البِريوينّ ،أبو الرَّحيان ،حم ّمد بن أمحد  ،العالِم اإليراينّ البارز يف النصف الثاين من القرن
الرابع وأوائل القرن اخلامس اهلجريّني .كان مؤلِّفًا متعدّدَ الفنون ،وصاحبَ آثارٍ ال تُحصى يف
الرياضيّات وعلوم الفلك والصيدلةواملعادن واجلغرافيا ،وعلوم اهلند.
تتضمّن هذه املقالة األقسام التالية:
 حياته مذهبه علما الرياضيّات والفلك علم الصيدلة علم املعادن اجلغرافيا آراؤه ونظريّاته وكتبه الفلسفيّةلالطّالع على األديان ،وعلوم اهلند لدى البريوينّ←حتقيق ما للهند*؛ اآلثار الباقية*.
 )1حياته
وُلدالبريوينّ[سنة 263هـ] يف "بريون" [خارج أو حبسب املصطلح املعاصر
"حومة=ضاحية"] مدينة كاث* ،عاصمة اخلوارزمشاهيّني األفريغيّني (←آل عراق*)( ،لذلك سُمِّي
" البريوينّ") ،وأمضى السنوات اخلمس والعشرين األوىل من عمره يف خوارزم .تعلّم يف هذه املرحلة من
حياته العلوم املختلفة :الفقه  ،والكالم ،والصرف ،والنحو ،واجلغرافيا ،والرياضيّات ،وعلم الفلك،
والطبّ وغريها .يف القسم األخري من حياته تركّزت شهرة البِريوينّ يف معظمها على كونه فلك ّي
البَالط الغزنويّ .من غري املستبعد أنّ البِريوينّ كانت لديه ميول عاطفيّة حنو آل أفريغ ،أو رمبّا كانت
تربطه هبم عالقةُ نسب ،هذه العائلة اليت أسقطها يف العام 283هـ آل مأمون (املأمونيّون*) ،الساللةُ
املنافسة اليت كانت تستوطن غُرغانْج .أيًّا كان األمر ،فقد غادر البِريوينّ مسقطَ رأسه ،قاصدًا خبارى،
عاصمة السامانيّني ،وحظيَ فيها بالدعم املعنويّمن األمري الساماينّ منصور الثاين ،ابن نوح الثاين
(283-283هـ) .كانت قد جرت من قبلُ مراسالتٌ بينه وبني ابن سينا يف خبارى ،ونصُّ اآلراءِ
املتبادلة بينهما موجود (أبو الرَّحيان البِريوينّ وابن سينا :األسئلة واألجوبة1332 ،م1233/هـ).
ذهب بعد ذلك على ما يبدو سنة 288هـ ،إىل بَالطِ أمريِ جرجان وطربستان ،الزياريّ مشس املعايل
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قابوس بن وُمشغري* ،وهنالك كتبَ أوّلَ مؤلّفاته املهمّة :اآلثار الباقية عن القرون اخلالية (حول التقومي
التارخييّ والعلميّ) حواىل العام 233هـ ،علمًا أنّه قد أجرى عليه تصحيحات يف ما بعد،اقتنع
البِريوينّ يف هناية األمر بقناعته بزوال حكم آل أفريغ ،وصاحلَ آل مأمون ،الذين كان بَالطُهم يف
غرغانج آخذًا يف االز دهار .ذكر أبو الفضل البيهقيّ* (املؤرّخ الذي استفاد من تاريخ البِريوينّ حول
مؤلفِه ،تاريخ آل َسب ْكِتغني) ،أنّ البِريوينّ
مسقط رأسه ،أي كتاب املُسامَرة يف أخبار خوارزم ،يف َّ
أمضى سبع سنوات ،ندميًا ومستشارًا خلوارزمشاه أيب العبّاس مأمون بن مأمون ([233؟]-
733هـ) ،الذي كان يعهد إليه أحيانًا مبهامَ سياسيّة حسّاسة.
للنظاميّ العروضيّ السمرقنديّ يف كتاهبچهار مقاله[املقاالت األربع] (ص 113-118؛
براون ،مج  ،3ج  ،3ص  )128حكايةٌ مشهورة مفادها :أنّ السلطان حممود الغزنويّ غَبِط املأمون
بن املأمون على جالل حمفله ،فكتب له طالبًا إليه إرسال محيع العلماء البارزين يف بَالطه إىل غزنة،
ليزيّن حممود جملسَه هبم .ذهب الفيلسوفان ابن سنا وأبو سهل عيسى املسيحيّ إىل املغرب .اتّجه ابن
سينا إىل إصفهان ،وظلّحتّى آخر عمره يف خدمة عالء الدولة حممّد كاكويه ،لكنّ البِريونيّوعامل
الرياضيّات أبا نصر العراق ،والطبيب أبا اخلري اخلمّار ،ذهبوا إىل غزنة ،ودخلوا يف خدمة حممود[ .إنّما
بناءً على رواية أصحّ ،أمرَ حممود الغزنويّ بشنق أيب نصر عراق يف خوارزم ،وحُمل البِريوينّ إىل غزنة
(السبكيّ ،مج  ،3ص 331؛ أبو الرَّحيان البِريوينّ1332 ،م1271/هـ ،مقدّمة زاخاو ،ص
 .])XXIXأمضى البِريوينّ ما تبقّ ى من عمره ،والذي جيب أن يكون أكثر من ثالثة عقود ،يف خدمة
حممود ،ومسعود ،ومودود الغزنويّني وخلفائهم ،وتويفّ بعد العام 773هـ ،لكنّ تاريخ وفاته غري
حمدّد بالضبط.
من سوء احلظّ أنّ تفاصيل حياة البِريوينّ ،وترتيب أحداثها زمانيًّا يف العصر الغزنويّ ،غري
واضحة مطلقًا .يبدو أنّه اشتُهر يف غزنة عاملًا فلكيًّا ومنجّمًا بشكل عامّ ،وهنالك حكاية أخرى يف
چهار مقاله [املقاالت األربع](ص 32-31؛ براون ،مج  ،3ج  ،1ص  )173-171ال تبدو
صحيحةً ،مفادُها أنّ توقّعات البِريوينّ الفلكيّة الدقيقة سبّبت له مشاكل مع السلطان السريع الغضب.
من املرجّح أن يكون البريوينّ قد أمضى على األقلّ قسمًا من السنوات االثنيت عشرة ونيّف اليت قضاها
يف بَالط حممود ،يف اكتساب املعلومات عن اهلند ،وتعلّم السنسكريتيّة واللّغات اهلنديّة وحكمة
اهلندوس وعلومهم املتداولة يف تلك النواحي من مشال غريبّ اهلند ،اليت كانت خاضعةً لسلطة حممود،
وربّما رافق حممود يف غزواته داخل الديار اهلنديّة .مع ذلك حبسب ما يذكره زاخاو (أبو الرَّحيان
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البِريوينّ1367 ،م1282/هـ ،التمهيد ،ص  XI, XIوما بعدها) ،ال شيء يدلّ على أنّ البِريوينّ يف
عصر حممود كان حيظى بالدعم أو االهتمام الرمسيّ .يف كلّ األحوال ،لقد استخدم البِريوينّ املعلوماتِ
اليت كان قد مجعها يف هذه احلقبة يف كتابه املهمّ حول اهلند (حتقيق ماللهند) ،الذي أهنى تأليفه يف العام
731هـ ،مباشرةً بعد وفاة حممود .قبل ذلك بزمن وجيز ،كان قد ألّف كتابه املوجز حول
الرياضيّات والفلك (كتاب التفهيم ألوائل صناعة التنجيم) .يف أوائل سلطنة مسعود ،أهنى تأليف كتابه
القانون املسعوديّ يف اهليئة والنجوم يف العام 731هـ .يبدو أنّ خلفاء حممود قد قاموا بتشجيع
البِريوينّ على متابعة عمله العلميّ ،وزوّدوه باملعدّات اللّازمة له ،ألنّ يف متناولنا من عصر السلطان
مودود بن مسعود (773-723هـ) كتاب اجلماهر يف معرفة اجلواهر ،من تأليف البِريوينّ يف علم
املعادن ،وألّف يف السنوات األخرية من حياته وقد جتاوز الثمانني ،كما يقول هو نفسه كتاب الصيدنة
يف الطبّ  ،يف علم األدوية ،واملفردات الطبيّة (لذلك ،جيب أن يكون تاريخ وفاته بعد العام
773هـ).
من الواضح أنّ البِريوينّ كان مؤّلفًا ناشطًا مُجدًّا .فضّل استخدام العربيّة ،اليت كانت لغةَ العامل
اإلسالميّ العلميّة ،يف تدوين معظم آثاره ،على استخدام الفارسيّة .ففي عصره كانت األلفاظ التقنيّة
والعلميّة الفارسيّة يف بداية تشكّلها .يف مقدّمة كتاب الصيدنة ،هاجم البِريوينّ حبِدّة استخدام الفارسيّة
يف تدوين اآلثار العلميّة؛ وهذا التهجّم حبدّ ذاته يدلّ على أنّ اللّغة الفارسيّة يف عصر البِريوينّ كانت
تستُعمل لغايات علميّة .أحد مؤلّفاته األساسيّة ،أي كتاب التفهيم املذكور آنفًا ،موجود بالعربيّة،
وأيضًا بالفارسيّة ،ومن غري الواضح أيّهما قد سبق اآلخر ،مع ذلك ،يف ذلك العصر ،كانت الترمجة
من العربيّة بالفارسيّة أكثر رواجًا ،من الترمجة من الفارسيّة بالعربيّة .يرى ج .الزار( 1ص )63-38
أنّ النصّ الفارسيّ ترمجة لألصل العريبّ ،ومن غري الواضح إنْ كان البِريوينّ نفسه قد قام بالترمجة ،أو
أحدٌ غريه.
يف فهرسة كتب الرازيّ ،ألّف البِريوينّ يف العام 733هـ رسالةً عنواهنا يف فهرست حممد بن
زكريّاء الرازيّ [ترمجَتُها الفارسيّة :فهرست كتاب هاى رازى ونامهاى كتاهباى بريوىن [فهرست
كتب الرازي وأمساء كتب البريوينّ]] ،أدخل فيها فهرسًا آلثاره اليت ألّفها حتّى ذلك التاريخ ،يضمّ
 132كتب تامّة ،و 13كتب غري مكتملة ،أورد كتابَي (اآلثار الباقية والقانون املسعوديّ من ضمن
الكتب غري املكتملة) .يبلغ عدد كتب البِريوينّ أمجع وَفق إحصاء بوالو( 2رقم  ،3ص ،336-161
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رقم  ،2ص  ،)236-231تتمّةً للجهود السابقة لكلٍّ من ويدمان ،1وسوتر ،2و ريشر(3ص -33
 ،)36من املؤلّفات الضخمة ،حتّى الرسائل القصرية حول مواضيع خاصّة 183 ،مؤلَّ ًفا.
ين وعمله←
املصادر واملراجع :لالطّالع على املراحل األوىل من حياة أيب الرَّحيان البِريو ّ
أحنيب..................................
املصادرُ األساسيّة األوىل لالطّالع على سرية أيب الرَّحيان البِريوينّ هي :ابن أيب أُصيبعة ،عيون
األنباء يف طبقات األطبّاء ،ط .أوغوست مولر ،مج  ،3كونيغسربغ 1887م1737/هـ ،ص -33
31؛ عليّ بن زيد البَيهقيّ ،تتمّة صوان احلكمة ،ط.م .شفيع ،الهور 1323م1232/هـ ،ص
67-63؛ ياقوت احلَمَويّ ،معجم األدباء ،مج  ،6ط .ديفيد صاموئيل مارغليوث ،القاهرة
1323م1278/هـ ،ص .217-238
جمموعة الكتابات الثانويّة حول أيب الرَّحيان البِريوينّ واسعةٌ جدًّا ،اآلثار القيّمة يف هذه اجملموعة
هي[ :برويز أذكائي ،أبو الرَّحيان البِريوينّ :األفكار واآلراء ،طهران 1333م1713/هـ]؛
أجنيب....
مقالة "البِريوينّ" تأليف بوالو يف  ،EI3تتضمّن بيبليوغرافيا مفصّلة هلذه اآلثار الثانويّة .تكمّلها
األقسام املخصّصة أليب الرَّحيان البِريوينّ يف  ،Index Islamicusتأليف بريسون وملحقاهتا اليت
ين هي:
تصدر مرّة كلّ مخس سنوات .املراجع املتأخّرة اللّافتة يف التعريف بكتب أيب الرَّحيان البِريو ّ
أ .س .خان ،كتابشناسى ابو رحيان بريوىن [فهرسة كتب أيب الرَّحيان البِريوينّ] ،ترمجه
بالفارسيّة ع .حبييب ،طهران 1233ش [1332م]؛ [أبو القاسم قرباين ،حتقيقى در آثار رياضى ابو
رحيان بريوىن :حتريرى نوين از بريوىن نامه [حتقيق حول مؤلّفات أيب الرَّحيان البريوينّ الرياضيّة :حترير
جديد لكتاب البريوينّ] ،طهران 1237ش [1333م]؛ صالح الدين املنجِّد" ،مالحظات على
طبعات م َؤلّفات البريوينّ" ،يف يادنامه بريوىن ،ألف :جمموعه سخنرانيهاى فارسى وعرىب [كذا]
[مدوّنة ختليد البريوينّ ،أ :جمموعة ااحماضرات الفارسيّة والعربيّة]؛ جمت ى املينويّ" ،أبو الرَّحيان البِريوينّ"
يف بررسيهاىي دربارهٔ ابو رحيان بريوىن به مناسبت هزارهٔ والدت او [دراسات حول أيب الرَّحيان
البِريوينّ مبناسبة الذكرى األلفيّة لوالدته] ،طهران 1233ش [1332م] ،ص 32-1؛ حسني نصر،
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كتابشناسى توصيفى ابو رحيان بريوىن [بيبليوغرافيا شارحة آلثار أيب الرَّحيان البريوينّ] ،طهران
1233ش [1332م]؛
لالطّالع على املصادر الواردة يف النصّ← أبو الرَّحيان البِريوينّ[ ،اآلثار الباقية عن القرون
اخلالية ،ط .إدوارد زاخاو ،اليبزيغ 1332م1271/هـ]؛ نفسه ،حتقيق ماللهند ،ط .إدوارد زاخاو،
لندن 1888م1233/هـ ،دهلي 1367م1282/هـ؛ [نفسه ،فهرست كتاهباى رازى ونامهاى
كتاهباى بريوىن [فهرست كتب الرازيّ وأمساء كتب البريوينّ] ،التصحيح والترمجة والتعليق ملهدي
حمقّق ،طهران 1266ش [1383م]]؛ أبو الرَّحيان البِريوينّ وابن سينا ،أبو الرَّحيان البِريوينّ وابن سينا:
األسئلة واألجوبة ،ط .حسني نصر ومهدي حمقّق ،طهران 1233ش [1332م]؛ [إدوارد غرانويل
براون ،تاريخ ادبيات ايران [تاريخ األدب اإليراينّ] ،مج  ،3ج  :1از فردوسى تاسعدى [من
الفردوسيّ حتّى سعدي] ،الترمجة واحلواشي لفتح اهلل جمتبائي ،طهران 1261ش [1383م]؛ [عبد
الوهّاب بن عليّ السبكيّ ،طبقات الشافعيّة الكربى ،ط .حممود حممّد الطناحيّ وعبد الفتّاح حممّد
احللو ،القاهرة 1336-1367م]؛ أمحد بن عمر النظاميّ ،چهار مقاله [املقاالت األربع] ،تصحيح
حممّد القزويينّ ،شرح املفردات إعداد حممّد معني ،طهران 1233ش [1332م]]؛
أجنيب........
/كليفورد إدموند بازورث (إيرانيكا)/
 )3مذهبه.
هنالك غموض يف ما يتعلّق بتحديد املذهب اإلسالميّ الذي كان البِريوينّ يعتنقه .يف اآلثار
الباقية عن القرون اخلالية ،الذي يعود إىل املرحلة األوىل من نشاطه العلميّ ،الكثريُ من العبارات الدالّة
على ميله العميق للتشيّع .ففضلًا عن عبارات الدعاء العاديّة ،املستخدَمة هنا وهنالك ،حبقّ عليّ عليه
السالم وأهل بيت النبوّة ،يتّضح هذا التعلّق على حنو خاصّ ،يف أثناء ذكره بالتفاصيل لواقعة كربالء
ومراسم عاشوراء ،وغدير خمّ ،وحادثة املباهَلة (ص  .)227-222 ،233يف مكان آخر (ص )63
يطلب البِريوينّ إىل اهلل عزّ وجلّ أن حيفظَ الشيعة الزيديّة ،ويف أثناء إشارته إىل كيفيّة استشهاد زيد بن
عليّ ،يسمّيه "اإلمام" (وقد قُتِلَ اإلمامُ زيدُ بن عليّ ،...ص  .)221مع ذلك ،يف اجلدول الذي وضعه
لذكر أحداث التاريخ اإلسالميّ ،مرتّبةً حبسب تسلسلها الزمينّ من أوّل اهلجرة النبويّة ،إىل عصره هو،
يقسّم العصور اليت أ عقبت وفاة النيبّ صلّى اهلل عليه وآله وسلّم إىل ثالثة :عصر "اخلالفة" ،وعصر
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"اإلمارة" ،وعصر "اإلمامة" (1363م1288/هـ ،ص  ،)33-13وذكر اخللفاء املسلمني على
التوايل :أبو بكر ،عمر ،عثمان (رضي اهلل عنهم) وعليّ عليه السالم واحلسن عليه السالم ،ومسّى بين
أميَّة "امللوك" ،وبين العبّاس "األئمّة" .هذه األلقاب تتعارض وإصرارَ الشيعة على أنّ اخلالفة /اإلمامة
حمصورة بعليّ عليه السالم وأبنائه .يبدو أنّ البِريوينّ كان كعددٍ آخرَ من علماء القرن الرابع اهلجريّ،
خيتلط حبّه الشديد لعليّ عليه السالم وأهل بيت النبوّة ،بقبول اخللفاء الثالثة األوائل ،وإىل حدٍّ ما
بقبول العبّاسيّني؛ كان هذا النهج واضحًا يف ذلك العصر لدى بعض املعتزلة أيضًا كالصّاحب بن عبّاد.
يف األعمال اللّاحقة اليت كتبها البِريوينّ بعد هجرته اإلجباريّة إىل غزنة (يف العام 738هـ) ،تبدو ميوله
الشيعيّة أقلّ وضوحًا ،وهذا األمر ليس مستغرَبًا ،يف ظلّ تعصّب السالطني الغزنويّني للتسنّن .فعلى
سبيل املثال ،ميكننا مقارنة األلقاب اإلسالميّة الكاملة يف اآلثار الباقية (ص  ،)223-238بصورهتا
خمتصرةً يف القانون املسعوديّ (مج  ،1ص  .)333-333مع ذلك ،يتحدّث البِريوينّ عن أهل بيت
النبوّة باحترام زائد ،ويعرض املواقف الشيعيّة والسنيّة إىل جانب بعضها البعض .مثلًا يف حبثٍ له حول
أوقات الصالة (1263هـ1378/م ،ص ،)163يورد آراء عمر (رض) واإلمام الصادق عليه
السالم متتاليةً .كذلك يُدافع عن املعتزلة مقابل التحريف الكاذب لعقائدهم (1233هـ1338/م،
ص .)2وهو يشري يف عبارةٍ غريبة من كتاب اجلماهر يف اجلواهر (ص )233 -231يف أثناء تعريفه
حبجر "خُماهن" (حجَر الدم) ،إىل أنّ الشيعة يتختّمون باللّون األبيض من هذا احلجر ،ليتميّزوا من
(نواصِبِهم) ،ونواصبُهم (أعداؤهم) يتختَّمون باللّون األسود من هذا احلجر .مثّ يضيف قائلًا "قد كنت
أمجع بني هذين الفصّني يف زوج خامت كيادًا للفريقني معًا [ولتجنّب االنتساب أليٍّ من الفريقَني]".
هذه العبارة هي من دون شكّ دليل على عدم رغبته يف أنْ يكون طرفًا يف الصراع املذهيبّ؛ كذلك
هنالك احتمالٌ ،أنّ البِريوينّ يتظاهر بعدم االهتمّام باالجتاهات املذهبيّة املتصارعة ،ليخمد االنتقادات
املوجّهة إىل مؤلّفاته يف مرحلة الشباب اليت تدلّ بوضوح على مشاعره املذهبيّة الشيعيّة.
املصادر واملراجع :أبو الرَّحيان البِريوينّ ،اآلثار الباقية عن القرون اخلالية ،ط .إدوارد زاخاو،
اليبزيغ 1332م1271/هـ؛ [نفسه ،اجلماهر يف اجلواهر ،ط .يوسف اهلادي ،طهران 1237ش
[1333م]]؛ نفسه ،رسائل البِريوينّ :إفراد املقال يف أمر الظالل ،حيدر آباد الدَّ َكن
1263هـ1378/م؛ [نفسه ،ساقطات اآلثار الباقية عن القرون اخلالية ،طهران
1363م1288/هـ] ،نفسه ،كتاب البِريوينّ يف حتقيق ماللهند ،حيدر آباد الدَّ َكن
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1233هـ1338/م؛ نفسه ،كتاب القانون املسعوديّ ،حيدر آباد الدَّ َكن -1232
1233هـ1336-1337/م.
/دوبلوا ،مستلّ من (إيرانيكا)/
 )2الرياضيّات وعلم الفلك.
على أساس الفهرس الذي أورده البِريوينّ آلثاره يف ملحق كتابه :رسالة يف فهرست حممّد بن
زكريّاء الرازيّ ،واملعلومات املتوافرة عن مؤلّفاته ،بعد إعداد هذا الفهرس ،من أصل  183عنوانًا:
مؤلفًا ،أو مترمجًا ،أو مسوّدةً ،من آثاره غري املكتملة ،هنالك على األقلّ  113عنوانًا خمتصًّا
َّ
بالرياضيّات ،أو علم الفلك ،واملعلومات املرتبطة هبذَين العلمَني ،وصلنا منها  38عنوانًا (← تتمّة
املقالة) .مع ذلك كلّه ،يف مرحلة ازدهار حركة ترمجة النصوص العلميّة من العربيّة باللّاتينيّة (يف القرنَني
السادس والسابع اهلجريّني) ،مل يُنقل أيُّ أثر من آثاره إىل اللّغة اللّاتينيّة .من ااحمتمل أن يكونَ جتاه ُل
أصحاب السِّيَر يف العصر اإلسالميّ ملرياث البِريوينّ العلميّ ،قد أثّر يف هذا األمر .فابن أيب أُصيبعة هو
الوحيد الذي أفردَ بضعةَ أسطر للبِريوينّ ،أمّا القِفطيّ وابن خَلّكان فلم يذكرا حتّى امسه .رمبّا ألنّ
البِريوينّ يف جمادالته البن سينا مل يُحرِز جناحًا يُذكر ،مل حيسِبه معاصروه ومن أتى بعده مباشرةً،
شخصيّةً بارزة ،وشكّكوا مبقدرته يف حقل الفلسفة الطبيعيّة .جيب األخذ يف االعتبار ،أنّ البِريوينّ بعد
طرحِ إمكانيّة احلركة الوضعيّة لألرض ،عدّها موضوعًا فلسفيًّا ،وختطَّاها مباشرةً ،ومل يرَ أنّه مؤهّلٌ
إلبداء الرأي هبذا اخلصوص (← تتمّة املقالة) .كذلك فإنّ البريوينّ على العكس من معاصريه كابن
اهليثم وأيب عبيد اجلوزجاينّ ،ومن أتى بعدهم كمؤيّد الدين العُرضيّ ،واخلواجة نصري الدين الطوسيّ،
وقطب الدين الشريازيّ ،وابن الشاطر ،الذين انتقدوا بأمجعهم علم الفلك البطلميوسيّ ،وطرحوا يف
بعض احلاالت مناذجَ أخرى هليئة العالَم ،مل يكتب شيئًا يف هذا اجملال .كانت هذه االنتقادات تُعدّ من
وجوه علم الفلك املهمّة جدًّا ،يف املرحلة اإلسالميّة يف القرنَني السابع والثامن اهلجريَّني ،وأثّرت يف
أعمال كوبرنيك يف هذا اجملال .األثر الوحيد املذكور للبِريوينّ يف هذا احلقل ،كتابه املفقود إبطال
البهتان بإيراد الربهان ،ألّفه كما تدلّ الشواهد يف إبطال نظريّة بطلميوس حول عرض السيّارات.
اآلثار املتوافرة للبِريوينّ يف الرياضيّات هي التالية:
الباب األوّل من كتاب التفهيم* املخصّص للهندسة ،والباب الثاين املخصّص للحساب واجلرب
واملقابلة .يف الكتاب املختصَر الذي ألّفه البِريوينّ بالعربيّة ومسّاه راشيكات اهلند ،أوردَ معلومات يف
باب النسبة والتناسب يف الرياضيّات اهلنديّة ،وما وصل يف هذا اجملال من رياضيّات اليونان إىل العامل
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اإلسالميّ .امسا املؤلَّفان اآلخران للبِريوينّ يف الرياضيّات البحتة :استخراج األوتار فيالدائرة خبوا ّ
ص
اخلطّ املنحين الواقع فيها (لالطّالع على النسخ اخلطّيّة من هذا األثر← ماتويفسكايا 1وروزنفلد ،2مج
 ،3ص  ،336ولالطّالع على نصّ الكتاب← قرباين ،ص 133-33؛ نشر قرباين كذلك نسخ ًة
هلذا الكتاببالفارسيّة يف العام 1336م1233/هـ) ،ومجع الطرق السائرة يف معرفة أوتار الدائرة،
يتعلّق بقياس طول أوتار الدائرة (لالطّالع على خمطوط هذا الكتاب ← قرباين ،ص .)38
كذلك فإنّ البِريوينّ وضّح يف رسالة (كتاب أيب الرَّحيان إىل أيب سعيد) أليب سعيد السجزيّ*
إثبات أيب نصر العراق* على "الشكل املغين*" .له كذلك أثرٌ بعنوان مقالة يف النِسب اليت بني الفلزات
واجلواهر يف احلجم ،يتضمّن استخدام الرياضيّات يف حساب كثافة األجسام (م.ن ،ص 26 ،21؛
أيضًا← القانون املسعوديّ*).
يف باب علم الفلك واملواضيع املرتبطة به ،للبِريوينّ باإلضافة إىل اآلثار الباقية* والتفهيم
والقانون املسعوديّ ،اآلثار الواردة أدناه (لالطّالع على فهرس آثار البِريوينّ املفقودة يف هذا احلقل ←
قرباين ،ص :)37-76
مقاليد علم اهليئة ما حيدث يف سطح بسيط الكرة .أحد أهمّ آثار البريوينّ ،وأوّل كتاب
كامل ،كَتبه يف باب املثلّثات الكرويّة .ألّف البريوينّ هذا الكتاب باسم أيب العبّاس مرزبان بن رستم بن
شروين ،أحد األمراء من ساللة آل باوند ،ومؤلِّف كتاب مرزبان نامة [كتاب املرزبان] .موضوع هذا
الكتاب تعريف الشكل املغين واستخدامه يف احلسابات الفلكيّة بدلًا من شكل القطاع* ،على حنو
مفصّلومشروح (قرباين ،ص 133-138؛ لالطّالع على حمتويات هذه الرسالة ،والبحوث املتأخّرة
حوهلا ←،م.ن ،ص .)323-138يُعتقد أنّ مجيع األحباث املتأخّرة حول هذه الرسالة اعتمدت على
نسخة مكتوبة يف العام 387هـ ،موجودة يف مكتبة مدرسة الشهيد مطهّري العليا (سبهساالر
سابقًا) ،اليت كان يُعتقد أنّ ها نسخة فريدة من نوعها .لكنْ حديثًا عُثر على نسخة من هذا األثر ال
عيبَ فيها ،ومقروءة ،حمفوظة يف جمموعة خاصّة ،وفَُليمُها موجود يف مكتبة ليدن ،رقمه A667
(الورقة 71ظ136-و) .حرّر هذه النسخة يف العام 1333هـ1863/م عليّ حممّد بن حممّد احلسني
اإلصفهاينّ* (1332-1313هـ1836-1383/م) عامل الرياضيّات اإليراينّ املعروف ،عن نسخة
تارخيها 387هـ (مبدئيًّا ،جيب أن تكون نسخة سبهساالر نفسها).
1

