
 
 
 
 
 
 

  شيوه علمي ابوريحان بيروني
  دكتر مهيــن پنـــاهي
  دانشيـــار دانشگاه الزهـــراء (س)

  چكيده
  اين پژوهش در صدد يافتن شيوه ي علمي ابوريحان و رمز موفقيت او است.

بسياري از دانشمندان استادي ابوريحان را در علوم زمانه وي ستوده اند. گرچه برخي از اكتشافات و نوع     
  آوريهاي علمي وي به نام ديگران رقم خورده است.

براي رسيدن به پاسخ اين پژوهش، شايسته است ابتدا به شيوه ي خود ابوريحان كه در مقدمه ي كتاب اثار     
داشته عمل كنيم. يعني مراجعه به متون اصيل و تفحص در آنها (در اين تحقيق آثار ابوريحان) و الباقيه ابراز 

  سنجيدن شيوه ي او با فكر و نظر به دور از تعصب، عادتها و جاه طلبي ها.
اولين ويژگي علمي ابوريحان، همانطور كه اشاره شد مراجعه به سوابق علمي و تاريخي يك مسأله ي     

خورد خردمندانه با سوابق آن مسأله به دور از آفتها است. در اين شيوه مراجعه به پيشينه پژوهش، علمي و بر
  كه امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته، روي مي نمايد.

  ارائه منابع مطالعه و پيشينه ي تحقيق از ويژگيهاي اصيل شيوه ي علمي ابوريحان است.    
سيدن به پيشينه و تاريخ هر علمي دانستن زبان آن علم است و ابوريحان با يكي از ابزارهاي الزم براي ر    

  آشنايي با زبان سانسكريت، عبري، سرياني و عربي به منابع اصيل و پيشينه ي دقيق علوم دسترسي يافته است.
عوامل آگاهي، واقع بيني، زمينه ي عاطفي مساعد با مسائل و مردمان، شوق دانستن و روحيه ي ديني از     

ارضاي حس كنجكاوي وي است كه مطالعه تطبيقي در اعتقادات ملل مختلف، بويژه مسلمانان و هندي ها را 
  ميسر كرده است.

شكاكيت علمي و شجاعت علمي در ابراز يافته ي تتبع و تواضع در پذيرش عقايد صحيح ديگران و     
  صبوري در مباحثات، از وي شخصيتي امانتدار ساخته است.
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ابوريحان خود در پايان كتاب آثار الباقيه گفته است شيوه من جلب خشنودي خوانندگان است. وي با اين     

حسن توجه به مخاطبان، ضمن احترام به خوانندگان با ارجاع بع منابع مطالعه ي خود، امنيت فكري و اعتماد 
  ب اثبات مي كند.آنان را فراهم كرده است. همچنين اين امر امانتداري وي را در نقل مطال

ابوريحان با امانتداري بسيار به جمع آوري آثار ملل مختلف همت گماشته و همانطور كه از آثار وي بويژه     
در ماللهند و آثار الباقيه بر مي آيد به خرافه زدايي از علوم اهتمام كرده است و در كنار ارزش هاي دنيايي 

  اشيا، از تعليم مكارم اخالق غافل نشده است.
ند مسلمان ايراني، در آثار خود گذشته از شيوه ي جستجو در كتابهاي ملل مختلف، از شيوه ي اين دانشم    

  مباحثه، آزمايش هاي تجربي، تفكر و تعمق و خرد ورزي بهره جسته است.
  كليد واژه: ابوريحان بيروني ، شيوه تحقيق ، آثار الباقيه و ماللهند.

  
  شيوه علمي ابوريحان بيروني

هـ . ق) است.  440-362، مشهور به ابوريحان بيروني، دانشمندي جامع علوم زمان خود (محمدبن احمد    
اهل نظر، استادي وي را در ادب، تاريخ، جغرافي، نجوم، فلسفه و كالم، علوم تجربي و گياه شناسي، 

هاي گرچه بسياري از اكتشافات او در قرن) 79-78، ص1353داروشناسي و جواهرشناسي ستوده اند.(همايي، 
 "موسيو زله") كه به Artesienبعدي به نام ديگران رقم خورده است مانند كيفيت فوران آب از چاه آرتزين(َ

) مشهور 85به نام الغ بيگ (همايي، ص "جيب يك درجه" ) و محاسبة88فرانسوي نسبت داده اند.(همان،ص
شده است. همچنين تعيين وزن مخصوص، كه در كتابهاي طبيعي به نام ارشميدس معروف است، ابوريحان 

ديده مي شود؛  "الجواهر فـةالجماهر في معر"حدود شانزده فقره از اجسام را كه نمونه ي آنها در كتاب 
  )104معلوم كرده است.(همان،ص

) در سال Christophe colombدر كتابها خوانده ايم كه قاره ي آمريكا را نخستين بار كريستُف كُلُمب (    
هجري قمري كشف كرد آنهم به طور تصادفي، زيرا مقصد اصلي او هندوستان بود  897ميالدي برابر با  1492

ين به ناچار فرود آمد مي پنداشت در و احتمال وجود چنان قاره اي را نمي داد، هنگامي كه وي در آن سرزم
  سرزمين هندوستان فرود آمده است بعد مكشوف شد كه به قاره ي تازه اي پا نهاده است.
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ابوريحان حدود پنج قرن قبل از كريستف كلمب قاره آمريكا را كشف كرده است. وي با فراست ذاتي و از     
الف دانشمندان جغرافي آن زمان كه معتقد بودند روي اصول و قواعد، وجود اين قاره را حدس زد و بر خ

 400هجري قمري ( 422آبادي كره ي زمين منحصر به ربع شمالي است چنانكه در كتاب الهند كه در سال 
سال قبل، به وضوح راز كشف قاره آمريكا را در آثارش  977ميالدي) نوشته شده يعني  1031شمسي برابر با 

علي أنَّه "طبع زاخائف) اعالم كرده است:  132طبع حيدرآباد،دكن و ص  221(از جمله در كتاب الهند ص
 مغمورينِ فيرونَ االرض ن اَرباعِ االرض يابسينِ و تقاطر اآلخرين في الماءل كالواجب تقاطر ربعين مممكنُ ب

