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 های ابوریحان درباره معرفت االرض )جغرافیای تاریخی( واکاوی پژوهش

 

 مصطفی محمدیان

 اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ یمدرس تهران، دانشگاه ارشدکارشناسی  دانشجوی

 

 چکیده

یا  بندی مغان و مثال نخستین بار به طبقه عنوان بیرونی در بسیاری از مباحث تاریخی نکاتی را برای نخستین بار مطرح کرد به

که در  کند. درحالی عنوان پادشاه هخامنشی یاد می مجوسان و اقوام پیش از ظهور زرتشت پرداخت. نخستین بار از کوروش به

دانستند. برای نخستین بار با استفاده از ریاضیات و اطالعات به  سایر منابع همچون طبری او را یکی از فرماندهان گشتاسب می

کس با چنین  که پیش از او هیچ مانی، طول مدت سلطنت اشکانیان را محاسبه کرد. درحالیدست آورده از کتاب شاپورگان 

های  دقتی این مطالب را ارائه نکرده بود. برای نخستین بار به شکلی منسجم و در قالب یک مجموعه نام پادشاهان سلسله

فراعنۀ مصر بودند،  22نی مصر، که سلسلۀ مختلف در ایران را آورده است. وی همچنین در کتابش از وجود پادشاهان ایرا

کننده شناختی است که وی از ریاضی و نجوم و معرفت االرض به دست  کند. چنین رویکرد دقیقی در تاریخ مسلماً بیان یادمی

 آورده و همین مسئله باعث شد به تحقیق در مورد رویکرد تاریخی و جغرافیایی وی در کتاب معرفت االرض بپردازیم.
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 مقدمه 

توان گفت آن را وارد فاز جدیدی از علوم نمود،  های مهم که بیرونی ابتکارات بسیار زیادی در آن داشته و می یکی از این شاخه

ناخت زمین؛ نحوه حرکت؛ فاصله آن با ماه شناسی و جغرافیا یا به اصالح قدیم معرفت االرض است. چراکه بدون ش دانش زمین

ترین تخصص خود یعنی نجوم  شماری و تقویم غیرممکن بود بنابراین بیرونی مهم و خورشید و محاسباتی که وی انجام داده گاه

. وی با کند شماری و تقویم تأکید دارد مطرح می نگاری درآورد و رویکرد تاریخی خود را که بر گاه را در خدمت تاریخ و تاریخ

ها را بشناسد. سپس، بر اساس این  کند تا نقاط پیوند و اختالف آن های آن روزگار، تالش می نگاری ترین نوع تاریخ شناخت مهم

 کند. ها و طول مدت حکم رانی حاکمان ترسیم می ترین سلسله فهم، جداولی از مهم

برد و زمینه را برای درک کلی از  ره از حکمرانی فراتر مینگر و توجه به یک دو نگاری را از حالت جزئی چنین عملکردی تاریخ

. ابوریحان با توجه شود ها و عملکردشان فراهم می کند. از سوی دیگر، با چنین رویکردی زمینۀ مقایسه سلسله تاریخ فراهم می

رد. چنانچه در آثارالباقیه ک شدت بر دقت امر تاریخی بر تقویم تأکید می شماری به دست آورده بود، به به تخصصی که در گاه

های روشمند او در این عرصه، دریافت متفاوت از روز و تاریخ  کند. یکی از تالش ای کامل از وسواس علمی را ارائه می نمونه

د اند، مردو کند و آنچه را سیره نویسان گفته هجرت پیامبر به مدینه است؛ او با استفاده از جداول نجومی تاریخ دقیق را بیان می

مثال  عنوان (. غیرازاین بیرونی در بسیاری از مباحث تاریخی نکاتی را برای نخستین بار مطرح کرد به1636شمارد )بیرونی،  می

عنوان پادشاه  بندی مغان و یا مجوسان و اقوام پیش از ظهور زرتشت پرداخت. نخستین بار از کوروش به نخستین بار به طبقه

دانستند. برای نخستین بار  ه در سایر منابع همچون طبری او را یکی از فرماندهان گشتاسب میک کند. درحالی هخامنشی یاد می

با استفاده از ریاضیات و اطالعات به دست آورده از کتاب شاپورگان مانی، طول مدت سلطنت اشکانیان را محاسبه کرد. 

بود. برای نخستین بار به شکلی منسجم و در قالب یک کس با چنین دقتی این مطالب را ارائه نکرده  که پیش از او هیچ درحالی

های مختلف در ایران را آورده است. وی همچنین در کتابش از وجود پادشاهان ایرانی مصر، که  مجموعه نام پادشاهان سلسله

ی از ریاضی و کننده شناختی است که و کند. چنین رویکرد دقیقی در تاریخ مسلماً بیان فراعنۀ مصر بودند، یادمی 22سلسلۀ 

نجوم و معرفت االرض به دست آورده و همین مسئله باعث شد به تحقیق در مورد رویکرد تاریخی و جغرافیایی وی در کتاب 

 معرفت االرض بپردازیم.

 

 . بررسی روش پژوهش در مطالعات تاریخی ابوریحان بیرونی1

ایزی میان روش و رویکرد وی با مورخان قبل و بعد از وی شناسی در مطالعات تاریخی نزد ابوریحان بیرونی تم آنچه از روش

های وی در قامت مورخی متعهد  کنند تالش نگاری مسلمانان تثبیت می عنوان مورخی بزرگ در تاریخ کند و جایگاه وی را به می

نگاری  این نگاه در تاریخی اصلی  های تاریخی است. شاکله یابی به حقیقت در ورای داده هایی نوین در دست منظور یافتن راه به

نگاری وی  ی یک روش منسجم و استوار قرارگرفته است. آنچه به استحکام و انسجام این روش در تاریخ این مورخ، البته بر پایه

های مختلف علوم و  وقفه و تردیدهای اساسی در منشأ خبرهای منقول، تسلط بر شاخه های بی رساند عالوه بر تالش یاری می

ی این نگرش، بیرونی درروش آفرینی  های نو در قیاس با دیگر مورخان در نگاه به رویدادهای تاریخی است. بر پایه گزینش روش

کوشی است و افزون بر جامعیت و دقت در معارف، نیازمند بیداری فکری و  برای پژوهش تاریخی، نیازمند به رنج بری و سخت

هاست: ربطی که روشنگر تاریخ است و آن را  رخدادهای آن و ربط میان آن بینی در رسیدگی به گذشته و آگاهمندی از باریک
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های متعددی است که  نگاری دارای جنبه (. روش پژوهش ابوریحان بیرونی در تاریخ16۳2)شایی، « سازد برای انسان زنده می

 اریخ، راهگشا باشد.تواند در فهم جزئیات بیشتری از این نگرش به ت شناسی می بندی ابعاد وسیع این روش دسته

یکی دیگر از خصوصیات پژوهش در روند تحقیقات بیرونی، تسلط او به زبان های گوناگون است. او آشنایی کافی به زبان های 

عربی، عبری، سریانی، فارسی، ترکی و سانسکریت داشته و همچنین به زبان یونانی هم آگاهی داشته است. او به این نتیجه 

های مختلف در سراسر دنیا، باید در اولین مرحله، اقدام به  ه منظور تحقیق در زمینه فرهنگ اقوام و تمدندست یافته بود که ب

شده، چندان موثر  یادگیری زبان آنها نمود. از نظر او در روند انجام پژوهشهای گوناگون، استفاده از مترجم و یا آثار ترجمه 

 نخواهد بود.

 

 نجش و اعتبار روایات تاریخیمشاهده گرایی معیار اصلی س 1-1

نگاری مسلمانان جایی برای مشاهده و  های مسلط در تاریخ تا قبل از ظهور مورخان بزرگی همچون یعقوبی و مسعودی، روش

دید. گسترش دامنه ی فتوحات مسلمین و آگاهی روزافزون آنان از  ی مستقیم مورخ با رویدادهای تاریخی در خود نمی مواجهه

ها برای نخستین بار در تحریک و تشویق نسل جدیدی از مورخان  سیاسی و فرهنگی دیگر اقوام و ملت - حیات اجتماعی

ای بر روی حیات علمی مسلمانان و در این میان مورخان گشود.  های تازه ها و دریچه مسلمان کارگر افتاد و همین عامل افق

ی این آثار در سنت  نگاری مسلمانان انجامید که سابق بر این نمونه ی تاریخ همین عامل بود که سرانجام به خلق آثاری در حوزه

توان وارث راستین چنین رهیافت نوینی دانست. درک بهتر این  ها مشاهده نشده بود. ابوریحان بیرونی را می نویسی آن تاریخ

ر خود را در مطالعات تاریخی نشان رهیافت متمایز البته درگرو فهم این نکته است که مقام مشاهده نزد ابوریحان هنگامی تأثی

گذاری  دست و مشابه در میان اقوام دیگر مقایسه نگردند و مورخ در مقام داوری و ارزش هایی هم زمان با نمونه دهد که هم می

ی  ه( خود او دربار6 - 2: 1636گزینش یکی فرد دیگری نینجامد. )بیرونی،  قرار نگیرد و تطبیق این آراء و عقاید و اخبار به

زودی آن را تمییز دهیم بلکه  ام آسان نیست که به ای که پیشنهاد کرده باآنکه راه و قاعده»گوید  های چنین نگرشی می دشواری

« ای از آن اخبار امکان دارد که وقوع یابد و اگر به بطالن آن گواهی دیگری نباشد مانند اخبار راست و واقع خواهد بود پاره

های تاریخی، ارجحیت را به دیدن و  های دیداری و شنیداری در نقل روایت ریحان در گزینش میان روش(. ابو2: 1636)بیرونی، 

دیدن عبارت است از اینکه بیننده چیزی دیدنی را در زمان وجود یعنی آنجایی که »دهد چه ازنظر وی  مشاهده مستقیم می

)بیرونی، « آن است تهی بود البته که از دیدن بهتر بودواقع است احاطه کند و اگر شنیدن خبر و روایت از عوارضی که بر 

1636.) 

روشنی  کند و به هاست تذکرات بسیار دقیقی را بیان می گونه روایت هایی که در مسیر نقل این ابوریحان در جهت شناخت آسیب

ممکن باشد قابل صدق و کذب است وقتی خبر از امر »کنند بسیارند.  گونه نقلیات را تهدید می سازد که آفاتی که این نمایان می

و خبردهندگان هم برای تفاوت اغراض و حب غلبه بر دیگران و منازعاتی که بین امم و فرق است، صادق یا کاذب خواهند بود. 

داند آنچه گفته است دروغ است و فقط به اشخاص که این خبر را از آنان شنیده کفایت  بسا کسی هم که دروغ گفته، نمی

ی این تواترها به یک  راندازه آن اشخاص جمع زیادی باشند یا نسل بعد از نسل تواتر را حفظ کرده باشند چون همهکند و ه می

(. بنابر این، 1: 1636)بیرونی، « گفته شد رسد، آن آخرین شخص در شمار یکی از افرادی خواهد بود که در پیش کسی می

داند که ممکن است در مسیر تالش مورخ برای دستیابی به  آن آفتی میبیرونی دروغ و کذب را در هر دو بعد سهوی یا عمدی 

ها، بر جوانب حساس آن آگاه است و  حقایق تاریخی بیشترین و تأثیرگذارترین موانع را ایجاد کند. البته وی در شناخت این آفت
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ر مشاهده آشکار بود )کرامتی، ذیل گردد، نبود، برتری آن ب کند که اگر آفاتی که بر گزارش عارض می در ادامه یادآوری می

ماند.  های انسان نقص دیگری است که در این نگرش به رویدادها ازنظر ابوریحان پنهان نمی (. و محدودیت1636بیرونی، 

دانیم  های گذشته نقل کنند ما آن را محال می کنیم که اگر مانند آن را از زمان گاهی از احوال عادی امروز چیزی مشاهده می»

قرار شد پس ما باید  کند تا چه رسد به تاریخ ملل جهان؛ و چون امر ازاین عمر انسان به شناسایی تاریخ یک ملت کفایت نمیو 

توانیم آن را اصالح کنیم و دیگر  ای که می تر و مشهورتر است از صاحبان آن بگیریم و تااندازه هرکدام از این اخبار را که نزدیک

که هست بگذاریم تا این کار برای جویندگان حقیقت و دوستداران حکمت بر تصرف در غیر این  طور های ایشان را آن گفته

)بیرونی، « قضایا سرمشق باشد و نیز خود ما را با مجهوالت دیگر ارشاد و راهنمایی کند و ما نیز به خواست خدا چنین کردیم

1636 :6.) 

 

 طرفی گرایی و بی حقیقت 1-2

ی  توان مانیفست و نظریه درستی می یار مهم ابوریحان بیرونی، یعنی آثارالباقیه و تحقیق ماللهند را بهسطرهای آغازین دو اثر بس

جای این دو اثر، تعهد  منظور دستیابی به حقایق تاریخی دانست. ابوریحان در جای اساسی وی در باب چگونگی تالش مورخان به

نداشته و البته در عمل نیز به آن وفادار مانده است. در باب همین تعهد، خویش را به حقیقت و تالش برای اصالح را ازنظر دور 

گویی از بهترین انواع شجاعت است و این شجاعت درواقع خوار شمردن  گویی و حق راست»گوید  ی تحقیق ماللهند می در مقدمه

ازآنکه فکر خود را  پس»کند  اب اضافه میی آثارالباقیه در این ب (. و نیز در مقدمه2: 16۳2)بیرونی، « مرگ و تحقیر حیات است

طلبی که سبب هالک بسیاری از مردم و  ی پیروی از هوا و ریاست آور که بدان معتاد شده از قبیل تعصب و غلبه از عوامل زیان

ین روش های ایشان را در اثبات این مقصود به یکدیگر بسنجیم. ا مانع دیدار حق و حقیقت است پاک ساختیم باید آراء و گفته

سازد چه  رساند و نیرومندترین باری است که شبهه و تردید را از ما دور می بهترین راهی است که ما را به حقیقت و مقصود می

های زیادی کشیده  جز این راه دیگری نیست که ما را به حقیقت مقصود برساند. اگرچه در این راه بسیار کوشش کرده و سختی

های درست پژوهش و نیز تعهد به انجام آن بسیار موفق بوده است و هرگز از  بیرونی در تحقق شیوه( 2: 1636)بیرونی، « باشیم

داری و به دور ماندن از تأثیر عوامل  جویی نگذشته است. عالوه بر این، عدم جانب حد شجاعت وامانت و خلوص و حقیقت

شود. به همین سبب است که با داشتن روح انتقادی  میهای نگرش او قلمداد  طلبی از دیگر ویژگی خارجی و دوری شهرت و جاه

 (.16۳6ها بیرون بکشد )شابی،  کند، تالش نموده تا راستی و حقیقت را از توهمات و کژفهمی که تا عمق اخبار و وقایع نفوذ می

گیری از  و بهره طورمعمول روشن هست، ترکیبی از اعتماد بر نقل هایی که تحقق آن به ی برخورد ابوریحان با گزارش شیوه

داوری  بایست ذهن خود را از هرگونه پیش گونه مواقع، مورخ می هاست. در نظر وی در این ها و گزارش ی روایت های مقایسه شیوه

ها تا حد امکان در تصحیح آن  ها و تشابهات میان آن های مختلف و یافتن توافق ی روایت کرده و سپس با مقایسه و تعصب پاک

هایی که  ها و روایت ی انتقادی ابوریحان است در مواجهه با تمام گزارش (. این روند درواقع شیوه1676دی، بکوشد. )بجنور

های  توان در انتقاد وی از روش ها در برخورد اول برای مورخ نمایان نیست. نمونه این رویکرد انتقادی را می وسقم آن صحت

ی پیامبر )ص( در برخی منابع آمده ایراداتی را وارد  ان آدم )ع( تا دورهبرخی محدثان مشاهده کرد؛ آنجا که این مورخ از زم

معلوم است ناقل »کند  ورزد و بیان می ها امتناع می داند و چون این روایات ازنظر وی باعقل سازگاری ندارند از پذیرش آن می

