu Reihān Bīrunī and
Shiīkh Ishrāq Sūhrivardī
Dr. Hasan Mehdipour1
Farzollah Abdi suhravardi2

Abstract
In this article, based on the historical view of Abu Riīhān Mūḥammad
ibn Aḥmad Bīrunī (d. 440 AH) to the cultural civilization of ancient
Iran and comparative analyzes with the revivalist ideas of Khosravani
wisdom of Parsians, Shiīkh Shahāb al-Dīn īaḥīa Sūhrivardī (d. 587
AH), we have tried to study cases in the category of Izadi Farrah of
Frēdōn and the celebration of the return of Faravashis. In the present
study, the authors intend, focusing on the works of Abu Riīḥān Bīrunī
and Shiīkh Ishrāq Sūhrivardī, to investigate the relationship of
sequence and logical order of the topics from the angles of historical
geography and the climate of mystical epic, and will try to analyze in
the content-based method by presenting some coordinates of research
findings the mythological, historical and mystical themes of the
topics.
Keyword: Frēdōn, Izadi Farrah, Glamor, Faravashi, Abu Riīḥān Bīrunī,
Shiīkh Ishrāq Sūhrivardī.

1. Assistant Professor, the Department of Islamic Mysticism, Research Institute of Imam
Khomeini and Islamic Revolution. )logos_57@hotmail.com(
2. Researcher of Illuminative wisdom and Philosophy, Masters student of Islamic Mysticism,
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution. )Abdisohravardi63@gmail.com(
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Abu Rihan al-Biruni; Rural-born humanist scientist
Dr. Habibullah Abbasi1
Dr. Zahra Saberi Tabrizi2

Abstract
Abu Reihan al-Biruni, who is the unique scientist in Fourth and fifth
centuries AH, and due to his life in the Golden Age of Iran and his
innate intelligence and knowledge, has appeared as an empiricist and
rationalist Philosopher. Due to the rise of the Islamic Renaissance
before him, he has emerged the legacy (heritage) of this great
renaissance humanistically. In this paper, the components of
humanism in Biruni’s works have been explored by analyticaldescriptive and documentary methods. We have shown that the
tendency to experience, wisdom (rationality), truth-seeking (Realism),
individuality, non-prejudice, balance, and fairness are the natural
achievement of the great structure of the golden Islamic civilization
age that has culminated in the essence of this unique scientist.
Keyword: Abu Reihan al-Biruni, Islamic Renaissance, Humanism,
Truthfulness, Scientist.

1. Professor of Persian language and Literature Tarbiyat Moallem University-Kharazmi.
(habibabbasi45@yahoo.com)
2. Professor of Persian Language and Literature, Al-Zahra University. (z.saberi88@yahoo.com)
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The Sage in Chains
A Look at the Position and Prestige of Abu Rayhan al-Biruni
in the Field of Persian Literature
Dr. Yadollah Gaempanah1

Abstract
Abu Rayhan is a great genius who, like many geniuses, in various
fields of research and inquiry, has a stable and fruitful role and
footprint. He has been influential in various fields of science with his
scientific research and in the field of humanities. So for this reason he
has been constantly honored by writers and commentators in the field
of Persian literature, and his dignity and prestige have been considered
by poets and commentators.
In this article, the author has written just part of Abu Rayhan's
position and prestige that has resonated in Persian literature (albeit
briefly) and has revealed for those who are interested and readers of
this type of contents.
The method in this article is based on the library and the analysis of
the collected data.
Keyword: Abu Rayhan al-Biruni, Persian Literature, Dignity, status
and Position.

1. PhD Thesis in Comparative Islamic Denomination. (Yadollah_ghamepanah@yahoo.com)
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A look at the questions of Abu Rihan al-Biruni and the
answers of Abu Ali Sina
Dr. Gholamhossein Rahimi1

Abstract
In this article, one of the most important scientific works of natural
sciences of the Islamic period, namely the collection of questions of
Abu Rihan al-Biruni and the answers of Ibn Sina, is introduced. The
importance of this treatise is not due to the volume, extent and
comprehensiveness of its contents, but to the innovative questions that
challenge the natural sciences or Tabiyate of the Middle Ages for the
first time. In the present article, the background of the research is first
mentioned. The validity of the treatise's attribution to Biruni and Ibn
Sina and the exact number of questions and answers are examined and
analyzed. The exprimental and realistic method of Abu Rihan alBiruni is briefly reviewed. Finally, the first question of Abu Rihan alBiruni, out of eighteen questions, is translated and given as a brief
description. Only in this very first question are the two fundamental
assumptions of Aristotelian physics questioned.
Keyword: Abu Ali Sina, Abu Rihan al-Biruni, Tabiyat, Natural
Sciences, Questions and Answers.