-G. P Matvievskaya
-B. A. Rozenfeld
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مكتبة جامعة ليدن يف هولندا ،ال ُفلَيْم رقم A667

صورة خمطوط مقاليد علم اهليئة للبِريوينّ
حتديد هنايات األماكن لتصحيح مسافات املساكن .هنالك نسخة نفيسة من هذا األثر
حمفوظة يف مكتبة الفاتح يف إسطنبول ،مكتوبة يف رجب من العام 716هـ (م.ن ،ص  .)23بنا ًء
عليه جيب أن يكون الكتاب نفسه قد ُألّف يف املدّة الواقعة بني العام 738هـ-تاريخ جميء البِريوينّ
إىل غزنة-والعام 716هـ .ذكر البِريوينّ الدافع وراءَ تأليفه هذا الكتاب على النحو التايل
(1362م1283/هـ ،ص " :)23-27وأمّا باخلصوص ،فاالجتهاد ملعرفة ذلك مبا ميكن يف الوقت
لغزنة دار مملكة املشرق ،فإنّها للمستأنف على التقدير اإلنسي-والتقدير كلّه باحلقيقة هلل وحده-وطين.
وفيها – إن متكّنتُ من نفسي -أدأب على ما ال يزول عن خاطري أمره من الرصد واالجتهاد
العلميّ ،وهلا أصحّح القبلة" .فتعيني سَ ْمت القبلة ملدينة غزنة كان مسألة رياضيّة صعبة نسبيًّا ،وحتتاج
إىل استخدام املثلّثات الكرويّة املتطوّرة ،وقد أتاحت للبِريوينّ اجملالَ ليتكلّمَ على فوائد الرياضيّات،
وعلم الفلك الرياضيّ.كان موضوع تعيني سَ ْمت القبلة كأمرٍ شرعيّ يتطلّب استخدام اجلغرافيا
الرياضيّة ،وعلى هذا األساس دافع البريوينّ فضلًا عن علوم "األواخر" (املسلمني) ،عن علوم "األوائل"
(اليونان) أيضًا (م.ن ،ص  .)28-23وقد تطرّق يف تتمّة مقدّمة هذا األثر ،إىل املسائل املتعلّقة
بالفلسفة الطبيعيّة ،بصدد اخلَلق ،وتَشكُّلِ الربع املسكون ،ممّا يوضّح وضع مثل هذه األحباث يف عصر
البري وينّ .فعلى سبيل املثال كانوا يعيدون دراسة النظريّات املوجودة املتعلّقة بعلم األرض ،ليستطيعوا
شرح وجود املتحجّرات يف أجزاء من املناطق املسكونة ،اليت كما يبدو مل تكن على اإلطالق قريبة من
البحر .ميكننا من خالل هذا النوع من أحباث البريوينّ ،االطّالع على سائر املؤلّفات املفقودة املتعلّقة
بعلم األرض ،مثل كتاب يف بناء املُدن البن العميد (املتوىفّ سنة 263هـ) .خصَّص البريوينّ يف كتاب
التحديد ،باإلضافة إىل عرضه ع ّدةَ طرق لتعيني سَ ْمت القبلة ،فصولًا جامعةً للمسائل العلميّة األخرى،
كتعيني خطّ الزوال السماويّ ،واملسافة بني املدن ،وطرق الرصد ،وغري ذلك من املواضيع املماثلة .لقد
صحّح النصّ العريبّ هلذا الكتاب ،كما تُرجم باللّغات الفارسيّة واإلجنليزيّة والروسيّة (لالطّالع على
ُ
ترمجات الكتاب وشُروحه املختلفة← إيرانيكا ،مادّة "البريوينّ"؛سزغني ،مج ،6ص .)368-363
9

إفراد املقال يف أَمرِ الظِالل  .حاول البريوينّ يف هذا الكتاب ،أن يفصّل الكالم على التمايز

بني املباحث الرياضّية والفلسفة .فهو يعتقد أنّ إمكانيّة فهم حبث الظالل صعبٌ من دون استخدام
علوم الفلك واحلساب واهلندسة ،وأنّ الذي يرى أنّ هذه العلوم مناقضة للدين ،ال خيتلف عن العوامّ،
وأكثر من ذلك ،يضرّ بالدين من خالل هذا الدفاع الذي هو يف غري حملّه (من مقدّمة إفراد املقال اليت
وردت مع األبواب الثالثة األوىل من هذا الكتاب ،بسبب االضطراب يف حترير النسخة اخلطيّة ،ضمن
كتاب يف حركات الشمس إلبراهيم بن سنان ص 26-23؛← قرباين ،ص .)23-27
يدرس البريوينّ يف املقدّمة املطوّلة االستخدامات املختلفة للظلّ حبسب علم الفلك ،ومن َّمث
يُنهي حبثه بتعريف توابع الظلّ ،أي الظلّ املستوي (كوتوجنانت) والظلّ املعكوس (تاجنانت) ،يف البابَني
 3و .13يبحث بعد ذلك بالتفصيل الروابط بني هذه التوابع ،والتوابع املثلّثيّة األخرى (البابان  11و
 ،)13ويعرض الطرق العمليّة لتوضيح توابع الظلّ (األبواب من  12حتّى  .)13تُستخدم هذه
األحباث ،من خالل تعيني الرابط بني قياس الظلّ وتعيني خطّ الزوال امساويّ ،وتاليًا تعيني األوقات
الشرعيّة ،استخدامًا دينيًّا ،وتنتهي بدورها (البابان  33و )36إىل البحث يف أوقات الصالة ،وعَرضها
على شكل خطوط منحنية على املعدّات الفلكيّة .هذه اخلطوط املنحنية تعادل االستخدام املعاصر
للخطوط البيانيّة للتوابع الرياضيّة .الباب  33خمصّص للبحث يف مزايا االستفادة من التوابع املثلّثيّة بدلًا
من قضيّة منالؤس ،1وينتهي البحث يف األبواب من  38حتّى  23بإيراد معلومات متفرّقة حول
الظالل.
على الرَّغم من أنّ البريوينّ كان يريد من وراء هذا البحث ،تعيني أوقات الصالة بالطرق
الرياضيّة ،وتاليًا استخدام الرياضيّات لألهداف الدينيّة ،ميكن عدّ رسالة إفراد املقال ،نصًّا مستقلًا يف
املثلّثات .تارخييًّا كانت دراسة أدوات قياس الظلّ وتعيني الوقت ،يف احلقيقة ،منشأَ إجياد املثلّثات
التوابع (لالطّالع على عناوين األبواب الثالثني من هذا األثر←قرباين ،ص  ،23 -23ولالطّالع
على خمطوطات هذا الكتاب ،وما أُجنز حوله← سزغني ،مج  ،3ص .)283
استيعاب الوجوه املمكنة يف صنعة األَسطُرالب .تطرّق البريوينّ يف هذا الكتاب إىل دراسة

مجيع أنواع األَسْطُرالب املعروفة ،وقدّم عرضًا لتاريخ التطوّر التقينّ هلذه اآللة الفلكيّة اليونانيّة حتّى
القرن اخلامس اهلجريّ ،وفضلًا عن ذلك أورد شروحًا مفصّلة ألنواع األَسْطُرالب املبتكرة ،وألُسُسِها
النظريّة .يقول البريوينّ مثلًا عن األَسْطُرالب الزورقيّ الذي ابتكره أبو سعيد أمحد بن حممّد السجزيّ
1
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(الورقة 33ر)" :لقد رأيتُ أليب سعيد اجلزي اصطرالبًا من نوع واحد بسيط غري مركّب من مشا ّ
يل
وجنويبّ مسّاه الزورقيّ ،فاستحسنته جدًّا الختراعه إيّاه على أصل قائم بذاته ،مستخرج ممّا يعتقده بعض
الناس من (أنّ) احلركة الكلّيّة املرتّبة (الشرقيّة) هي (لألرض) دون الفلك .ولعمري هو شبهة عسرة
التحليل صعبة ااحمقّ ،ليس للمعوّلني على اخلطوط املساحيّة من نقضها شيء ،أعين هبم املهندسني
وعلماء اهليئة .على أنّ احلركة (الكلّيّة) سواء كانت لألرض أو كانت للسماء فإنّها يف كلتا احلالتني
غري قادحة يف صناعاهتم ،بل إن أمكن نقض هذا االعتقاد وحتليل (هذه) الشبهة ،فذلك موكول إىل
الطبيعيّني من الفالسفة" (ص .)138ما كتبه أمحد بن محدان احلرّاينّ يف كتاب جامع الفنون (الورقة
67ظ) يف القرن السابع اهلجريّ ،يوافق رأي الذين يعتقدون ،ومن ضمنهم السجزيّ ،باحلركة
الوضعيّة لألرض( ،على العكس من الظاهر ومن نظريّات بطليموس)" ،حبسب رأي املهندسني،
لألرض حركة دوران دائمّة ،وما يشاهد ظاهريًّا أنّه حركة السماء ،سببُه يف احلقيقة حركة األرض-
وليس للكواكب( "-ملزيد من االطّالع على ما أُجنِز حول كتاب االستيعاب ،وعلى نسخِه اخلطّيّة ←
سزغني ،مج  ،6ص 368؛ أيضًا ← ماتويفساكايا وروزنفلد ،مج  ،3ص .)387
متهيد املستقرّ لتحقيق معىن املمرّ .هذا النصّ أمنوذج جيّد لطريقة معاجلة البريوينّ ألحكام
النجوم .خيتار مفهومًا هو هنا املمرّ (عبور األجرام ،أو النقاط السماويّة االفتراضيّة لنصف النهار ،أو
مقابل بعضها البعض) ،ويدرس االست خدامات العامّة هلذا املصطلح بالتفصيل ،ومن مثَّ يعرّف املمرّ*
رياضيًّا ،ويربطه بسائر املفاهيم الفلكيّة ،اليت جرى تعريفها من قبل .بعد أن يعرض البريوينّ مجيع
املعلومات ،اليت مجعها حول أحد املفاهيم اخلاصّة ،يعرض أساليبه املتعدّدة حللّ املسألة ،أو جلعل
التعريف أكثر دقّة .فضلًا عن ذلك ،يطرح يف كلّ حالة من احلاالت طرقَ القدماء املختلفة بنظرة
نقديّة ،ويعرض من مثَّ طريقتَه بالرباهني  .على هذا النحو ،يقدّم البريوينّ معلومات عن حمتوى بعض
املؤلّفات القدمية املفقودة (لالطّالع على النسخ اخلطّيّة من هذا الكتاب ،والتحقيقات اليت أُجريت
حوله←سزغني ،مج  ،6ص .)363
غُرَّة الزجيات .هذا النصّ هو الوحيد من بني بضعة كتب سنسكريتيّة ،كان البريوينّ كما