 (.1636)بیرونی، « ل کتاب مسالمت کننداند با اه ای از عوامل محدثین بودند و یا آنکه خواسته گونه روایات، دسته این
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تربیت فکری در علوم عقلی باعث شد تا نوعی استدالل گرایی و نگرش انتقادی در بیرونی نسبت به علوم انسانی و در اینجا 

تاریخ، پدید آید. برای رسیدن به چنین دیدگاهی باید پژوهشگر، عالوه بر ضوابط پژوهش، نوعی تعهد اخالقی در کار پژوهش 

شناسی است. در اینجا میزان تعهد به  داشته باشد. این بخش ارتباط چندانی با موضوع پژوهش ندارد، بلکه موضعی پیشا معرفت

حقیقت و تالش برای رسیدن به آن، بر هر امر دیگری، ازجمله باور و مکتب فرد، اولویت دارد. البته، این به معنای نادیده گرفتن 

ی علم تعلیق، کامل باورها و عقاید به چالش کشیده شده است؛ اما  شناسی و فلسفه مباحث معرفت باور نیست، چراکه امروزه در

 گیرد، نیست. های اخالقی پژوهشگر، که بیرون از موضوع پژوهش قرار می کس منکر ویژگی هیچ

که  ندی امروزی، هنگامیگر مسائل اجتماعی به این موضوع واقف بود. او چون اندیشم ابوریحان نیز در مقام مورخ و تحلیل

ای  دهد. بیرونی نویسنده گویی نشان می خواهد به سراغ تاریخ برود، شجاعت اخالقی خویش را در وفاداری به حقیقت و حق می

ها شک نماید. درواقع، اصلی که بیرونی در تمام  درستی یا نادرستی آن نبود که مسائل را صرفاً ثبت و ضبط کند، بدون اینکه به

یقین بود. این روش او به همراه دفاع از  های علمی خود بدان پایبند بود، همین شک و تردید و از طریق آن، رسیدن به فعالیت

شد که بیرونی همیشه با نوعی نگاه استداللی و انتقادی همراه با شجاعت، با  حقیقت و آنچه به آن یقین پیداکرده بود، باعث می

نوعی همان شک دستوری  ند از حق دفاع کند، یا به حقیقت نزدیک شود. شاید این بهمسائل برخورد کند؛ برای اینکه بتوا

شده و البته متقن و  فرض شک دستوری، تردید در مشهورات یا یقینیات برای رسیدن به یقینی بازسازی دکارت باشد. پیش

 (.1672مدلل است )فروغی، 

اصالح را در نظر بیان کرده و البته در عمل نیز بدان وفادار مانده ابوریحان در چند نوبت تعهد خود به حقیقت، و تالش برای 

گویی و  راست "گوید :  کند و می گویی را یادآوری می ای که بر تحقیق ماللهند نگاشته، ضرورت راست است. او در مقدمه

(. در 2، 16۳2)بیرونی،  "گویی از برترین انواع شجاعت است و این شجاعت درواقع خارشتر دم مرگ و تعمیر حیات است. حق

پرست در میان  ی هندیان بت دانست درباره شناسی را بیان کرده است. چراکه او می اینجا ابوریحان همان اصل پیشا معرفت

 مسلمانان دوران غزنوی، قضاوت مثبتی وجود ندارد.

درت کرده بود. طبیعی است محققی دوراز حب و بغض به معرفی فرهنگ و تاریخ هند مبا که او به صورت تحققی و به درحالی

شناسی خود در کار شرح دهد تا خوانندگان با آن نگرش به کتاب بنگرند و تعریف و تمجید او از  چون او باید اصول روش

ی نگارش  کند و درباره ی اآلثارالباقیه نیز او به همین سیاق عمل می هندیان را صرفاً در چارچوبی علمی ارزیابی کنند. در مقدمه

آوری که بدان معتاد شده، از قبیل تعقیب و غلبه پیروی از هوا و  ازآنکه فکر خود را، از عوامل زیان و پس:»... گوید:  کتاب می

های ایشان را در اثبات  طلبی که سبب هالک بسیاری از مردم و مانع دیدار حق و حقیقت پاک ساختم، باید آرا و گفته ریاست

رساند و نیرومندترین کاری است که  روش بهترین راهی است که ما را به حقیقت و مقصود می. این این به یکدیگر بسنجیم

سازد، چه جز این راه دیگری نیست که ما را به حقیقت مقصود برساند، اگرچه درراه بسیار  شبهه و تردید را از ما دور می

و واقف است که این کار بسیار دشوار و دیریاب ، ج(. البته، ا1636)بیرونی، « های زیادی کشیده باشیم کوشش کرده سختی

های پژوهشگران واقعی است، در میان  رو، تواضع را، که بازهم از ویژگی است و ممکن است همواره قرین موفقیت نباشد. ازاین

آنکه این راه و با"نویسد:  کند و می اش محدود می ها به میزان توانایی آورد و میزان تالشش را برای اصالح تاریخ و روایت می

ای از آن اخبار امکان دارد که وقوع یابد،  زودی آن را تمییز دهیم، بلکه پاره ام، آسان نیست که به ای که من پیشنهاد کرده قاعده

تر و  و اگر به بطالن آن گواهی دیگر نباشد، مانند اخبار راست و واقع خواهد بود. پس ما باید هرکدام از این اخبار را که نزدیک

طور که  های ایشان را به آن توانیم آن را اصالح کنیم و دیگر گفته ای که می شهورتر است، از صاحبان آن بگیریم و تااندازهم
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هست بگذاریم تا این کار برای جویندگان حقیقت و دوستداران حکمت بر تصرف در غیر این قضایا سرمشق باشد و نیز خرد ما 

 )همان(. "ایی کند و ما هم به خواست خدا چنین کنیمرا به مجهوالت دیگری ارشاد و راهنم

های چینی و برخی دیگر امم  روحیه است، در بخشی از کتاب اآلثارالباقیه، هنگامی به ماه او در اقدامی که بازهم برخاسته ازاین

های اسم دیگر، از هند و  هاما ما"نویسد:  گوید. او می دارد و شجاعانه از عجز خود در این مرحله سخن می رسد، دست نگه می می

دانم، و لیک که فرصتی به دست آورم تا  ای برخی از این شهر را می چین و تبت و ترک و خزر و حبشه و زنگیان، گر چه نامه

کنم و مجهول را  ام، سزاوار نیست که شک را با یقین مخلوط گرفته بتوانم کامالً بر آن احاطه کنم، زیرا با این طریقه که من پیش

طرفی و تالش  هایی که پژوهشگر ممکن است دچار آن شود، خروج از وضعیت بی (. یکی دیگر از آفت146)همان،  "ا معلوم ب

شده در ذهن است. این مسئله در علوم تجربی کمتر امکان بروز دارد، اما در علوم انسانی و  برای اثبات حقایق از پیش تثبیت

و عقیدتی انسان سروکار دارد، امکان بروز آن بیشتر است. ابوریحان که برخاسته از های وجودی  تاریخ، که با باورها و حوزه

نگاری و علوم انسانی وارد شد. همچنان که گفتیم، او خود  ی تاریخ مکتب علوم تجربی عمر خویش بود، با این دغدغه در عرصه

گفته،  ی این کار عالوه بر نکات پیش ود. الزمهدانست و به تعبیر خودش دنبال اخبار راست و واقع ب را متعهد به حقیقت می

طرفی به معنای علمی آن بود. ابوریحان این اصل را نیز در تحقیقات تاریخی خویش هم در نظر و هم در عمل اعمال  رعایت بی

د، گوی که از علت نگارش این کتاب سخن می ای برجسته است. او در مقدمه، هنگامی نمود. کتاب تحقیق ماللهند نمونه

گیرد و شرط اصلی در نگارش چنین کتبی را پرهیز از  اند، به باد انتقاد می شده ی ملل و نحل نوشته هایی را که درزمینه کتاب

اگر کسی بداند حقیقت امر در این اخبار چیست، نه از "دارد که :  داند. وی اظهار می طرفی می داوری و رعایت امانت و بی پیش

های فراوانی در آثار بیرونی  ( نمونه6، 16۳2)بیرونی،  "خواند بلکه به التذاذ و قرائت این اخبار را می راه تصدیق و عقیده داشتن

موجود است که داللت بر وجود چنین نگرشی در بیرونی دارد. شاید در اآلثارالباقیه آنجایی که برای برتری خوارزمیان بر اعراب 

( یا بیرونی در همین باب از شخصی به 633، 1636ر در این زمینه باشد ) بیرونی، ای دیگ آورد، نمونه در مورد بروج استدالل می

برند، به  هایشان به کار می آورد و روشی را که او و نویسندگان همانند او در کتاب نام عبداهلل بن مسلم قتیبه سخن به میان می

کند. از منظر بیرونی این نوع رفتار ریشه در  تقبیح میشان را که خالی از استبداد رای نیست،  گیرد و روش افراطی انتقاد می

هایی که بر ایرانیان دارد،  ها و دشمنی کالم او در این کتاب نویسنده بر کینه "نویسد:  کینه و دوری از اخالق علمی دارد. او می

ترین  ه ایرانیان را از اراذل اتم و پست. زیرابه همین اندازه هم راضی نشده که اعراب را بر ایرانیان برتری دهد، بلککند داللت می

 (.674)همان،  "مخلوق دانسته است

که در  طلبی نداشته باشد. چنان های اجتماعی پروایی جز حق وجود این روحیه باعث شده است تا ابوریحان در برخورد با پدیده

د. هرچند وی مقصود خود را از این چالش کش ها را به چالش می پردازد و نظرات آن ای از موارد با فقها به محاجه می پاره

مقصود من .... فقط این بود که اگر کسی چنین گمان کرده که ضروریات و بدیهیات به خالف قرآن  "کند :  گونه بیان می این

 "کنم.  کند، من این گمان را نمی ی یکی از فقها و یا مفسران استدالل می دهد و برای اثبات گمان باطل خود به گفته گواهی می

گرفته از  های باطنی و تفسیرهای ایشان را نشئت نقد اسماعیلیه پرداخته و روش (. بر اساس همین منطق، او به11)عمان، 

سازد و شخص را معتقد  های شنوا را کر می کند و گوش های بینا را کور می آری تعصب چشم"نویسد:  داند و می ها می تعقیب آن

دانش آن را گواهی ندهد و اگر تعصب و هواداری بیهوده و غلط نبود، هرگز بر خاطر این قوم  نماید که خرد و به اموری می

ترین  ی علوم انسانی و تاریخی، مهم ی نگرش ابوریحان به پژوهش در عرصه ) همان(. این شیوه "کرد چنین اغالط خطور نمی

ای است، و نه متنفر و گریزان  ی اندیشه شیفته و فریفته گوید ) همان(. او عامل در اتخاذ روشی است که خود به آن اعتدالی می
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وتفریط نگردید و توانست در نگاه به تاریخ جانب  رو دچار افراط دانست و ازاین از رأی و قومی. او خود را متعهد به حقیقت می

 انصاف را نگه دارد.

 

 های نو در آثار بیرونی ها و یافته . روش2

جدید و تحوالتی که در آن صورت  یدفتر نگاری، های مهم تاریخ است تا بابیان برخی ویژگی در این بخش، تالش ما بر این 

ی حائز اهمیت این است که پیوندی عمیق بین  گرفته است، تفاوت آن را با نگاه گذشته، آشکار نماییم در این میان، نکته

ریخ زاده شده است. به همین دلیل، بسیاری از جامعه نوعی این علم از دل تا شناسی با تاریخ وجود دارد و به گیری جامعه شکل

اند و همین خود عاملی است که برای  شناسی متبادرِ به مطلوب کرده شناسان، رویکردهای تاریخی گذشتگان را به نام جامعه

 صورت توأمان موردتوجه قرارداد. شناسی را به بررسی رویکردهای جدید تاریخی، باید تحوالت تاریخ و جامعه

هایی دارند. گاهی اوقات این شباهت و  ی گذشتگان معادل طور که اشاره کردیم، این رویکردهای نو بعضا در اندیشه مانه

اند. اما واقعیت این است  ها به این اندیشه رسیده ها از طریق آن توان گمان برد امروزی ای است که حتی می اندازه پیوستگی تا به

پیوسته در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و  هم جانبه و به تحولی همه محول درن،ی م که چنین نیست، بلکه اندیشه

اند. اما آنچه در نزد گذشتگان بوده، حاصل نبوغ  ها گردیده رو این شرایط بسترساز این نوع اندیشه فرهنگی انسان است و ازاین

ویژه جامعه شناسان  قرارگرفته، ابن خلدون است. بههایی که موردتوجه  فرد آنان بوده است. از شخصیت فردی و تالش منحصربه

شده، ابوریحان بیرونی است. البته،  تر به آن پرداخته اند. اما شخصیت دیگری که در این میان کم توجهی ویژه به او پیداکرده

های هند شناسی او  ویژه پژوهش هایی برای مطلوب کردن ابوریحان آغاز کرده و به بازهم جامعه شناسان به سیاق معمول، تالش

 اند. بندی کرده و طبق معمول تأثیرات نگاه تاریخی را کمرنگ و یا حتی حذف نموده شناسی طبقه ی علم مردم را در زمره

 

 تاریخ نگاری مدرن 2-1

 نگری کل 2-1-1

گیرد. به این معنا که در  نگری در رأس قرار می نگاری مدرن بیان کنیم، کل طور خالصه چند ویژگی را برای تاریخ اگر بخواهیم به

شود، یعنی  گردد، بلکه درمجموعه ای از تحوالت و در طول زمان تحلیل می صورت منفرد تحلیل نمی دوران جدید تحوالت به

کنند، هم آنچه درگذشته بوده است. همین نگاه، باعث شد در قرون  زمان با واقعه اهمیت پیدا می ها و ساختارهای هم هم پدیده

تغییر جوامع تالش کنند و همچنین در این نگاه، تفاوت جوامع به رسمیت  بر شمندان برای شناخت قوانین حاکم،متأخر اندی

پیوسته از  هم کل تاریخ و درک به گیرد. یکی از نکات مهم در این بخش، توجه به شود و ارزش داوری صورت نمی شناخته می

شود؛ بلکه درک کلی از تاریخ مهم است و همین  ی از هم دیده نمیصورت قطعات جدا تاریخ است. در دوران جدید، تاریخ به

ی تاریخ، عموماً در  پردازان عرصه مندی آن فراهم کرد و نظریه پردازی در تاریخ و بیان قانون مسئله نیز زمینه را برای نظریه

کل  داشت، مورخانی که توجهشان به ی کار آنان در قرون گذشته قرار ریشه تردید های هجده و نوزده ظهور کردند. اما بی قرن

های  زمان تاریخ جوامع مختلف، یکی از ویژگی پیوسته از آن جلب شد. درک هم هم ی روایتی منسجم و به تاریخ و ارائه

ز که سرآغاز شکل نوینی ا طوری نظر وجود دارد به نوعی اتفاق ی او به آید. یکی از کسانی که درباره نگاری مدرن به شمار می تاریخ

، 163۳نگاری بود، ادوارد گیبون مورخ قرن هیجدهم انگلیس است. کار او، عالوه بر فلسفی نگریستن به تاریخ )همیلتون،  تاریخ
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هایی نبود، هرگز  .( اگر چنین تالش7، 1674( وصف دقیق از چگونگی تسلسل اجرا وقایع امپراتوری روم است )گیبون، 32

 گرفت. قوانین حاکم بر تاریخ هست شکل نمی نگاری کالن نگر، که در پی کشف تاریخ

 

 تاثیر معرفه االرض بر تاریخ نگری و تاریخ نگاری 2-2-2

نگاری نوین بسنجیم، باید او را در جایگاهی همچون گیبون قرار دهیم؛ چراکه او چنان  اگر بخواهیم نسبت ابوریحان را با تاریخ

شده  نظیر است. طرح ابوریحان برای تنظیم تاریخ ملل شناخته ر و حتی بینظی پرداخت که در نوع خود کم به بازسازی تاریخ می