و " طبع زاخائو مي گويد: 135طبع حيدرآباد و  224) و در كتاب الهند ص 17(همان، ص "فيِ الوسط.
ر لَهفي الرُّبعِ المقاط هالجل يها الشّمالين و نََتفَرَّسبعر دي اَحف بسقتَضي اَليي نا االستقرائيجودانحن فَوثلَ اَمم 

  )111(همان، ص "ذلك
موفقيت هاي علمي ابوريحان و افقهاي فراتر از زمانش كه در برابر او گشوده شده است، هرانسان عالقمند     
ه دستĤوردهاي علمي را بر آن مي دارد تا از شيوه ي علمي وي مطلع شود و رازجاودانگي آثار و ديرپايي ب

عقايدش را بداند. بهترين راه براي درك شيوه علمي ابوريحان مراجعه و جستجو در آثار وي است. چنانكه 
ك ترين راه رسيدن به حقيقت خود ابوريحان نيز در مقدمه ي آثار الباقيه مراجعه به مĤخذ اصلي را نزدي

  معرفي كرده است.
پيشين و تواريخ قرون )1(نزديك ترين مراجعي كه ما را به اصل مقصد ميرساند، شناسائي اخبار افهم"    

گذشته است و بيشتر اين احوال و عادات و اصولي است كه از ايشان و نواميس ايشان باقي مانده و اين كار 
الت نمي توان حل كرد. يگانه راهي كه موجود است، اين است كه اصل كتب و را ازروي استدالل به معقو

ملل و اصحاب آراء و نحل كه اينگونه تواريخ مورد استناد است تقليد و پيروي كنيم و آنچه آنها براي خود 
آن عادت مبنا (اساس) قرار داده اند ما نيز چنين كنيم و پس از آنكه فكر خود را از عوامل زيان آوري كه به 

كرده است، از قبيل تعصب و غلبه و پيروي از هوا و هوس و رياست طلبي كه سبب هالك بسياري از مردم 
است و مانع ديدار حق و حقيقت، پاك ساختيم بايد گفته هاي ايشان را در اثبات مقصود مي رساند و 

، راه ديگري نيست كه ما را به نيرومندترين ياري است كه شبهه و ترديد را از ما دور مي سازد، چه جز اين
  ).4 -3(بيروني،بي تا، ص"حقيقت مقصود برساند

چنانكه مالحظه مي شود وي عادتها، تعصب، هوا و هوس و رياست طلبي را از آسيب هاي استناج علمي  
  شمرده است.
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  اموري  آري تعصب چشمهاي بينا را كور مي كند و گوشهاي شنوا را كر مي سازد و شخص را معتقد به"    

مي نمايد كه خرد و دانش آن را گواهي ندهد و اگر تعصب و هواداري بيهوده و غلط نبود هرگز به خاطر اين 
  )100، ص1363.(بيروني، "قوم چنين اغالط خطور نمي كرد

 
  پيشينه تحقيق و ارائه ي منابع

  حقيقات اهميت ابوريحان با اعتقاد به مراجعه به اسناد و مدارك گذشتگان به پيشينه ي علمي ت
مي داد. چنانكه در آثار الباقيه به منبع داستان كيومرث، كه از ابوالحسن آذر خوراي مهندس، شنيده و احمد 

) و در همين كتاب در بيان ايام 141، 140بلخي شاعر نيز همين روايت را نقل كرده؛ اشاره است.(همان، ص
  عجوز، 

ق كندي در علت ظهور حرارت فوق الذكر در اين چند روز من مقاله اي ديدم كه يعقوب بن اسح"مي گويد: 
) و سپس خالصه ي تحليل او را نقل مي كند. همچنين در جاي ديگر از مالحظه 393.(همان،ص"نوشته بود

ابوالقاسم  "مسالك و ممالك")، و ازكتاب 349رساله ي اوقات دعاي كندي سخن گفته است. (همان، ص"ي 
ادبه به عنوان پيشينه تحقيق در بحث علت باريدن باران و موسم آن سخن گفته و عبيداهللا بن عبداهللا بن خرد

  )380از آن انتقاد كرده است. (همان،ص 
ابوريحان در بيشتر مباحث از پيشينه علمي آنها ياد كرده است مانند كتاب نائب آملي در علت باريدن     

). در بعضي موارد نيز به شكل ارائه 547ان،ص) همچنين نقل حكايتي از ابومشعر،(هم380باران. (همان،ص 
ي منبع، اين عمل انجام شده است. مانند نام بردن از كساني مانند علي بن علي كاتب نصراني (همان، 

)، بقراط، (همان) و يعقوب بن موسي تفرشي (يهودي كه در گرگان براي ابوريحان حكايت كرده 420ص
  ).428است)(همان، ص

  اهر از دو كتاب:بيروني در كتاب الجم
 الجواهر و االشباه كندي-1

  مقاله ابوسعيد نصربن يعقوب دينوري كاتب (به فارسي)، ياد كرده است. وي در صيدنه هم از ارجاني ياد -2
 مي كند.

ياد نموده و مطالبي را از آن نقل  "آراءالفالسفه"همچنبن در كتاب اآلثار الباقيه از رساله أمونيوس به عنوان    
  )        301است. (همان، ص كرده
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گذشته از جمع آوري فهرست تأليفات رازي توسط ابوريحان، وي به عنوان منبع، به آثار رازي در دو     
  رساله ي خود اشاره كرده است.

 في جو االسراب (در هواي زيرزميني)، -1

هواي نقاط زيرزميني) في الرد علي حسين التّمار في جو االسراب (در رد حسين تمار در مسأله  -2
 ).207، ص1353(ضيايي،

رازي را كه منبع نقل قولش بوده نام برده است.  "خواص"ابوريحان در كتاب الجماهر در چند مورد كتاب     
، يكي 99) وي از دو كتاب ديگر رازي، در رساله في فهرست كتاب الرازي، شماره 209، ص1353(محقق ، 

نام برده و گفته است من آن دو را مطالعه كردم و آن دو را كافي ندانستم و  "ابدال"و ديگري از  "صيد نه"از 
بنابراين آنچه را كه او در آن دو كتاب آورده بود، به آنچه كه نزد خودم جمع گشته بود افزودم. 