يبدو هو املمهّد لترمجتها بالعربيّة .استنتج ديفيد بينغري ،1الذي درس النصّ املصحَّح هلذا األثر ،على
أساس النصّ املوجود املترجم كما يبدو يف العام 713هـ ،أنّ البريوينّ مل يكن على معرفة دقيقة
ومتخصصّة باملصادر الفلكيّة السنسكريتيّة .يف الواقع هنالك شكٌّ يف أن يكون البريوينّ هو نفسه الذي
1
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ترجم تلك النصوص .كان االسم األصليّ هلذا األثر كَرَنَ تِلَكَ ،وقد ألّفه جبيانَند بنارسي يف العام
233هـ (أبو الرَّحيان البِريوينّ1338 ،م1238/هـ ،مقدّمة القريشيّ ،ص  .)1لقد فُقد النصّ
السنسكرييتّ ،وصدرت ترمجته العربيّة املنقّحة املوجودة يف أمحد آباد اهلنديّة ،مع ترمجته اإلجنليزيّة.
يف تسطيح الصُوَر وتبطيخ ال ُكوَر .حول نقل الصور السماويّة ،ومواضع املدن والبالد من

السطح الكرويّ إىل سطح الصفحة (لالطّالع على النسخ اخلطّيّة من هذه الرسالة ← ماتويفسكايا
وروزنفلد ،مج  ،3ص  .)333هنالك نسخة قدمية جدًّ ا هلذا األثر حمفوظة يف املكتبة املركزيّة جلامعة
طهران ،رقمها  ،3763كُتبت بعد قرن من حياة املؤلّف (دانش جبوه ،مج  ،16ص 13؛ دانش جبوه
وأفشار ،الدفتر الرابع ،ص  .)778ترجم فيوريين ،1فصولًا من هذه الرسالة باإليطاليّة (قرباين ،ص
 ،)21وترمجها سوتر كاملةً باألملانيّة (بروكلمان< ،الذيل> ،مج  ،1ص  .)837كذلك نشرها
سعيدان ،على أساس النسخة ااحمفوظة يف مكتبة ليدن .نقّ َح برغرن 2أيضًا هذا الكتاب وصحّح
األخطاء اليت تضمّنتها طبعة سعيدان .كما نشر (ص  )36-81صورةَ املخطوط ااحمفوظ يف مكتبة
ليدن.
مقالة يف استخراج قدر األرض برصد احنطاط األفق عن قلل اجلبال .تشكّل هذه الرسالة
الورقتَني األخريتَني من الرسالة اليت كتبها البريوينّ يف األَسْطُرالب (←تتمّة املقالة؛ إيرانيكا ،املادّة
نفسها) ،عدّها نالّينو( 3ص  )263فصلًا من رسالة البريوينّ يف األَسْطُرالب ،لكنّ سزغني (مج  ،6ص
 )333عدّها رسالةً مستقلة .ترجم فيدمان هذه األوراق باألملانيّة (م.ن ،ص.ن) ،قدَّم نالينو (ص
 )267-263توضيحات حول النَّهج املعتمد يف هذه الرسالة.
حكاية اآللة املسمّاة السدس الفخريّ .رسالة قصرية حول اآللة الفلكيّة املسمّاة السدس

الفخريّ ،اليت كان أبو حممود اخلجنديّ (القرن الرابع اهلجريّ) قد اخترعها (لالطّالع على النسخ

اخلطّيّة من هذه الرسالة ← سزغني ،مج  ،6ص  .)363ترجم سيديّو 4هذه الرسالة بالفرنسيّة،
وترمجها بولغاكوف 5بالروسيّة (إيرانيكا ،م.ن ،ص.ن).
مقالة يف التحليل والتقطيع للتعديل .النسخة الوحيدة الباقية من هذا الكتاب حمفوظة يف اهلند
(ماتويفسكايا وروزنفلد ،مج  ،3ص  ،)383وقد أدّى تبعثر هذه النسخة اخلطّيّة اليتيمة بني جمموعة
1

-M. Fiorini
-J. L. Berggren
3
-C. A. Nallino
4
-L. A. Sédillot
5
-P. G. Bulgakov
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من آثار البريوينّ ،وعددٍ آخر من آثار العلماء املسلمني (هوخندايك ،1ص  ،)178إىل طباعتها خطأً
مرّتني ،بني أوراق كتاب استخراج األوتار يف الدائرة (قرباين ،ص .)72
كتاب الدّرر يف سطح األُ َكر .النسخة الوحيدة الباقية من هذا الكتاب حمفوظة يف إجنلترا

(ماتويفسكايا وروزنفلد ،مج  ،3ص .)333

رسالة يف معرفة سَمْت القبلة .رسالة قصرية حول تعريف اجتاه القبلة ،عرّف سزغني (مج ،6
ص  ) 363نسخة واحدةً منها (لالطّالع على النسخ اخلطّيّة األخرى هلذه الرسالة ← قرباين ،ص
.)22
رسالة يف تصوير الكواكب والبلدان يف أيّ دائرتَني أردْنا .النسخة الوحيدة الباقية من هذه
الرسالة ،موجودة جزءًا من جمموعة خطّيّة ،حمرّرة يف القرن السادس اهلجريّ (سزغني ،مج  ،6ص
368؛ دانش جبوه وأفشار ،الدفتر الرابع ،ص .)778-773
كتاب يف إخراج ما يف قوّة األَسْطُرالب إىل الفعل (لالطّالع على النسخ اخلطّيّة من هذا

املؤلَّف ← سزغني ،مج  ،6ص .)368

مقالة يف صنعة األَسْطُرالب .هنالك نسخة خطّيّة قدمية جدًّا من هذه الرسالة موجودة يف

املكتبة املركزيّة جلامعة طهران (سزغني ،مج  ،6ص  ،)363عُرِّفت أيضًا باسم مقالة أيب الرَّحيان
البريوينّ يف صفة األَ ْسطُرالب (دانش جبوه و أفشار ،الدفتر الرابع ،ص .)778
رسالة يف األَسْطُرالب .رسالة مفصّلة حول االستخدامات املختلفة لألَ ْسطُرالب يف  63بابًا

(لالطّالع على النسخ اخلطّيّة من هذه الرسالة ← سزغني ،مج  ،6ص 363؛ ولالطّالع على أبواهبا
←آلوارت ،2مج  ،3ص  .)323-338كتاب العمل باألَسْطُرالب ،أيضًا الذي حتفظ بناءً على ما
كتبه سزغني (م.ن ،ص.ن) نسخةٌ منه يف مشهد (غلتشني معاين ،مج  ،8ص  ،)21هو يف األصل
نسخة من رسالة يف األَ ْسطُرالب .هنالك كذلك نسختان خطّيّتان من هذه الرسالة حمفوظتان يف مكتبة
كلّيّة اإللٰهيّات يف جامعة طهران (قرباين ،ص  ،)71مل يعرّف سزغني هبما .كما أنّ النسخ اليت عدّها
فؤاد السيّد (ج  ،1ص  )776من تأليف البريوينّ بعنوان رياضة الفكر والعقل يف استخراج ما يف قوّة
األَسْطُرالب إىل الفعل ،هي نسخ من هذه الرسالة.

1

-J. P. Hogendijk
-W.Ahlwardt
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مقالة يف التطريق باستعمال فنون األَسْطُرالب .النسخة الوحيدة الباقية من هذه الرسالة

حمفوظة يف باريس (سزغني ،مج  ،6ص  ،)363ووضع بينس 1مقالةً يف تعريفها (م.ن ،ص.ن).

مقالة يف تسهيل التسطيح األَسْطُراليبّ والعمل مبركّباته من الشمايلّ واجلنويبّ .رسالة مؤلّفة

من مقالتَني حول صناعة األَسْطُرالب وبعض استخداماته (لال ّطالع على النسخ اخلطّيّة من هذه الرسالة
← م.ن ،مج  ،6ص  .)333-363هنالك أيضًا نسخة خطّيّة يف هذه الرسالة حمفوظة يف مكتبة
ملك يف طهران (دانش جبوه وأفشار ،مج  ،3ص .)136
مقياس املرجع يف العمل باألَسْطُرالب املسطّح .وصفَ ماتويفسكايا وروزنفلد (مج  ،3ص
 )388نسخةً من هذا الكتاب يف مصر.
جوامع معاين كتاب أيب حامد الصَّاغاينّ يف التسطيح التامّ .كتاب البِريوينّ حول التسطيح

حبسب مذهب أيب حامد الصاغاينّ .توجد نسخة من هذا الكتاب يف هولندا (سزغني ،مج  ،6ص
 .)333أشار البريوينّ إىل هذه الرسالة يف بعض فصول االستيعاب (من ذلك الورقة  ،)36كما أورد
بعض أقسامها.
األثر الذي نسبه سزغني (مج  ،3ص  )283إىل البِريوينّ ،وعنوانه الربهان على مسألة من
كتاب أرمخيدس هو يف األصل ورقة من كتاب استخراج األوتار.
املصادر واملراجع :إبراهيم بن سنان ،كتاب يف حركات الشمس ،حيدر آباد الدَّ َكن
1266هـ1373/م؛ أبو الرَّحيان البِريوينّ ،استيعاب الوجوه املمكنة يف صنعة األسْطُرالب ،تصحيح
وحتقيق حممّد أكرب جوادي احلسينّ ،مشهد 1283ش [3331م]؛ نفسه ،غُرَّة الزجيات ،أو ،كَرَن
تِلَكَ ،ط .حممّد فضل الدين القريشيّ ،الهور 1338م1238/هـ؛ إيرج أفشار وحممّد تقي دانش
جبوه ،فهرست نسخه هاى خطى كتاخبانهٔ ملى ملك [فهرس املخطوطات يف مكتبة ملك الوطنيّة]،
مج  ،3طهران 1262ش [1387م]؛ أمحد بن محدان احلرّاينّ ،كتاب جامع الفنون ،النسخة اخلطيّة
يف املكتبة الربيطانيّة ،رقم 6333؛ حممّد تقي دانش جبوه ،فهرست نسخه هاى خطى كتاخبانهٔ
مركزى ومركز اسناد دانشگاه هتران [فهرس املخطوطات يف املكتبة املركزيّة ومركز التوثيق يف جامعة
طهران] ،مج  ،16طهران 1233ش [1338م]؛ حممّد تقي دانش جبوه وإيرج أفشار ،نسخه هاى
خطى [املخطوطات] ،الدفتر الرابع ،طهران 1277ش [1363م]؛ فؤاد السيّد ،فهرست
املخطوطات :نشرة باملخطوطات اليت اقتنتها الدار من سنة 1333-1326م ،ج  ،1القاهرة
1
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1283هـ1361/م؛ أبو القاسم قرباين ،حتقيقى در آثار رياضى ابو رحيان بريوىن :حتريرى نوين از
بريوىن نامه [حبث يف آثار أيب الرَّحيان البِريوينّ الرياضيّة :حترير جديد لكتاب بريوين نامة] ،طهران
1237ش [1333م]؛ أمحد غلتشني معاين ،فهرست كتب خطى كتاخبانهٔ آستان قدس رضوى
[فهرس املخطوطات يف مكتبة املشهد املقدّس الرضويّ] ،مج  ،8مشهد 1233ش [1331م]؛
كارلو ألفونسو نالّينو ،تاريخ جنوم اسالمى [تاريخ علم الفلك اإلسالميّ] ،ترمجه بالفارسيّة أمحد آرام،
طهران [1273ش؟ [1333م]]؛
أجنيب.......
Abur-raiḥan al-Bīrūnī, Taḥdid nihāyāt al-amākīn
Li-Taṣḥiḥ masāfat al-masākin, Ed. P. Bulgakov, Imam
Ibrāhim Aḥmad, Reprint of the Edition cairo 1962, Reprint
Islamic geography, volume 25, Edited by fuat sergin, Institute
for the history of Arabic Islamic Science, at the Frankfurt am
;main
/جورج صليبا ،مستلّ من <الدين ،التعليم والعِلم يف العصر العبّاسيّ>1؛
مع مصطلحات وإضافات لفريق تاريخ العلوم.
 )7الصيدلة وعلم األدوية.
تارخييًّا .كان أبو الرَّحيان البِريوينّ كما ذكر هو نفسه ،شغوفًا منذ يفاعته مبعرفة املوادّ الطبّيّة،

وأمساء األدوية (الصَّيدنة ،ط .زرياب ،ص 13؛ ستكون كلّ اإلحاالت يف هذه املقالة إىل هذه
الطبعة) ،وظلَّ طيلة حياته جيمع وحيدًا أو مبساعدة بعض الفضالء من أصدقائه ،املعلومات عن هذه
املوادّ من املصادر القدمية أو املعاصرة له (← مصادر البريوينّ يف تتمّة املقالة) ،إنّمامل تؤاته مطلقًا
الفرصة املالئمة ،ملعاجلة املوادّ اليت جتمّعت لديه كما يرغب وبأسلوبه العلميّ ،وأنْ يؤلّفها ويُصدرها
(كالذي فعله ،مثلًا ،بصدد علم املعادن) ،إىل أن جتاوز عمره الثمانني ،وبات ال يسمع وال يرى تقريبًا
(م.ن ،ص  ،)13فاستفاد من مساعدة صديقه العالِم ،أيب حامد أمحد بن حممّد النَهشعيّ (كذا؛ =
"البَيْهقيّ" كما يعتقد زرياب ،م.ن ،ص  ،18احلاشية ،)1الذي كان متكمِّنًا من "اللّغة" ،ودرس
الطبَّ لدى األساتذة اجمللّني ،ويف الوقت نفسه كان قد نقّب يف مؤلّفات املتقدّمني واملتأخّرين ،وأضاف
‹
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معلومات أيب حامد إىل ما مجعه ،وأعدّ منها على ما يبدو مُسوَّدة كتابه يف الصَيْدَنَة (أو الصَيْدَلة؛
=علم األدوية ،صناعة األدوية) (م.ن ،ص 18-13؛ لالطّالع على مساعدة النهشعيّ/البَيهقيّ أليب

الرَّحيان كمًّا وكيفًا ← ما نقله زرياب من مايرهوف ،1املقدّمة ،الصفحة السابعة عشرة).من غري
املستبعد أن يكون أبو سَهْل عيسى بن حيىي املسيحيّ اجلرجاينّ ،الذي يُقال أنّه لشدّة حمّبته أليب الرَّحيان
(د .اإلسالميّة ،الطبعة الثانية) ،كتب عدّة رسائل بامسه ،قد قدّم له قبلًا املساعدة يف هذا اجملال.
مل يبقَ من كتاب (أو مُسوَّدة كتاب) أيب الرَّحيان بالعربيّة املعروف بعنوان الصيدنة (أو كتاب
الصيدنة يف الطبّ) ،سوى نسخة واحدة فقط ،كثرية النواقص ،مفعمة باألخطاء ،تارخيها سنة
638هـ ،وناسخها هو حممّد بن إبراهيم التربيزيّ ،املعروف باسم غضنفر (رقم  ،73مكتبة
غورشونلي زادة يف مدينة بورصة [التركيّة]؛ والنسخ األخرى كلُّها منقولَةٌ عنها).
نواقص النسخة املوجودة وعيوبُها .يف متناولنا ترمجة بالفارسيّة ،بقلم أيب بكر بن عليّ بن

عثمان الكاساينّ (العقد الثالث من القرن السابع) لكتاب الصيدنة أليب الرَّحيان (ط .ستودة وأفشار)،
على الرَّغم من أنّها هي نفسها ناقصة ومغلوطة ،ميكن بواسطتها ،إىل حدٍّ ما ،حتديد سَقَطات النسخة
العربيّة ،وتصحيح بعض أخطاء االستنساخ ،وغريها من العيوب .تفتقد النسخة العربيّة مقارن ًة بالنسخة

الفارسيّة ،بشكل أساسيّ إىل مجيع املوادّ 2اليت تبدأ باحلرف (ر) ،ومعظم موادّ احلروف ب/پ ،ج/چ،
وق .استلّ كرميوف 3يف ترمجته بالروسيّة لكتاب الصيدنة من النصّ الفارسيّ مجيع املداخل غري
املوجودة يف النصّ العريبّ ،وأدخلها يف ترمجته ،وفعل مثله زرياب يف طباعته هلا (حول الترمجة بتصّرف
اليت أجنزها الكاساينّ ← تتمّة املقالة) .وهكذا بلغ عدد املداخل املختلطة واملتنوّعة يف طبعة زرياب
(سواء املداخل العربيّة والفارسيّة األصليّة ،أو املداخل اإلرجاعيّة أو الترادفيّة)  1121مدخلًا (وَفق
العدّ الدقيق لكاتب هذه املقالة) .يُستخلص من املقدّمة املفصّلة اليت كتبها أبو الرَّحيان لكتاب الصيدنة
(أو باألحرى اليت أمالها) ،أنّه كان يهدف إىل تدوين مؤلّف مفصّل حول املوادّ واألدوية الطبّيّة ،لكنْ
ال ميكننا احلكم من خالل النسخة العربيّة الوحيدة ،وترمجتها -اقتباسها بالفارسيّة ،إنْ كان قد وُفّق يف
إجناز مثل هذا املؤلَّف اجلامع ،أو إنْ كان مؤلَّفه قد بقي ناقصًا حتّى أواخر عمره .يف كلّ األحوال
يُالحظ يف النسخة املوحّ دة فضلًا عن السَقَطات املذكورة ،عيبٌ آخر هو عدم التجانس يف ااحمتويات
كمًّا وكيفًا :بعض املداخل قصرية جدًّ ا (مجلة أو اثنتان أو ثالث)( ،حتمًا باستثناء املداخل الترادفيّة
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مثلًا" :ابن دَأية ،الغراب"" ،دُبَّاء ،هو القرع اليابس") ،مثلًا←أباغورس ،أخريوس ،أذن احلِمار،
والدبّوط؛ البعض اآلخر أكثر تفصيلًا إىل حدٍّ ما ،مثلًا ،األفيون ،الُتفّاح واحلُضُض ،وبعضها اآلخر،
استغرق صفحتَني مطبوعتَ ني أو أكثر ،مثلًا ،األبنوس ،األُترج والبيش (استغرق كلُّ منها صفحتَني
تقريبًا) ،الصبّار (أكثر من صفحتَني) البَلَسان (تقريبًا ثالث صفحات) (ملزيد من التوضيح حول
املداخل ← تتمّة املقالة).
مباحث علم الصيدلة قبل البريوينّ ومآخذه عليها .قبل تقومي مسامهة البريوينّ يف علم
الصيدلة ،من الضروريّ أنْ نلقي نظرة على األحباث الصيدالنيّة قبله (يف احلقيقة ،مآخده عليها) .كان
علم الدواء يف املرحلة اإلسالميّة ،كالطبّ ،مرتكزًا أساسًا على العلوم اليونانيّة ،ومستلًا من بعض
مؤلّفات العلماء اليونان ،اليت انتقلت إىل العلماء املسلمني من خالل الترمجات السُريانيّة والعربيّة ،ال