گوید، شکل  ی تاریخ در نزد امم سخن می ی روایتی درست و دقیق از تاریخ رخدادها، درجایی که درباره تا آن زمان، و ارائه

ترین نوع  گوید، او با شناخت مهم یشماری است. اما همچنان که خودش م گیرد. البته، منظور او از تاریخ، تقویم و گاه می

ها را بشناسد. سپس، بر اساس این فهم، جداولی از  کند تا نقاط پیوند و اختالف آن های آن روزگار، تالش می نگاری تاریخ

 کند. ها و طول مدت حکمرانی حاکمان ترسیم می ترین سلسله مهم

برد و زمینه را برای درک کلی از تاریخ فراهم  ه از حکمرانی فراتر مینگر و توجه به یک دور این اقدام او تاریخ را از حالت جزئی

آورد. البته، ابوریحان از این دستاورد برای پاسخ به برخی امور  ی مقایسه را فراهم می کند. از سوی دیگر، این کار زمینه می

تردید این  پردازد؛ اما بی خلدون انجام داد، نمی گونه که ابن کند و چندان به کار استخراج قانون، آن پیچیده در تاریخ استفاده می

ی تاریخ فراهم  پیوسته هم نوعی برای کسانی همچون ابن خلدون راه گشا بوده است. زیرا راه را برای فهم کالن و به اقدام او به

ئله، تمام عوامل بزرگ پدید آورد. یعنی، هنگام تحلیل یک مس یتحول ی نگرش او به تاریخ، کرد و برای خودش نیز در شیوه

رو توانست در بعضی مشهورات تاریخ تشکیک ایجاد کند، که  کرد، ازاین داد و به نقل حادثه بسنده نمی مؤثر را موردتوجه قرار می

ی روایت کالن از رخدادهای  کنیم. در موارد نادری نیز تالش او برای ارائه های تاریخی اشاره می بعدا به بخشی از این یافته

 شود. یده میتاریخی د

شده در مبارزات مذهبی و مدعیان پیامبری را در برابر دین اصلی در  نوعی، افراد شناخته شاید او نخستین کسی باشد که به

های  ها و شیوه یکجا موردتوجه قرار داده است. از مانی و مزدک تا مسیلمه و به آفرید و المقنع را در یکجا تحلیل کرده و اندیشه

دادند. او  صورت تجریدی و جزئی موردمطالعه قرار می ای را به که دیگران هر پدیده جه قرار داده است. درحالیآنان را موردتو

نوعی منطق ظهور آنان را یکسان  پردازی کند و به کند تا بروز و چگونگی ظهور این جماعت را در تاریخ نظریه تالش می

از متنبئین ظاهر شدند که کتاب از شمار آنان قاصر است. برخی هالک  میان انبیا و ملوک جماعتی"نویسد:  شمارد. او می می

ی روزگار نگذاشته. برخی دیگر را امتی متابعت کردند و قوانین  شدند، بدون آنکه کسی از آنان پیروی کند، و جز نامی در صفحه

پس ما باید که تواریخ مشهور ایشان را ذکر  کنند. ایشان در نزد این امت باقی و پاینده ماند؛ و این امم تاریخ ایشان را ذکر می

شناسد و  ی ادیان می اش دلیل مهم این اقدامات را ریشه در ادبیات رمزگونه ی بررسی (. او در ادامه236، 1636کنیم )بیرونی، 

اش به  پیوسته هم به ی نگاه کالن و تردید ثمره (. این کار او بی646داند ) همان،  نوعی آن را برای اکثر این مدعیان صادق می به

( نوشته، که متأسفانه 613ی قرامطۀ و مبیض ) همان،  آورد که درباره جا سخن از کتابی به میان می تاریخ است. وی در همین

ی این جریانات تاریخی  ی تحلیلی متفاوت درباره توان حدس زد با این نگرش ابوریحان، او درصدد ارائه رفته است. اما می ازمیان

ی تاریخ برای غلبه بر  پیوسته هم ت؛ امری که بعدها در تاریخ تحوالت جوامع اسالمی به فراموشی سپرده شد و درک بهبوده اس

 ها هرگز جدی گرفته نشد. مشکالت و نارسایی
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ای که  ی سایر ملل است. مسئله ی مدارا و انعطاف باور درباره گیری روحیه اثر عملی دیگر این رویکرد ابوریحان به تاریخ، شکل

های ذهنی خویش  نگری به تاریخ است. زیرا مورخ و اندیشمند در این صورت از حصار بت تر اشاره کردیم، از پیامدهای کل پیش

که در  ی هند دید. هنگامی کند. شاید این روحیه ابوریحان را بتوان درباره شود و توانایی درک دنیاهای دیگر را پیدا می رها می

کند. بیرونی در چندین صفحه از  طرفانه، تفاوت دنیای آنان و دنیای مسلمانان را درک می د، کامالً بیکن مورد هند قضاوت می

 (.16۳2دهد )بیرونی،  کتاب تحقیق مالهند این مسائل را شرح می

 

 جوار استفاده از علوم هم 2-2-3

تر رخدادهاست. آنچه  های تاریخی و فهم دقیق هجوار برای نقد و بررسی داد نگاری کنونی استفاده از علوم هم ویژگی دیگر تاریخ

کند یا اینکه بسیاری از  سازد اموری است که مرتبط با انسان است. اما گذر زمان تنها بخشی از آن را حفظ می تاریخ را می

از وظایف مورخ گیرد. در روزگار ما، یکی  های درست را می داده های غلط جای شود و دانسته یا نادانسته داده حقایق تحریف می

( و 14، 1674کوب،  شد )زرین تالش برای درک درست و مطابق با واقع تاریخ است. اما درگذشته کمتر به این مسائل توجه می

شد. در چنین شرایطی تاریخ نقلی و عمدتاً سیاسی،  تالش منضبط و روشمندی برای بازسازی درست و دقیق گذشته انجام نمی

های بهتری برای شناخت انسان و  افزاید و راه بر دانش بشر می ری خواهد شد. ازآنجاکه گذر زماننگا ترین ویژگی تاریخ مهم

هایی همچون  دست آوردها برای گذشته نیز موردتوجه قرار گرفت. دانش گردد، استفاده ازاین ی انسانی فراهم می جامعه

ناسی و کثیری دیگر از علوم در خدمت نگارش تاریخ شناسی، کتیبه ش شناسی، باستان شناسی، سکه شماری، ریاضی، روان گاه

ی روش پژوهش در تاریخ این  اش درباره جلدی تری از تاریخ را ممکن کردند. ساماران در کتاب سه درآمدند و فهم درست

ا از (. آنچه دربند پیش به آن اشاره کردیم، در اینج1671طور مفصل موردبحث قرار داده است. )ساماران،  موضوعات را به

شماری داشت، طرح کالن خویش را برای نگارش درست  طرح است. ابوریحان با توجه به مهارتی که در گاه دیدگاهی دیگر قابل

ی تطبیقی را از  سو، و مطالعه ای کامل از دقت و وسواس علمی از یک و مطابق با واقع تاریخ تدوین کرد. او در آثارالباقیهِ به نمونه

حال نقد مشهورات توسط او وجود دارد. ازآنجاکه در این  های بسیاری از این تالش و درعین کند. نمونه سوی دیگر، ارائه می

ها، برای  های او و همچنین درستی یا نادرستی تحلیل شناسی ابوریحان است، ذکر تمام نوآوری نوشتار توجه ما معطوف به روش

های روشمند  ری ابوریحان شناخته شود، کافی خواهد بود. یکی از تالشنگا ما اولویت ندارد. همین اندازه که مسئله روش تاریخ

او در این عرصه، دریافت متفاوت از روز و تاریخ هجرت پیامبر به مدینه است؛ او با استفاده از جداول نجومی تاریخ دقیق را بیان 

 (.1636شمارد ) بیرونی،  اند، مردود می کند و آنچه را سیره نویسان گفته می

شناسی  های تاریخی وجود دارد که از منظر روش جوار برای بررسی روایت ات دیگری از بهره بردن ابوریحان از علوم همنک 

اعتناست، هرچند ممکن است از مبنای علم امروز پذیرفتنی نباشد. او درجایی، هنگامی با طول عمر مردمان قدیم و  قابل

پردازد و نهایتاً  دفاع، به نقش عامل جغرافیایی و پیوند آن با جوامع انسانی میشود، در  رو می های واردشده بر آن روبه تشکیک

برد و از تأثیرش بر  (. او نقش اقلیم را در چارچوبی وسیع به کار می121کند )همان،  های تاریخی دفاع می وسیله از روایت بدین

ها و  فهمم زیرا اختالف اجسام بشر در رنگ ا نمیمن این استدالل ر"نویسد:  گوید، می خصوصیات افراد و رفتار جوامع می

(. به نظر 233)همان،  "ها و طبایع و اخالق، تنها معلول اختالف نسب نیست، بلکه اختالف اقالیم در آن مدخلیت دارد چهره

 هایی است که ابن خلدون وامدار ابوریحان باشد. رسد این نگرش نیز از موضوع می
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 شکنی سنت 2-2-4

ای که افراد جرئت  گونه گردند؛ به های تحلیل وزندگی دارای نوعی اعتبار و حتى تقدس می ها و روش ، برخی از شیوهدرگذر زمان

توانند  های خالق می های بزرگ و ذهن . معموالً انسانها بیندیشند یا در موردشان دچار تردید شوند کنند که در مورد آن نمی

. ی گروه اخیر است تردید ابوریحان نیز در زمره ها طرحی نو اندازند. بی د و با گذر از آنگرفته را بشکنن های شکل ها و سنت قالب

 .شکنی کرد و مشهورات مقبول را به چالش کشید و رد کرد ها سنت او در بسیاری از حوزه

این شیوه تثبیت شد. ی راویان یک اصل بود و با ظهور بزرگانی همچون طبری،  ی اسالمی، ذکر سلسله نگاری دوره در تاریخ

ی مورخ را تالش  کردند؛ اما بیرونی وظیفه یافته تلقی می ی خود را پایان ی راویان و نقل خبر، وظیفه مورخان با ذکر سلسله

گفت: بیان یک خبر به تواتر و  دانست و می بر معیارهای عقلی می وسقم آن با تکیه منظور یافتن حقیقت خبر و بررسی صحت به

، 1670تواند کاشف حقیقت یا خبر از واقعیت باشد، بلکه حقیقت امر باید باتجربه تأیید شود ) اذکایی،  ست، نمییا اسناد در

ی وقایعی که در روز  ها از زمان حضرت آدم تا دوران نبی مکرم اسالم )ص( درباره (. شاید تحلیلی که او از ذکر برخی روایت۳1

ها به تواتر در کتب شیعی آمده است و بیرونی  ت شکنانه ی او را نشان دهد. این روایتداده است، بتواند این اقدام سن عاشورا رخ

آورد و  حساب نمی ی علم به اثبات عقلی نیستند، در زمره های شیعی است. اما این افکار را ازآنجاکه قابل نیز خود دارای گرایش

« اند با اهل کتاب مسالمت کنند دثین بودند و یا آنکه خواستهای از عوام مح ها دسته ولی معلوم است که ناقل آن»... گوید:  می

 (.۳2۳، 1636)بیرونی، 

بیرونی در هنگام نگارش مطالب خویش، ذکر منابع و ارجاعات را در دستور کار خویش قرارداد. درگذشته، اکثر نویسندگان، 

ی راویان رایج  د و یا حتی بعدها که ذکر سلسلهدانستن کردند، ذکر سلسله ی راویان را کافی می که خبری را نقل می هنگامی

پردازد که در تألیفاتش  هایش به ذکر منابع و آثاری می جای کتاب دانستند. اما ابوریحان در جای نبود، تنها نقل خبر را کافی می

ابوالحسن آذر خورهای حکایت مزبور به شرحی که گفته شد، از »نویسد:  ها بهره برده است. مثالً در اآلثارالباقیه می از آن

زعم خود حکایت  ازآنکه به مهندس شنیدم و ابوعلی محمد بن احمد شاعر در شاهنامه همین روایت را نقل کرده ... پس

)همان(. وی همچنین در آن « شده را از روی کتاب سیر النادر ابن مقفع و کتاب محمد بن جهم برمکی و ... تنحنح نمود. گفته

گاهی این قسم از تواریخ که ما ذکر  "گوید:  پردازد، چنین می ه ذکر فهرست اسامی پادشاهان میبخش از کتاب خود که ب

طور دیگری  شود. در این زمینه در کتاب حمزه بن حسن اصفهانی به های سیر و تواریخ به خالف آن دیده می کردیم در کتاب

 ان(.)هم "کنم است که من این قسمت را در این دفتر به جهت شما نقل می

یابد؛  ی این مورخان برتری و تمایز می ی خود در مطالعات تاریخی، بر همه بیرونی از جهت مشخص نمودن منابع مورداستفاده 

های  توان به نمونه های ابوریحان می الی نوشته (. در البه121: 16۳2چراکه دقت را در این زمینه به کمال رسانیده است )شابی، 

ی خود در جهت استحکام منقوالت تاریخی اشاره کرد. امری که از جانب  برای ذکر منابع مورداستفاده ای از این تالش معتنابه

های این تالش مورخ  الی منابع تاریخی موجود. یکی از نمونه ابوریحان، تالشی است در جهت رسیدن به حقایق تاریخی از البه

ی تاریخ  ها درباره های آن ر نام مورخان و نیز ارزش و اعتبار روایتترین و قابل استنادترین منابع، ذک برای دستیابی به موثق

اند بیشتر و قابل استنادتر  ها را در قیاس با دیگر منابعی که در این حوزه به نگارش درآمده ساسانیان است که وی ارزش کار آن

اعتماد به شمار  های ساختگی، فاسد و غیرقابل هاند نسخ ی اعیاد ایرانی عید ساسانی سخن گفته داند. وی، منابعی را که درباره می

های زادویه بن شاهویه، خورشید بن زیار اصفهانی و محمد بن بهرام مطیار را بسیار  آورد و منابع زرتشتی را همچون نوشته می

ن منابع در دسترس، به ی تالش برای نقل معتبرترین روایات از درو داند. )همان(. این مورخ در ادامه توجه می مورد اعتماد و قابل
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های سیر و  کنیم در کتاب گاهی این قسم از تواریخ را که ما ذکر می»کند  نقل مطالبی از کتاب حمزدی اصفهانی اشاره می

ترین اقوال بود که محل اجماع و اتفاق  شود ولی آنچه را که من در این کتاب وارد نمودم نزدیک تواریخ برخالف آن دیده می

گذاشته، طور  "التواریخ تبار االمم من قضى منهم و من عبر"ت و در کتاب حمزه اصفهانی که نام آن را کتاب اصحاب تاریخ اس

 (.1636)بیرونی، « دیگری یافتم

 

 سال پیش از داروین ۰۶۸از سوی ابوریحان؛  "انتخاب مصنوعی"شدن مفهوم  مطرح 2-2-5

که  "تحقیق ماللهند"کتاب  07ین شباهت دارد. بیرونی در فصل نظر بیرونی درباره طبیعت، به نظریه انتخاب طبیعی دارو

دان به توضیح  ساله او در هندوستان نگارش شده است، از دید یک طبیعی 16درباره گذشته و فرهنگ هند و در زمان اقامت 

ابوریحان به  جا است که پردازد. در همین شناختی مربوط به تکامل )فرگشت( می روندهای طبیعی و ازجمله نظرات زیست

قرار دارد و به فرآیندی اشاره دارد که در آن  "انتخاب طبیعی"کند؛ مفهومی که در مقابل  نیز اشاره می "انتخاب مصنوعی"

شوند. بیرونی  دهندگان برای زادوولد برگزیده می حیوانات و گیاهان بر اساس صفات مطلوب خود ازنظر انسان، توسط پرورش

پردازد و آنچه  خواهد به کشت و زرع آن می گزیند و تا جایی که می ... کشاورز زرع خود را برمی"است:  درباره این فرآیند نوشته

برد.  ها را می دارد و سایر شاخه هایی را که به نظرش برگزیده هستند نگه می کند. جنگل دار شاخه کن می خواهد ریشه را که نمی

 "کشند... کنند، می لی کاری برای کندویشان نمیخورند و زنبورها افرادی از گروه را که تنها می

کند، ولی در تمامی شرایط رویکردش  ای مشابه عمل می ...طبیعت به شیوه"پردازد:  او سپس به بیان نظر خود درباره طبیعت می

چه هدف ها را برای تولید آن دهد و بدین طریق جلوی آن در مورد همه یکسان است. او اجازه نابودی برگ و میوه را می

بدون شک این اظهارات بیرونی با  "کند تا جایی برای دیگران باز کند... ها را نابود می گیرد. طبیعت آن شان است، می نهایی

 334شده، شباهت دارد. این در حالی است که ابوریحان حدود  بیان "منشأ انواع"نظریه انتخاب طبیعی داروین که در کتاب 

 کتاب تحقیق ماللهند و بیان نظریات خود درباره طبیعت پرداخته است. سال قبل از داروین به نگارش

 

 ریاضی و اخترشناسی - 2-2-۶

ها اختصاص  های وابسته به آن عنوان به ریاضیات، اخترشناسی و موضوع 11۳کم  اثر نوشتاری بیرونی دست 1۳4از بیش از 

شده است و  آثار بیرونی پیرامون ریاضیات محض نوشته اثر به ما رسیده است. هفت جلد از 23داشته که از آن میان فقط 

ها گوناگون  های ریاضی به روش ها و مسئله ویژه در کتاب استخراج االوتار، همواره برای اثبات قضیه ها، به بیرونی در آن نوشته

 22یادشده در آن کتاب، ی  ها را بیان کرده است. برای نمونه، برای حل نخستین قضیه های آن ها و تفاوت پرداخته و شباهت

های دیگر: ارشمیدس )سه  ی گوناگون را نوشته است. پنج روش از خودش و هفده روش دیگر را از دانشمندان و ریاضیدان شیوه

حل(؛  استاد جشنی )دو اثبات(؛ ابوسعید سجزی )دو راه  بن   علی ضریر جرجانی )دو شیوه(، آذرخور بن برهان(؛ ابوسعید محمد

احمد الشنی )دو  علی عراق )دو برهان(؛ ابوعبداهلل محمدبن بن ی حسن بن حارث جنوبی )دو شیوه(؛ ابونصر منصورابوعل  قاضی

 اثبات( و ابوعلی حسن بن حسین بصری )یک روش(.