رازي دارد كه پيش از ابوريحان تأليف كرده بود و به  "طب لةصيد") كه اين اشاره به 213، ص1352(ضيايي،
صيد له و صيد الني معروف است. ابدال نيز نام كتابي بود كه نام داروهاي جايگزين داروهاي اصلي در آن 
بوده است. داروهاي مستعل طب آن روزگار بوده است. يعني ابوريحان در نوشتن صيد نه خود از دو كتاب 

  داروهاي اصلي و جايگزين رازي بهره برده است.
رازي و اشتياقش به اين كتاب و سپس  "سفر األسرار"از كتاب"الة فهرسترس"همچنين ابوريحان در     

  سراب ديدن آن سخن گفته است.
چنانچه ابوريحان پيشينه اي ازتحقيق نمي يافت به صراحت ابراز مي داشت. چنانكه در كتاب آثارالباقيه     

اسطواني (استواني) مي نامد  درباره تسطيح كره بر سطح مستوي و رسم نقشه هاي جغرافيايي كه خود آن را
  از عدم 

  پيشينه ي آن سخن گفته است:
) 357،ص1363(بيروني، "ولَم أجد ألَحد قَوالً في ذلك فَاَحكمه و لكّنّي اذكُر فيه ما يخطرُ ببالي فَليعذر النّاظرُ"

  و درباره ي طريقة استواني مي گويد:
  )357(همان،ص"ذكَرَه قَبلي ۃيتصلِ بي اَنَّ اَحداً من أصحابِ هذه الصناعـومنه نوع سميته االسطواني و لَم "

ابوريحان در همين فصل آثار الباقيه و در كتاب استيعاب خود از ابوحامد صغاني (احمدبن محمدبن     
  )357هـ . ق) نام برده و از طريقه صغاني ايراد گرفته است.(همان، ص 379حسين شوقي 
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همينطور وي از پيشينة محاسبه مساحت كره ي زمين قبل از خود (ابوريحان) توسط رومي ها و     

) و به اينكه نتيجه 164-156، ص1367هـ . ق) سخن گفته (بيروني،  218-198دانشمندان دوران عباسي (
  رصد او با آن دانشمندان چندان تفاوتي ندارد، اذعان داشته است.

  
  امانتداري علمي

آنچه از اخالق فاضله و "از ويژگيهاي شيوه ي علمي ابوريحان حفظ امانت دربيان مطالب علمي است. يكي 
سجاياي ممتاز ابوريحان سراغ داريم اين است كه هرگز كاركرد ديگران را به خود نسبت نمي داد و اگر احياناً 

د؛ وي صريح و آشكار، اسم و يكي از قدما يا معاصران او در اين باره كاري منتج و رضايت بخش كرده بو
چنانكه اگر ابوريحان خود خبر نمي داد ما دو ") 83،ص1353،(همايي،"رسم و نتيجه كار او را ذكر مي كرد

جيب يك "تن از معاصران فاضل او به نام ابوسهل كوهي و ابوالجود محمدبن ليث را كه با وي در استخراج 
وريحان از اين دو تن با تمجيد و تحليل ياد كرده و گفته همكاري علمي داشتند ، نمي شناختيم. اب "درجه

است اگر كساني مانند اين دو تن بودند و اندك سودي از كار آنان متصور بود از ذكر نام آنان خودداري نمي 
داَ بنفعٍ ما لَم و لَو كانَ ما خاض فيه المبرزونَ من اَهلِ زما ننا كَاَبي سهلِ اَلكوهي و اَبي الجود منه عائ"كردم: 

  )84. (همان،ص"نُقَصر في ايراده
 422، در حدود سال 292، صفحه1گرچه ابوريحان در باب چهارم از مقاله سوم قانون مسعودي، جلد     

را به امير مسعود داده است. ولي با كمال تعجب چند قرن  "جيب يك درجه"هجري قمري گزارش استخراج 
را استخراج كرده  "جيب يك درجه"يح معروف خود مدعي شد او اول بار بعد الغ بيگ در قرن نهم در ز

است، و نويسندة كتاب نامة دانشوران، ثابت كرده كه كتاب قانون مسعوديِ ابوريحان در اختيار الغ بيگ و 
  ) 86-85غياث الدين جمشيد بوده است و اين دو تن از جادة انصاف خارج شده اند. (همان،ص

پيشينه اي از تحقيقي مي يافت به محاسبات و علوم گذشته اعتماد كلي نمي كرد چنانكه ابوريحان اگر     
خود شخصاً در هندوستان به رصد مساحت زمين پرداخت و همينطور رصد ميل كلي (مقدار زاوية تقاطع 

رده و اگر دايرة معدل النهار و منطقه البروج) با همان روح تحقيق و كنجكاوي خود به تقليد ديگران اكتفا نك
بيست بار قبالً انجام شده بود، ولي به قول خودش با التزام صدق و امانت ، روح من جز با مشاهده و آزمايش 

  شخصي آرام نمي گيرد؛ يعني الزم است كه خود شخصاً آن را تحقيق و رسيدگي كنم:
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للمقصود و التَهدي لماخذه مع الحرص  ةفَاذا كانَ الحالُ علي هذا و لَيس فيه غيرُ التقليد بعد حصولِ الهدايـَ"
دشاهدقِ لَم تَسكُن نَفسي إِلي غَيرِ المو الص علي األمانه قِّ و الثُّبوت92. (همان،ص"ةٍعلي الح(  

را رصد كرده است واين نشان دهنده ي شكاكيت علمي اوست و با  "ميل كلي"ابوريحان چهار بار     
دقيقه (قانون مسعودي ج  17درجه و  42م كرد بار اول درجرجانية خوارزم كه آن را شجاعت نتايج آن را اعال

 50دقيقه و  35درجه و  33) بار دوم پس ازبيست سال مجدداً در جرجانية خوارزم رصد كرد و 575،ص 2
  )95ثانيه اعالم كرد. (همان،ص

درجه  23با رصدهاي دقيق ميل كلي درجه درآمد و امروزه  35درجه و  23بار سوم در غزنه كه نتيجه ي آن 
  دقيقه است كه به رصدها بسيار نزديك است. 28و 

ابوريحان در ضمن امانتداري از سائمت مخاطب پرهيز مي كند چنانكه جمع اين دو را اينگونه ابراز داشته     
  است.