سيَّما ترمجة مؤلَّفات بُقراط* وديوسكوريدس* (ديسقوريدس) ،وجالينوس* ،وأُريباسيوس* 1وبولُس*
األجانيطيّ ،ابتداءً من القرن الثالث اهلجريّ وما تاله (← د .اإلسالميّة ،الطبعة الثانية ،مقالة
"األدوية") .من بني مؤلَّفاهتم كان مؤلَّف ديسقوريدس (القرن األوّل امليالديّ)Peri hylēs ،
( iatrikēsحرفيًّا" ،اهلَيوىل [=املادّة/املوادّ] الطبّيّة" الذي كان معروفًا يف املصادر اإلسالميّة خطأً باسم
كتاب احلشائش (وكان أحيانًا يُسمّى بامسه الصحيح يف هَيوىل الطبّ) ،الكتاب اليوناينَّ األكثرَ مشوليَّ ًة
وقيمةً وشهرةً حول "املُفردات" (=املوادّ الدوائيّة أو الغذائيّة البسيطة ،غري املركَّبة) .ترجم أوّلًا العامل
واملترجم املشهور حُنني بن إسحٰق* (363-137هـ) ،يف بيت احلكمة* يف بغداد هذا الكتاب
بالسريانيّة ،يف عهد اخلليفة العباسيّ جعفر املتوكّل (حك373-323 :هـ) .مثَّ نقله تلميذه
ومساعده ،إسطفان بن باسيل* 2من اليونانيّة بالعربيّة ،مث نقّح حُنني الترمجة وصحّحها .مل يتمكّن
إسطفان وحُنني من إجياد األمساء العربيّة (أو الفارسيّة-العربيّة) جلميع املوادّ املذكورة يف كتاب
ديسقوريدس ،السيَّما وأنّ الكثري من تلك املوادّ (ال سيّما النباتات) مل تكن موجودة ،أو مل تكن
معروفة يف الديار الشرقيّة من العامل اإلسالميّ يف تلك األيّام .فاضطرَّ االثنان يف حاالت كثرية إىل
تعريب األمساء اليونانيّة (مثلًا َأرَسطولوخيا لكلمة  ،aristoloḵíaوأُسْطوخودوس بدلًا من
 stoiḵádosاليونانيّة) ،واكتفوا أحيانًا بالترمجة احلرفيّة ،3لألمساء املفهوم معناها اللّفظيّ (مثلًا ،لسان
احلمل بدلًا من  ،arnóglôsonولِحْيَة التَّيس بدلًا من  ،)trapopôgônوتركوا مهمّة إجياد
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مرادفاهتما لألجيال اللّاحقة (← ابن أيب أُصيبعة ،مج  ،3ص  .)78-76ظلّت مسألتا حتديد هُويّة
املفردات غري املعروفة ،وإجياد معادل لألمساء اليونانيّة يف ترمجة مؤلّفات احلكماء اليونانيّني اآلخرين،

ويف املؤَلَّفات الطبّيّة للمسلمني ،قائمتَني حتّى عصر أيب الرَّحيان .مبرور الزمان ،أُضيفت مئات املوا ّد
الصيدالنيّة األخرى ،اليت كانت جمهولة لدى اليونان ،بأمسائها ااحملّيّة (اهلنديّة ،والفارسيّة ،واللّهجات
اإليرانيّة ،واللّهجات العربيّة ،والرببريّة واألندلسيّة ،وغريها) إىل املرياث الصيدالينّ لليونانيّني (قدّم
لكلر[ 2مج  ،3ص  ]322-323الئحةً غري مكتملة هلذه املفردات اجلديدة) .وهكذا ،ظهر اضطراب
شديد حول هُويّة الكثري من املفردات ،ومطابقة أمسائها يف اللّغات املختلفة يف علم الصيدلة ،يف املرحلة
اإلسالميّة .فضلًا عن مشكلة وضع األمساء ،مل تكن الصفات العلميّة للنباتات الطبّيّة اليت وضعها
ديسقوريدس واألدباء من علماء النبات كأيب حنيفة الدينوريّ* (القرن الثالث اهلجريّ؛ بصدد نباتات
جزيرة العرب) ،وآخرين واضحةً مبا فيه الكفاية لتعرّف عدد كبري من النباتات .لذلك سعى بعض
العلماء ،السيَّما ابتداءً من القرن الرابع اهلجريّ ،حللّ هذه املشكالت .كان حُنني بن إسحٰق نفسه،
مؤلفًا يف هذا
على ما يبدو ،أوّلَ من تصدّى هلذا العمل :فقد ذكر ابن أيب أُصيبعة (مج ،1ص َّ )133
احلقل (كتاب يف أمساء األدوية املـُفردة على حروف املُعجم) من ضمن آثار حُنني ،لكن مبا أنّ هذا
الكتاب ،قد فُقد ،على ما يبدو ←( ،سزغني ،3مج  ،2ص  ،)336ال ميكننا تقومي مسامهة حُنني.
من بعده ،ألّف سليمان بن حسّان املعروف بابن جُ ْلجُل* (القرن الرابع اهلجريّ) ،كتابَني هبذا
اخلصوص ،أي تفسري أمساء األدوية املفردة ومقالة يف ذكر األدوية اليت مل يَذْكُرها ديسقوريدُس يف

كتابه ،ممّا يُستَعملُ يف صناعة الطبّ ،اللذان توجد نسخهما اخلطّيّة يف بعض املكتبات (←سزغني ،مج
 ،2ص  .)213-233الكتاب اجملهول املؤلِّف ،الذي وُضع يف آواخر القرن السادس اهلجريّ ،وأعيد
حتريره يف غريبّ العامل اإلسالميّ (يف مراكش) ،وعنوانه شرحٌ لكتاب دياسقوريدوس يف هَيوىل الطبّ
(ط .ديتريش ،)4يوضّح استمرار املشاكل يف هذا احلقل ،واالختالف يف وجهات النظر بني العلماء
حول الكثري من املفردات.
كان جالينوس (القرن الثاين امليالديّ) حكيمًا يونانيًّا مشهورًا آخر ،دعَّمت الترمجةُ العربيّة
لبعض مؤلّفاته العديدة يف الطبّ والصيدلة جمالَ ازدهار علم األدوية اجلالينوسيّ يف املرحلة اإلسالميّة،
السيّما كتاب يف األدوية املفردة أو (=[كتاب يف] قوى األدوية املفردة؛← سزغني ،مج  ،2ص
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113-133؛ ترمجة حُنني) ،وكان أحد مصادر أيب الرَّحيان املهمّة .جيب أن نذكر بعد ذلك
أوريباسيوس (القرن الرابع امليالديّ) وبولُس (القرن السابع امليالديّ) ،احلكيمان "اجلَمَّاعان" (كما
يقول أبو الرَّحيان ،ص 17؛ = اجلمّاعان اليونانيّان [لكتابات القدماء]) :األوّل مؤلِّف املوسوعة الطبّيّة
(املسمّاة بالعربيّة كتاب السَّبعني أو الكُنَّاش [األكرب]؛← سزغني ،مج  ،2ص  ،)132يف سبعني
"مقالة" (من ضمنها ،مقاالت حول األطعمة واألدوية) ،والثاين صاحب موسوعة يف سبع "مقاالت"،
معروفة باسم الكُنَّاش (يف الطبّ) ،أو كُنَّاش الثُريَّا (سزغني ،مج  ،2ص 163؛ ترمجة حُنني) ،كانت
آخر "مقالة" من مقاالته حول األدوية املفردة.
بعد ترمجة اآلثار الطبّيّة-الصيدالنيّة اليونانيّة املذكورة ،سرعان ما ازدهر علم األدوية يف شرق ّي
العامل اإلسالميّ ويف غربيّه ،ذكر (ابن النَّدمي [املتوفّى سنة 238هـ] وال ِقفْطيّ [املتوفّى سنة
676هـ] ،وابنُ أيب أُصيبعة [املتوفّى سنة 668هـ] ،حواىل مائة من الذين ألّفوا كتبًا حول املفردات
الطبّيّة) .عكف عددٌ كبري من العلماء يف البالد اإلسالميّة (خمتلفي األعراق ،واللّغة األمّ ،واملذهب ،إنّما
يكتبون غالبًا بالعربيّة) إىل حدٍّ ما على دراسة علم الصيدلة  -إنْ يف رسائل مستقلّة ،أو ضمن مؤلّفات
أكثر مشولًا (لالطّالع على فهرس هؤالء حتّى العام 723هـ تقريبًا ← سزغني ،مج  ،2الصفحات
الثامنة  -احلادية عشرة) .بإمكاننا هنا أن نذكر فقط أهمّ هؤالء ،الذين كانوا مراجعَ البريو ّ
ين
ومصادرَه (أو مساعديه)( ،لالطّالع على الفهرس الكامل ملصادر أيب الرَّحيان← الصيدنة ،الترمجة
الروسيّة ،مقدّمة كرميوف ،ص  :)133-63ماسَرجويه* (اشتُهر يف آواخر القرن الثاين وأوائل القرن
الثالث اهلجريَّني) ،مؤلِّف رسالة يف أبدال األدوية ...وكتاب يف الغذاء (← سزغني ،مج  ،2ص
)333-337؛ يوحنّا/حيىي بن ماسويه (حواىل 372-163هـ) ،معلّم حُنني بن إسحٰق ،لديه
مؤلّفات عديدة ،من بينها ،مؤلّفات حول املوادّ العطرة ،واألطعمة ،وبعض أنواع األدوية (سزغني ،مج
 ،2ص 326-322؛ حُنني بن إسحٰق* ،الذي كان له فضلًا عن الترمجات ،مؤلّفاتٌ عديدة ،من
بينها ،تلخيص أو حترير كتاب األدوية املفردة جلالينوس ،اختيار األدوية ،كتاب األبدال [=أبدال
األدوية] ،والكتاب املذكور حول أمساء األدوية املفردة (← سزغني ،مج  ،2ص )336-373؛ ابنه،
إسحٰق بن حُنني* ( ،)338-313مؤلِّف كتاب األدوية املفردة وكتاب األدوية املوجودة لِكُلِّ مكان
(سزغني ،مج  ،2ص )368-363؛ أبو زيد صَهارْبُخت بن ماسَرجويه (النصف الثاين من القرن
الثاين والنصف األوّل من القرن الثالث اهلجريَّني) ،شارح كُنَّاش جورجيس (سزغني ،مج  ،2ص
)373؛ حممّد بن زكريّا الرازيّ*(حواىل 212-331هـ) ،صاحب املؤلّفات العديدة ،ال سيَّما
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احلاوي ،الذي احتلّت فيه موادّ األدوية البسيطة مكانًا كبريًا (مج  33و)31؛ أبو اخلري احلسن بن
سُوار ،املعروف بابن اخلُمّار* (-221؟773هـ؛ صاحب كتاب األغذية ،وحواشٍ على مؤلَّف
بولُس [← سزغني ،مج  ،2ص  ،232-233وفهارس كتاب الصيدنة أليب الرَّحيان ،ص )]371؛
أبو معاذ اجلَوانْكاينّ/اجلَوارْكاينّ (القرن الثالث أو الرابع اهلجريّان؟) ،مؤلِّف تفسري األدوية (←
سزغني ،مج  ،2ص 213؛ الصيدنة ،مقدّمة كرميوف ،ص )133؛ وبِشْر بن عبد الوهّاب ال َفزاريّ
(تواريخ حياته جمهولة؛ ربّما القرن الرابع اهلجريّ) ،مؤلِّف تفاسري األدوية (←سزغني ،مج ،2ص
212؛ الصيدنة ،مقدّمة كرميوف ،ص .)136
فضلًا عن املصادر املذكورة آنفًا ،ذكر البريوينّ معجمَي مصطلحات بأكثر من لغة ألمساء
املفردات الطبّيّة ،الرائجة يف عصره (ص )16أحدمها امسه ده نام [األمساء العَشرة] ،الذي كانت نسخُه
املوجودة "يف أيدي العوام" فاسدةً وال فائدة تُرجى منها ،باإلضافة إىل أنّه على العكس ممّا يوحي به
امسُه ،ال وجود لعشرة أمساء بعشر لغات لكلّ مادّة من موادّه؛ اآلخر ،املعجم الذي كان "يف أيدي
النصارى" بامسه السُرياينّ بشاق مشاهي" ،أي تفسري األمساء" ،وكان معروفًا أيضًا باسم چهارْ نام
[األمساء األربعة] ،يتضمّن أربعة أمساء لكلّ مادّة باللّغات "الروميّة" [=اليونانيّة البيزنطيّة؟] ،والسريانيّة،
والعربيّة والفارسيّة ،ومبا أنّ نسخه كانت خالية من "آفات التصحيف" ،فإنّ معظم ما نقله من كتاب
الصيدنة كان من إحدى نسخه باخلطّ السرياينّ (حول بشاق مشاهي ،أو ،بإمالء أصحّ بُشّاق شِماهي؛
← توضيح زرياب نقلًا عن أوملان ،1املقدّمة ،الصفحة السادسة واألربعون) .يدلّ رواج هذَين
املعجمَني ضمنًا ،على تعدّد األمساء املترادفة لألدوية وتشتّتها يف عصر البِريوينّ ،ويف تلك املنطقة من
العامل اإلسالميّ.
حمتوى كتاب الصيدنة املوجود .يتضمّن هذا املؤلَّف قسمَني :مقدّمة طويلة مع مواضيع غري

متجانسة (ص  ،)18-2والقسم األصليّ الذي يتضمّن معلومات حول عدد كبري نسبيًّا من موادّ
التداوي ،وأمثاهلا (بالترتيب األلفبائيّ للحروف األوىل من أمساء املوادّ؛ ص .)671-13
أورد البريوينّ املوضوعات املختلفة يف مقدّمة هذا الكتاب ،من بينها )1 :اشتقاق األلفاظ
الصَيدنة /الصَيدلة والصَيدَناينّ /الصَيدَالينّ (صانع األدوية ،بائع األدوية" ،العطّار") وأخريًا حتدّث عن
الشَّندن /اجلندَل اهلنديّ (=الصندل ،اخلشب املعروف العطر الرائحة) (ص  )3.)3 ،3تعريف ف ّن
الصيدنة ،أو حِرفة الصيدنة ،اليت هي كما يعتقد البِريوينّ أدىن مرتبة من مراتب الطبّ (أعلى املراتب،
1

-Manfred Ullmann
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إحاطة الطبيب -عالِم األدوية بـ"الطبيعيّات" ،ومعرفته بأصول القياس والتجزئة والتحليل املنطقيّ)،
حتّى أنّ باإلمكان القول إنّ الصيدنة فنٌّ مستقلّ ،وليس من مراتب الطبّ؛ أوصاف صانع أدوية ماهر؛
يتعلم صنّاع األدوية/علماء األدوية هذه احلرفة عادةً بـ"التقليد" و"األخذ بالسَّماع" (االتّباع األعمى
لكتابات القدماء ،واالكتفاء باملسموعات) يف حني أنّ التطوّر يف علم األدوية ،يتطلّب التتلمذ لدى
األساتذة املَ َهرة يف هذا الفنّ ،واجلهد الدؤوب يف معرفة املوادّ الطبّيّة [األدوية] ،من خالل املشاهدة
والتجربة الشخصيّة (ص  )2 .)7-2يبدو أنّ البِريوينّ يعدّ ديسقوريدس األمنوذجَ األعلى لعالِم
النباتات الطبّيّة .يقول" :كلّ أمّة من األمم موصوفة بتق ّدمٍ يف علم أو عمل .والليونانيّون منهم قبل
النصرانيّة موسومون بفضل العناية باملباحث [العلميّة والفلسفيّة] ،وترقية األشياء إىل أشرف مراتبها،
ص َر
وتقريبها من كماهلا ،ولو كان منهم ديسقوريدس يف نواحينا [=خوارزم ،آسيا الوسطى] ،وق َ
جهدَه على تعرّف ما يف جبالنا وبوادينا لكانت تصري حَشائشها [=النباتات الدوائيّة] كلّها أدوية وما
يُجتىن منها حبسب جتاربه أشفية ...وأمّا ناحية املشرق ،فليس فيها من األمم من يهتزّ لعلم غري اهلند،
ولكن هذه الفنون [املقصود هنا الطبّ وعلم األدوية] خاصّة عندهم مؤسّسة على أصول خمالفة ملا
اعتدناه من القوانني الغربيّة( "...إشارة البِريوينّ إىل االختالف بني املباد النظريّة للطبّ -الصيدلة

القدمي البُقراطي -اجلالينوسيّ اليونانّي ،والطبّ السائد اآليو ْرفيدائي 1اهلنديّ) )7 .تقسيم ما يؤكل إىل
"الغذاء" و"الدواء" و"السمّ" ،وبيان كيفيّاهتا (مثلًا ،درجات "قوّهتا" األربع) ،وتفكيكها إىل بسيطة
("مفردة") ومركَّبة؛ تفضيل العالج بالنظام الغذائيّ ،وإذا مل يكن النظام الغذائي متّبعًا تُستخدم األدوية
املفردة ،وإن مل تكن هذه األدوية البسيطة كافية ،تُستخدم األدوية املركّبة .يؤكّد البِريوينّ أنّ الطبيب،
يف حال اضطُرّ أن يستخدم األدوية املركّبة ،يتوجّب عليه استخدام ذات "األخالط" األقلّ واألسلم .يف
حال دعت احلاجة إىل استخدام "األدوية السَّمّيّة [ذاتًا]" ميكن لألطبّاء "إصالح" ضررها بإضافة
األدوية "املُصِلحة" (ص " )3 .)11-3العلم األرفع من صناعة األدوية/وبيع األدوية (الصيدنة) ،هو
معرفة "القُوى" واخلواصّ [الفزيولوجيّة] لألدوية البسيطة [باملصطلح املعاصر،
 .]pharmacognosyإن كان هلذه املعرفة حدٌّ ،من حيث طول التجربة واستخدام القياس ،2فإنّ
األجدر بتعيني هذا احلَدّ من اليونانيّني القدماء ،ديسقوريدُس وجالينوس ،ومن املتأخّرين ،حيىي بن
ماسويه ،وماسرجويه ،وحممّد بن زكريّا الرازيّ ،وأبو زَيد األَرَّجاينّ [جمهول؛← الصيدنة ،مقدّمة
كرميوف ،ص  ."]133-137مع ذلك ،يقول البِريوينّ حمتقرًا "املتأخّرين" إنّهم كلّهم "جَمّاعون"،
1
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قاصرون عن اجتهاد السابقني (=بقراط ،وديسقوريدُس وجالينوس) (ص ( ،)13جيب القول هنا أ ّن
أبا الرَّحيان نفسه مشمولٌ هبذا االحتقار ،ألنّه هو أيضًا يف ما يتعلّق بعلم األدوية مل يكن بشكل أساسيّ
أكثر من "جَمّاع" ،إلّا يف بعض احلاالت النادرة؛ ← مسامهتة يف تتمّة املقالة) )6 .يف حتضري األدوية
املركّبة للصيديلّ والطبيب "حاجة كبرية إىل أمرين"" :احلَذف" و"التبديل"" .احلذف" يعين إن مل يكن
أحد أجزاء الدواء املركّب املشهور موجودًا ،ال جيب التخلّي عن كلّ التركيب واستعماله؛ و"التبديل"
معناه استخدام املادّة اليت هلا كلّيًّا أو جزئيًّا طبع املادّة املفقودة وقوّهتا وأثرها (←البَدَل ( .)*)2حتدّث
البِريوينّ بالتفصيل عن أقسام "التبديل" مثلًا "التبديل بالنوع" ،و"التبديل باجلنس" ،ويف النهاية يؤكّد أ ّن
األطبّاء ،مبا ميلكونه من علم وجتربة ،هم األجدر من أيّ شخص آخر لتعيني بدائل األدوية البسيطة،
ومن مثّ نقل اكتشافاهتم إىل "صنّاع األدوية األمناء" (ص  .)12-13ويقول يف مكان آخر (ص ،)18
حمتقرًا ضمنًا كتابَي حممّد بن زكريّا الرازيّ :كتاب يف الصيدنة وكتاب يف األبدال" :لقد قرأت هذَين
الكتابَني[ ،لكنّين] مل أستفد منهما فائدة تُذكر[ ،فقط] أضفت بعض حمتوياهتما إىل ما كان قد جتمّع
لديّ" ) 3 .اإلشادة بالدين اإلسالميّ واللّغة العربيّة (بصفتها لغة العِلم) ،وأفضليّتها على اللّغات
األخرى لبيان املضامني العلميّة ،ومن تلك اللّغات الفارسيّة ،األلْيق باعتقاده لرواية األخبار الكسروّية
واألمسار اللّيليّة؛ حتّى أنّه يقول يف حتقري اللّغة الفارسيّة "واهلجو بالعربيّة أحبّ إيلّ من املدح
بالفارسيّة" .العيب الوحيد الذي رآه البِريوينّ يف العربيّة ،عدم مطاوعة خطّها لضبط األمساء األجنبيّة
لألدوية (ال سيّما اليونانيّة"،الروميّة" والسريانيّة) (ص  )8 .)17للبريوينّ شَكوَيان أيضًا :إحدامها عدم
سخ؛ واألخرى "خيانة" مترمجي الكتب اليونانيّة،
دقّة الكََتبة يف االستنساخ ،والتغاضي عن مقارنة النُّ َ
الذين كانوا يكتفون عادةً بنقل معرّب األمساء اليونانيّة للحشائش ،يف حني أنَّ "بعض ما يوجد يف
أرضنا من العقاقري ويف لغة العرب اسم هلا [كذا]" .يستنتج البِريوينّ من العيوب الثالثة املذكورة ،أنّ
تلك الترمجات ليست موضع ثقة ،ووجودها أو عدم وجودها سيّان ،ولو مل تكن تلك "اآلفات"
موجودة ،لكانت الترمجة العربيّة ملؤلّفات احلكماء اليونانيّني كافي ًة [لعلم األدوية] (ص .)16-13
تقومي مُسامهة أيب الرَّحيان وكتاب الصيدنة املوجود .يُعرِّف البِريوينّ كتاب الصيدنة (ص