هایی مانند جسم، سطح، خط و نقطه، آگاهانه از ترتیب رعایت شده  ی التفهیم، هنگام تعریف اصطالح بیرونی در بخش هندسه 

خوبی و سادگی شرح دهد. اقلیدس در  ها را برای نوآموزان هندسه به کند تا بتواند مفهوم ی اقلیدس پیروی نمی کتاب هندسه در

واگذار کرده که  11ی  ی نخست کتاب اصول خود نخست نقطه و در آخر سطح را تعریف کرده و تعریف حجم را به مقاله مقاله
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توانند آن را تصور  ا بیرونی عکس آن رفتار کرده است. او نخست جسم را، که همگان میشود، ام ی فضایی ازآنجا آغاز می هندسه

 کند. شده، بیان می هایی مانند سطح، خط و نقطه را با کمک آن اصطالح تعریف کند و سپس اصطالح کنند، تعریف می

های گوناگون پیدا  پردازد. او روش با دین میهای مرتبط  ویژه در موضوع بیرونی در برخی از آثار خود به ریاضیات کاربردی، به 

ها او در نگارش کتاب تحدید  کند. یکی از هدف دهد و نظرهای دانشمندان پیش از خود را نقد می کردن سوی قبله را شرح می

یاز داشته ی غزنه بوده است. آن کار به مثلثات کروی پیشرفته ن النهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن، تعیین درست قبله

 دانند. که بیرونی در آن مهارت داشته است و کتاب مقالید او را نخستین کتاب کامل در مثلثات کروی می

های شخصی گوناگونی  وچرا از بزرگان نپرداخته و به رصدها و تجربه چون های اخترشناسی نیز به پیروی بی بیرونی در پژوهش 

اند، در هر کاری جانب حق و صدق وامانت را  همه به اختالف سخن رانده "هیم:زده است، چراکه به بیان خودش در التف دست

و چنین نیز بوده است. برای نمونه، میل کلی  "ی شخصی آرام نگیرد. و تجربه  جز با مشاهده "و روح او  "رعایت باید کرد.

گیرد تا خاطرش آسوده شد و دانست که  میی میان سطح استوا و سطح مدار ظاهری خورشید( را چند بار در غزنه اندازه  )زاویه

های گوناگونی بارها این کار را انجام داده  دقیقه است. این در حالی بود که پیش از او نیز شخصیت 6۳درجه و  26میل کلی 

 بودند.

بسیاری دیگر  در کتاب تحدید به چگونگی تعیین نصف النهار، فاصله میان شهرها و روشهای رصد می پردازند و در اینجا مانند 

از پژوهش های خود از ریاضیات بهره می گیرد. درواقع، او هیچ گاه از ریاضیات رویگردان نیست و در هر کتابی که نوشته به 

شیوه ای به ریاضیات پرداخته است. کتاب قانون مسعودی او جامع ترین نوشته اخترشناسی اسالمی است که زمان درازی مانند 

 رفت. کتاب اسطرالب او تاریخچه ابزارهای اخترشناسی است.وان کتاب درسی به کار میکتاب التفهیم او به عن

 

 شناسی تاریخ و مردم -2-2-7 

ها خود به تاریخ علم پرداخته است، اما گاهی خود تاریخ نیز برای او مهم بوده است. او کتابی به نام  تر نوشته بیرونی در بیش

نوشته بود که اصل آن از بین رفته است، اما ابوالفضل بیهقی فصل تاریخ خوارزم خود را از  "کتاب المسافره فی اخبار الخوارزم"

 های او را ستایش کرده است. ی کار بیرونی و درستی نوشته روی آن رونویسی کرده و شیوه

، آشور، بابل، ایران، اسرائیل ها فرمانروایی پیامبران و شاهان بنی بیرونی در فصل ششم آثارالباقیه ترتیب تاریخی و سال 

ای ایران و شاهان هخامنشی، اشکانی و ساسانی را  های بیزانس، شاهان اسطوره ها، قیصرها، امپراتوری ها، بطلمیوس فرعون

 برحسب سال و گاه برحسب ماه و روز آورده است.

توان بیرونی را یکی از  این رو میترین اثر در تاریخ، دین، آداب و دانش هندویان است و از  کتاب ماللهند بیرونی برجسته 

طرف به  شناسی تطبیقی دانست.بیرونی در کتاب ماللهند کوشیده است بادید یک کارشناس بی شناسی و دین پیشگامان مردم

ی باورهای هندویان نوشتم و در حق آنان که با ما  این کتاب را درباره "نویسد: ها هندویان بپردازد و می معرفی باورها و آیین

داری و مسلمانی خویش  اساس را برایشان روا نداشتم و نیز این مطلب را مخالف دین ختالف دینی دارند، تهمت زدن بیا

وتفصیل نقل کردم. اگر  کردم برای روشن کردن مطلب ضرورت دارد، با طول نپنداشتم که کلمات ایشان را، در آنجا که خیال می

گوییم که  دانند، ما این را می اعتراض می پیروان حق، یعنی مسلمانان، آن را قابل رسد و ها کفرآمیز به نظر می گونه نقل این

 "دانند که چگونه به این اعتراضات پاسخ دهند. اعتقاد هندویان چنین است و آنان خود بهتر از هرکسی می
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 های جـغرافـیایی اصل تسطیح کره و ترسیم نقشه -2-2-۰

یان در نسبت دادن این کشف به خود، ابوریحان در آثارالباقیه مفصالً به آن پرداخته چاه آرتـزین )علیرغـم ادعای غـربـ

 -اصل نجـومی مطرح شعـاع  -ترین ترازوهای تاریخ عـلم است. اصل نجومی تسویۀ البـیوت  است.(ترازوی ابوریحان که از دقیق

چـگـونگی  -غـرافـیایی و سمت قـبلهً بـالد طول و عـرض جـ -محاسبه مساحت، محیط و قطر کـره زمین  -سیر نور و صوت 

حرکت وسطی و اوج  -حرکت زمین  -رصد میل کلی و میل اعظم در نجوم  -تعـیـین قـبله و ساحت محـراب مسجـد 

 -امکان ایجاد خأل  -ها  ها و شکوفه اشکال هـندسی گل -جزر و مد رودها و نهـرها  -خاصیت فیزیکی الماس و زمرد  -خورشید 

تـنظیم  -پـژوهـش تاریخی در مورد سلسله ساسانیان  -رصد خسوف و کسوف  -ـش در مورد چگـونگی تولید عسلپـژوه

ساخت کره جـغـرافـیایی و طرح نظریه وجود قاره  -.( ساخت ابزارهای ویـژه رصدی )سه میله، شاقول،.. -های شطرنج  خانه

 آمریکا.

 

 ابوریحان و تولد کارتوگرافی -2-2-9

ساله 22که )وقتی 630.قبل از سال نظری بود یشترب تجربه انجام داد، عنوان یک مرد جوان و کم ای دیگری که بیرونی بهه فعالیت

( اثری است که Cartography) "کشی نقشه".یکی ازآثارموجود او تحت عنوان بود( چندین اثر کوتاه از خود برجای گذاشت

کره را روی صفحه سطح ترسیم  که نقشه نیم .در این اثر , او عالوه بر ایناستهای جغرافیایی پرداخته  در آن به بررسی نقشه

هایی که دیگران رسم  او مجموعه کاملی از نقشه چراکه سالگی بسیار مطالعه داشته , 22کرده است، نشان داده که تا سن 

. خجندی له موردبحث قرار داده استها را در این رسا اند را موردمطالعه و بررسی قرار داده و موارد مربوط به آن کرده

کرد او خودش این دستگاه را ساخته و آن را روی کوهی باالتر از شهرری  شناسی بود که با دستگاه بسیار بزرگی کار می ستاره

ول سال اال جمادی ۳و  0. او در روزهایالنهاری خورشید را نزدیک انقالبین مشاهده کند وسیله عبور نصف قرار داده بود تا بدین

شاهد انقالب زمستانی بود و بدین ترتیب او  630قعده سال  ذی 3و  3انقالب تابستانی را مشاهده کرد و در روزهای  630

 .یک از این دو محاسبه دقیق نبود البروج و همچنین عرض جغرافیایی شهرری را محاسبه کند اما هیچ توانست مایل بودن دایره

( دستگاه سنجش ارتفاع خورشید و ستارگان ( با sextantنین دستگاه ذات السُدس )خجندی در مورد مشاهداتش و همچ

 "تحدید النهایات االماکن  "ازآن بیرونی در مورد مشاهدات خجندی در کتاب  . پسپرداخته بیرونی به بحث و بررسی می

(Tahdidخود گزارشی نوشت و ادعا کرد که در طول مشاهدات خجندی، دیافراگم دستگاه )  ذات السُدس به دلیل وزن

که خجندی  . ازآنجاییداد . بیرونی تقریباً علت خطاهای خجندی را دقیق و درست تشخیص میشده است اینچ تنظیم 3دستگاه 

.او را در شهرری سپری کرده است 633تا  630های بین  توان به این نتیجه رسید که بیرونی سال از دنیا رفت می 633در سال 

د مدتی از این زمان را در گیالن که دریای خزر آن را از شمال احاطه کرده است، زندگی کرده باشد چراکه حدودا همچنین بای

 .. ابن رستم با حکومت زیار در ارتباط بوددر همین زمان کتابی را به حاکم گیالن , ابن رستم تقدیم کرده

چراکه او در آثارش وقایع نجومی را شرح داده است و بدین ترتیب دانیم  های معینی را در زندگی بیرونی با اطمینان می تاریخ

االول  جمادی 16گرفتگی روز  .شرح و توصیف او از ماهها و مکان های دقیق را تعیین کنیم دهد تا زمان این امکان را به ما می

گرفتگی  . این ماهزگشته بوده استدهد که او تا آن زمان به کشور خود با که او در کاث شاهد آن بوده است نشان می 637سال 

ها  . مقایسه زمانرؤیت بود و بیرونی ترتیبی داد که به همراه ابو وفا بوزجانی در بغداد شاهد این رویداد گردند در بغداد نیز قابل

این مدت بیرونی . بر این امر نیز واقفیم که در طول ها را قادر کرد تا تفاوت طول جغرافیایی بین دو شهر را محاسبه کنند آن
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. کرد او در گرگان بوده و قابوس ـ حاکم حکومت زیار ـ از او حمایت می 633کرده است چراکه تا سال  مکان می بسیار زیاد نقل

الثانی سال  ربیع 16( خود را به قابوس تقدیم کرد و در روزهای Chronology) "آثارالباقیهِ  "کتاب  633او تقریباً در سال 

 "آثارالباقیهِ  "ذکر است که بیرونی در کتاب  . شایانگرفتگی در گرگان بوده به هنگام ماه 636شوال سال  12 و همچنین 636

کتاب در مورد  یک در مورد اسطرالب، یکتاب کرده است : یک کتاب در مورد دستگاه اعشاری، اش اشاره خود به هفت اثر قبلی

 اً دو کتاب در مورد تاریخ.کتاب در مورد اخترگویی و نهایت سه مشاهدات نجومی،

 

 نگارش های بیرونی -3

ساخت، در  سال داشت، فهرستی از آثار رازی و نیز فهرستی از آثار خود فراهم می 36قمری، زمانی که  027ابوریحان در سال 

ی زمانی که سال دیگر زنده ماند و حت 10کم  ازآن فهرست دست برده است، اما ازآنجاکه پس اثر خود را نام 116آن فهرست 

های ابوریحان را  داد، نوشته های خود ادامه می ها و نگارش اش ضعیف شده بود با کمک دستیارانش به پژوهش بینایی و شنوایی

هایی را  مانده است. او کتاب اثر برجای 6۳ها، فقط  ی آن ها به زبان عربی بوده و از میان همه تر آن اند. بیش دانسته 1۳6بیش از 

اند  های او عبارت ترین نوشته های مشهوری با ابوعلی سینا داشته است. مهم نگاری کریت به عربی ترجمه کرده و نامهنیز از سانس

 از:

شماری و شناخت زمان است. او در فصل نخست این کتاب به  . آثارالباقیه )اآلثارالباقیه عن قرون الخالیه(. کتابی در گاه1 

های گوناگون، سال خورشیدی، قمری، یولیانی و ایرانی و  پردازد و سپس سال عنی روز، میشماری، ی ترین واحد گاه شده شناخته

ها جاهلی، تاریخ خوارزم،  های مهمی مانند طوفان نوح، هجرت، تاریخ عرب دهد. در فصل سوم به تاریخ مفهوم کبیسه را شرح می

شمار یهودی، فصل  ی اسکندر ذوالقرنین، فصل پنجم به گاه پردازد. در فصل چهارم به افسانه تاریخ یزدگردی و تاریخ اسکندر می

، اشکانی و ساسانی، فصل هفتم به بحث جامع گاه شمار یهودی، فصل  ششم به تاریخ شاهان کهن آشور، بابل و هخامنشی

ها و  ب نیز به جشنی دم کتا پردازد. در نیمه ها، ازجمله صابئیان یا منداییان، زردشتیان، مانویان و مزدکیان، می هشتم به دین

پردازد. ) این اثر به کوشش اکبر دانا سرشت از سوی انتشارات انجمن آثار ملی در سال  های گوناگون می داری ملت روزهای روزه

 ، منتشرشده است(16۳6

ذشته از ترین اثر پیرامون اسطرالب است و گ . اسطرالب )کتاب فی استیعاب الوجوه الممکنه فی صنعه االصطرالب(. برجسته2 

های گوناگون ساختن اسطرالب، به شناساندن ابزارهای اخترشناسی همانندی که تا  معرفی ساختمان اسطرالب معمولی و روش

ترین اثر  رفته، پرداخته است. بیرونی این کتاب را به ابوسهل مسیحی هدیه کرده است. برخی آن را مهم روزگار بیرونی به کار می

 نند.دا در تاریخ اخترشناسی می

پردازد که خجندی به امر فخرالدوله  . سدس )حکایه االله الموسمومه بالسدس الفخری(. به شرح دو ابزار اخترشناسی می6 

 رفت. النهاری خورشید به کار می ساخته بود و برای رصد گذر نصف

فیایی جاهای گوناگون . تحدید )تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن(. به چگونگی تعیین مختصات جغرا0 

خواهد تفاوت طول جغرافیایی بغداد و غزنه را به دست آورد. روش به دست آوردن سوی قبله، عرض  ویژه می پردازد. به می

کند. این اثر به کوشش احمد آرام ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه تهران در سال  ها را نیز معرفی می شهرها و بلندی کوه

 است(.، منتشرشده 16۳2
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ی  دهد که بر پایه ها )مقاله فی النسب التی بین الفلزات و الجواهر فی الحجم(. چگونگی ساختن ترازویی را شرح می . چگالی۳ 

کرد و بیرونی به کمک آن توانست چگالی هشت فلز و پانزده جواهر و شش مایع را برآورد کند که بسیار  اصل ارشمیدس کار می

 دقیق است.