پسند نبود، زيرا هر روش من دراين كتاب بدانگونه بود كه خواننده ي بهره جو، دراين علم را ناخوش و نا"
باب را تا آنجا كه امكان داشت تكميل نموده و هرگاه از كتابي مطلبي نقل كردم آنچه كه الزم بود به طور 

  )569، ص1363. (بيروني، "اشباع در اينجا نقل كردم و ديگر خواننده را حواله به آن كتاب ندادم
آن ارجاع مي داد. چنانكه درباره ي طلوع هر منزل اگر درباره ي مطلبي پيش از وي تحقيقي يا كتابي بود به 

اگر من بخواهم ... آنها را هم ذكر كنم و اين بار گران را آنان كه در انواع كتابي "از منازل ماه گفته است :
  )541، ص1363(بيروني،  "نوشته اند از دوش من برداشته اند.

  
  آگاهي ، واقع بيني و ترك تعصب ها

بدون قصد ابطال آراي اقوام مختلف، به بررسي حيات معنوي و روحي آنان  ابوريحان بدون تعصب و
  پرداخته و اگر مقايسه اي انجام داده، مقايسه اي تطبيقي است.

يواخيم واخ، دين شناس معروف معاصر، فهم و شناخت اديان مردم ديگر را به چهار شرط مشروط "    
  دانسته است:

 مفاهيم و اصطالحات آنان به وجه مستقيم و بي واسطه؛دانستن زبان آن مردم و درك -1

 )؛ adequate emotional conditionوجود زمينه ي عاطفي مساعد(-2
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) براي پي بردن به چگونگي حيات روحي و ديني آن مردم، نه براي ارضاي Volitionداشتن شوق و اراده (-3

 اقشه؛حس كنجكاوي خود، يا به قصد غالب شدن بر آنان در جدل و من

) به اين معني كه اگر كسي خود حاالت و كيفيات ديني را در Eelgioue experienceداشتن تجربة ديني (-4
 "وجود خويش احساس نكرده باشد، از شناخت و فهم اينگونه حاالت در ديگران عاجز خواهد بود.

 )132،ص1352(مجتبائي،

ي، عبري و فارسي آشنايي داشته و توانسته با ابوريحان به چندين زبان عربي، رومي، سانسكريت، سريان  
  ) 420،ص1353اشتياق خود، اصول كتابهاي ملل قديم را بدون واسطه مترجمان دريابد. (ميرزايف،

بيروني با احراز اين شرطها، در كتاب الهند و پانتجل، بدون تعصب با مطالعه ي متون اصلي و گفتگو با     
ت هنديان و مسلمانان نائل شده است. بنابراين ابوريحان با واقع بيني با هندوان به مطالعه تطبيقي اعتقادا

مي خواند و اعتقاد آنان به  "المؤيدون من عنداهللا"مذاهب هندي برخورد نموده و دانشوران هندي را 
وحدانيت حق تعالي و ازلي و ابدي بودن، قادر، حكيم، حي، محيي و يگانگي او در ملكوتش را تأئيد كرده 

مشتركات اعتقادي را دست مايه ي وحدت و گفتگو قرار     ،)2() و به شيوه ي قرآني134. (همان،صاست
      ).135، ص1352مي دهد، مانند اعتقاد به تقدم آفريتش آب هندوان و مسلمانان (مجتبائي، 

  
  مباحثه 

رقه هاي ديگر سخن يكي از شيوه هاي علمي ابوريحان، مباحثه است چنانكه از مباحثه ي خود با پيروان ف
  ).102،ص1363(بيروني،  "گفته است، مانند مباحثه با فردي اسماعيلي درباره تأويل قرآن

بيروني مباحثه اي با ابن سينا در حقيقت نور و شعاع و سبب حرارت آفتاب داشته است     
نين وي در ) و گذشته از آن هجده سئوال و جواب بين آنها رد و بدل شده است. همچ395،398(همان،ص

  آثار الباقيه از مباحثه ي خود با يكي از علماي نجوم در ري سخن گفته است:
در ري شخصي را ديدم كه استخراج احكام مي كرد و در نجوم خود را خيلي واال مي دانست و چون ديدم "

تمند بود و من اشتباه مي كند، ولي در رتبه و مقام از من برتر بود به من ناسزا گفت. وي مردي متمكن و ثرو
  )342-341(همان، ص "فقير و مسكين. اما پس از چندي حرفهاي مرا پذيرفت و راه دوستي با من گرفت.
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  استقالل رأي، شكاكيت علمي و شجاعت علمي
ابراز نظرهاي جديد و مقاومت در برابر يافته هاي قدما و شكاكيت علمي از ويژگيهاي اين بت شكن علمي 

موجب مقاومت در برابر افرادي از هر طبقه اجتماعي شده است. چنانكه در پاره اي است. شجاعت علمي او 
كه زيج سند هند را در زمان هارون الرشيد بنا كرد ؛ مخالفت  "كنگه"از مسائل نجومي با مرد هندي به نام 

همان، نمود. اين زيج در پاره اي از مسائل مطابق با هيأت اسكندر است كه همان هيأت بطلميوس است.(
) و ابوريحان از متفكران پيشروئي بود كه در هيأت بطلميوس شك كرد كه زمين ساكن و مركز جهان 12ص

آفرينش و قطب سياحان افالك است. او از نخستين پژوهندگان دلير بود كه اين ديهيم امتياز را از مسير زمين 
  )277-276،ص1353. (رضا،"برداشت

  ) و به ارسطو 283-282،ص1353ابن سينا ايستادگي كرد (رضا، بيروني در برابر حكمت ارسطو و    
) انتقاد كرده است. وي در تعريف شب و روز شرعي 55-54) و ابن سينا (همان، ص52، ص1374(اذكائي، 

). وي بحث مستوفايي در نسبت ذوالقرنين و وجه تسميه ي 7-6، ص1363با نظر فقها احتجاج كرد.(بيروني، 
دشمنان پيوسته "). و از نسبهاي ساختگي سلسله هاي پادشاهي انتقاد مي كند: 67-59وي مي كند (همان، ص

به طعن در انساب و تهمت در اعراض و نسبت بد در كارها مي كوشند چنانكه دوستان و پيروان شخص 
همواره در تحسين زشت و سد خلل و اظهار جميل و در نسبت به محاسن سعي مي كنند ... و همين نكته 