1. Prof. of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University. (gh.rahimi.s@gmail.com)
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Statistical review of “Sidane Biruni’s” sources
Dr. Mohammadebrahim Zaker1

Abstract
Biruni is a shining star in the sky of Iran, the earth and the world of
science and knowledge. Biruni is the shining star of anthropological
knowledge, Chronology, pharmacology, anthropology, astronomy,
geology and historiography. He was fluent in Kharazmi, Persian,
Arabic and Sanskrit and his knowledge of ancient Greek, Hebrew and
Syriac was not little as well.
One of the most prominent writings of Biruni is “Sidane in medicine”
Which is about the properties of single (not combination of materials),
herbal, animal based and mineral medicines in terms of physical as
well as slightly chemical properties and about how each one is
prepared, stored, and used and except in very few cases, no attention
is paid to their therapeutic use. The content of the book is written
alphabetically. The book is one of the oldest and most valuable books
of medicine. Examining its sources makes a valuable contribution to
the history of science and medical history.
Keyword: Biruni, History of science, Medical history, Sidane,
Pharmacology, Bibliography, Single drugs, Single spice, Gharabadin.

1. Dentist and researcher of medical history. (ebrahim_zaker@yahoo.com)
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The Role of Abu Rihan al-Biruni's ideas in the development
of geography
Adeleh Aghaee1
Dr. Parvin Khodadadi2

Abstract
Abu Rayhan Biruni (973 - 1048 AD) Was among the famous
geographers of his time, although he did not use the names of the
geographer in any of the works he has in his hand. Thoughts and alBiruni theories were unknown to him without knowing the world of
science. the recognition and recognition of this knowledge of this
knowledge of the great iranian man remained until in recent centuries
the speed of technology science increased and parallel to it, the
recognition and discovery of phenomena would accelerate and thus,
al-Biruni theories were identified and introduced in the field of
knowledge of geography. in various fields he has been writing a
number of works, among them a number of works, especially Tahdid
Nhayat Alamaken Letashih Masafat Alamaken, Tstih Alsovar va
Tbtih Alkovar Ghanoon Masoudi and Altafhim ,… it is noteworthy
that geography and distance between them and the distance and
longitude of the towns and the distance between them and … are
worthy of consideration.
according to the position of this creative scientist in geography, we
use descriptive - analytical method and by studying and based on valid
evidences, we seek to answer the question that thoughts and opinions
are Which Biruni thoughts and opinions. and there was a reference to
his role and position in the study of the study of his role in this field.
Keyword: Abu Rayhan al-Biruni, geographical theories, Determination
of Mecca, Determining latitude and longitude, drawing.

1. Master of Geography and Urban Planning and Urban Researcher. (Aghaee.adeleh@gmail.com)
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Abu Rihan al-Biruni; History and historiography
Dr. Nadereh Jalali1

Abstract
one of the most prominent Islamic scholars Researchers have written
dozens of articles and books about his life and works for a long time
And each of them has studied his thought, view and research method
from one angle, especially in his historical studies and historiography.
Because most historians, regardless of Ya'qubi and Mas'udi, before
him in his historiographical tradition only quoted narrators, power
relations and recorded political and military events and described
events according to geographical location and cultural and social
issues. People and society are oblivious, It can be said that the method
and insight of external historiography is different from all its
contemporaries. He turned to historical studies and historiography
critically and with an argumentative approach, and in his method of
historiography, although he is influenced by Yaqubi and Masoudi, he
also completes their tradition.
His travels to India and his direct observation of cultural and social
issues also led him to compile and record the most important cultural
components such as Hindu customs, festivals, religion, ethnicity,
language, and moral characteristics. Hence, it is a pioneer in the study
of anthropology and geology.
This article has examined the methodology and view of Abu Rihan alBiruni in his historical studies and historiography with a descriptiveanalytical method.
Keyword: Biruni, History, Methodology, Historiography, Culture.