دانسته است. سه فصل نخست پیرامون ماهیت نور  ها می فراد المقال فی امر االظالل(. پیرامون آنچه بیرونی از سایهها )ا . سایه3 

هایی نیز به چگونگی  کند و در فصل انژانت( را بیان میهای سایه )تانژانت و کوت ها دیگر تابع و سایه و بازتابش نور است. در فصل

هایی پیرامون انواع  پردازد. بیرونی در این کتاب شعرها و مثل ها می گانه بر اساس طول سایه به دست آوردن زمان نمازهای پنج

سایه بوده، فراهم آورده است. او  هایی از قرآن و گفتارهایی از انجیل نیز آورده و به بیان خودش هر آنچه پیرامون سایه و نیز آیه

در کتاب از آثار دانشمندانی مانند خوارزمی، نیریزی، بوزجانی، سجزی، بطلمیوس، ارسطو و از دانشمندان هندی و حرانی بهره 

 برده است.

شده  ارسی نوشتهالتفهیم )التفهیم الوائل صناعه التنجیم(. کتابی آموزشی است پیرامون اخترشناسی که به دو زبان عربی و ف .7 

است. فصل نخست آن پیرامون هندسه است. فصل دوم پیرامون عدد و حساب و جیر است. در فصل سوم به جغرافیا، 

ی اصول  پردازد. فصل دیگر پیرامون اسطرالب و چگونگی به کار بستن آن و فصل پایانی درباره شناسی و اخترشناسی می کیهان

، 1632الدین همایی تصحیح و از سوی انتشارات بابک، چاپ سوم به سال  کوشش جاللنظری اخترشناسی است. ) این اثر به 

 منتشرشده است(.

ی کتاب بر دشواری پژوهش پیرامون  العقل او مرذوله(. بیرونی در مقدمه )تحقیق ماللهند من مقوله مقبوله فی . ماللهند8 

 3تا  2های  داند. او در فصل ها به مسلمانان می دگمانی هندیکند و دلیل آن را سختی زبان سانسکریت و ب هندوستان اشاره می

های ازدواج و ساختن بت نوشته است. در  های هندی، قانون پیرامون کاست 11و  14و  3ها  پیرامون دین و فلسفه و در فصل

ها هندی،  یگر پیرامون خطها د پردازد. در فصل های ادبیات هندی ) دینی، ادبی و اختر شناختی( می به گونه 16و  12های  فصل

ها  داری ها، روزه شماری هندی، جشن ها دینی، گاه ها و آیین های اخترشناسی، زیارت ها، نظریه ها، افسانه شطرنج، جغرافیا، خرافه

، منتشرشده 16۳6سینا در سال  پردازد. )این اثر به کوشش اکبر دانا سرشت از سوی انتشارات ابن های دادگستری می و قانون

 ست(.ا

ی  ها از واژه های اخترشناسی گوناگونی که برای شرح آن . ممرها )تمهید المستقر لتحقیق معنی الممر(. این کتاب به پدیده9 

کند، منظور این است  ی دیگر گذر می ای از سیاره گوییم سیاره که می پردازد. برای نمونه، هنگامی گیرند، می ممر )گذر( بهره می

 گذرد. ی نسبی تا زمین از آن می یا عرض سماوی یا فاصلهکه ازنظر طول سماوی 

 

 های جغرافیایی ابوریحان پژوهش -4 

های جغرافیایی خود ازنظرهای دانشمندان یونانی و دانش جغرافیایی هندویان و ایرانیان باستان و نیز  بیرونی در پژوهش

خردادبه، یعقوبی و مسعودی، یادکرده و خود نیز  ابن ی اسالمی، مانند ها و جهانگردان پیش از خود در دوره دان جغرافی

های فراوانی کرده و  های جغرافیایی دقیقی داشته است. او در به دست آوردن طول و عرض جغرافیایی شهرها کوشش پژوهش

این گفته از طور که پیش ی جغرافیای را نوشته است. همان نقطه 344در کتاب قانون مسعودی، طول و عرض جغرافیایی بیش از 

زمان خورشیدگرفتگی در  دان ایرانی ساکن بغداد، توانست با روش رصد هم شد، او با همکاری ابوالوفای بوزجانی، ریاضی

 ی جغرافیایی، اختالف طول جغرافیایی بغداد و اورگنج )خوارزم قدیم( را به دست آورد. دونقطه
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 شناسی های زمین پژوهش -4-1

رسد. او طی  درستی و علمی بودن آثار بیرونی می تر کتابی به تی نویسندگان مسلمان، کمشناخ های زمین در میان نوشته 

شناختی و  های زمین ویژه هندوستان داشته است، پیرامون ناهمواری های آسیای غربی و به سفرهای گوناگونی که به سرزمین

گیری چگالی  چنین، به روش نوآورانه برای اندازه یافته است. هم هایی نیز دست ها به پژوهش پرداخته و به کشف ساختمان کوه

هایی از  های آرتزین نیز معروف است. در ادامه به شرح گوشه ها و فلزها دست پیداکرده بود و توصیف علمی او از چاه کانی

 پردازیم. شناختی او می های زمین پژوهش

 

 شناختی های زمین توصیف 4-1-1

ها در  یکی از این دشت"گنگ پی برده و در ماللهند پیرامون آن چنین نوشته است: ی رود  بیرونی به ماهیت رسوبی حوضه

ها به آن  های آن کوه اند و آب ها آن را فراگرفته رسد و در سه سوی دیگر، کوه هندوستان است که از جنوب به اقیانوس هند می

های گردی را در نظر  آن فکر کنی و اگر سنگی ماهیت  ریزد. ولی اگر خاک هندوستان را با چشم خود ببینی و درباره می

ها و آنجاها که رودها  هایی که در نزدیکی کوه ها را خواهید یافت، سنگ تر بکنید بازهم آن بگیرید که هراندازه که زمین را عمیق

روند،  پیش می شوید و به آنجاها برسید که رودها کندتر ها دورتر می تر است و هر چه از این کوه جریان تندی دارند بزرگ

شوند و  ها خرد می شوند این سنگ کنند و به دریا نزدیک می شوند و ازآنجاکه رودها حالت ایستاده پیدا می تر می کوچک

رسید که در روزگاری هندوستان دریا  ها را در نظر بگیرید ناگزیر به این باور می ی این آیند، اگر همه های شن درمی صورت دانه به

 "های این رودها پرشده است. تدریج با رسوب دریا به بوده است و این

 

 ها چگالی کانی 4-2-2 

های  پردازد و ویژگی های آسیا، اروپا و آفریقا می ابوریحان در کتاب الجماهر فی معرفه الجواهر به شرح فلزها و جواهرهای قاره 

ها و گفتارهای دانشمندان  دهد و نظریه شرح می نوع کانی و مواد دیگر را 644فیزیکی مانند بو، رنگ، نرمی و زبری حدود 

گیری  شده را اندازه های شناخته کند. او چگالی سنج دقیقی اختراع کرد و چگالی کانی ها بیان می ی آن یونانی و اسالمی را درباره

ن تفاوتی ندارد. شرح دستگاه شود، چندا های امروزی، که با ابزارهای پیشرفته انجام می گیری های او با اندازه گیری کرد. اندازه

 آمده است. "مقاله فی النسب التی بین الفلزات و الجواهر فی الحجم"چگالی سنج او در کتابی بانام 

شده بود از یک ظرف آب که میزابی ظریف به آن وصل  کرد، تشکیل دستگاه چگالی سنج بیرونی که بر اصل ارشمیدس کار می

ی دیگر آن صد مثقال از کانی موردنظر را  آن درست زیر میزاب جای گرفته بود و در کفهی  کرده بود و ترازویی که یک کفه

ریخت. آنگاه، وزن و حجم آب را  ای که زیر میزاب جای داشت، آب می گذاشت. سپس برای به تعادل رسیدن ترازو، در کفه می

کاررفته در  دریافته بود که خلوص و دمای آب بهدرستی  حجمی )چگالی( کانی موردنظر دست یابد. او به  سنجید تا به جرم می

هم در آغاز  های خود همواره از جای مشخصی از رود جیحون و آن رو، برای آزمایش ها، در چگالی آن اثر دارد و ازاین این آزمایش

ها در کتاب  ح این پژوهشی غزنه انجام داد. شر ها را با آب رودخانه داشت. او پس از رفتن به غزنه، همین آزمایش پاییز آب برمی

 ، اثر ابوالفتح عبدالرحمن خازنی، آمده است. الحکمه میزان
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 های آرتزین چاه 4-3-3

ها و صعود آب به سمت  اما فوران چشمه"گوید:  ها چنین می ها و چاه ی فوران آب از برخی چشمه بیرونی در آثارالباقیه درباره 

سوی باال جز  ها باالتر جای دارد، مانند فوران معمولی وگرنه آب هرگز به چشمه ی آن از خود باال، علتش این است که خزانه

که منبع آن باالتر باشد، نخواهد رفت ... بسیاری از مردم که چون علت امری طبیعی را ندانند، به همین اندازه کفایت  این

یکی از آنان با من به منازعه پرداخت ... البته ممکن است اند و  ایم انکار کرده اعلم، مطلبی را که ما گفته کنند که بگویید اهلل می

 تر باشد. ی کوه از منبع و مخزن آب، پایین که قله شرط آن ی کوه هم برود، به آب به قله

 

 گیری قطر و محیط زمین اندازه 4-4-4

ه همواری آن همسان در سرزمین هند، کوهی را مشرف بر صحرای همواری یافتم ک "در کتاب قانون مسعودی نوشته است: 

ی افق را اندازه گرفتم که از خط مشرق و  ی آن محل برخورد ظاهری آسمان با زمین، یعنی دایره همواری سطح دریا بود. بر قله

دقیقه محسوب داشتم. سپس ارتفاع کوه را از  60تر از ثلث و ربع درجه، انحطاط داشت و من آن را  ی اندکی کم اندازه مغرب به

ودو ذراع  ی آن از دونقطه الحجر این قله، که بر یک امتداد بودند، اندازه گرفتم که مساوی ششصد و پنجاه ردن قلهطریق رصد ک

او در  "گیری منجمان مأمون اطمینان یافتم. درستی اندازه میل درآمد و ازاینجا به ۳3درآمد ... و چون حساب کردم، تقریباً 

 ی زمین را شرح داده است. آوردن شعاع، محیط، مساحت و حجم کرهپایان کتاب اسطرالب، روش ریاضی به دست 

 

 های جغرافیایی در آثار بیرونی نظریه -5

ای، تعادل زمین )ایزوستازی(، تعادل،  جایی )تکتونیک( و حرکات صفحه توان به نظریه جابه ها در آثار بیرونی می ازجمله نظریه

زایی، نفوذپذیری آب و تشکیل  و رودخانه گرایی )یونیفورمیتاریانیسم(، کوه تغییر تدریجی، فاجعه ناگهانی )کاتاستروفیسم(

 های جغرافیایی، رد نظریات اشتباه و بیان دالیل آن اشاره کرد. حوضه آبریز، تغییر محیط

 

 ای تکتونیک و حرکات صفحه 5-1

های میانی به سبب آن و لزوم  جا شدن پاره هایی بر سطح آن و درنتیجه آن جابه جا شدن پاره ازاین از حال زمین و جابه پیش

وهوای نواحی تغییر  ها از مرکز کلی، طبیعت و آب بر این جهت سخن گفتیم که براثر تغییر پیدا کردن فاصله حرکت کلی زمین

قطرهای  قاعده و در زمان اندک، اندک باشد ـ ممکن است بر امتداد گوییم این حرکت ـ هرچند اتفاقی و بی پذیرد. اکنون می می

تدریج صورت پذیرد، یا بر مرکز اتفاق افتد، یا ترکیبی از هر دو حرکت باشد و نیز ممکن است این حرکت ناگهانی با  کلی به

های  (. درباره اندیشه16۳2جای دیگر است صورت پذیرد )بیرونی،  ها از جایی به باره سنگینی پیدایش مسبب آنکه انتقال یک

های  ابوریحان بیرونی خوارزمی، دانشمندی با اندیشه»ای با عنوان  ای( مقاله ها )تکتونیک برگه ارهجایی ق بیرونی در باب جابه

شناسی،  در مجله ایران« های پوسته جامد زمین و ایستا نبودن برها سده بیستمی در یک هزار سال پیش، انگاره جنبش پاره

شناسی ایران قرار  ین باب موردتوجه و قبول دانشمندان لرزههای بیرونی در ا شده است. خالصه آنکه اندیشه ، چاپ0شماره 

توان در ادبیات پهلوی  های آن را می که حتی ریشه نحوی تری دارد به های بس طوالنی داشته و این اندیشه در ادبیات ایرانی ریشه
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ارائه شد.  1دی توسط فرانسیس بیکن میال 1324ها برای اولین بار در مغرب زمین در سال  جایی قاره . جابه)پارسی میانه( یافت

سپس افراد دیگری چون آر.پی.اف پالست و الکساندر فن همبولت و غیره نظرات مشابهی در این زمینه ارائه دادند. تا اینکه در 

(. 1631کنند )معیری،  های کنونی در جای خود ثابت نیستند و حرکت می آلفرد واگنر چنین بیان داشت که قاره 1312سال 

ای شد، موردپذیرش همگان قرار نگرفت  که بخشی از یک نظریه جدید موسوم به تکتونیک صفحه 1334ن اندیشه تا سال ای

ای( نام گرفت. طبق این مدل الیه جامد خارجی  های قاره )برگه« ای ساخت صفحه زمین»(. این نظریه سرانجام 3: 1631)وایلی، 

رسد که این صفحات  شده است. به نظر می شود، تقسیم صفحه نامیده می کره به قطعات مجزایی که هریک زمین یعنی سنگ

طور جانبی گسترش یابند، این صفحات را با خود به  اند. وقتی مواد داغ از ژرفای زمین باال آیند و به آهسته اما پیوسته درحرکت

های  فشانی و تبدیل توده عالیت آتشلرزه، ف کره زمین سبب بروز زمین آورند. درنهایت، حرکت این صفحات سنگ حرکت درمی

های  العمل کند، بنابراین عکس صورت واحد مجزایی حرکت می (. چون هر صفحه به1633شود )جونز،  ها می عظیم سنگی به کوه

 شود. وجود سه نوع مرز بین صفحه ای تأیید شده است. متفاوتی در حدومرز بین صفحات پدیدار می

 شود. ها فاصله ایجاد می شوند و در بین آن فحات از یکدیگر جدا میمرزهای واگرا: مناطقی که ص(1

 رود. ها به زیر دیگری فرو می کنند و یکی از آن طرف یکدیگر حرکت می مرزهای همگرا: در مناطقی که صفحات به(2