جمعي را وادار مي كند كه دروغهايي بسازند و ممدوح خود را به اصل شريفي نسبت بدهند چنانكه گفتيم 
براي عبدالرزاق طوسي در شاهنامه نسبي ساخته اند و او را به منوشچهر نسبت داده اند و چنانكه براي آل 

  )61،ص1363. (بيروني،"بويه ساخته اند
سال  537ج سالهاي پادشاهي شاهان بويژه اشكانيان (كه آن را از جمله موارد استقالل رأي وي استخرا    

) . انتقاد از حالج و ادعاي حلول روح القدس در وي 163-152دانسته است) است(همان، ص
)، از جمله رد ماني، مزدك و ابن ابي العزاقر 293)، انتقاد از متنبي ها (همان، ص318-317(همان،ص
سي است كه با حساب حروف جمل و با حذف حروف مقطعه ) و احمدبن طيب سرخ322-321(همان،ص

سال اعالم كرد و با اين تبليغات مردم را از دين جاوداني اسالم دلسرد ومنحرف  396قرآن، عمر دين اسالم را 
  ). 306-304مي كرد (همان، ص

مدتها دنبال  از توجه ابوريحان به رازي سخنهاي بسيار رفته است. با وجود اين ابوريحان مي گويد كه    
رازي بودم، وقتي آن را يافتم شادي آن مانند شادي تشنه ازديدن سراب بود. پس از  "سفراالسرار"كتاب 
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هركه را خداوند براي او نوري قرار "مطالعه آن نااميدي تشنه از رسيدن به سراب به من دست داد و نوشت:

همان كتاب، از سخنان وي در مورد نبوات  ) و در جاي ديگر47، ص1353.(بيروني، "ندهد او را نوري نيست
  )74انتقاد كرده و خامه اش را آلوده به سفاهت توصيف كرده كه جز دشمني ثمري ندارد. (همان، ص

في "طبقه بندي كرده است. يكي  "كفريات"سرانجام بيروني با شجاعت تمام دو كتاب رازي را با نام     
  )217، ص1353(محقق،  "ي حبل المتين يدعي خاريق األنبياف"و ديگري  "النبوات و يدعي نقص االديان

  از مواردديگر شجاعت علمي و استقالل رأي ابوريحان انتقاد وي به ترجمه هاي عربي از اديان هندي است . 
و اين  "البدء و التاريخ"، مطهربن طاهر مقدسي در "مروج الذهب"مورخان مسلمان مانند، مسعودي در     

به آراي ديني هندوان اشاراتي كرده و كساني چون حسن بن موسي النوبختي در كتاب  "الفهرست"نديم در 
 "كتاب المقاالت"قان معتزلي در و زر "عيون المسائل و الجوابات"و ابوالقاسم بلخي در  "االراء و الديانات"

و ابوالعباس ايرانشهري در كتابي كه در بيان اديان و آراء ملل نوشته بودند، ابوريحان در مقدمه ي كتاب الهند 
را از ملوك خود  "برهمن"سخنان آن را نادرست قلمداد كرده، و به طور خالصه ابراز داشته كه مردم هند 

وان قبول يا رد نبوت در بين اديان هندي وجود ندارد و هيچ هندويي آدم (ع) ندانسته اند، تقسيم بندي به عن
  )138، ص1353و ابراهيم (ع) را برهما ندانسته و از سوي ديگر هندوان وي را نبي ندانسته اند. (مجتبايي، 

 وي تنها ابوالعباس محمدبن محمد ايرانشهري از فالسفه سده سوم و چهارم هجري قمري را از آفت    
- 140،ص1353تعصب به دور دانسته است كه وي هم در مورد اديان هندي به خطا رفته است. (مجتبايي، 

141 (  
بنابراين كتاب الهند را نه به مقصود جدل و مناقشه بلكه براي بيان عقايد هندوان چنانكه هست نوشته     

  است.
است و از عقايد بيرون از دايره عقل انتقاد  ابوريحان يكي از رسالتهاي علمي خود را مبارزه با خرافه دانسته

) وي در رد خرافات مالحظه ي ملّيت و هم كيشي را هم نمي كند و به 384،ص1363كرده است.(بيروني، 
  عقايد خرافي مسلمانان، مسيحيان، يهوديان، هنديان يكسان انتقاد مي كند.

ب فاوانيا عود الصليب ابراز شگفتي كرده است اين دانشمند خرد مدار از عقيدة خرافي مسيحيان درباره چو    
مبني بر اينكه اگر چوب فاوانيا را قطع كنيم چيزي مانند ")، 361و در اشاره به خرافات مذاهب (همان، ص

صليب در آن ظاهر مي شود و عده اي مي گويند از زمان حضرت مسيح اين عالمت در چوب پيدا شد و اگر 
) بيروني مي گويد از روزگار 462. (همان، ص"سودمند خواهد بوداين چوب را به مصروع بياويزيم 
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رايج بوده است و در شكل صليب، مي گويد اشكال هندي  "جالينوس اعتقاد به ضد صرع بودن چوب فاوانيا
متنوعي در طبيعت وجود دارد و حتي نام رسول اكرم (ص) و نام علي (ع) بويژه در سنگهاي معدني بسيار 

ت آن نزديك بودن اين نام به خطوط طبيعي است و بعضي از راههاي ديگر، اين قبيل يافت مي شود و عل
  اسامي را در اشياء طبيعي ايجاد مي كردند. او بحث گياهي شناسي مبسوطي در اين باره كرده است. (همان)

طلحب  ) مي گويد در جايي به نام خبيص، راهبي از113بيروني از قول جاحظ (در كتاب صيد نه، ورق      
كه در آتش سوخته نمي شود، صليب ساخته بود و مردمان را چنان وانمود مي كرد كه به سبب حقانيت ملّت 

  )113ترسائي آتش در صليب اثر نمي كند. حال آنكه اين خاصيت طلحب است. (بيروني، نسخه خطي، ورق
تلبيسات و تمويهات و تحقيق  را در موضوع احكام نجوم و كشف "التمويه صناعـةالتنبيه علي "بيروني كتاب 

در سخنان زر اندود منجمان كه احكام عالم را با محاسبات غلط و مبادي ناصواب استخراج و به تهمت به 
  ، ص،يه)1367ستارگان، از پيش خود همه نوع پيشگوئي مي كنند؛ تأليف كرده است.(بيروني، 