 )13-11على النحو التايل" :معرفة العقاقري املفردة بأجناسها وأنواعها و[معرفة] صورها املختارة هلا
[لالستعمال] ،خلط املركّبات من األدوية بكنه نسخها املدوّنة أو حبسب ما يريد املريد [الطبيب]
املؤمتن املصلح .فإنّ الذي يعلوها من املرتبة هو معرفة قوى األدوية املفردة وخواصّها" .كان من املتوقّع
مبدئيًّا ،بناءً على ذلك ،ونظرًا إىل شرح البِريوينّ املذكور لطبائع األدوية وقواها ،وكيفيّات "إصالحها"
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وإبداهلا (يف املقدّمة) ،أن يذكر هذه املواضيع ،إن مل يكن يف مجيع احلاالت ،فبصدد معظم املوادّ؛ لكنّه
بشكل عامّ اكتفى هبذا القسم األوّل من تعريف الصيدنة .يقول (ص " :)18لست أريد أن أعدو هذه
الدرجة إىل ذكر شيء من قوى األدوية وخواصها النبساط القول فيها وتعذّره على [شخصٍ] مثلي
إلّا أن يضطرّ إىل ذلك حال" .لذلك يف املقاالت املفصّلة اليت خلَّفها أبو الرَّحيان ،يتطرّق عادةً إىل ذكر
أنواع املادّة املقصودة ،واملناطق اليت تنمو فيها ،واآلراء املختلفة حول ماهيّتها (يف احلاالت املشكوك
هبا) ،ويقدّم معلومات متنوّعة حول تلك املادّة ،وأمسائها يف عدّة لغات (←ذكر مرادفات أمسائها يف
تتمّة املقالة) .إحدى ميزات شروح البِريوينّ (تقليدًا أليب حنيفة الدينوريّ على ما يبدو ،وهو من
مصادره املهمّة ،نقل عنه أكثر من  323مرّة؛ الصيدنة ،مقدّمة كرميوف ،ص  )31استشهاده
بالشعراء العرب ،الذين ذكروا املادّة املقصودة يف أشعارهم .يقول يف تسويغ هذا االستشهاد (ص
 " :)13-17العرب من مبايهم بالبادية قوم أميّون يعوّلون يف التخليد على احلفظ والتلقّف من األلسنة
وهلذا صار الشعر دواوينهم للمعارف وتذاكريهم األيّام واألنساب وألجل هذا ربّما رجعنا يف التعرف
واالستشهاد إىل أشعارهم واستشففنا املطالب منها" .ادّعاءات البِريوينّ هذه غري صحيحة غالبًا ،أ ّولًا،
ألنّ استشهاداته مل تقتصر على شعر شعراء اجلاهليّة فقط ،ويف معظم احلاالت ،مل يساعد ذكرُ هذه
األشعار يف "استشفاف املعلومات" ،وإنّما اجلانب األقوى فيه "إظهار الفضل" يف األدب العريبّ
(مثلًا← األشعار اليت أوردها حول األُتْرج).
قلنا من قبل إنّ كتاب الصيدنة كمعظم نظرائه ،السابقني واملعاصرين له (مثلًا ،الكتاب الثاين
سخُهُ
من القانون يف الطبّ البن سينا) ،هو أساسًا التقاط من كتب اآلخرين .مع ذلك ،ال ختلو نُ َ
الناقصة (العربيّة والفارسيّة) من مالحظات أيب الرَّحيان ومشاهداته الشخصيّة ،ومقارناته من خالل
أسفاره ومكوثه يف آسيا الوسطى ،وإيران (السيّما جرجان) ،ومشايلّ اهلند وأفغانستان (احلاليّة)؛
مثلًا← اآلنُك (السُرب) ،األترُج (بالنگ) ،اإلجّاص (آلو) ،اإلمثد (سُرمه) ،أكسيوس ،أصابع
اللّصُوص ،أَجنُرَة (گزنه) ،بسيس ،بُل ،تامول ،چا (الشاي) ،اخلزامى ،الزيتون ،الكَمأة (قارچ)،
الكمّون (زيره) ،وا ِملحْلَب.
إحدى اخلدمات األخرى (غري املقصودة) اليت قدّمها البِريوينّ لتاريخ العِلم يف الصيدنة ،هي أنّ
من بني  333شخصًا ذكر أمساءهم حبسب املناسبة (بناءً على إحصاء كرميوف ،ص  -)63من
األطبّاء ،وعلماء الطبيعة ،واألدباء ،والشعراء ،وغريهم-هنالك عددٌ الفت منهم يُعرفون إىل حدٍّ ما،
فقط من خالل ما نقله عنهم أبو الرَّحيان -من العلماء اجملهولني ،مثلًا :أبو العبّاس اخلُشَّكيّ ،وأبو زيد
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األَرَّجاينّ ،وأبو معاذ اجلَوانكاينّ ،وأبو نصر اخلطيـيبّ ،وأبو سهل الرسائليّ ،وبِشر بن عبد الوهّاب
ال َفزاريّ ،وفهلمان/هبلمان ،صاحب كتاب املَشاهري ،وصاحب كتاب الياقوتة (← الصيدنة ،الترمجة
الروسيّة ،مقدّمة كرميوف" ،املؤلّفون اجملهولون" ،ص " ،133-137واملؤلّفات من دون أمساء
[املؤلِّفني]" ،ص .)113-133
لعلَّ ما ميكن أ ْن نعُدّه أكرب خصائص كتاب الصيدنة وأكرب ميزاته ،وفرة األمساء املترادفة
للموادّ الطبّيّة [الدوائيّة] ،ال سيّما أمساؤها اإليرانيّة .االهتمام بأمساء املفردات الطبّيّة يف اللّغات
"الكالسيكيّة" القدمية  -اليونانيّة ،واللّاتينيّة ،والسريانيّة ،والعربيّة-موجودٌ يف مجيع كتب الصيدلة قبل
أيب الرَّحيان وبعده ،لدى األطباء وعلماء األدوية والنباتات يف األمصار الغربيّة من العامل اإلسالميّ
والبالد القدمية "الشرق األدىن" (وفَق املصطلح املعاصر) وتطرّقوا من ثَمَّ إىل ذكر أمسائها األندلسيّة،
والرببريّة ،والعربيّة ااحملّيّة (اللّهجات) ،وما مياثلها (مثلًا  ،أبو العبّاس أمحد بن حممّد النبايتّ اإلشبيليّ،
وأبو جعفر أمحد الغافقيّ ،وابن ميمون ،وابن البيطار ،وداود األَنطاكيّ)؛ لكن جتديد أيب الرَّحيان يف
هذا احلقل ،هو ذكرُ العدد الكبري نسبيًّا ألمساء املفردات يف لغات املناطق الشرقيّة من العامل اإلسالميّ
القدمي ،وحيث تكون متعلّقة باحليّز الثقايفّ إليران القدمية ،فاألمساء "إيرانيّة" ،كما يلي (الصيدنة ،مقدّمة
كرميوف ،ص  ،32ما جمموعه أكثر من  7333اسم؛ أيضًا ←كيا وراشد مُحصّل))1 :العربيّة
(الكالسيكيّة وااحمكيّة) 1633 :اسم٪2353 ،؛  )3اإليرانيّة (الفارسيّة ،الفارسيّة ااحمكيّة ،السِجزيّة
=السيستانيّة ،والزابُليّة ،واللغات ااحملّيّة ملناطق آسيا الوسطى ،وخراسان [مبعناها اجلغرايفّ القدمي
الواسع] وأفغانستان ،مثل خوارزم والسُّغد ،وطُخارستان ،ومسرقند ،وخبارى ،وتِرمذ ،وفَرغانة،
وبُست) 1133 :اسم٪3757 ،؛ " )2الروميّة"/اليونانيّة 333 :امسًا٪1656 ،؛  )7السُريانيّة733 :
اسم٪858 ،؛  )3اهلنديّة (تتضمّن السِنديّة) 233 :امسًا٪353 ،؛  )6اللّاتينيّة 13 :امسًا ،من دون
ذكر النسبة املئويّة؛  )3التركيّة 3 :أمساء ،من دون ذكر النسبة املئويّة؛  )8أمساء جمهولة املنشأ383 :
امسًا .٪653 ،للتدليل على شغف أيب الرَّحيان البِريوينّ بتجميع األمساء املترادفة وذكرها ،نكتفي بذكر
مثال واحد" :البُطْم" (ص )116-113فقد وردت أمساء النبتة ،ومثرهتا وصمغها يف النصَّني العريبّ
والفارسيّ وَفق الشرح التايل  :الروميّة ،ستّ أشكال حمرّفة ملصطلح واحد أو اثنني؛ السُريانيّة ،شكلني
لكلمة واحدة؛ العربيّة ،لفظة واحدة (غري البُطم نفسها)؛ اهلنديّة ،لفظة واحدة؛ النيسابورِيّة والقائنيّة،
شكالن للفظة واحدة؛ لغة "أهل خراسان" ،لفظة واحدة؛ السجزيّة ،لفظة واحدة؛ لغة "أهل َمكران
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وقُزدار" ،لفظة واحدة؛ "الفارسيّة" لفظتان .مرادفات اسم حبّة البُطم :العربيّة مصطلح واحد؛
الفارسيّة ،ثالث كلمات؛ لصمغه :السريانيّة ،لفظتان؛ العربيّة ،مصطلحان؛ الفارسيّة ،أربعة ألفاظ.
الترمجة الفارسيّة لكتاب الصيدنة .مؤلِّف هذه الترمجة "بتصرّف" ،هو أبو بكر عليّ بن

عثمان الكاساينّ (من أهل كاسان ،مدينة يف والية فرغانة القدمية ،يف ما وراء النهر) ،بعد هجرته من
وطنه وإقامته يف اهلند ،ترجم النّسخة الكاملة نسبيًّا من كتاب البِريوينّ الصيدنة املوجود ،بأسلوب
خاصّ ،وأهداه إىل سلطان دهلي ،مشس الدين أبو الفتح إيلْتُتمِش (حك622-633:هـ) (على
األرجح يف العام 633هـ؛ الصيدنة  ،ط .زرياب ،املقدّمة ،الصفحة السادسة والعشرون) .توجد من
هذه الترمجة عدّة خمطوطات (استخدم أفشار وستوده مخس نسخ خطيّة لطباعته؛ اإلحاالت يف هذه
املقالة إىل هذه الطبعة من كتاب الصيدنة الفارسيّ).
الفروقات األساسيّة اليت تُالحظ بني النصَّني العريبّ والفارسيّ ،بعد مقارنتهما معًا ،على النحو
التايل (لالطّالع على تفاصيل هذه الفروقات← الصيدنة ،ط .ستوده وأفشار ،املقدّمة ،الصفحات من
الرابعة عشرة -حتّى العشرين ،وط .زرياب ،املقدّمة ،من الصفحة السابعة والعشرين -حتّى الثالثة
ضا← م.ن ،الترمجة الروسيّة،
والثالثني؛ لالطّالع على وصف شامل لكتاب الصيدنة الفارسيّ ،أي ً
مقدّمة كرميوف ،ص  )1 :)23-33أورد الكاساينّ مقدّمة البِريوينّ خمتصرةً ،بعد حذف بعض
املواضيع (مثلًا ،تبجيل اإلسالم ،اإلشادة باللّغة العربيّة ،وذمّ اللّغة الفارسيّة) )3 .حذف من املنت نفسه،
مجيع شواهد الشعر العربيّة ،كما حذف مجلًا وعددًا من املوادّ املختصرة (مثلًا ،يف فصل حرف اللّام،
حذف موادّ :لسان الكَلب ،واللَّف ،واللّؤلؤ ،ولوفقراقس ،واللّيمون) )2 .عدد كبري من املوا ّد
املوجودة يف النصّ العريبّ غري موجودة يف النصّ الفارسيّ (لالطّالع على فهرسها← الصيدنة ،ط.
زرياب ،املقدّمة ،من الصفحة التاسعة والعشرين حتّى الصفحة الواحدة والثالثني) )7 .بدلًا من ذلك،
هنالك موادّ يف النص الفارسيّ ،ال وجود هلا يف كتاب الصيدنة املوجود (مثلًا ،يف فصل الالم نفسه ،ال
مقابل للفظة الزورد يف النصّ العريبّ) ،كما أنَّ بعض املقاالت يف النص الفارسيّ أكثر تفصيلًا (مثلًا،
مقالة "چا" [=الشاي] ،يف النص الفارسيّ ،مج  ،1ص  ،163-163أكثر من ثالثة أضعاف من
تلك املوجودة يف النصّ العريبّ) )3 .يف النصّ الفارسيّ ،هنالك معلومات إضافيّة كثرية حول أمساء
املفردات (طريقة اللّفظ ،واملعاين ،واملترادفات) ،نقلها املترجم بشكل عامّ من كتاب هتذيب اللّغة أليب
منصور حممّد بن أمحد األَزهَريّ (املتوفّى سنة 233هـ) ،وأحيانًا عن أشخاص آخرين (مثلًا،
←أباغورس يف النصّ الفارسيّ ،مج  ،1ص  ،)23-26ال سيّما يف املواضع اليت أراد فيها الكاساينّ
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أن ينتقد لغةَ البِريوينّ العربيّة (مثلًا ← ،تفسريه غري الصحيح ،على العكس من رأي البِريوينّ الصحيح،
حول اشتقاق أو منشأ لفظة صيدناينّ ،الذي نقله من مصادر أخرى ،مج  ،1ص  )6 .)33-37نُسخُ
كتاب الصيدنة الفارسيّ (باستثناء تلك اليت اعتمد عليها ستوده وأفشار) خمتلطة مبؤلَّف آخر ،امسه
"خواصّ األدوية املفردة من كتاب الصيدنة"" ،ترمجة" [كذا] القاضي جالل الكاساينّ ،املؤلِّف اجملهول
الذي أراد هبذا أن يعوّض هذا اخللل .فأضاف ناسخٌ أو نُسّاخٌ ،ربّما بسبب النسب املشترك للمؤلِّفَني،
خطًأ  ،مواضيعَ "القاضي جالل الكاساينّ" حول قوى املفردات وخواصّها وأبداهلا ،إىل نصّ أيب بكر
الكاساينّ يف آخر وصف املوا ّد ذات الصلة .يف النصّ املطبوع لكتاب الصيدنة الفارسيّ وردت يف اجمللّد
الثاين من الكتاب مواضيع "القاضي جالل الكاساينّ" منفصلةً.
توضّح املقارنة بني كتاب الصيدنة الفارسيّ ،وتكملة "القاضي جالل الكاساينّ"عدّة مواضيع:
 )1أنّ القاضي جالل كان يف حوزته ترمجة أيب بكر الكاساينّ الفارسيّة ،وليس نصًّا عربيًّا آخر من
كتاب الصيدنة للبريوينّ ،ألنّه يف الكثري من احلاالت ،نقل ترمجة أيب بكر الكاساينّ حبذافريها أو خمتصرةً
(مثلًا← تبيانج ،مج  ،1ص  ،233يف ترمجة الكاساينّ ورتبيانج يف تكملة القاضي جالل ،مج  ،3ص
 ) 3 .)863مل يذكر القاضي جالل ،على العكس ممّا ادّعاه ،خواصَّ محيع املفردات (مثلًا← األرقام
 2و 7و 13و .)33وهو حييل يف ذِكر خواصّ املفردات بشكل عامّ إىل كتاب الصيدنة الفارسيّ أليب
بكر الكاساينّ ،وأحيانًا إىل مصادر أخرى.
بعد هذه اإليضاحات ،اليت اقتضت الضرورة أن تكون خمتصرةً ،صار باإلمكان ربّما تقومي
بعض أحكام املعاصرين املغالني حول قيمة كتاب الصيدنة للبريوينّ ومكانته .فاحلكيم حممّد سعيد
(املقتول يف العام 1338م1718/هـ) عدَّ البِريوينّ "أبا صناعة األدوية يف القرون الوسطى اإلسالميّة"
(ص  ،)23ومبتكرَ "طريقة تصنيف النباتات قبل سبعة قرون من لينّه[ 1عالِم النباتات السويديّ الذائع
الصيت1338-1333 ،م1131-1118/هـ]" (!) (ص  .)22يعتقد كرميوف (الصيدنة ،الترمجة
الروسيّة ،املقدّمة ،ص  ،)71أنّ "[هذا املؤلَّف] أنفس آثار الشرق التارخييّة يف الصيدنة يف القرون
الوسطى ،فهو يقدّم أكمل تصوّر حول األدوية املعروفة يف ذلك الوقت ،ويوضّح بعض املسائل النظريّة
هلذا الفرع [العلميّ]".
طبعات كتاب الصيدنة )1 .طبعة غري منقّحة للنصّ العريبّ (مع ترمجة وتوضيحات