شوند  کلی میکنند و ضمن عبور سبب خراش و دگرش مرزهای گسل تبدیل: مناطقی که صفحات از کنار یکدیگر حرکت می(6

 (.1632)تاربوک، 

 شده است: ای نیز اشاره های قاره های بیرونی به تغییر در موقعیت جغرافیایی برگه در نوشته

های درازی بوده است که از چگونگی آن آگاهی نداریم و به همین جهت است که  و همه این حاالت ناگزیر نیازمند گذشت زمان

شود، سنگینی  جای دیگر منتقل می هایی از زمین از جایی به که پاره رفته است. چه، هنگامیتناوب صورت گ ها به آبادانی سرزمین

کند که  آید و چون زمین هنگامی استقرار پیدا می شود و میان سنگینی سوهای مختلف زمین تفاوت پدید می جا می آن نیز جابه

تالف را از میان بردارد و درنتیجه مرکز ثقل آن، بنابر شود که این اخ مرکز ثقل آن مرکز ثقل عالم باشد، بر زمین الزم می

ها از مرکز زمین باگذشت  جاشده آن مختلف خواهد بود. به همین جهت است که دوری سرزمین های جابه اختالف نهاد پاره

ها گود  ود و چشمهش ها کم می ماند و چون برآمدگی زمین درجایی زیاد شود و اطراف خود را پر کند، آب بر یک اندازه نمی زمان

کنند و این ویرانی را به  جای دیگر کوچ می کند، پس مردمان ازآنجا به شود و آبادانی، دشواری پیدا می ها ژرف می افتد و دره می

کنند؛ و چنین است که گرمسیرها سردسیر  دهند و آباد شدن و ویرانی را به بالیدن و جوانی منسوب می پیری زمین نسبت می

اند، توان گفت  های نخستین خود، در آن جایگزین بوده (. چه اعراب یقطان از زمان16۳2دسیرها گرمسیر )بیرونی، شود و سر می

بینیم نخست دریا بوده و سپس پرشده  (. این بیابان عربستان که می16۳2العرب دریا بوده است )بیرونی،  که در آن هنگام بادیه

 (.16۳2است )بیرونی، 

 

 زایی کوه 5-2

خوردگی در رسوبات دریایی  زایی ناشی از چین ها و دریاها براثر سیکل فرسایش خشکی و کوه ار و تناوب پیدایش خشکیاستمر

کند و  ها با یکدیگر اشاره می ها و دریاها و جایگزینی آن تناوب خشکی توجهی دقیق به اند. او با  نیز ازنظر بیرونی دور نمانده

                                                           
1
 Francis Bacon 
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زایی براثر فشار بر رسوبات دریایی دقت داشته است، آنجا که  ی دریایی و سپس عمل کوههای رسوب درواقع به تغییر در محیط

 می گوید:

 (.16۳2شود )نهایات،  و چنین است که باگذشت زمان، دریا به خشکی و خشکی به دریا تبدیل می

ان است ببینیم، خواهیم دانست ها فراو های صاف که در سرزمین ما از آن گونه سنگ ای ازاین شده های ساخته و هرجهت که کوه

 (.16۳2اند )بیرونی،  ها زمانی فرورفته و زمانی دیگر برآمده گونه است که گفتیم و اینکه سنگ ها بر آن که پیدا شدن آن

که استقرار پیدا  آید و جونان زمین، هنگامی شود و میان سنگینی سوهای مختلف زمین تفاوت پدید می جا می آن نیز جابه

های صفحات زمین که  (. شاید این نوشته اشاره دارد به پدیده رو راندگی یا شاید به زیر روی کناره16۳2یرونی، کند )ب می

یا اشاره به تفاوت مقدار گرانش « که مرکز ثقل آن مرکز ثقل عالم باشد»های مختلف زمین رفتارهای خاص خود رادارند  پوسته

ها فروتر رود و نیز دانسته است که  در خاک یا در زمین به سبب وجود شکاف جای دیگر دارد.و فرورفتن آب زمین از جایی به

گیرد و چون چنین شود، آب از هر  ها از میان برود گرد برگرد مرکز قرار می که همبستگی ناگزیری آن های خاک درصورتی پاره

 (.16۳2سو یکسان آن را فرا خواهد گرفت )بیرونی، 

آنکه ممکن است زمانی که بر آن گذشته کوتاه باشد یا دراز، سخن گفتیم. پس امکان آن  ازاین از نوپدیدی جهان و و پیش

های  گونه که ممکن است برای دوره ای از آن بسنده نبوده باشد، همان های اوج یا پاره هست که این زمان برای یک دوره از دوره

ر این امر از راه استدالل ممکن نیست، مگر اینکه اخباری از فراوان بسنده بوده باشد؛ و در آینده نیز چنین است. و وارد شدن د

باره رسیده باشد و ارسطو چه نیکو کرده است که با مشروط سخن گفتن، خود را از همه این ایرادها به دور نگاه  پیغمبر دراین

 (.16۳2داشته است )بیرونی، 
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تفاوت در میزان دریافت انرژی از خورشید، تغییر محیط و تغییرات آب و هوایی، تأثیر انرژی  های زمین از تأثیرپذیر ناهمواری

ها و تغییراتی که طی کواترنر اتفاق افتاده است و این نکته بدیع که طبیعت در پی  خورشیدی بر تغییرات ناهمواری

دارد که فردی  های ایران را به حیرت و تفکر وا ژیستتواند ژئومورفولو خودتنظیمی است در چند جمله گیرا در آثار ابوریحان می

ها اختصاص دهد! به این  های خود را بدان ها، سطرهایی از نوشته در بیش از هزار سال قبل باوقوف به این امر واقعی و پدیده

 (.16۳2بیرونی، شود و سردسیرها گرمسیر ) جمالت پرمغز و تفکر برانگیز دقت کنید: و چنین است که گرمسیرها سردسیر می

که ارسطوطالیس در کتاب آثار علوی خود گفته است، آب نیل گسترده بود و این سرزمین صورت  و به سرزمین مصر، چنان

ها  هایی که از آب بیرون ماند خشک شد و مردمان در آن رفته سرزمین دریاچه داشت، سپس آب نیل پس نشست و رفته

اطالعی مردم عامی  ن پر کردند، هرچند که اکنون از آثار آبادی آن آگاهی ندارند )بیجایگزین شدند و همه مصر شهرها و مردما

 (.16۳2ها و تبدیل دریاچه به رود؟( )نهایات،  از تغییرات محیطی و تغییر وسعت دریاچه

است و اگر  آب، خاک و هوا را در کنار یکدیگر نهاده است و آب آماده آمیختن و پیوستن های زمین از  برآمده بودن خشکی

های متفاوت باشد؛ چه، طبیعت  ها و دوره :(. بلکه این حرکت دارای وقت16۳2گرمی نبود چنین چیزی شدنی نبود )بیرونی، 

(. و اگر بخواهیم بر موازین طبیعی 16۳2)بیرونی، « گیرد نیازمند آسایش است شود و آنچه به طبع صورت می خسته می

های گوناگون با  ها و دریاها را از روی زمین براندازیم تا آنکه متأثر شدن ناحیه دیشه خود، کوهباره سخن بگوییم، باید در ان دراین

 (.16۳2ها صورت طبیعی و منتظم پیدا کند )بیرونی،  های آن الرأس دور و نزدیک شدن خورشید نسبت به سمت
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 تعادل زمین یا ایزوستازی 5-4

ا را در ادبیات علوم زمین امروزی یافت نظریه تعادل زمین )ایزوستازی( است. ه توان ردپای آن از دیگر نظریات بیرونی که می

ها و دریاها و  ها به علت انباشت مواد تخریبی و نیاز به تعادل خشکی باره به هنگام بررسی سنگینی خشکی ابوریحان دراین

د و درنتیجه مرکز ثقل آن، بنا بر اختالف نهاد شود که این اختالف را از میان بردار ها نوشته است: بر زمین الزم می شناوری آب

بر یک اندازه  ها از مرکز زمین باگذشت زمان جاشده آن مختلف خواهد بود. به همین جهت است که دوری سرزمین های جابه پاره

ها  افتد و دره ها گود می شود و چشمه ها کم می ماند و چون برآمدگی زمین درجایی زیاد شود و اطراف خود را پر کند، آب نمی

باره سخن بگوییم، باید  ( و اگر بخواهیم بر موازین طبیعی دراین13: 16۳2کند )بیرونی،  شود و آبادانی دشواری پیدا می ژرف می

شناس آمریکایی به نام  (. نظریه ایزوستازی توسط زمین16۳2براندازیم )بیرونی، ها و دریاها را از روی زمین  در اندیشه خود، کوه

توسط مارسل  1344برای پوسته زمین که شناور درروی گوشته است پیشنهاد شد. این نظریه در سال  1333در سال دوتون 

ها  برتراند دنبال شد. بر طبق این نظریه، حرکات پوسته سرد زمین روی قسمت زیرین گرم آن باعث تعادلی شد که پیدایش کوه

 (.1631را در برداشت )معیری، 
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ها و حرکت  ها در حوضه ها براثر آن و حرکت آب در سطح و زیرزمین و جمع شدن آب جایی آب نفوذپذیری زمین و جابه

اند و وی منشأ تشکیل دریاها و  های عمیق نیز ازنظر بیرونی به دور نمانده سوی نواحی و سفره ها به سطحی و زیرزمین آن

ها( دانسته  یی آب و اشکال مختلف حرکت آب درروی زمین )همچون باران و برف و ذوب تدریجی آنجا ها را همین جابه دریاچه

ها فروتر رود )بیرونی،  و در این مورد در چند جای نهایات نوشته است: و فرورفتن آب در خاک یا در زمین به سبب وجود شکاف

ها  جاهای فرورفته پایین رفت و از محل گرد شدن آب ها به هایی از آب بیرون افتاد و آب از این برجستگی (. پس پاره16۳2

ها فروریزد و از  های آن دریاها ساخته شد )همان([چگونگی تشکیل حوضه آبریز]. و آب در دل کوه فرورود و همچون برف بر قله

 این هر رود فراهم آید و به دریا بازگردد[ نفوذ آب حوضه].

ها و دریاها  ها و تپه ها به این نکته واقف شده که کوه ا مشاهده و تفکر در ناهمواریابوریحان ازجمله دانشمندانی است که ب

اند و تحوالتی را به شکل تدریجی یا  نگرد، یکسان نبوده ها می همواره به شکلی که بشر در یک مقطع زمانی )عمر خویش( بدان

شود، و اگر این کار پیش  کی و خشکی به دریا تبدیل میاند: و چنین است که باگذشت زمان دریا به خش ناگهانی از سر گذرانده

ازآن بوده باشد، گزارشی از آن بر جای نمانده است. چه، اگر بر  از نبودن مردمان در جهان بوده باشد دانسته نیست و اگر پس

کندی( در پی  )آرام، به خرده ویژه آنکه در پیشامدهایی باشد که خرده شود، به خبرها زمان درازی بگذرد، دنباله آن بریده می

های ژئومورفولوژی و  (. این امر اشاره به پدیده16۳2شود )بیرونی،  ها نمی یکدیگر آید و جز خواص کسی متوجه آن

صورت کاتاستروف و جز افراد متخصص کسی متوجه این  افتد و به های طوالنی اتفاق می شناسی است که در طی زمان زمین

ها در پی تأثیر عامل یکسان و  شود. همچنین تلقی یونیفورمیتاریانیسم و تکرار پدیده یزمان طوالنی و حوادث آن نم

نویسد: ابن عمید در کتابش درباره بنای شهرها  شود، آنجا که در نهایات المساکن می ها از نوشته زیر مستفاد می یافته تعمیم

ر نیست و چنان شد که دو کوه به هم پیوست و راه بر ای دررویان رخ داد که زمان آن چندان دو لرزه نوشته است که: زمین

ای پدید آمد. و هر جا که آب گذرگاهی  هم انباشته شدن آ بها دریاچه گذشت بسته شد و از روی رودها که از میان آن دو می

ه است. وی های رود اردن فراهم آمد ی پر آب )بحرالمیت( از آب گونه که دریاچه مرده پیدا نکند چنین خواهد شد، همان
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های بیابانی در نهایات آورده است: و چنین سنگی را که در میان  ها و اکوسیستم همچنین در باب تغییر و تبدیل تدریجی پدیده

ای بوده است  بینیم. این بیابان درگذشته همچون دریاچه ماهی است در بیابان شنی میان جرجان و خوارزم نیز می آن گوش

گذشته )بیرونی،  بالیا]، چه، گذرگاه جیحون یعنی نهر بلخ بر آن بوده و از کنار شهری به نام بلخان می [تبدیل دریاچه به بیابان،

16۳2.) 

 

 رد نظریات اشتباه و بیان دالیل آن -۶

ها بنیادی نو درافکند و با ذکر  خواند و سعی دارد با تشکیک در آن اند به چالش می بیرونی آنچه را که متأخرین بیان داشته

برد. گرچه مطالب زیر دقیقاً در راستای علوم زمین و  ها را زیر سؤال می خباری که از دیگران به وی رسیده، صحت آنا

اند: )علمای هیئت( به ما خبر  ژئومورفولوژی نیست، اما از باب چگونگی برخورد بیرونی با نظرات دیگران قابل تعمق است. گفته

شود که چون بعد  د( که اوج نام دارد، بر توالی بروج حرکتی دارد و از این بر ما معلوم میاند که حرکت بعدا بعد )از خورشی داده

اند  سو و خشکی به جنوب منتقل خواهد شد؛ و در آنچه گفته سو و آن اقرب بر فراز ربع )مسکون( شمالی واقع شود، دریا به این

 ظریه اشتباه را رد کرده است(.( )بیرونی این ن16۳2از جهات گوناگون تردید نظر است )بیرونی، 

المرکز یا فلک تدویر در جنوب بر فراز  گوییم که بعد اقرب از فلک خارج اند درست باشد، می نخست اینکه: اگر علتی که آورده

عد شود، بلکه بر فراز مداری است که گرد برگرد تمام کره زمین را فراگرفته است؛ و نیز چنین است بعدا ب ناحیه واحد واقع نمی

در شمال و بنابراین ناگزیر باید تمام مدار و آنچه نزدیک آن است دریا باشد و برآمدن آب با خورشید گردشی همچون پیدا 

شدن و برآمدن مد با ماه و دریاها داشته باشد و اگر گفته شود که چنین است در برابر ربع مسکون شمال در جنوب خشکی 

وسوی اوج و آنچه نزدیک آن است همگی خشکی آبادان یا غیر آبادان باشد، آید که در شمال مدار فر نیست، الزم می

 (.16۳2که آنچه هست جز این است )بیرونی،  درصورتی

اش در جنوب و درست بر فراز این ناحیه واقع بودن، اگر آب را به آنجا بکشد سبب آن  و دوم آنکه: خورشید به سبب نزدیکی

ماند و در سوی شمالی بیشتر و آشکارتر  یابد و ناگزیر دوری زمین از مرکز یکسان نمیشود که سنگینی آن ناحیه افزایش  می

کند و ناحیه جنوب  جانب شمال میل می شود که چون خورشید به کرده است. پس الزم می شود که ابن عمید هم به آن اشاره می

سوی باال باشد و  زمین و آب که بر آن است گاه بهگردد و حرکت  ای از آن به حال نخست خود بازمی شود، زمین یا پاره سرد می

 سوی پایین. گاه به

شده و گروهی دیگر با رصد خود منکر  و سوم آنکه: حرکت اوج چیزی است که با رصد کردن گروهی از علمای هیئت پذیرفته

ازاین از نوپدیدی جهان و  پیشآورم، و  گویم که منکر آن باشم، بلکه چگونگی حال را می اند. و من این سخن بدان نمی آن شده

اینکه ممکن است زمانی که بر آن گذشته کوتاه باشد یا دراز، سخن گفتم. پس امکان آن هست که این زمان برای یک دوره از 

 های فراوان بسنده بوده باشد؛ و در آینده گونه که ممکن است برای دوره ای از آن بسنده نبوده باشد، همان های اوج یا پاره دوره