به ميان آمده به طور روشن بي اعتقادي خويش به بيروني در آثارالباقيه نيز هرجا سخني از احكام نجومي     
احكام نجوم و بي اعتباري اين فن را متذكر شده است. تعيين عمر انسان توسط احكام نجوم كه آن را باطل 

) 117،ص1363) و آراي دهريان درباره طول عمر گذشتگان را رد كرده است.(همان،121دانسته (همان،ص
  ن ميزان باران توسط آنان، با روش تجربي چنين پاسخ داده است. وي در انتقاد از منجمان و تعيي

تشرين اخر ... روز اول آن بادهاي غير ممتزجي است ... و در روز هفتم ... اوقات باران است و آن هنگامي "
است كه آفتاب به درجه بيست و يكم عقرب رسد و منجمان در اين وقت طالع مي گيرند و استنباط مي كنند 

در سال باران زياد است يا كم و اعتماد ايشان بر طلوع و غروب زهره است ولي به عقيده من هواي  كه آيا
عراق و شام تنها اختصاص به اين امر دارد و بسا روي مي دهد كه ما در خوارزم پيش از اين موقع باران ديده 

لك خود گفته است كه باران حجاز و ايم و ابوالقاسم عبيداهللا بن عبداهللا بن خرداد به، در كتاب مسالك و مما
يمن در حزيران و تموز و آب و قسمتي از ايلول است و من مدتي از ماههاي تابستان را در گرگان اقامت 
كردم و هيچ وقت نشد كه دو روز متوالي هوا آفتاب باشد و ابر پراكنده گردد و باران بند 

  )380(همان،ص"نيايد.
  به تأثير جرم كواكب و طلوع آنها در امور غريزي را رد كرده است.بيروني باتحليل علمي اعتقاد    
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ايام باحور به طلوع كلب الجبار كه شعراي يماني عبور باشد ... دراين مدت زمان شدت گرماست كه به "

آخرين حد خود مي رسد،... و چون پاييز آمد و هوا را سرد تر و خشك تر كرد شخص از خاموش شدن 
  نخواهد ماند.حرارت غريزي ايمن 

جمعي از آنان كه از علوم طبيعي واقف نيستند چنين گمان كرده اند كه تأثير مذكور منسوب به جرم اين     
  كوكب و طلوع آن است حتي اينكه با طلوع حركت آن ستاره اين امر نيز انتقال مي يابد.

كه محتاج و نيازمند مي شويم كه  گفته اند اين ستاره براي عظمتي كه دارد هوا را گرم مي كند به قسمي    
  )419جايگاه آن را بشناسيم و هنگام طلوع آن را بدانيم. (همان ، ص

وي در تحليل اعتقاد به سعد و نحس بودن روزها مي گويد، هيچ روزي سعد يا نحس نيست، دهم محرم     
وز تولد حضرت عيسي بن هجري و فاجعه ي كربال نزد مردم سعد بوده و آن روز را ر 61قبل از واقعه سال 

مريم، روز نجات موسي و ابراهيم از آتش، بينا شدن چشم يعقوب، بيرون آمدن يوسف از چاه و مانند آن 
حوادث، مردم براي مباركي اين روز روزه مي گرفتند صرف نظر از درستي يا غلطي اين امر ولي بعد از واقعة 

بني اميه در اين روز لباس نو مي پوشيدند و زينت مي  كربال و روز عاشورا، روز عزاي مسلمانان شد و فقط
 )      525-524كردند. (همان، ص

... در اين روز افسون مي "ابوريحان درباره ي مراسم جشن اسفندمذ ماه از جمله رسوم آن مي نويسد     
يدن كژدمها رفع مي نويسد و عوام مويز را با دانه انار مي كوبند ومي گويند ترياقي خواهد شد كه از زيان گز

ابوالفرج زنجاني مرا گفت كه در زنجان جز در مقبره مازندرانيها عقرب ") همچنين 355(همان، ص "كند.
ديده نمي شود و اگر در شب كسي به قبرستان نامبرده برود و قدري از عقربهاي آنجا را جمع كند و ببرد و 

  )356(همان،ص "ستين خود بر مي گردند.جاي ديگر بريزد مي بيند كه به زودي باز به جايگاه نخ
وي پس از بيان اعتقادات و افسانه هاي ايرانيان درباره ي پيدايش اعياد، نوروز، مهرگان،جشنهاي منسوب     

ولي به عقيده من اين افسانه ها كه "به ماهها و روزها از افسانه ها و خرافات رايج در اين باره گفته است: 
است، زيرا محال است كه قوه ي اراده از شخص افسونگر تجاوز كند و به شخص گفته اند بطالنش آشكار 

افسون شده برسد و نيز ادوار كواكب با سالهاي فارسي مخالف است و شرايط  طلسمات در اين ادوار جمع 
نيست ولي ما با همه اين اشكاالت در كتاب عجائب الطبيعه و غرائب الصناعيه درباره نيرنگها و طلسمات و 
عزائم به اندازه اي كه در دلهاي عارفان نهال حقيقت كشت كنيم و شبهه را از قلوب اهل شك رفع كنيم اگر 

  )357-356(همان،ص "خدا بخواهد و عمري بدهد در آينده گفتگو خواهيم كرد. انه قدير عليه
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وجيه علمي رد كرده بيروني عقايد خرافي درباره ي بيرون آمدن حشرات و خزندگان موذي از النه را با ت    
  است:

برخي گفته اند كه در اين روز ملخها و خزندگان و حشرات از النه خود خارج مي شوند و نيز حرارت "
آسمان با حرارت زمين بهم مي رسند و شخصي كه اين سخن را گفته مبالغه نموده و مقصودش اين بوده كه 

آن آماده مي گردد از اين روي اين حرارت  حرارت آغاز مي شود و قوت مي يابد و چون هوا براي قبول
انتشار مي يابد از براي حرارت آسمان جز شعاع آفتاب كه ازجرم خورشيد به زمين پراكنده مي شود و يا 

  )395(همان،"جسم حاري كه با باطن فلك قمر مماس است كه كوه آتش نام دارد، معني ديگري نيست.
وقات را تحليل كرده و عقايد خرافي در اين باره را رد كرده است وي تولد ناقص الخلقه ها و نوادر مخل    

