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ابوالحسن بیهقی
ـــــــــــــــــــــــــــ
ابوالحسن علی فرزند زيد فرزند محمد بيهقی تاجيک تبار ،معروف به « ابن
فندق » و « فريد خراسان »  ،حكيم و اديب مشهور و از رياضی دانان بزرگ
قرن  6هجری است.
وی در فقه ،اصول ،طب ،لغت ،عروض ،حكمت ،كالم ،تاريخ و ساير علوم
رايج زمان تبحر داشت  ،مرد دقيق النظر و جامع االطراف بود .والدت او را
« ياقوت » بنقل قول او در کتاب مشارب التجارب « نسب نامۀ » کامل اورا
آورده ونيز از قول او گفته است که والدتش در سال  499ه.ق در دامنه
سبزوار(که حاکمان قبيله افغان اسم مبارک اين دامنه را شندن گذاشته اند ) از
ناحيۀ بيهق اتفاق افتاده وبسال  565هـ.ق .چشم از جهان بست )1( .
بيهقی در
اما از قرائن چنين برمی آيد كه بايد پيش از اين تاريخ بوده باشد.
جوانی به كسب علوم مختلف پرداخت ودر فنون ادب و حديث وکالم ورياضيات
و حکمت سرآمد عهد خويش گرديد ودارای تأليفات متعدد و مشهور شد.
بسياری از استادان بزرگ زمان خود را در بيهق ،نيشابور ،مرو ،سرخس و
ديگر مناطق خراسان بزرگ مالقات كرد و از آنان بهره جست ،از جمله
ديداری با « حكيم عمر خيام » در سال  507هـ.ق .داشت كه شرح آن را در
كتاب « تتمه صوان الحكمه » بيان کرده است .بيهقی مدتی را نيز در بيهق به
قضاوت گذراند.
مهمترين اثر او كتاب فارسی « تاريخ بيهق » در تاريخ و جغرافيای ناحيه بيهق
و ذكر رجال علم و ادب و كتاب و نيز سادات و خاندانهای مشهور وديگر
اطالعات تاريخی آن سرزمين است .از اين کتاب نسخ معدودی باقی مانده و
طبعی بتصحيح مرحوم احمد بهمن يار با مقدمۀ محمد خان قزوينی بسال 1317
صورت گرفته است .برخي آثارديگر او عبارتند از:
 1ـ تتمه صوان الحكمه (به زبان عربی و ذيلی است برقصد تکميل کتاب صوان
الحكمه ابوسليمان محمد فرزند طاهر فرزند بهرام سجستانی منطقی  ،با نام درة
االخبار ترجمه شده است)  ،وطبع منقحی ازآن کتاب با حواشی و تعليقات
پرارزش بفارسی بهمت پرفيسور محمد شفيع دانشمند پاکستانی بسال 1351
هـ.ق .در الهور صورت گرفت .
ـ جوامع االحكام نجوم در  3مجلد از جمله آثار رياضی او بزبان فارسی است.
ـ لباب االنساب ،
ـ تفسير نهج البالغه ،
ـ مشارب التجارب (كه در دست نيست و ذيلی بود بر تاريخ يمينی )،
ــ شاح ديمة القصر (اين كتاب نيز در دست نيست و ذيلی بود بر دمية القصر
باخرزی)،
ـ االمانات فی شرح االشارات ،االناده فی كلمه الشهادة،
ــ اسئله القرآن مع االجوبه،
ـ اصول الفقه ،
ـ ازهار اشجار االشعار،

ـ آداب السفر،
ـ اعجاز القرآن
ـ االفاده فی اثبات الحشر و االعادة،
ـ اسرار الحكم ،
ـ معرفة الکرة وذات الحق واالصطرالب ،
ـ قواعد علوم الطب ،
ـ مناهج الدرجات فی شرح کتاب النجات ،
ـ تنبيه العلما علی تمويه المتشبيهين بالحکماء ،
ـ عرايس النفايس فی اصناف العلوم ،
ـ امثلة االعمال النجومية …والغير )2( .
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