باإلجنليزيّة) ،أجنزها حممّد سعيد ورانا إحسان اإللٰهيّ ،كراتشي 1332م1233/هـ (حول عيوهبا←
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الصيدنة ،ط .زرياب ،املقدّمة ،الصفحات الثانية والعشرون ،والثالثة والعشرون ،واخلامسة والثالثون)؛
 )3الطبعة املنقّحة لـ ع .زرياب (طهران 1331م1711/هـ) ،أجنزها متجنّبًا عيوب طبعة
كراتشي ،مستفيدًا من ترمجة كرميوف بالروسيّة وتوضيحاته (1332م1233/هـ)؛  )2مقدّمة
الصيدنة (مع مقدّمة وتوضيحات باألملانيّة) ،أجنزها م .مايرهوف ،برلني 1323م1233/هـ؛ )7
طبعة منقّحة جزئيًّا لترمجة -حترير كتاب الصيدنة الفارسيّ للكاساينّ ،أجنزها م .ستوده و أ .أفشار،
طهران 1331م1711/هـ.
ترمجات كتاب الصيدنة )1 .الترمجة األملانيّة ملقدّمة أيب الرَّحيان البِريوينّ ،أجنزها مايرهوف
(مع مقدّمة وتوضيحات تتميّز بالتبصّر ،باللّغة األملانيّة) ،مذكورة أعاله؛  )3الترمجة اإلجنليزيّة املغلوطة
وغري الصحيحة احممّد سعيد ،املذكورة أعاله؛  )2الترمجة الروسيّة الدقيقة جدًّا لكرميوف مع مقدمة
مفصّلة وتوضيحات قيّمة جدًّا (طشقند 1332م1233/هـ) ،مذكورة أعاله؛  )7ميكننا حتمًا هنا
أن نذكر الترمجة -التحرير -االقتباس الفارسيّ للكاساينّ (املذكورة أعاله).
يف النهاية ،جيدر بنا القول ،أنّه يف الوقت الذي تُرجم فيه يف "القرون الوسطى"كتابُ مواط ِن
أيب الرَّحيان [ابن الوالية نفسها] ومعاصرِه ،أي القانون البن سينا ،قد تُرجم باللّاتنية (طبعة البندقيّة
[إيطاليا]1377 ،م) ،وظلّ يُدرَّس حتّى آواخر القرن السادس عشر امليالديّ يف بعض اجلامعات
األوروبيّة ،بقي كتاب الصيدنة للبريوينّ (كبقيّة آثاره) جمهولًا يف أوروبا ويف بلدان املغرب من العامل
اإلسالميّ ،ليس يف "القرون الوسطى" فقط ،وإنّما يف القرون اللّاحقة (مثلًا ،ابن البيطار [املتوفّى سنة
676هـ] ،الذي نقل حواىل ثالمثائة مرّة معلومات من كتاب ابن سينا ،مل يُشر ولو مرّة واحدة إىل
أيب الرَّحيان).
املصادر واملراجع :ابن أيب أُصيبعة ،عيون األنباء يف طبقات األطبّاء ،ط .امرؤ القيس بن
الطحّان ،القاهرة 1333هـ1883/م؛ أبو الرَّحيان البِريوينّ ،كتاب الصيدنة ،الطبعة والترمجة
اإلجنليزيّة احممّد سعيد ورانا إحسان إلٰهي ،كراتشي 1332م1233/هـ؛ نفسه ،كتاب الصيدنة يف
الطبّ ،ط .عبّاس زرياب ،طهران 1233ش [1331م]؛ نفسه ،الصيدنة ،الترمجة الفارسيّة يف العقد
الثالث من القرن الثامن اهلجريّ ،أليب بكر بن عليّ بن عثمان الكاساينّ ،ط .منوتشهر ستوده وإيرج
أفشار ،طهران 1238ش [1333م]؛ حممّد بن زكريّا الرازيّ ،كتاب احلاوي يف الطبّ ،حيدر آباد
الدَّ َكن 1233-1237هـ1331-1333/م؛ صادق كيا وحممّد تقي راشد حمصِّل ،واژه هاى
گويشى ايراىن در نوشتههاى بريوىن [األلفاظ باللّهجات اإليرانيّة يف مؤلّفات البِريوينّ] طهران
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1232ش [1337م]؛ حممّد سعيد" ،أبو عِلم صنعة األدوية يف القرون الوسطى اإلسالميّة" ،بيام
يونسكو [رسالة األونيسكو] ،السنة  ،3العدد ( 33تري 1232ش [متّوز-يوليو 1337م])؛
أجنيب...................
/هوشنغ أعلم/
 )5علم املعادن.
مجعَ البِريوينّ معلوماته املتعلّقة بعلم املعادن بشكل عامّ يف الكتاب اخلاصّ ،أي اجلماهر يف
اجلواهر ،الذي ألّفه يف عصر الدولة اآليلة إىل االهنيار حلفيد السلطان حممود الغزنويّ ،السلطان أيب
الفتح مودود بن مسعود (771-723هـ) ،ل َد ْرجِه يف مكتبته .العنوان األشهر هلذا الكتاب ،الذي

استُخدم أيضًا يف طبعته األوىل (تنقيح العامل األملاينّ ،فريتس كرنكو ،1حيدر آباد الدَّكَن،
1233هـ1326/م)( ،كتاب) اجلماهر يف معرفةِ اجلواهر ،لكنّ يوسف اهلادي يف طبعته
1333م1713/هـ ( ،مجيع اإلحاالت يف هذه املقالة إىل هذه الطبعة) ،يرى استنادًا إىل كشف
الظنون حلاجي خليفة ،وغريه من املصادر (ص  ،)36أنّ عنوان الكتاب الصحيح هو اجلماهر يف
اجلواهر (حول النسخ اخلطّيّة هلذا الكتاب ،اليت استخدم املنقّحان املذكوران ثالثةً منها← مقدّمة
اهلادي ،ص 33-36؛ لالطّالع على النسخ والتوضيحات األخرى ← أذكائي ،ص .)63-68
حمتويات اجلماهر .هذا املؤلَّف يتضمّن قسمَني غري متجانسَني إىل حدّ ما .األوّل مقدّمة (ص
 )131-33تتضمّن مخس عشرة "تَروحية" (هنا ،مبعىن "التأمّل" تقريبًا) ،والثاين هو املنت األصليّ (ص
 ) 726-132حول "اجلواهر" .يف هذه "التراويح" (مجع تروحية) ،طرح البِريوينّ من صُلب عقائده
الدينيّة ،موضوعَ القيمة "الوضعيّة" (=غري الذاتيّة) للمعدنَني الثمينَني ،الذهب والفضّه ،اللذين أصبحت
مسكوكاهتما حبسب املشيئة اإلهليّة ،كما يَعتقد ،األساس واملعيار لتعيني أمثان البضائع واخلدمات،
وأيضًا وسيلة املعامالت التجاريّة يف اجملتمعات البشريّة ،وجعل هذا املوضوع ذريعةً ليتطرّق ،مثل أ ّ
ي
عالِ م ديينّ ،ومعلّم أخالق ،وعامل اجتماع ،ومُصلح اجتماعيّ ،وعامل اقتصاد وغريهم إىل ذمّ املفاسد،
كاحلرص على مجع املال والذهب والفضّة ،والبُخل وطلب امللذّات اجلسديّة ،والظلم ،وإىل اإلشادة
بالفضائل كالعَطاء ،واإلنفاق ،والعدل ،واملروءة ،والشهامة ،وااللتزام بأحكام الدين والدولة ،وطهارة
اجلسد والثياب ،مستندًا يف تأكيد نظريّاته يف معظم األحيان على اآليات القرآنيّة ،والشعراء العرب،
مستشهدًا بأمثلة من األحداث التارخييّة ،وأحيانًا األسطوريّة .على الرَّغم من أنّ أحد أفاضل عصرنا،
1

-Fritz Krenkow
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ين اآلنفة الذكر (احلَمارنَة1382 ،1م1732/هـ ،ص  3وما
قد غاىل كثريًا يف تقدير مقدّمة البِريو ّ
بعدها) ،وعدّها "سَلَف مقدّمة ابن خلدون املشهورة [على تارخيه ،كتاب العِبَر]" (نفسه،
1713هـ1333/م ،ص  ،)373-371ال جمال من حيث أسلوب التحقيق التارخييّ ،والعمق
وسعة التفكري يف فلسفة تاريخ احلضارة ،ويف علم االجتماع ،ملقارنة أيب الرَّحيان بابن خلدون
(لالطّالع على خالصة منظّمة ملواضيع "التراويح" املشوّشة← قَنوايت ،2ص .)771-723
القسم الثاين يف وصف "اجلواهر" (مجع جوهر ،معرّب لفظة گوهر الفارسيّة) .وفق مصطلح
أيب الرَّحيان ،اجلوهر هنا ليس مبعناه األصليّ يف الفارسيّة "اللّؤلؤ" ،وإنّما مبعناه اللّاحق يف اللّغة العربيّة
"اجلوهر من األحجار كلّ ما يُستخرج منه شيء يُنتفع به ( معلوف ،مادّة اجلوهر؛ بتعبري أصحّ،
"أيّ معدن ،أو شبه معدن مفيد") ،ومل تُستخدم لفظة اجلواهر مبعناها احلايلّ يف اللّغتَني العربيّة
والفارسيّة (=األحجار الكرمية) .وعلى هذا النحو" ،اجلواهر" يف هذا الكتاب تشمل األحجار الكرمية
(مثلًا األملاس ،والفريوج) ،واملعادن (مبعناها املعاصر ،مثلًا احلديد ،والزئبق) ،وبعض اخلالئط (مثلًا
الربونز) ،والتحجّرات اآلليّة وغري اآلليّة (كالكهرباء والكهرمان ،وخرز احليّات ،واللؤلؤ) ،وفق الشرح
التايل( :تصنيف املوادّ وتراتبيّة ذكرها وَفق ترتيب أيب الرَّحيان؛ إمالء املوادّ وفق طبعة اهلادي))1 :
"اجلواهر" :الياقوت ،اللعل [العقيق األمحر] ،البذخشي ،البيجاذي ،األملاس ،السُنباذج ،واللّؤلؤ،
والزمرّد ،والفريوزَج ،والعقيق ،واجلَزْع ،والبلّور ،والبُسَّذ ،واجلمست ،واللّازورد ،والدَهْنَج ،والَيشْم،
والبا ْذزَهر ،و َحجَر التَّيس ،واملومياء ،وخرز احليّات ،واخلتو ،والكهرباء ،واملغناطيس ،واخلماهن
والكوك ،والشاذَنَج ،وحجر احللق ،واحلجر اجلالب للمطر ،والزُجاج ،وامليناء ،والقِصاع الصينيّة
واألذرك؛ " )3الفلزات" :الزِئبق ،والذهب ،والفِضَّة ،والنُحاس ،واحلديد ،والرَّصاص ،واألُسْرُب،
واخلارَصيين؛ " )2املعموالت واملمزوجات بالصَّنعَة" (= اخلالئط) :الشَّبَه [الشّبَهان] ،االسفيذروي،
البتروي ،الطاليقون ،يف اخلامتة نقل البِريوينّ فصلًا من كتاب اإلكليل للهمداينّ حول معادن اليَمَن.
يتضمّن شرح كلّ مادّة من املوادّ املعلومات التالية :املاهيّة ،واخلصائص (من ذلك" ،كثافة األجسام"3
لتسعة أنواع من اجلواهر ،وتسعة أنواع من املعادن)،األنواع ،واملصادر (اجلغرافيّة) ،واألمساء (بعدّة
لغات-الفارسيّة واهلنديّة و اليونانيّة والسريانيّة ،وغريها) ،واالستخدام ،وأمثان األنواع ،وحكايات حول

1

-Sami Kh. Hamarneh
-G. C. Anawati
3
-specific gravity
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تلك املادّة .يورد البِريوينّ غالبًا شواهد من الشعر العريبّ للتوضيح ،أو لتأكيد معلومة ،وأحيانًا جملرّد
إظهار تبحرّه يف الشعر العريبّ.
تاريخ علم املعادن يف املرحلة اإلسالميّة ،مصادر أيب الرَّحيان.
ادّعى البِريوينّ ،أنْ ليس يف متناوله سوى مؤلَّفني يف هذا الفنّ )1 :كتاب اجلواهر واألشباه،
ليعقوب بن إسحٰق الكِنْديّ (املتوفّى حواىل سنة 333هـ) ،الذي هو يف اعتقاده من ("ِافتَرَع...
عُ ْذرَتَه وطهّر ذُروَتَهُ"؛ ص )132؛  ) 3مقالة فارسيّة لنصر بن يعقوب الدينوريّ (معاصر آل بويه يف

النصف األوّل من القرن الرابع اهلجريّ؛ ← بروكلمان ،1مج  ،1ص < ،383الذيل> ،مج  ،1ص
 ،)722الذي يقول عنه البِريوينّ (م.ن ،ص.ن) "وهو تابع للكنديّ يف أكثر [املوضوعات]" .يقول
املؤلفَني ،ويضيف إليهما مسموعاته (ص
البِريوينّ إنّه بذل جهده كي ال يغفل شيئًا من حمتويات هذين َّ
 .)137-132باإلضافة إىل املسموعات ضَمّن البِريوينّ كتابَ اجلماهر جتاربه ومشاهداته اخلاصّة
(مثلًا ← مبحث الزُّمرّد ،ص  363وما بعدها).
حول مراجع البِريوينّ ،جيدر بنا القول ،أنّه على العكس ممّا ادّعاه ،مل يكن الكِنْديّ أوّل من
"افتَرَعَ" فنّ علم املعادن! وإنّما أبو زكريّا يوحنّا/حيىي بن ماسويه (املتوفّى سنة 372هـ) ،الذي كان
معاصرًا للكنديّ ،وتربطه عالقة به ،صاحب كتاب اجلواهر وصفاهتا ،الذي استمدّ منه الكِنْديّ معظم
معلوماته عن اجلواهر ،ذاكرًا تلك املعلومات باللّفظ أو باملعىن ،من دون أن يذكر مرجعه (← ابن
ماسويه ،مقدّمة رؤوف ،ص  .)12وهكذا يكون ابن ماسويه* ،بصورة غري مباشرة ،أحد مراجع أيب
الرَّحيان األساسيّني .مبا أنّ ابنَ الندمي (ص  )233ذكر رسالتَني للكنديّ يف علم املعادن :رسالة يف
أنواع اجلواهر الثمينة وغريها ،ورسالة يف أنواع احلجارة ،واالثنان كما يبدو مفقودان ،من غري
املعروف أيّ واحدٍ من الكتابني هو الذي يقصده الكنديّ.
اذا استثنينا األثرَين املذكورَين البن ماسويه و"إمام اجملتهدين (=الكِنْدي ،كما وصفه
البِريوينّ ) ،كانت هنالك أيضًا مؤلّفات أخرى مستقلّة بالعربيّة حول املعادن ،ومباحث كذلك ضمن
مؤلّفات أمشل .من املؤلّفات املستقلّة عدا الكتب الثالثة جلابر بن حيّان (املتوفّى سنة 333هـ) ،جيب
أن نذكر بشكل خاصّ كتاب األحجار املنسوب إىل أرسطو ،ترمجه بالعربيّة لوقا بن إسرافيون (كذا؛
القرن الرابع اهلجريّ؟ نقّحة وترمجه باألملانيّة يوليوس روسكا ،)2ويتضمّن وصف سبعني مادّة معدنيّة
1

-C. Brokelmann
-Julius Ruska
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وشبه معدنيّة .أهمّ املؤلّفات غري املستقلّة الكتاب املشهور للحكيم اليوناينّ الذائع الصيت
ديسقوريدُس*( 1القرن األوّل امليالديّ) ،املعرّف خطأً باسم كتاب احلشائش (العنوان األصحّ :كتاب

يف األدوية املفردة ،)2الذي أشاد به البِريوينّ يف كتابه اآلخر ،الصيدنة (← قسم علم األدوية يف هذه
املقالة) ،ونقل منه كثريًا .يتضمّن كتاب ديسقوريدس أيضًا وصف مائة نوع وشبه نوع تقريبًا .املؤلَّف
اآلخر الشديد األمهّيّة ،الذي يُبيّن أنّ ادّعاء أيب الرَّحيان حول تقدّم الكنديّ باطلٌ وجهلٌ (أو جتاهل)
منه ملصادر علم اجلواهر قبله ،هو كتاب "( Ratnaparīkṣaتقومي اجلواهر") ،املؤلَّف بلغة اهلندوس
القدّمية (السنسكريتّيّة) قبل القرن السادس امليالديّ كدليل تقينّ للجوهريّني اهلنود (حول هذا الكتاب،
ورحابة حمتوياته ودقّتها العجيبة ،وبعض النِقاط األخرى ،منها "املعيار "3و"اجلواهر التسع" ،اليت تذكّر
"جبواهر" أيب الرَّحيان التسع← ،م .كني وم .جنكيز ،4نقلًا عن ل .فينو1836[ 5م1212/هـ]،
مقالة "اجلوهر" يف د .اإلسالميّة ،الطبعة الثانية ،التكملة  ،6-3ص  .)338كانت اهلند (أي اهلند
والباكستان احلاليَّتان) منذ أقدم العصور مصدر األحجار الكرمية ،وكان يُستخرج منها ومن املناطق
القريبة (سَرَنديب/سيالن" ،اهلند الصينيّة" وجبال بَدَخشان) أعداد مذهلةٌ من األحجار الكرمية،
وكانت اهلند متثّل سوقًا للجواهر ،حتّى تلك اجلواهر املستخرجة من البالد البعيدة (مثلًا ،ياقوت
بورما ،وزمرّد مصر) .من ناحية أخرى ،حنن نعلم أنّ أبا الرَّحيان قد تعلّم السنسكريتيّة ،ال سيَّما يف
مرحلة ارتباطه حبكومة السلطان حممود (من حواىل العام 738هـ وحتّى وفاة حممود) ،الفاتح الناهِب
لذهب وجواهر املعابد اهلندوسيّة ،تعلّمها إىل حدٍّ مكّنه "أنْ يُترجم الكتب من السنسكريتيّة بالعربيّة،
وبالعكس" (مشسي ،6ص  ،)331وأصبح مطّلعًا على الثقافة اهلنديّة ،واستطاع أن يكتب حول اهلند
إحدى روائعه" ،حتقيق ماللهند" .لذلك فإنّ عدم اطّالعه (الظاهريّ) على كتاب ،Ratnaparīṣka
أمرٌ مستغرب.
استشهد البِريوينّ أيضًا بكتب جمهولة املؤلِّف ،وبعلماء عديدين آخرين ،ال سيّما محزة بن
احلسن اإلصفهاينّ ( 263-383هـ) ،الذي نقل عنه أبو الرَّحيان مرّات عدّة ،ما يتعلّق بأمساء املعادن،
وأكثر من مرّة ما يتعلّق مباهيّتها ،ممّا يعين ربّما أنّ محزة كان لديه كتابٌ مستقلٌ حول اجلواهر ،مل يرِد
امسُه يف املراجع (يشري البِريوينّ مرّة واحدة ،ص  ،233كما يبدو ،إىل مثل هذا الكتاب) .من
1
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الريّ ،كانا على ما يبدو عالِ َميْ اجلواهر يف بالط
معاصري البِريوينّ ،حسن وحسني ،أخوان من أهل َّ
السلطان حممود والسلطان مسعود الغزنويَّني ،وخبريَين بأنواعها وأخبارها .ذكرمها البِريوينّ مرّات عدّة
باسم "األخَوان الرَّازيّان" ،واستشهد بآرائهما (مثلًا يف الصفحة 233 ،178 ،123؛ حول مراجع
البِريوينّ الفرعيّة ،من الدرجة الثانية← حممّد حيىي هامشي1323 1م1232/هـ؛ أبو الرَّحيان البِريوينّ،
مقدّمة اهلادي ،ص .)36-13
جتديد البِريوينّ وميزة مؤَلَّفه .للجماهر منزلةٌ رفيعة ال تُداىن يف أدبيّات علم املعادن يف املرحلة
اإلسالميّة ،لعدّة أسباب ذلك ألنّه األكثر تفصيلًا ودقّة وفائدةً علميَّة من مجيع كتب املعادن السابقة
واللّاحقة باللّغة العربيّة (من بني الكتب السابقة له ،قارِْنه برسالة ابن ماسويه القصرية املوجودة ،ومن
بني الكتب املتأخّرة ،قارِْنه مبؤلَّف أمحد بن يوسف التِيفاشيّ* [املتوفّى سنة 631هـ] ،أزهار األفكار
يف جواهر األحجار) ،السبب اآلخر ،هو أنّ اجلماهر على العكس من املؤلّفات األخرى ،ليسَ كتابًا
مقتصرًا على علم املعادن ،وليس "جافًّا" ،بل إنّ البِريوينّ جلأ ،حبسب ما تقتضيه املناسبة ،يف أثناء حبثه
حول أمساء املعادن ،إىل إيراد حكايات عنها (ناقدًا صحّتها أو سقمها يف معظم األحيان)؛ ولتبحّره يف
اللّغة العربيّة وآداهبا ،يكتب معلوماته بأسلوب أديبّ مرصَّع ،إنّما صعب الفهم أحيانًا .إذا حَسَبْنا
املضامني "الفلسفيّة" واألخالقيّة الواردة يف مقدّمة الكتاب ملصلحة اجلماهر ،فإنّها تزيد من جاذبيّته
وفائدته .السبب الثالث ،أنّ األهمّ من كلّ شيء علميًّا ،استخدام البِريوينّ "قانون أرمخيدس" (املتوفّى
سنة  313ق.م) ،وحتديده للمرّة األوىل يف املرحلة اإلسالميّة "كثافة األجسام" لثمانية عشر معدنًا
وحجرًا كرميًا وغريها.
مل يأتِ البِريوينّ يف كتاب اجلماهر على ذكر الوسائل واألدوات اليت استخدمها يف
اهليدروستاتيكا[ 2علم توازن املوائع وضغطها] ،وإنّما يف رسالة مستقلّة ،هي مقالة يف النِسَب اليت بني
الفلزات واجلواهر يف احلجم (املذكورة يف فهرس آثاره الذي دوّنه يف العام 733هـ؛ حول النسخة
اخلطّيّة هلذه املقالة ،وحتقيقات العلماء األوروبيّني ،ال سيّما أ .فيدِمان حول حمتواها ← قرباين ،ص
 .)31نقل أبو الفتح عبد الرمحٰن اخلازينّ* (املتوفّى سنة 333هـ) يف كتاب ميزان احلكمة ،ومن
بعده َسعْد الدين التفتازاينّ* (املتوفّى سنة 331هـ) يف كتاب شرح املقاصد ،شرح أدوات البِريوينّ،
وأسلوبه يف املقالة املذكورة (← أبو الرَّحيان البِريوينّ ،الترمجة اإلجنليزيّة ،مقدّمة بَلوتش .)XVI،3بناءً