  ).120-119(همان،ص
ابوريحان در تحقيق ماللهند در توصيف جزيره هاي ميانه و اهالي آن چنين نوشته است، كه مردانش     

از آنان سر  نام دارند و مادام العمر گرفتار بيماري نشوند و گناهي "سرينيا"به رنگ زر و زنانش  "كينيرش"
به  "هريرش"است و جنس ديگر  "مدبه"نزند و رشك نورزند و غذايشان از عصاره ي ميوه ي نخلي به نام 

رنگ سيم (نقره) كه يازده هزار سال زندگي كنند و ريش نياورند و طعامشان ني شكر است. ابوريحان اين 
قرار داده و سپس آن را مردود محسوب  شرح داده يعني آن را مورد ترديد "پنداشته اند"توصيف را با فعل 
  )  207-201،ص 1388كرده است. (بيروني،

اين دانشمند بدون تعصب ازعقيده ي ايرانيان باستان در مبدأ جهان و داستان پيدايش آن و اينكه اهرمن 
از آن (شيطان) از انديشة خداوند متولد شد و خداوند در امر اهرمن حيران گرديد و پيشاني او عرق كرد و 

  ).140عرق جنين كيومرث (آدم نخستين) آفريده شد انتقاد كرده است(همان، ص
ابوريحان، تحليل ابوالقاسم عبيداهللا بن عبداهللا خردادبه درباره ي هواي مرطوب مازندران و بخارات     

ان مي آيد. آن متكاثف آن چون بوي سير به ميان آن پراكنده شود، آن را تحليل مي كند و بعد از بوي سير، بار
مرتبط مي كند و مي گويد بعضي از عجائب طبيعي مانند رسيدن چيز پليد به دكان  "نائب آملي"را به نظر 

سليمان داود كه به غار اسبهذان معروف است، آسمان ابري مي شود و باران مي بارد يا از مصادمت پاي 
عجائب ديگر طبيعي از اين قبيل، مي گويد :  گوسپندان با كوهي كه در زمين ترك واقع شده باران مي بارد و

اين امور كه پاره اي از آن گفته شد خاصياتي است كه در موجودات مطبوع است و علل آن به جواهر "
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و آغاز تأليف و آفرينش جهان منتهي مي شود و آنچه از اين قبيل باشد ممكن نيست كه شخصي آن  )3(بسيط

  . )381-380(همان،ص "را به علم دريابد
  وي اين عقيده ي خرافي را كه آبها در ساعتي شيرين مي شوند ؛ با بيان علمي رد كرده است.  
 تجربه در طول ساليان كذب اين مطلب را ظاهر مي سازد.-1"

 با ريختن چندين سطل موم، آب چاه شيرين مي شود.-2

رف باالي آب بايستد و در ساختن ظروف نازك از موم و انداختن آن در دريا، به طوري كه دهان اين ظ-3
 آب فرو نرود، ترشحي كه از دريا در درون اين ظرفها بشود، آب شيرين خواهد شد.

اگر آب هاي گوارا و شيرين زيادي با آب هاي شور مخلوط كنند شيرين خواهد شد. چنانكه درياچه ننيس -4
مي گردد و در دو فصل ديگر  در فصل پاييز و زمستان به علت اينكه آب سيل با آن مخلوط مي شود شيرين

 )407(همان،ص"اين علت وجود ندارد.

همچنين وي عقايد خرافي درباره ي سبب فوران چشمه ها و رفتن آب به باال را رد كرد و با تحليل علمي     
  آن را پاسخ داده است و قواعد ظروف مرتبطه را بيان كرده است.(همان)

ها باالتر جاي دارد مانند فوارات معمولي وگرنه آب هرگز به  علتش اين است كه خزانه آن از خود چشمه"
  ).407، ص1363(بيروني،  "سوي باال جز اينكه منبع آن باالتر باشد، نخواهد رفت

... بسياري از مردم كه چون علل امر طبيعي را ندانند به همين اندازه كفايت مي كنند كه بگويند: اهللاُ أعلَم، "
سبب اينكه چنين "(همان)  "م انكار كرده اند و يكي از آنان با من به منازعت پرداخت.مطلبي را كه ما گفته اي

سخني را به زبان آورده اند اين است كه از علوم طبيعي بي خبرند و ميان باال و پايين فرق نمي گذارند. 
  (همان)

اصحاب "مي كند: وي اصحاب سحر را اصحاب نيرنگ مي نامد چنانكه اينگونه سخنان آنان را تمسخر    
نيرنگ مي گويند : علم سحر و عيافت اين طور اقتضا مي كند كه بايد از بستر به پهلوي راست بلند شد و 
پيش از سخن گفتن قدري كندر تبخير كنند و پسنديده است كه در موقع پيدايش آفتاب دوازده قدم به سمت 

  )385. (همان، ص"مشرق بروند
كه در ادبيات هم راه يافته است خاصيت سمي بودن الماس است كه خوردن  يكي از سخنان مشهور عامه    

  آن موجب هالك مي شود.
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ابوريحان براي رفع اين خرافه ابتدا الماس را به خورد سگ داد و به شيوه ي تجربه ي طبيعي نشان داد كه     
است. (همايي، هيچگونه آثار مسموميت در سگ ظاهر نشد و اين شهرت الماس غيرعلمي و خرافه 

  )104،ص1352
يكي ديگر از اين باورهاي خرافي، رابطه زمرد با چشم افعي است. چنانكه شواهد بسياري ازاين باور     

  خرافي در اشعار شاعران مي توان يافت مانند اين شعر مولوي :
  بي زمرّد كي شود افعي ضرير        آن زمرّد باشد اين افعي پير          

  )3856، بيت6،دفتر 1379(مولوي،                                                                                         
  ابوريحان با آزمايش تجربي با اين خرافه مقابله كرد. يك بار افعي را كه نه ماه در سله نگاه     

بر گردن افعي آويخت، با رسوم رشته  مي داشت جايگاهش را با زمرد فرش كرد. بار ديگر گردنبندي از زمرد
ي زمردي در برابر چشم او گرفت و سرانجام وقتي آسيبي در چشمان افعي نديد به طنز گفت: راهي نمانده 

  ).106است جز آنكه سوزني از زمرد بسازم و در چشمان افعي فرو برم (همان، ص
  

  اخالق علمي
مي نگرد عقايد گوناگون را مي شنود ازبهترين آنها استقبال ابوريحان با آگاهي و انديشه مستقل به امور طبيعي 

كرده، غير عقلي آنها را مردود مي كند. اوعقل را عامل تكامل انسان دانسته و در وراي طبيعت و انسان به 
  خالق مدبري رسيده است.