باره رسیده باشد  نیز چنین است و وارد شدن در این امر از راه استدالل ممکن نیست، مگر اینکه اخباری از پیغمبر دراین

 (.16۳2)بیرونی، 
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 لزوم شک در گزارش های قبلی/ پیشینیان -7

ز این طریق، رسیدن به های علمی خود بدان پایبند بود، شک و تردید و سپس، ا و درواقع، اصلی که بیرونی در تمام فعالیت

شد که بیرونی همیشه با نوعی نگاه استداللی و انتقادی همراه با شجاعت با مسائل  حقیقت و یقین بود. این روش باعث می

های  فرض شک دستوری که از ارکان و پایه برخورد کند تا سرانجام بتواند از حق دفاع کند یا به حقیقت نزدیک شود. پیش

ن در بررسی صحت روایات تاریخی است، تردید در مشهورات و یقینیات برای رسیدن به یقینی اساسی نگرش ابوریحا

رویکرد  ای دیگر ازاین (. نمونه1672شده و البته متقن و مدلل است و این همان شک دستوری دکارت است )فروغی،  بازسازی

های امم دیگر از هند و چین و  قوام مشاهده نمود. اما ماههای چینی و برخی دیگر از ا ی او به ماه توان در اشاره ابوریحان را می

بایست فرصتی به دست آورم تا بتوانم  دانم و لیک می تبت و ترک و خزر و حبشه و زنگیان، گرچه نامِ برخی از این مشهور را می

کنم و مجهول را با  ن مخلوطام سزاوار نیست که شک را با یقی گرفته کامالً بر آن احاطه کنم زیرا با این طریقه که من پیش

ترین عامل در اتخاذ  های علوم تجربی و تاریخ، مهم ی نگرش ابوریحان به پژوهش در حوزه (. این شیوه1636)بیرونی، « معلوم

. او خود را متعهد به ای است و نه گریزان از رأیی ی اندیشه گوید. او نه شیفته روشی است که خود به آن روش اعتدالی می

وتفریط نگردید و توانست در نگاه به تاریخ جانب انصاف را نگه دارد )حاجی بابایی،  رو دچار افراط دانست و ازاین میحقیقت 

منظور یافتن حقیقت خبر و بررسی  گونه بیان کرد که بیرونی مورخ را تالش به توان این (. با تمام این تفاصیل می1633

تواند  بر تواتر و یا اسناد درست، نمی دانست. ازنظر او بیان یک خبر صرفاً با تکیه بر معیارهای عقلی می وسقم آن با تکیه صحت

 (.1670بایست باتجربه تأیید شود )اذکایی،  کاشف حقیقت یا خبر دادن از واقعیت باشد بلکه حقیقت می

 

 نگاری ابوریحان بیرونی شماری در تاریخ کارگیری تقویم و گاه به -۰

شماری و  نگاری در آثارالباقیه و تحقیق ماللهند، به مسائل گاه ی تاریخ و تاریخ های ابوریحان در حوزه شای از پژوه حجم گسترده

ها، تعداد روزهای سال،  ها در میان ملل مختلف، چگونگی تعیین سرآغاز سال یافته است. بحث در انواع تقویم تقویم اختصاص

شده در  های مختلف باهم، اعیاد گنجانده ی از جانب مردم، تطبیق تقویمتالش برای مطابقت دادن روزهای سال با تحوالت طبیع

نگاری است. این  ی تاریخ گیری از آن در حوزه شماری و تقویم نگاری و بهره ها و غیره بخشی از تالش ابوریحان در گاه این تقویم

ی تاریخ است  ی یکی از اشکال ارائه منزله ها به قویمتوان تحولی در نگارش تاریخ عالم به شمار آورد. درواقع کاربرد ت رویکرد را می

اند. این  شماری را از این طریق دنبال نموده نگاران و اخترشناسان همواره از این شیوه بهره برده و مباحث علمی سال و وقایع

گوناگون است و هم  های ای است که ابوریحان در آن، هم دارای یک نگرش تطبیقی به رویدادهای مختلف در میان تمدن شیوه

رسد آشفتگی و ابهامی که در  (. به نظر می163۳صورت وقایع نگاشتی تدوین نموده است )روزنتال،  نگاری جهانی را به یک تاریخ

تواریخ این دوره وجود داشته است ابوریحان را ترغیب نموده که در این حوزه به مطالعه و تحقیق بپردازد زیرا جدال بر سر 

(. بنا بر آنچه 16: 1673شود )بهروز،  نگاری و نیز وضع تواریخ جدید در اواسط قرن سوم هجری شروع می ختاریخ و تاری

آورد، هدف از گزینش چنین رویکردی در مطالعات تاریخی از جانب او، برطرف نمودن نیاز  ی آثارالباقیه می ابوریحان در مقدمه

 اف در این حوزه بوده است.ها به منابع غیر شف مخاطبان و جلوگیری از رجوع آن

هر یک تاریخ مخصوص و مبدأ آن »اند،  های مختلف پراکنده هایی که در سرزمین ی ملل و امت ازنظر ابوریحان در میان کلیه

های ایشان یا یکی  تواریخ از زمانی که در آن رویدادی بزرگ مانند بر تخت نشستن پادشاهان بزرگ، و یا ظهور پیامبران یا دولت

نمایند و  شناسی رفع می های خود را از معامالت و وقت یشامدهای بزرگ دیگر هست و ایشان به کمک این تواریخ نیازمندیاز پ
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های  (. با چنین نگرشی است که ابوریحان تقویم1636)بیرونی، « البته تاریخ مختص به آن امتی است که آن را وضع کرده است

 دهد. ی هر یک توضیحات مفصلی ارائه می و دربارهگوناگون را باهم مقایسه و تطبیق نموده 

ی  دهند و درباره ی مسترقه شرح می ها در تطبیق روزهای سال را با ایجاد خمسه مثال، وی ماه های ایرانیان و تالش آن عنوان به

خاصه اهل شام اقتباس  شناختند و از اهل مغرب و ایرانیان در آغاز، هفته را نمی»گوید  ها نزد ایرانیان می بندی زمان تقسیم

دهد و  بندی شرح می ها این تقسیم ها و سال روزها ماه چنین نگاه خوارزمیان و سغدیان را به (. هم1636)بیرونی، « نمودند

ها  آن»داند که  های سغدیان را با ایرانیان در این می دهد. دلیل عدم انطباق ماه های اسعدیان را با ایرانیان تطبیق می ماه

(. به همین 1636)بیرونی، « شود آورند و بنابراین فروردین از روز ششم شروع می ( اندر گاه یا خمسه را به آغاز سال می)سغدیان

ها و نواقص  ها با یکدیگر کاستی های گوناگون تحقیق نموده و با تطبیق آن ترتیب و با دقت نظر خاصی، ابوریحان در تقویم ملت

رسد که این توجه ابوریحان به الگوهای مبتنی بر تأثیر اجرام سماوی بر نگاه تاریخی در  ظر میهرکدام را آشکار نموده است. به ن

میان هندویان در مورخان دیگری که در عصر غزنوی به نگارش تاریخ اشتغال یافتند مانند ضحاک گردیزی نیز اثر گذاشته 

هایی خالی بوده باشد.  وانست از اکتساب چنین تجربهت ی این مورخ در میان هندویان نمی ی زیسته باشد. تعامالت و تجربه

 تواند تا حدودی بر این تأثیرپذیری صحه بگذارد. محتوای تاریخ گردیزی می

 

 رویکرد فرهنگی در مطالعات تاریخی ابوریحان بیرونی -9

های مختلف  توجه به حوزه سازد که نگاری مسلمانان نمایان می تبارشناسی مختصری از مطالعات فرهنگی و بازتاب آن در تاریخ

ها یعقوبی  های مختلف اولین بار از جانب مورخان بزرگ قرن سوم و در رأس آن اجتماعی و فرهنگی مردم در سرزمین

دهنده این مسیر بود و پس از وی با ظهور ابوریحان بیرونی،  تبع یعقوبی، این بار مسعودی بود که ادامه موردتوجه قرار گرفت. به

های مختلف آن در  نگاری مسلمانان به خود اختصاص داد به شکلی که فرهنگ در شاخه بعدی را در تاریخنگرش فرهنگی 

های آن در میان مورخانی که  ای یافت. عدم وجود تعریفی مشخص از فرهنگ و چهارچوب نگاری این مورخ بازتاب گسترده تاریخ

توان به لحاظ عدم ارائه تعریف مشخصی از فرهنگی  بود. البته نمی ها در این نگرش به این حوزه توجه داشتند، از نواقص کار آن

اند تا از فرهنگ تعریفی ارائه دهند و آنگاه عناصر آن را بررسی کنند. درواقع  دیده ها دلیلی نمی برگذشته گان خرده گرفت. آن

مطالعه در نظر گرفته و تحوالت آن  قابلای  عنوان پدیده شد که مسائل فرهنگی را به ها هدف ثبات این مسئله می تالش اصلی آن

دهد.  ای که رفتار و کردار آدمیان را جهت می ها از فرهنگ، عبارت بود از نظام فکری وجود، تصور اغلب آن را تبیین کنند. بااین

مرگ را در ی زنده و در حال  ها تفاوت بین دو جامعه رو آن عنصر اساسی فرهنگ در این دیدگاه، تفکر و اندیشه است؛ ازاین

(. باوجوداینکه 1670دانستند )آزاد ارمکی،  ها می های فرهنگی آن میزان پویایی فرهنگ هر یک از این جوامع و میزان فعالیت

توجه نهایی مورخان مسلمان در نگارش تاریخ، کمتر معطوف به حوزه فرهنگ بوده است، ولی در زمینه مسائل فرهنگی، 

ها  گیری، تحول و انقراض فرهنگ ها، توسعه و تحول فرهنگی و عوامل مؤثر در شکل نگمباحثی همچون چگونگی پیدایش فره

ی فتوحات، برقراری  توان از موضوعات عقدهای موردتوجه و عنایت متفکران مسلمان دانست. فروکش کردن دامنه را می

نیز ضرورت نیاز مسلمانان به تفسیر و ارتباطات فرهنگی با دیگر اقوام متمدن، جذب و نقل آثار علمی و فرهنگی ملل دیگر و 

ساز و مؤثر در  ی متعالی و پویا و غیره، همگی از عوامل زمینه تحلیل میراث پیامبر اسالم )ص( در تأکید بر ایجاد یک جامعه

 (.1637توجه مسلمانان به فرهنگ و تمدن ملل دیگر در اقصی نقاط عالم بود )حضرتی، 
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نگاری یعقوبی بازتاب یافت. سفرها و تحقیقات علمی یعقوبی از  صورت گسترده در تاریخ ن بار بهالذکر، اولی فرهنگ در تعریف فوق

هایی که یعقوبی در آن، در باب تاریخ  مثال در بخش ترین ابزارهای او برای نگارش تاریخی با رویکرد فرهنگی بود. به عنوان مهم

ی این مردمان، جایگاه  نمایانی دارد، توجه به تاریخ علم و اندیشهیونانیان و هندیان مطالبی را نوشته است، آنچه برجستگی 

شناسی هندسه، کیمیا، معرفت  های مختلف آن از قبیل فلسفه، پزشکی، علم حساب و شمارش، علم افالک و ستاره علوم و شاخه

(. روش یعقوبی در 1673تی، ها علوم است )حضر ها در شاخه دانی و اسرار دانایی آنان و برشمردن آثار عالمان این سرزمین

های تاریخی،  رسد روش ابوریحان در پژوهش های تاریخی بعدها توسط مسعودی نیز به کار گرفته شد اما به نظر می پژوهش

واحوال  نگاری یعقوبی داشته باشد. توجه به تاریخ اقتصادی، اجتماعی و بررسی اوضاع ی تاریخ شباهت بیشتری به شیوه

ها باهم در نگرش تاریخی ابوریحان  های ملی و مذهبی مردمان دیگر و تطبیق این سنت بررسی سنتجغرافیائی اقالیم، 

اند که فرهنگ در معنایی متفاوت و وسیع نسبت به گذشته برای  (. گروهی بر این عقیده1637جایگاهی خاص یافت )حضرتی، 

ت کند که افکار و عقاید و یا فرهنگ ملل هم مانند حوادث بیرونی توانست ثاب»اولین بار از جانب بیرونی موردتوجه قرار گرفت. 

ی محقق قرار بگیرد.  تواند موردمطالعه و مشاهده گیرند می و رویدادهای معمول که در تاریخ مورد مشاهده و مطالعه قرار می

تواند  رو است که می هده روبهمشا های قابل شناس نیز با واقعیت مشاهده سروکار دارد، مردم گونه که مورخ با واقعیات قابل همان

نگاری  که در تاریخ  های فرهنگی توان مؤلفه (. می17۳: 1672)آزاد ارمکی، « مانند مورخ، به توصیف و تبیین و استنتاج بپردازد

 بندی کلی به چندین شاخه تقسیم نمود. ابوریحان موردتوجه قرارگرفته است را در یک دسته

 

 هایی فرهنگی مقوله 1-1۸

 هایی فرهنگی ی مقوله مثابه های ملی و مذهبی در میان اقوام مختلف به اعیاد، جشن 1-1-1۸

ی هویت تاریخی مردم  دهنده شوند که به نحوی شکل عنوان یک عنصر فرهنگی شناخته می ها و مراسم سنتی به اعیاد ملی، آیین

ای است که  گونه نگاری ابوریحان به در تاریخروند. اهمیت این عناصر فرهنگی  های مختلف تاریخی به شمار می در طی دوره

های  ها به دلیل اشاره یافته است. این بخش هایی در این حوزه اختصاص بخش وسیعی از محتویات آثار وی به نقل گزاره

ارزشمندی که به تاریخ اجتماعی و مدنی اقوام مختلف در آن صورت گرفته است دارای ارزش و اعتبار باالیی است )صفاء 

16۳2.) 