1

-M. J. Haschmi
-hydrostatic
3
-N. A. Baloch
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على هذه املنقوالت ،كان البِريوينّ يستخدم للقياس وحلساب األوزان واألحجام النسبيّة ،وأيضًا "كثافة
األجسام" للمعادن وغريها ،الذهبَ بصف ته "القُطْب" (=املعيار) للمعادن الثقيلة ،و"الياقوت الغُباريّ"
لألحجار الكرمية وأشباهها .أمّا أدوات القياس اليت كان قد صمَّمها ،فتتضمّن "إبْريقًا" له "ميزاب"
(هنا= أنبوب منحنٍ يش به أنبوب بعض األباريق) ،وميزان توضع إحدى كفّتيه بالضبط حتت "رأس"
امليزان .كان ميأل اإلبريقَ ماءً ،ويضع مائة مثقال من املعدن أو احلجر أو أيّ مادّة أخرى يبقي قياسها
يف إناء معلّق ،ويقيس وزن أو حجم املاء الذي فاضَ وانصبّ من ميزاب اإلبريق يف كفّة امليزان،
وهكذا حيدّد "كثافة األجسام" (يف املصطلح املعاصر :نسبة كثافة مادّة ما إىل نسبة كثافة مُعادِهلا من
حجم املاء) .أدرك البِريوينّ جيّدًا أنّ دقّة القياس هلا ارتباط بعدّة عوامل أخرى غري شكل اآلنية وصبّها:
التصفية الكاملة للمادّة املقصود قياسها ،ونقاء املاء املعتَمد عليه يف قياس املاء ،وحرارة املاء اليت تؤثّر يف
كثافتها .لذلك كان البِريوينّ من أجل جتاربه اهليدروستاتيكيّة يُحضر دائمًا املاء من نقطة معيّنة من هنر
جيحون ،بالقرب من اجلُرجانيّة (عاصمة منطقة خوارزم) ،وذلك أيضًا يف أوائل اخلريف .أجنز البِريوينّ
معظم هذه التجارب يف مرحلة إقامته يف اجلُرجانيّة ،بني العامَني  233و733هـ تقريبًا ،أي قبل أن
جيربه السلطان يف العام 738هـ على االنتقال إىل غزنة (أي يف السنوات اليت سبقت تدوينه لكتاب
اجلماهر يف أواخر حياته) ،وتابع جتاربه بعد ذلك ودقّق فيها يف أثناء إقامته يف غزنة من العام 738
حتّى العام 733هـ ،مستفيدًا من قدرته على الوصول إىل جموهرات خزانة السلطان حممود،
مستخدمًا مياه هنر غزنة .روى بلوتش (م.ن ،ص  ،XIXنقلًا عن سعد الدين التفتازاينّ) ،أنَّ "أبا
الرَّحيان البِريوينّ وتالميذه كانوا قد أعدّوا جدولًا معياريًّا ،لكمّيّة املاء ،اليت كانت تصبّ من اإلبريق
[املذكور] حني كان يوضع ( )1يف اآلنية مائة مثقال ذهب ،وفضّة أو أي معدن آخر ؛  )3كانوا
يضعون تسعة معادن خمتلفة يكون حجمها معادلًا ملائة مثقال ذهبًا؛ و( )2يضعون فيها جواهر حجمها
معادل ملائة مثقال من الياقوت الغُباريّ .ومن مثَّ كانوا يقِيسون تفاوت أوزان احلجم املعادل ملائة مثقال
يف خارج املاء ويف داخله" (لالطّالع على شرح هذه املسائل ←رواية اخلازينّ والتفتازاينّ ،ولالطّالع
على التفاصيل األخرى←بلوتش ،م.ن ،ص .)XXI-XI
كانت جتارب البِريوينّ دقيقةً إىل درجة أنّ نتائجها أي "كثافة األجسام" للموادّ املقصودة،
قريبة جدًّا من األرقام اليت توصّل إليها العلماء الغربيّون بالطرق واحلسابات اجلديدة .على سبيل املثال
2
نذكر هنا "الثقل النوعيّ" خلمس موادّ بناءً على حساب أيب الرَّحيان ،وكلمان-موله 1وبلتون
1

-J. J. Clément-Mullet
-H. C. Bolton
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(لالطّالع على هذه املوادّ واملوادّ األخرى← جدول كلمان-موله ،ص  ،233واجلدول املقارن
للبِريوينّ وكلمان-موله وبلتون ،يف بلوتش ،م.ن ،ص XIX؛ أيضًا← قرباين ،ص :)32-33
البِريوينّ

كلمان-موله (1838م)

بلتون (1836م)

الذهب

13533

13536

13523

الزئبق

12538

12533

125368

احلديد

3537

3533

3533

اللؤلؤ

3563

3533

3533

الكهرباء

3532

1538

؟

ملباحث البريوينّ الفيزيائيّة هذه ،فضلًا عن تلبية حبّ االستطالع لديه ،دافعٌ عمليٌّ أيضًا
ملصلحة أصحاب اجلواهر والذهب وال ِفضّة (بشكل أساسيّ ،احلكّام واملتنفّذين يف ذلك العصر) .كان
البريوينّ يريد (أو طلبوا إليه) ،أنْ يُطلعهم من خالل التجارب والتحقيقات الدقيقة ،على نوعيّة اجلواهر
والذهب والفضّة اليت استولوا عليها أو اليت أُهديت هلم ،وأن يبيّن هلم حِيَل املزوّرين الشائعة.
يف اجلماهر ،قدّم البريوينّ آراء أيضًا حول منشأ املعادن وأشباهها ،وكيفيّة تكوّهنا التدرجييّ،
وبعض املواضيع "العلميّة" األخرى (مثلًا ،يف األصل ،البلّور ،ماءٌ جارٍ قد حتجرّ؛ ص ،)233 ،336
مستمدّة بشكل أساسيّ من عقائد اليونانيّني القدماء (أرسطو وغريه) ،ومرفوضة علميًّا اليوم .ربّما
تكون مسامهته اللّافتة يف معرفة كيفيّة تكوّن "اجلواهر" ،اإلشارة إىل كيفيّة تكوّن اللّؤلؤ ،الذي كان
الرأي املهيمن قبله ،أنّ صدفة اللّؤلؤ ترتفع أحيانًا من قعر البحر وتطفو على سطح املياه ،وتبتلع قطرات
املطر ،ومن مثّ تعود إىل مكاهنا يف قعر البحر ،فيتحوّل بعض هذه القطرات يف جوفها إىل حبّات لؤلؤ؛
لكنّ البريوينّ ،بعد أن وصف الصدفة املكوّنة حلبّة اللّؤلؤ ،يذكر نقلًا عن قائل جمهول إنّ "اللّؤلؤ يف قعر
البحر...يتولّد ["من ذاته"] ال من ال َقطر [املطر]  ،كما قيل" (ص  .)322عدّ بعض العلماء اجلدد أبا
الرَّحيان رائد تشارلز داروين1883-1833( 1م1333-1332/هـ) ،يف شرح نظريّة "تطوّر"2
1

-Charles Darwin
-evolution
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األحياء (مثلًا ،النوشرويّ ،1ص  ،387القَ ْدريّ [القادريّ؟] ،ص  ،)388ومستندُهم مجل ٌة للبريو ّ
ين
يف اجلماهر (ص ..." ،)137صعد إىل اإلنسانيّة من أنواعها حتّى ارتقى من الكلبيّة إىل الدببيّة مث
القرديّة إىل ان يأنس" .هذا االسّتنتاج ناجمٌ من خطأ يف فهم العبارة فهمًا صحيحًا؛ فهو قد أورد
اجلملة املذكورة لتوضيح مُراد العلماء الطبيعيّني القائلني "إنّه بالغ أقصى رتبة الكمال باإلضافة إىل ما
دُونه من احليوان" ،ووصفها بأنّها غري صحيحة مؤكّدًا أنّ علماء الطبيعة ال يرون مثل هذا الرأي .يف
احلقيقة ،كان البريوينّ ملتزمًا بالتعاليم التقليديّة حول خلق األنواع (للبحث حول نظريّة "داروينيّة"2

أيب الرحيان املفترضة← ويلزينسكي1333 ،3م1238/هـ؛ فالطوري ،ص .)333-311

املصادر واملراجع :ابن ماسويه ،كتاب اجلواهر وصفاهتا ،ط .عماد عبد السالم رؤوف،

القاهرة 1336م؛ ابن الندمي ،كتاب الفهرست ،ط .رضا جتدّد ،طهران 1233ش [1331م]؛ أبو
الرَّحيان البِريوينّ ،اجلماهر يف اجلواهر ،ط .يوسف اهلادي ،طهران 1237ش [1333م]؛ برويز
أذكائي ،كارنامهٔ بريوىن ،كتابشناسى وفهرست آثار [أعمال البريوينّ ،بيبليوغرافيا آثاره وفهرسها]،
طهران 1233ش [1332م]؛ أمحد بن يوسف التيفاشيّ ،كتاب أزهار األفكار يف جواهر األحجار،
ط .حممّد يوسف حسن وحممود بسيوين اخلفاجيّ ،القاهرة 1333م1233/هـ؛ سامي خلف
احلمارنة" ،مقدّمة كتاب اجلماهر يف معرفة اجلواهر للبريوينّ" ،جملّة تاريخ العلوم العربيّة ،مج ،3
العددان  1و1382( 3م1732/هـ)؛ عبد اجلواد الفالطوريّ" ،فكر البريوينّ الفلسفيّ على أساس
قاعدة التطوّر التدرجييّ" ،يف يادنامه بريوىن ،ألف :جمموعهٔ سخنرانيهاى فارسى [كتاب ختليد
البريوينّ ،أ :جمموعة اخلطب الفارسيّة ،طهران 1232ش [1337م]؛ أبو القاسم قرباين ،بريوىن نامه:
حتقيق در آثار رياضى استاد ابو الرحيان بريوىن [كتاب البريوينّ ،حبث يف آثار العلّامة أيب الرَّحيان
البِريوينّ الرياضيّة] ،طهران [؟1232ش [1337م]؛ لويس معلوف ،املنجد يف اللّغة واألعالم ،بريوت
1336م1716/هـ ،ط .أوفست قمّ 1236ش [1333م]؛
أجنيب................كتاب اجلماهر يف معرفة اجلواهر........................
/هوشنغ أعلم/
 )6اجلغرافيا

1

-Abdu Rauf Nowshervi
-Darwinism
3
-Y. Z. Wilczynski
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جغرافيًّا البريوينّ مكمّل تصوّرات العلماء اليونانيّني وآرائهم وأساليبهم ،من أمثال مارينوس
الصوريّ( ،1اشتهر من 123-33م) ،وتيون اإلسكندراينّ (القرن الرابع امليالديّ) ،وال سيّما
بطلميوس* (املتوفّى بعد العام 161م) ،وعلى حنو غري مباشر ،العلماء اليونانيّني اآلخرين (مثلًا،
أبَ ْرخُس[ 2القرن الثاين قبل امليالد] ،وأراتوستنس[ 3القرن الثالث قبل امليالد] ،الذين أشار إليهم
جسطي وغريمها (حول تأثري احلكماء اليونانيّني على جغرافية
ـِ
بطلميوس يف كتابَياجلغرافيا 4وامل َ
البريوينّ←إيرانيكا املادّة نفسها).
توجد حتقيقات البريوينّ ومباحثه ومالحظاته اجلغرافيّة يف كتاب مستقلّ يف اجلغرافيا الرياضيّة
(حتديد هنايات األماكن) ،وحبسب املناسبة ،يف بعض مؤلّفاته األخرى ،مثلًا ،القانون املسعوديّ،
والتفهيم َألوائلِ صناعةِ التنجيم ،وكالمها يف علم الفلك واهليئة ،أو يف رسالته تسطيح الصُّوَر وتبطيح
الكُوَر ،حول تسطيح الكرة األرضيّة (حول رسائله الثماين عشرة املفقودة يف املسائل اجلغرافيّة ،وقضايا
املساحة واجليوديسيا[ 5فرع من الرياضيّات التطبيقيّة ،يُعىن بدراسة شكل األرض وقياس سطحها]،
وغري ذلك [←سِيَر العلماء العلميّة ،مادّة البريوينّ] ال ميكن هنا إبداء رأي حاسم) .استفاد البريوينّ
باإلضافة إىل العلماء اليونانيّني ،من العلوم اجلغرافيّة للهنود واإليرانيّني القدماء ،ال سيّما اجلغرافيّون
والرحّالة الذين سبقوه يف املرحلة اإلسالميّة (مثلًا ابن خرداذبه ،وقُدامة بن جعفر ،واليعقويبّ ،وابن
الفقيه واملسعوديّ) ،علمًا أنّه قلّما ذكر أمساءهم.
حبث البِريوينّ يف املواضيع واملسائل اجلغرافيّة املتنوّعة ،مثلًا :الشكل الكرويّ لألرض وقطرُها،
والبحار واليابسة والعالقة بينهما" ،واألقاليم السبعة" من اجلزء املسكون من األرض (قارن "البلدان
السبعة" يف التقليد اجلغرايفّ اإليراينّ األسطوريّ؛ ← بندهش [سِفر اخلليقة بالبهلويّة] ،ص )63؛ تعيني
الطول والعرض اجلغرافيَّني للكثري من األمكنة املعروفة يف عصره ،وطرق تعيني سَ ْمتِ القبلة .لقد استند
كثري من اجلغرافيّني اللّاحقني على آراء البريوينّ اجلغرافيّة؛ منهم وأوّهلم ياقوت احلَمَويّ (مثلًا يف معجم
البلدان ،مج  ،1ص  ،383مج  ،3ص  ،123مج  ،3ص  ،)33كذلك زكريّا القزويينّ (مثلًا يف
آثار البالد ،مج  ،1ص  ،21مج  ،3ص  ،)133وأبو الفداء (على سبيل املثال يف تقومي البلدان ،ص
 )16 ،12-11ورمبّا من خالله اطّلع ابن ماجد* على مسألة اتصال ااحميط اهلنديّ بااحميط
1

- Marinus of Tyr
-Hipparchus
3
-Eratosthenes
4
-Geögraphikē Uphēgesis
5
-geodesy
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األطلسيّ← ِسيَر العلماء العلميّة ،مادّة "ابن ماجد") ،واملقريزيّ (يف اخلطط ،مج  ،1ص ،)23
وحافظ أبرو (يف احلديث عن خصائص أردبيل اجلغرافيّة ،هنالك فرق نصف درجة عمّا ورد يف
القانون ،مج  ،3ص  ←366جغرافية حافظ أبرو ،مج  ،1ص  ،)183وعبد العلي البريجنديّ (يف
األبعاد واألجرام ،ص .)62 ،73
يقدّر املعاصرون البريوينّ تقديرًا خاصًّا يف بعض حقول علم اجلغرافيا؛ من ذلك أنّهم يعدّونه
مؤسّس علم املساحة (نصر ،ص  ،)88وأنّ أحباثه املتعلّقة باجلغرافيا الطبيعيّة قد سبقت وتقدّمت

أعمال برهنارد فارينوس 1يف (القرن السابع عشر امليالديّ) (<دائرة معارف تاريخ العلم ،والتقانة،
والطبّ يف الثقافات غري الغربيّة> ،2املادّة نفسها) .كما عُدّ الرائد يف بعض حقول اجلغرافيا الرياضيّة
(← تتمّة املقالة).
اجلغرافيا الطبيعيّة .أهمّ نظريّات البريوينّ يف هذا الباب جاءت يف مقدّمة كتاب التحديد (ص

 ،)23-16مثلًا  :زمان تكوّن العامل ،وكيفيّة ظهور الطبقة اخلارجيّة لألرض ،والعصور اجليولوجيّة
املختلفة ،وتكوّن البحار واليابسة ،وحتوّل البحار إىل يابسة ،وتغيري مكان تضاريس األرض (مثلًا حول
هنر جيحون←م.ن ،ص 31؛ قارن أُقسوس يف بطلميوس ،ص  ،)333أو االستدالل على كون
"العالَم" حادث ،ومع التأكيد على مرور زمن مديد على وجود العاملَ ،يشري إىل عدم إمكانيّة التوصّل
من طريق الدليل والقياس إىل حتديد مقدار الزمان هذا ،وال ميكن االعتماد يف هذا الباب إلّا على
الوحي ،و" مل يأتِ كتاب اهلل واألحاديث على ذكر شيء حول هذا األمر" .أشار بعد ذلك إىل بعض
ما قاله اليهود ،وأتباع سائر األديان حول خلق العاملَ ،ومقدار الزمان .عاجل البريوينّ بعض املباحث
اجلغرافيّة كذلك يف كتاب التفهيم (ص  ،133-166و ،)333-188ويف أجزاء خمتلفة من حتقيق
ماللهند (مثلًا ص  ،)723-738 ،133-133علمًا أنّه يف هذا الكتاب األخري صبّ اهتمامه على
اخلصائص اجلغرافيّة للديار اهلنديّة (←حتقيق ماللهند*).
وردت يف اآلثار الباقية معلومات حول بعض الظواهر املُناخيّة ،واملباحث املتعلّقة باجلغرافيا
الطبيعيّة (مثلًا ص  .)368 ،363-373ذُكرت يف الصيدنة يف الطبّ ،واجلماهر يف اجلواهر أيضًا،
حبسب املوضوع املطروح ،أماكن جغرافيّة كثرية (أيضًا← أبو الرَّحيان البِريوينّ ،صفة املعمورة ،ص
.)163-163
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اجلغرافيا الرياضيّة .أهمّ آراء البريوينّ يف هذا احلقل ،تتعلّق باحلصول على الطول والعرض

اجلغرافيّني للمدن ،وقد شرح الطرق املختلفة يف كتابَي التحديد (أماكن متعدّدة) ،والقانون املسعوديّ