ذال بر حذر دانسته بيروني با خرد مداري و دينداري هر جا الزمه ديده انسانها را از خرافه و شرك و ابت    
فقط به ذكر جواهر  "الجواهر ـةاست. او يك انسان بي تفاوت نيست. چنانكه در كتاب الجماهر في معرف

معدني نپرداخته، بلكه ابتدا مقدمه ي مفصلي درباره ي جواهر معنوي يعني مكارم اخالقي و سجاياي انساني 
وجه به مطالب اخالقي و اجتماعي، كافي نيست نوشته تا خواننده را متوجه كند كه معرفت جواهر بدون ت

  ).256، ص1353(شيباني، 
وي در مبحث حواس انسان به رفع نيازمنديهاي انسان اشاره كرده و عالقه و آرامش به زن و فرزندان را از     

ا نيازهاي آدمي دانسته و در ترويحه ششم، فتوت و مروت ميان انسانها و سجاياي الزم در زنگي اجتماعي ر
گوشزد مي كند. وي قطب صفات انسان را مروت دانسته كه به دور محور طهارت و نظافت مي چرخد.سپس 

  ). 258-257به آداب اجتماعي ، نظافت بدن و لباس و تزئينات و استعمال عطريات پرداخته است (همان، ص
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ود با شجاعت اعتقادات اگرچه ابوريحان در خدمت غزنويان است كه اشعري متعصب بوده اند، با اين وج    

  ).537،ص1363شيعي خود را ابراز داشته و بر ماجراي غديرخم پافشاري كرده است (بيروني، 
آغاز كتابهاي او به نام خداوند است و پايانش با سپاس خداوند، چنانكه خاتمه ي كتاب آثار الباقيه با دعا     

در آن عدم ادعاي معرفت ذات حق تعالي است و استعانت از حق تعالي ، براي معرفت نعمتهاي اوست كه 
  يعني تواضع بندگي، و سپاس از نصرت و هدايت و توفيق شناخت راه راست.

خداوند مرا و جميع مسلمانان را به شناختن كنه نعم او و اداي طاعتش كه بر همگان فرض واجب است "
  توفيق دهاد.

ت داد و هدايت نمود و راه راست را از كج كتاب خود را به ستايش و حمد خداوندي كه ما را نصر   
  ).578. (همان، ص"بشناساند تمام كنيم

  
  نتيجه

ابوريحان كتابهاي ملل و اصحاب آرا را مبناي علمي خود قرار داده است. وي عادتها، تعصبها، اميال و رياست 
پيشينه علوم را بررسي طلبي را آسيب رسيدن به حق و حقيقت تلقي كرده است. بنابراين با شكاكيت علمي 

كرده و اگر آنها را حقيقت يافته؛ اقرار كرده و در غير اين حالت با شجاعت و تحليل علمي آنها را رد كرده 
است. توجه به پيشينه تحقيق، ارائه ي منابع، امانتداري، آگاهي، واقع بيني، دسترسي به منابع به جهت تسلط به 

عه، مباحثه و آزمايش تجربي، وي را در رسيدن به نتايج علمي دقيق زبانهاي مختلف، تركيب شيوه هاي مطال
  توفيق داده است.

اين دانشمند با شيوة علمي روشمند و اخالق علمي كه شامل تواضع، مردم دوستي و دريغ نكردن حقيقت     
ي وي قابل از مردم و توكل به خداوند است به قلّه هاي رفيع حقيقت نائل شده است چنانكه هنوز شيوه علم

  پيروي است.
  پي نوشت

  صحيح به نظر مي رسد. "اقوام"كذا، -1
2-مـلي كللَ الكتابِ تَعالوا اإلّا اهللاَ (آل عمران، بخشي از آيه  ـةٍقُل يا اَه دينَكُم اَلّا تعبب ينَنا وب وآء64س (  
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در جهان مادي جواهر بسيط، مقصود عقول و مجردات است كه به عقيده حكماي الهي موثر -3
  هستند.(پاورقي همان صفحه)

  
  فهرست منابع

  ، ترجمه فارسي و انگليسي طاهره صفارزاده، چاپ اول، تهران، اسوه.1384قرآن حكيم، -1
 ، ابوريحان بيروني، تهران ، طرح نو.1374اذكائي، پرويز،  -2

 سرشت، چاپ سيم، تهران،اميركبير.، آثار الباقيه، ترجمه اكبر دانا 1363بيروني، ابوريحان محمدبن احمد، -3

التنجيم، تصحيح جالل الدين همايي، چاپ  ـةع، التفهيم الوائل صنا1367ـــــــــــــــــــــــــــ ، -4
 چهارم، تهران، هما.

، آثارالباقيه عن قرون الخاليه، ترجمه و تصحيح اكبر داناسرشت، چاپ 1321ــــــــــــــــــــــــ، -5
  ميركبير.    اول، تهران، ا

، تحقيق در ماللهند، ترجمه منوچهر صدوقي سها، تهران، موسسه مطالعات 1388ــــــــــــــــــــــــ، -6
  و تحقيقات فرهنگي.

 .3014ــــــــــــــــــــ، نسخه خطي،دارالكتب المصريه محفوظ به شماره  -7

، نكاتي چند درباره ي مقام علمي ابوريحان ، يادنامه بيروني(مجموعه سخنرانيها) 1353رضا، فضل اله،  -8
 .286-265بيروني، تهران، زر، ص 

، يادنامه بيروني (مجموعه سخنرانيها)، ذكر ماني در آثار ابوريحان بيروني، تهران، 1353شيباني، حسنعلي، -9
 .263-255زر، ص 

آمونيوس، تهران، زر،  ، يادنامه بيروني (مجموعه سخنرانيها)، بيروني و رساله1353ضيايي، حسن،  -10
 .192-185ص

 .143-129، يادنامه بيروني (مجموعه سخنرانيها)،بيروني و علم اديان، تهران، زر، 1353مجتبايي، فتح اله،  -11
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