1. Researcher, Corrector and critic of historical texts. ( nadereh_ jalali@ yahoo. Com)
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Travel to India from al-Biruni Perspective in Malelhend
Dr. Narges Jaberinasab1

Abstract
Abu Rayhan Al-Biruni (Al-Biruni) (973-1050 A.D) is a great Persian
scholar, mathematician and historian of tenth and eleventh century
A.D. He was born in outer district of Khwarezm, the territory of
Samanian Empire, and cause of that he is known Biruni which in
Persian means “from the outer-district”.For seven years in the court of
Gorganch (Urgench) he was the courtier and advisor of Khwarezm
shah Abul-Abbas Mamun ibn Mamun (Urgench). In 0101A.D. Sultan
Mahmoud Ghaznavi invaded to Gorganch and took Biruni and a
number of nobles to Ghazni. After Sultan Mahmoud Ghaznavi
conquered northern India, Biruni went with him and spent 13 years in
various areas such as Punjab, Sind, Peshawar, Multan and Lahore.
Biruni became acquainted with Indian scholars and everything related
to India and learnt Sanskrit, Hindu languages, philosophy of Indian
science and current knowledge in areas ruled by Sultan Mahmoud,
and it was the stage that data collection for his great work Malelhend
brought to an end. In 1030 A.D. Biruni began writing his research
book the Malelhend by different title, Abdol Monem bin Ali bin Nooh
Teflisi, and completed it in 1032 A.D. in Ghazni. The language of the
book was Arabic. The book has been mentioned Hindu ideas and
opinions on matters of philosophy, astronomy and social and religious
beliefs and laws. The book known as “Al-Hend” too. Malelhend
contains an introduction and 80 chapters which most of them have a
preface of general pattern from the content of chapter. Malelhend is
his Biruni’s important research in Indology. The book also deals with
the history of India, and while the cultural history of Indians has been
the purpose of Biruni’s efforts, it contains some information on the
political history of India. This work is also significant in terms of the
history of religions. Mallhand is one of his most important works in
Indology. In other hand, Malelhend is Biruni’s diary in India. On this
account, the author tries to study the land of India and the matters that
Abu Rihan Al-Biruni had during his thirteen-year trip to the Indian
subcontinent and Pakistan from Al-Biruni Perspective in Malelhend.
Keyword: Malelhend, Al-Biruni, India, trip.
1. Assistant Professor, Islamic Azad University- South Tehran Branch, Tehran, Iran.
)nargesja@yahoo.com)
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Abureyhan Biruni; Mathematician and philosopher
Dr. Ahmad Tamimdari1

Abstract
The fourth century AH to the first half of the seventh century,
flourished Iranian and Islamic civilization and culture.
The motivation for writing this article is to get acquainted with one of
great scientists and philosophers of Iran and the world. He was genius
of the time in mathematics, astronomy, geography, language, literature
and other sciences.
This researching method is library and translation of an English article
by the author which has been presented at the Bangladesh Law Club.
The bottom line is that reading the works of great scholars, like
Ibnsina, Farabi, Abureyhan, khaje nasir … motivate the believe in the
present and the future, we can create an advanced civilization and
culture like the past time.
Keyword: Abureyhan, Albiruni, Astronomy, mathematics, Hebrew,
Syriac.

1. Lecturer, niversity of Allameh Tabatabaei. (a_tamimdari@yahoo.com)
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Abu Rayhan al-Biruni and Yoga sutra (treasure of Patanjel)
Dr. Hasan Bolkhari Ghahi1

Absrtact
The Yoga Sūtras of Patañjali are a collection of 196 Sanskrit sutras
(aphorisms) on the theory and practice of yoga. The first important
text of the school of yoga is the book of Baha Gavad Gita Which is
the story of the avatar of Krisna and is a very important book in the
history of India. The second most important text of yoga in Indian
history is the book Yogasutra of patanjali. This book was translated
into Arabic in the fifth century AH by Abu Rihan al-Biruni.
This article discusses and researches Abu Rihan's translation and its
concepts and provides a complete picture of Abu Rihan's approach.In
this translation, Abu Rihan has tried to establish a kind of relationship
between the mystical ideas of Iran and India.
Keyword: yoga sutra ,Patanjeli, Abu Rayhan al-Biruni, Bhagavad
Gita.
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