 

 نگاری ابوریحان بیرونی اعیاد باستانی ایرانیان در تاریخ 1-2-1۸

گونه توصیف  ها را این بندی سال از نگاه ایرانیان، اعیاد و مراسم خاص تقویم آن ی تقسیم ابوریحان پس از شرح مختصری درباره

ینی. اما امور دینی اعیاد مقدسی است و روزهای کند برخی از این ایام، مربوط به امور دنیوی است و پارهای مربوط به امور د می

ی کسب حمد و ثنا و دوستی و دعای  وسیله بزرگ که پادشاهان و بزرگان دین آن را وضع کرده تا موجب شادمانی و فرح به

عت و ی مردم رسومی قراردادند که آنان نیز بتوانند در چنین سروری شرکت کنند و طا خیر مردم شوند. پادشاهان برای توده

خدمتگزاری خود را نسبت به پادشاهان اظهار کنند و این عیدها یکی از اسبابی است که تنگی روزی فقرا را به یک زندگی 

 (.1636)بیرونی، « آورد سازد و آرزوهای نیازمندان را برمی مفرح و فراخ مبدل می
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رونی برجسته شده است، اشاره او به جایگاه عید نوروز نگاری ابوریحان بی های فرهنگی که در تاریخ ترین جلوه از زیباترین و مهم

ی وجودی آن نزد ایرانیان درباره  در میان ایرانیان است. وی با توصیف جزئیاتی کامل از چگونگی برگزاری این مراسم و فلسفه

 گوید ها در باب عید نوروز می عقاید آن

ها را به گردش درآورد و  آفرید پس از مدتی که ساکن بودند و آن بنا پر عقیده ایرانیان، در این روز بود که خداوند جهان را

اند خداوند عالی سفال را در این روز آفرید و کیومرث در این روزبه شاهی رسید  ستارگان را پس از چندی متوقف گردانید و گفته

ت و باورهای عامیانه در نزد ایرانیان را (. در ادامه، خرافا62۳: 1636)بیرونی، « و این روز جشن او بود که به معنای عید اوست 

گویند هر کس بامداد نوروز پیش از آنکه سخن بگوید سه مرتبه  ها می دانندگان تیرنگ»کند.  در باب این عید بزرگ نقل می

یرانیان هایی از ا (. ابوریحان به نقل روایت627: 1636)بیرونی، « یابد عسل بچشد و سه پاره موم دود کند از هر دردی شفا می

نامند این است  گویند سبب اینکه این روز را نوروز می برخی از علمای ایران می»پردازد  ی وجودی نوروزی نیز می در باب فلسفه

که در ایام تند مورت، حسابِ آشکار شدند و چون جمشید به پادشاهی رسید دین را تجرید نمود و این عمل بسیار بزرگی به 

 (.1636)بیرونی، « ازاین هم نوروز، بزرگ و معظم بود روز تارهایی بود جمشید، عید گرفت اگرچه پیشنظر آمد و آن روز را که 

ها پرداخته  شده و وی به بحث درباره آن های معروف ایرانیان نیز از جانبه ابوریحان نقل عالوه بر نوروز، تعدادی دیگر از جشن

راستی بهتر »و چون این لفظ بر دو قسم است معنای آن این است که  اردیبهشتگان. و آن عیدی است از جانب ایرانیان»است 

خردادگان، جشن نیلوفر در خردادماه، عید تیرگان، مردادگان، شهریورگان، عید مهرگان، رام روز با مهرگان بزرگ، عید «. است

برد )بیرونی،  ها نام می بوریحان از آنها و اعیاد بزرگ ایرانیان است که ا آبانگان، آذر عید یا آذر جشن و دیدگاه از دیگر جشن

کند که  رسد توجه ابوریحان به منبع و مأخذ خبر است. وی اشاره می (. آنچه در این توصیفات بااهمیت به نظر می666: 1636

 (.1636ی، اند )بیرون اند که هنوز در این زمان )قرن پنجم( بر آئین زرتشتی بوده منبع این اخبار، موبدان و بازماندگان ایرانی

 

 شریعت اعیاد و مراسم مذهبی در میان سایر اقوام صاحب  1-3-1۸

شریعت، بخش دیگری از نگرش ابوریحان به مقوالت  های صاحب ها، روزها و اعیاد دینی و مذهبی ملت توجه به تقویم، ماه

اقات خاص و اعیاد مندرج در هرکدام از برده و اتف های تقویم یهود را به ترتیب نام دهد. وی ماه فرهنگی را به خود اختصاص می

کنند  ها و باورهای این اقوام توازن و ارتباطی باعقل پیدا نمی کند. در این بخش نیز زمانی که استدالل ها را معین می ماه

دن عقاید داند بدون آنکه در برتری دا ها تردید کرده و بدون قضاوت، دلیل ابراز شک را در آن عقاید الزم می ابوریحان در آن

صورت مستقیم و از طریق  شریعت، یا به خصوص درباره باورها و عقاید این اقوام صاحب ها اصرار ورزد. ابوریحان به خویش پر آن

ها به  هاست و از جانب خود آن که مربوط به آن |ها درصدد اخبار برآمده و یا اینکه منابعی را  وگو با مردمان پیرو این آئین گفت

مثال، آنجا که از برخی عقاید یهود صحبت  عنوان عنوان منبع خبر خویش قرار داده است. به را مطالعه نموده و به نگارش درآمده

(. ابوریحان در ضمن بیان اعیاد  1636کند )بیرونی،  وگوی خود را با یعقوب بن موسی تفرشی در گرگان ذکر می کند گفت می

نظیر است. ازجمله اعیاد  مذهبی در سرزمین خراسان کهن دارد که در نوع خود بی های هایی به اقلیت یهود و نصارا بعضاً اشاره

نصارای ایرانی یکی جشن گل است در خوارزم. روز چهارم ایار، همین جشن گل به روش جدیدی در خراسان، روز پانزدهم ایار 

 (.1636)بیرونی، « شود به پا می
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 نگاری ابوریحان فرهنگی در تاریخمثابه یک مؤلفه  دین و عقاید دینی به  1-4-1۸

ترین عناصر فرهنگی  ها سخن گفت و آن را یکی از مهم توان در باب آن ها و مفاهیمی که ذیل مفهوم فرهنگ می در میان مؤلفه

که شامل عقاید، مذاهب  توان از مفهوم دین در گستره وسیع آن در میان اقوام گوناگون در طی قرون و اعصار به شمار آورد می

متنوع درونی هر دین و مراسم اعتقادی و آیینی و غیره نام برد. بازتاب عقاید دینی و مذهبی مختلف در میان اقوام و تالش 

تر از  منظور دریافتی روشن ها و نیز تطبیق این آراء و عقاید مختلف و متنوع باهم دیگر به برای داشتن نگرشی توصیفی به آن

رود. در این حوزه گاهی اطالعاتی که بیرونی  نگاری ابوریحان به شمار می های تاریخ ا از ویژگیه های میان آن ها و تفاوت شباهت

مانده در درجه اول اهمیت قرار دارد. مانند  اند و آنچه در آثار او باقی رفته آوری کرده است، از منابعی بوده که اینک ازدست جمع

ی ادیان رایج در زمان خود، مانند ادیان یهود،  لبی که ابوریحان دربارهکند. غالب مطا مطالبی که از شاپورگان مانی نقل می

ها و تطبیقی که در این  نظیر است. نگرشی که وی نسبت به این ادیان دارد و نیز مقایسه مسیحیت، زرتشتی و بودائی آورده، بی

ی ابوریحان به پیامبران دروغین در  اشارهنگرش مدنظر بیرونی است برای مطالعه در تاریخ تطبیقی ادیان بسیار ارزشمند است. 

میان اقوام گوناگون در طول تاریخ مانند اشاره و به بوزاسف که پس از پادشاهی طهمورث مدعی پیامبری بوده، با ظهور ماتی و 

 (.16۳2 ای این موارد است. )مینوی، ای از این پیامبران دروغین پس از رحلت پیامبر، از نمونه مزدک و همچنین ظهور دسته

 

 نگاری ابوریحان بیرونی مثابه یک مؤلفه فرهنگی در تاریخ نگاری به شناسی و قوم مردم 2-1۸

ی  اگرچه کتاب تحقیق ماللهند از آثار تاریخی ابوریحان مانند آثارالباقیه از نگرش تاریخی کمتری برخوردار است، اما جنبه

اجتماعی  -کند. نگرشی دقیق و علمی به ابعاد مختلف فرهنگی  متمایز می فرهنگی این اثر، محتوای آن را از دیگر آثار ابوریحان

ی تاریخی به خود بگیرد. در این اثر مباحثی از  ی هند باعث شده که درباره موارد رویکرد فرهنگی وی در این اثر جنبه جامعه

پرستی، علل  با معانی گوناگون جادو و بتها  ی آن قبیل عقاید مردم، علوم و معارف دین، عقاید دینی، زبان و الفاظ و رابطه

ی این موارد با  شود و مقایسه ها، آداب و سنن، قوانین و سن ازدواج و جغرافیای طبیعی اقوام و ملل دیده می جدایی ملت

. ( 1632سازد )بیرونی،  های دیگر، رویکرد تطبیقی ابوریحان را در حوزه فرهنگ نمایان تر می های مشابه در فرهنگ نمونه

داند که مختص  ها در عواملی می بیرونی در بخشی دیگر از این اثر، سبب جدایی و عدم تفاهم فرهنگ هندیان را با دیگر فرهنگ

بینی هندیان را  ورسوم و نیز خودبزرگ به خود هندیان است. ازجمله این عوامل میانیت زبانی، مبایئت دینی، تباین در آداب

 (.1632شمارد بیرونی،  برمی

اقوال و افکار صوفیان و  |در اکثر مواقع، عقاید علمی و دینی هندویان را با نظرات دانشمندان و حکماء یونان و تیز گاه با وی 

های  سازد. ابوریحان با این نگرش، شناخت پدیده ها را آشکار می های میان آن علماء مسلمان مقایسه و تطبیق نموده و همانندی

عنوان نقادی بزرگ و با استقالل  گرداند. بیرونی در این میان، خود به تر می ی و فلسفی را آسانفرهنگی و دریافت مفاهیم دین

 (.16۳6)گروهی از نویسندگان، « کند ها بحث می بحث واردشده و درباره ارزش و اعتبار آن |نظر، در موضوعات مورد 

های مذهبی متنوع و  ه شود در همین زمان، گرایشاین نگرش بیرونی، هنگامی بسیار ارزشمند و مفید خواهد بود که دانست

شدت در پی تخطئه نمودن و تفی دیگر  های خود از دین بوده و به ها و برداشت های مختلف کالمی در حال تبلیغ اندیشه فرقه

پرست بودن  تشمردند و رأی در ب اند. اگرچه برخی متکلمان مسلمان، که مذهب براهمه را یکسر باطل و مردود می عقاید برآمده

ها را در  نهاد و آن دادند اما ابوریحان در همین فضا، برهمنان و دانشمندان هندو را احترام می و مهدورالدم بودن هندویان می

آورد. در نظر بیرونی، نمایندگان راستین دیانت هندویی، کلیمان و برهمنان و خواص مردم هند هستند که  شمار موحدان می
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اند و کارشان از روی  کنند و در قید محسوسات پرستی می پرستند و عوام آن مردم که بت یگانه را می چون مسلمانان، خدای

کند با شمردن نقاط مشترک میان اعتقادات مسلمانان با عوام هند، خوانندگان  (. ابوریحان تالش می1632جهالت )بیرونی، 

توان اعتقادات  به تلویح و تشریح یادآور شود که از این منظر نمی ی هندویان بازدارد و کتاب خویش را از داوری نادرست درباره

(. 16۳2ی تخفیف نگریست. )مینوی،  و باورهای ایرانیان را بر اعتقادات هندویان ارجحیت نهاد و در این باورهای هندیان با دیده

ب ابوریحان به همراه داشته است. وی جهل توجهی را از جان تطبیق جایگاه دانش و اندیشه میان یونانیان و هندیان، نتایج جالب

یونانیان »یابد.  های هر دو را در یک زمینه می های اندک هندویان را با یونانیان قبل از ظهور نصرانیت برابرنهاده و ریشه و آگاهی

اص اینان در نظر، و نیز به ایام جاهلیت، بعضی قبل از ظهور نصرانیت، چون هندویان بودند. به عقیده. خواص آنان نزدیک به خو

قصد  رو از سخن این دو بر یکدیگر استشهاد کنم نزدیکی و یگانگی را و نه به پرستی. و ازاین عوام آنان چون عوام اینان در بت

(.  1632)بیرونی، « رو که هر چه که جز حق است باطل است و کفر و از رهگذر انحراف از حق، ملتی است واحد تصحیح. ازآن

آن جماعت »کند  ها را بدین دلیل عنوان می داند و رستگاری آن ادامه فلسفه را اسباب نجات یونانیان از جهل میابوریحان در 

)فالسفه( اصول خواص را )ته عوام( منقح گرداندند زیرا که غایت قوای خواص پیروی از بحث است و نظر و آرزوی برتر عوام تور 

پرستی قوم خویش نبردید و از  . دلیل بر این داستان سقراط است که با بتاست و لجاجت اگر از خوف و وحشت آزاد باشند

(. بیرونی در این مقایسه، تداوم جهل را در میان هندویان به سبب عدم 1636نامیدن ستارگان به خدایی دوری گزید )بیرونی، 

مهراب گردانند از خرافات عوام. و اکثر آنچه که ها  هندویان را امثال آنان نبود که تا دانش»داند  سان یونانیان می رشد فلسفه، به

)بیرونی، « ها ایراد خواهم نمود )هندویان( محض حکایت خواهد بود بی هر انتقادی اال اینکه ضرورتی باشد ظاهر من از آن

 2طبیق است. ویکونگاری بالخصوح با آراء ویکو قائل ت نگاری بیرونی با مطالعات نوین در حوزه تاریخ (. این جنبه از تاریخ1632

شناسی  ( علم ریشه163۳تواند به یاد سیر تاریخی پرتو بیفکند. )کالینگوود،  شناختی چگونه می ی زبان دهد که مطالعه نشان می

کرد. هدف مورخ بازسازی حیات  گذاشت به چه نحو زندگی می که زبانش با به حیات می تواند نشان دهد که یک قوم هنگامی می

ها هست.  ی آن ی خزانه ی اندیشه دهنده کند. خزانه ی کلمات آنان نشان ای مردمی است که مطالعه نشان میه ذهنی و اندیشه

دانست. اموری که  ی موردمطالعه مورخ ضروری می منظور رسیدن به در کی مناسب از جامعه ها را نیز به چنین اسطوره ویکو هم

 ت.ی هند از جانب ابوریحان، مدنظر اس در مطالعه جامعه

 

 روش تحقیق -11

های  های تحقیق است. در تحقیقات به دلیل گسترده بودن تعداد نمونه روش تحقیق همواره تابعی از موضوع، پرسش و فرضیه

های  شود، درنتیجه روش های خاص و محدودی استفاده می کاری متغیرهای مؤثر، از روش موردمطالعه و عدم امکان دست

هایی  ماند روش یا روش دهند و آنچه باقی می خود کارایی خود را در این زمینه از دست می دبهآزمایشی و مشاهده میدانی خو

هایی است.  های بسیار باالیی را موردمطالعه قرار دهد. روش پیمایش دارای چنین ویژگی کاری، نمونه است که بتواند بدون دست

کننده است )مثالً در نوع روش  ها تعیین خاصی از روش هرچند زمینه اجتماعی، متغیر دیگری است که در بکار گیری نوع

)میلر،  ¬های بیشتر این روش )درمجموع(، معموالً در حوزه علوم انسانی کاربرد زیادی دارد پیمایش( اما به سبب موفقیت

                                                           
 .بود گریروشن عصر در ایتالیا اهل نگار تاریخ و سیاسی فیلسوف( 1700 ژانویه 26 ٔ  درگذشته – 1333 ژوئن 26 ٔ  زاده) ویکو جامباتیستا 2
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ئل مربوط به وتحلیل مسا (. در این مطالعه به جهت بررسی مسئله تحقیق، شناخت بیشتر جامعه، بررسی سؤاالت و تجزیه1634

 شده است. تحلیلی بکار گرفته-آن محقق روش توصیفی

 

 گیریبحث و نتیجه

شک ابوریحان بیرونی یکی از دانشمندان فعال در علوم مختلف بوده است. وی با تعداد تألیف بسیار ازجمله محققانی است  بی

مندان جغرافیا و متفکران  توان یکی از عالقه را می اول استوار ساخته است. ابوریحان که بیشتر تألیفات خود را بر مشاهده دست

حساب آورد. تعدد آثار وی درزمینه علوم زمین و اشارات فراوان وی به  عمده علوم زمین و ژئومورفولوژی و مبتکران به

عدد آثار وی سازد. ت شناختی و ژئومورفولوژیک، او را در میان دانشمندان ایرانی اعصار و قرون برجسته می های زمین پدیده

شناختی و ژئومورفولوژیک، او را در میان دانشمندان ایرانی اعصار و  های زمین درزمینه علوم زمین و اشارات فراوان وی به پدیده

القرون الخالیه و الجماهر  المساکن، اآلثارالباقیه عن االماکن لتصحیح مسافات های نهایات سازد. با اتکا بر کتاب قرون برجسته می

های زمین را  دهند که اشارات و توضیحات وی در باب پدیده ها نشان می جواهر آثار بیرونی موردبررسی قرار گرفت. یافتهال فی

برخی از توضیحات بیرونی «. ها و سازندها مواد، کانی»و « ها و فرایندها پدیده»، «ها نظریه»توان در سه بخش تلخیص نمود:  می

ای، ایزوستازی، تعادل، تغییر تدریجی، کاتاستروفیسم و یونیفورمیتاریانیسم،  صفحه ازجمله به نظریه تکتونیک و حرکات

های جغرافیایی، رد نظریات اشتباه و بیان دالیل آن، اشاره دارند.  زایی، نفوذپذیری آب و تشکیل حوضه آبریز، تغییر محیط کوه

 پردازی بوده است. های نظریه ی در عرصههای علمی در زمان وی، نشانگر پیشتازی و انتشار این نظریات و یافته
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