(مج  ،1ص  ،711-733مج  ،3ص  .)333-333يرى برغرن ،أنّ البريوينّ كان يف هذا
املوضوع متأثّرًا ببابوس اإلسكندراينّ* ،وقد استخدم طريقته (1338م1238/هـ ،ص -123
 .)173ذكر البريوينّ يف القانون املسعوديّ الطول والعرض اجلغرافيَّني ألكثر من ستّمائة موضوع
جغرايفّ (مج  ،3ص 333-373؛ لالطّالع على صياغة هذا اجلدول← نفسه ،صفة املعمورة ،ص
 .) 33-32حصل مبساعدة أيب الوفاء البوزجاينّ* ،مستخدمًا اخلسوف ،على الفرق بني الطول
يف لبغداد ومدينة أورغنج القدمية (خوارزم القدمية) (أبو الرَّحيان البِريوينّ ،التحديد ،ص .)318
اجلغرا ّ
شرح البريوينّ أيضًا طرقًا متنوّعة لتحديد سَ ْمت القبلة ،وأمهّها الطريقة اليت وردت يف التحديد
(ص ( )373-326 ،182-183أيضًا← القانون املسعوديّ ،مج  ،3ص 338-336؛ نفسه،
مقاليد علم اهليئة ،ص  .)333-332أهمّ طرقه يف هذا احلقل ،مبنيّة على أساس املثلّثات الكرويّة،
اليت تعود جذورها إىل كتاب بطلميوس واملؤلِّفني السابقني له (بروينز ،1ص  ،)68-73كما أخذ يف
االعتبار أيضًا يف هذا السياق آراء العلماء املسلمني املتقدّمني ،من ذلك انتقاده آراء البتّاين* يف رسالة يف
تسطيح الصور وتبطيخ الكُوَر (ص  )3يرى برغرن (1383م1733/هـ ،ص  )83-63أنّ طريقة
البريوينّ الثانية لتعيني سَ ْمت القبلة ،اليت شرحها يف كتاب التحديد ،إنّما هي تنقيح لطريقة حبش
احلاسب (لالطّالع على طرق البريوينّ يف هذا احلقل ← م.ن ،ص.ن) .من بني عدّة رسائل كان
البريوينّ قد كتبها حول سَ ْمت القبلة (أبو الرَّحيان البِريوينّ ،فهرست كتب الرازيّ ،ص  ،)23هنالك
يف املتناول حاليًّا نسخة واحدة على األقلّ (سزغني1238/1338 ،هـ ،مج  ،6ص .)363
يف جمال رسم اخلرائط ،كان للبريوينّ أيضًا ابتكارات .ففي رسالة تسطيح الصّور (ص-8
 ،)13شرح كيفيّة رسم الكرة األرضيّة على الصفحة ،ففضلًا عن التصميم لألَ ْسطُرالب ،استعمال يف
رسم اخلريطة (لالطّالع على بعض طرق احللّ اهلندسيّة للبريوينّ هبذا الصدد← برغرن،
1383م1733/هـ ،ص  .)38-73مل يذكر يف هذه الرسالة طريقته املبتكرة يف تسطيح الكرة،
لكنّه يف كتاب اآلثار الباقيّة (ص  ) 233ذكر هذه الطريقة ،اليت مسّاها التسطيح األسطواينّ ،ويقول أنّه
يف االستيعاب (الورقة  ،)32ذكر هذه الطريقة إىل جانب غريها من طرق التسطيح ،وأجرى حبثًا
مقتضًبا حول أمهّيّة التسطيح يف اجلغرافيا ،وعلم الفلك ،وصنع األ ْسطُرالب .كما أنّه للتدليل على
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التضاريس واألوضاع اجلغرافيّة املختلفة لألرض ،على حنو أمجعَ من سابقيه (منهم املقدسيّ يف أحسن
الرحيان البِريوينّ ،رسالة يف تسطيح الصور،
التقاسيم ،ص  ،)3أشار إىل استخدام األلوان املختلفة (أبو َّ
ص  .)13أبرزَ سزغني (1383م1733/هـ ،ص  )33-37على اخلريطة عدّة مدن مهمّة
مستخدمًا املسافات اليت ذكرها هلا البريوينّ (التحديد ،ص 326-333؛ القانون املسعوديّ ،مج ،3
ص  ،)613-633ودرس طريقة البريوينّ يف رسم اخلريطة .وهو يعدّ البريوينّ األوّل يف تاريخ علم
اجلغرافيا اإلسالميّة (1383م1733/هـ ،ص  ،)36الذي عَيّن اختالف الطول اجلغرايفّ لغزنة
وبغداد على أساس املثلّثات الكرويّة ،واحلسابات الفلكيّة.
رسم البريوينّ يف التفهيم (ص  )163خريطةً للكرة األرضيّة ،أبرز فيها ألوّل مرّة اتصال
ااحميط اهلنديّ بااحميط األطلسيّ [أقيانوس ااحميط الغريبّ] (← مقبول أمحد ،ص .)83-83
فضلًا عمّا سبق ،وضّح البِريوينّ بعض املسائل اجلغرافيّة األخرى ،منها احلصول على خ ّ
ط
الزوال السماويّ على سطح األرض (مقاليد علم اهليئة ،ص 332؛ نفسه ،رسائل البِريوينّ ،ص
 ،)133-133وتوضيح ونقد طريقة القدماء يف حتصيل نصف قطر الكرة األرضيّة وحميطها ،وشرح
الطرق اليت اعتمدها هو (التحديد ،ص 137 ،133-131؛ نفسه ،التفهيم ،ص -163 ،136
167؛ نفسه ،القانون املسعوديّ مج  ،3ص .)321-323
املصادر واملراجع :إمساعيل بن عليّ أبو الفداء ،كتاب تقومي البلدان ،ط .رينود وديسالن،

باريس 1873م1333/هـ؛ أبو الرَّحيان البِريوينّ ،اآلثار الباقية عن القرون اخلالية ،ط .إدوارد
زاخاو ،اليبزيغ 1332م1271/هـ؛ نفسه ،استيعاب الوجوه املمكنة يف صنعة األَ ْسطُرالب ،النسخة
اخلطّيّة يف مكتبة جامعة ليدن ،رقم Or .331/3؛ نفسه رسالة يف تسطيح الصور وتبطيخ الكُ َور،
النسخة اخلطيّة يف مكتبة جامعة ليدن ،رقم Or.17/13؛ نفسه ،رسائل البريوينّ :إفراد املقال يف أمر
الظالل ،حيدر آباد الدَّ َكن 1263هـ1378/م؛ نفسه ،صفة املعمورة على [طريقة] البريوينّ،
التقطها زكي وليدي طوغان ،دهلي [؟1323م]؛ نفسه ،فهرست كتاهباى رازى ونامهاى كتاهباى
بريوىن [فهرس كتب الرازيّ وأمساء كتب البِريوينّ] ،التصحيح والترمجة والتعليق ملهدي حمقّق ،طهران
1231ش [1333م] ،نفسه ،كتاب البِريوينّ يف حتقيق ماللهند ،حيدرآباد الدَّ َكن
1233هـ1338/م؛ نفسه ،كتاب التفهيم ألوائل صناعة التنجيم ،ط .جالل الدين مهائي ،طهران
1263ش [1382م]؛ نفسه ،كتاب حتديد هنايات األماكن لتصحيح مسافات املساكن ،الترمجة
الفارسيّة ألمحد آرام ،طهران 1233ش [1332م]؛ نفسه ،كتاب القانون املسعوديّ ،حيدرآباد
39

الدَّ َكن 1233-1232هـ1336-1337/م؛ بطلميوس ،اجلغرافيا ،الترمجة العربيّة ،ط .فؤاد
سزغني ،فرانكفورت 1733هـ1383/م؛ بندهش [سفر اخلليقة بالبهلويّة][ ،مجع] فرنبغ دادكي،
ترمجه بالفارسيّة احلديثة مهردادهبار ،طهران1263 ،ش [1333م]؛ عبد العلي بن حممّد البريجنديّ،
رسالة ابعاد واجرام [رسالة األبعاد واألجرام] ،النسخة اخلطّيّة يف املكتبة املركزيّة يف جامعة طهران،
رقم  8736؛ عبد اهلل بن لطف اهلل حافظ أبرو ،جغرافية حافظ أبرو ،مج  ،1ط .صادق سجّادي،
طهران 1233ش [1336م]؛ زندگينامهٔ علمى دانشوران [سِريَ العلماء العلميّة] ،بإشراف أمحد
بريشك ،طهران 1263ش[1333م] ،مادّة "ابن ماجد" (لـ س .مقبول أمحد)" ،البريوينّ" (لـ
اي.أس .كندي)؛ فؤاد سزغني ،مسامهة اجلغرافيّني العرب واملسلمني يف صنع خريطة العامل،
فرانكفورت 1738هـ1383/م؛ زكريّا بن حممّد القزويينّ ،ترمجة آثار البالد وأخبار العباد ،بقلم
حممّد مراد بن عبد الرمحٰن ،ط .حممّد شامهرادي ،طهران 1232-1231ش [1337-1333م]؛
س .مقبول أمحد" ،اخلريطة اجلغرافيّة" ،الترمجة الفارسيّة لعبد احلسني آذرنغ ،در تارخيچهٔ جغرافيا در
متدن اسالمى [تاريخ اجلغرافيا يف احلضارة اإلسالميّة] طهران :مؤسّسة دائرة املعارف اإلسالميّة،
1268ش [1383م]؛ حممّد بن أمحد املقدسيّ ،كتاب أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،ط.
دخويه ،ليدن 1363م1286/هـ؛ أمحد بن عليّ املقريزيّ ،كتاب اخلطط املقريزيّة ،لبنان
[1333م1238/هـ] ،حسني نصر ،علم ومتدّن در اسالم [العلم واحلضارة يف اإلسالم] ،ترمجه
بالفارسيّة أمحد آرام ،طهران 1233ش[1383م]؛ ياقوت احلَمَويّ ،معجم البلدان ،بريوت
1333م1713/هـ؛
أجنيب....
...........
/فريد قامسلو/
 )7اآلراء واآلثار الفلسفيّة.
أسفرت شهرةُ البريوينّ يف فروع العلم املختلِفة كالرياضيّات والفلك واجلغرافيا ،وكذلك غَلبة
الفلسفة املشّائيّة لكلٍّ من الكنديّ والفارايبّ وابن سينا من ناحية ،واالتبّاعية الفلسفيّة للسهرورد ّ
ي
والعرفان من ناحية أخرى ،عن جتاهل مقامه يف الفلسفة (صفا ،ص 162-163؛ الفالطوريّ ،ص
 ،)313-311إىل حدّ أنّ الشهرزوريّ (مج  ،3ص  )86والبَيهقيّ (ص  ،)77مل يرياه جديرًا
باالهتمام من هذه الناحية .لكنّ الشواهد املوجودة من آثاره ،تبيّن بوضوح أنّ البِريوينّ كان ذا مكانة
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جديرة باال هتمام يف هذا الفرع املعريفّ .ميكننا أن نستنتج من خالل آثاره الباقية ،أنّه مل يكن صاحب
نظام فكريّ وفلسف ّي كابن سينا ،لكنّه كان صاحب فكر مستقلّ ،ومل يتبع مذهبًا فلسفيًّا خاصًّا.
لقد أوىل البِريوينّ اهتمامًا ملختلِف النِّحَل الفكريّة من اليونان حتّى اهلند ،وتأمّل آثارهم ،حتّى
أنّه جلأ أحيانًا إىل املقارنة بينها ،من دون أن يتحيّز جلهة خاصّة .لذلك عُدّ من هذه الزاوية استاذًا ماهرًا
يف حقل تاريخ الفلسفة ،والفلسفة التطبيقيّة (صفا ،ص 167-162؛ سجّادي ،ص 273؛ أيضًا←
أبو الرَّحيان البِريوينّ1233 ،هـ1338/م ،قسم الفلسفة).
هنالك يف كتابه حتقيق ماللهند (ص  )218 ،33 ،67 ،72 ،23 ،23 ،36 ،37الكث ُري
من الشواهد الد الّة على اطّالعه على الفلسفة اليونانيّة السيَّما أفالطون ،وكذلك الفيلسوف
اإلسكندراينّ آمونيوس ،كما أنّه نقل من كتب أفالطون طيماؤوس ،وفاذن (=فايدون/فيدون)،
والنواميس معلوماتٍ كثرية (أيضًا← ضيائي ،ص  .)136-183كذلك تزوّد البريوينّ من خالل آثار
ماين ،وحممّد بن زكريّا الرازيّ ،وأيب العبّاس اإليرانشهريّ (أحد مروّجي احلكمة اإليرانيّة القدمية يف
أواخر القرن الثالث اهلجريّ) بزادٍ من احلكمة اإليرانيّة (صفا ،ص  .)166يرى بدوي [عبد الرمحٰن
بدوي] (ص  )136أنَّ الفلسفة اليونانيّة اليت رجع إليها أبو الرَّحيان البِريوينّ ،هي مزيج من احلكمة
الرواقيّة والفلسفة األفالطونيّة احلديثة.
يُستخلص من كتابات البِريوينّ يف احلقل الفلسفيّ ،أنّه كان شغوفًا باآلثار اهلِ ْرمِسيّة [الكيمياء
السحريّة] احممّد بن زكريّا الرازيّ وغريه ،وكان يسعى ،مع التزامه بأصول الدين ،أنْ حيصِّل أيّ شيء
من علم السابقني إنْ كان موافقًا للروح اإلسالميّة (نصر1338 ،م1718/هـ ،ص 376؛ لالطّالع
على انتقاده للرازي← أبو الرَّحيان البِريوينّ1336 ،م1233/هـ ،ص  ،)33كذلك يف ما يتعلّق
مبسألة حدوث العامل وقِدمه ،عدّ نظريّة قِدم العالَم من أسخف معتقدات األرسطيّني ،وأنّها من خمتلف
جوانبها معارضة لرؤية اإلسالم يف هذا الباب ،وسعى جاهدًا لتقدمي أدلّة نقليّة وعقليّة على حدوث
العالَم وكونه خملوقًا ،وهلذا السبب أيّد حيىي النحْويّ* وتبعه يف انتقاده ألرسطو (يف احلقيقة لـ
برقلس*) يف هذا املوضوع (أبو الرَّحيان البِريوينّ وابن سينا ،ص 33-31؛ أبو الرَّحيان البِريوينّ
1332م1233/هـ ،ص 18-16؛ وابن الندمي ،ص .)333 ،313
كان البِريوينّ يستخدم يف كلّ علم من العلوم الطريقة املناسبة هلذا العلم ،فكان يعتمدُ أحيانًا
على االستقراء ،وأحيانًا على املشاهدة ،أو التجربة أو القياس .حتّى أنّه كان يستعني يف بعض العلوم
باحلدس والشهود العقالينّ .مل يستخدم مطلقًا األساليب التجربيّة يف حياض الدين أو العلوم اإلنسانيّة.
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كان البِريوينّ يف ذلك القسم من العلوم الطبيعيّة املرتبط بعامل الكثرة والكميّة ،ال يكتفي باملشاهدة
والتجربة بل يستخدم القياس ،من دون أنْ يعدّ هذه الطريقة مؤثّرة ومسموحةً يف مجيع مراحل العالَم
ومراتبه .لذلك أشاد الكثريون من ااحمقّقني هبذا اجلانب من أنشطة البِريوينّ العلميّة ،ألنّ هذه الطريقة
هي نفسها اليت باتت متداولةً يف العلوم الطبيعيّة بعد عصر هنضة احلياة الثقافيّة (رنيسانس) يف أوروبا
(نصر1338 ،م1718/هـ ،ص 333-338 ،333؛ نفسه 1337مألف1232/هـ ،ص .)71
فضلًا عن الطرق اآلنفة الذكر ،كان البريوينّ يستخدم مصادر القدماء والكتب السماويّة؛ على
سبيل املثال ،عادَ يف حتقيق ماللهند إىل القرآن الكرمي واإلجنيل ،والتوراة ،والزبور ،ونواميس أفالطون
وآثاره األخرى ،وسفر األسرار ملاين ،والربهان جلالينوس ،ومنشورات بطلميوس ،وكشف ااحمجوب
للهجويريّ ،كان كلّ مصدر من هذه املصادر بالنسبة إليه ،طريقة الكتساب العِلم حول أساس العالَم،
وكيفيّة ظهوره (أيضًا← أبو الرَّحيان البِريوينّ1332 ،م1271/هـ).
إحدى خصائص البِريوينّ شكوكه وانتقاداته للطبيعيّات األرسطيّة .ميكننا مالحظة نقده
لفلسفة أرسطو الطبيعيّة ،يف األسئلة اليت وجّهها حول هذا املوضوع إىل ابن سينا .توضّح طريقته يف
هذه االنتقادات ،دقّة نظره يف املسائل املتعلّقة بعالَم الطبيعة وأمهّيّة التجربة واملشاهدة لديه .لقد عابَ
البريوينّ يف كثري من احلاالت ،الطريقةَ االستدالليّة ،واجلانب القياسيّ يف الفلسفة املشّائيّة ،وليس اآلراء
املتعلّقة بالطبيعيّات وعلم الوجود .كان يقيس نظريّات األرسطيّني حول العلوم الطبيعيّة ،مستعينًا
مبشاهدة الظواهر الطبيعيّة ،وكذلك الشواهد العقليّة واحلقائق الدينيّة والكتب السماويّة ،ويعطي احلكم
املناسب بصددها .على الرَّ غم من قبوله يف حاالت كثرية مباد الفلسفة الطبيعيّة املشّائيّة ،لكنّه يف
الوقت عينه عارض طريقتهم يف بعض املسائل (← البِريوينّ وابن سينا؛ أيضا← نصر،
1338م1718/هـ ،ص 333-336؛ صفا ،ص .)132-168
وضّح البريوينّ يف األثار الباقية نتيجةَ دراساته حول ماهيّة الزمان ،وأدوار التاريخ ،ومنشأ
النظام املشاهَد يف الطبيعة .يرى كوربان (ص  )311أنّ البِريوينّ اهتمّ بفلسفة التاريخ ،ويتبيّن ذلك
بوضوح من خالل حمتوى بعض مؤلَّفاته .وألنّه أدرك من خالل مطالعاته أنّ "البشريّة تنجرّ يف كلّ
عصر من العصور إىل الفساد واملاديّة املتعاظمة ،إىل أنْ حتلَّ فاجعةٌ عظيمة تقضي على احلضارة،
وحينئذ يرسل اهلل عزّ وجل نبيًّا آخر ،إلجياد عصر جديد يف التاريخ" .يرى كوربان (م.ن ص.ن) أنّ
هنالك عالقةً بني رأي البريوينّ هذا ،وما كان يربز يف احلكمة اإلمساعيليّة املعاصرة له يف هذا الباب.
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يقول السيّد حسني نصر (1338م1718/هـ ،ص  )183-186حول هذا الرأي
للبريوينّ ،إنّ هذا األخري قد اطّلع على تاريخ العصور املاضية ،من مؤلَّفات تلك العصور ،أو من بقايا
احلضارات السابقة ،ورأى أنّ لكلّ مرحلة من مراحل تاريخ العالَم أو لكلّ دورٍ من أدواره ،ظروفًا
معيّنة وخاصّة بتلك املرحلة ،ومل حيسب الزمان كمًّا ال يتغيّر ،وعلى وترية واحدة.
كان البريوينّ يعتقد حبدوث العالَم واخللق من العدم ،وكذلك بإمكانيّة وجود عالَمٍ ذي طبيعة
وخصائص غري طبيعة وخصائص العالَم املوجود (أبو الرَّحيان البِريوينّ وابن سينا ،ص 33-13؛ أبو
الرَّحيان البِريوينّ1233 ،هـ1338/م ،ص 81؛ نصر1338 ،م1718/هـ ،ص ،183-187
 .)373بنظر البِريوينّ طاملا أنّ اهلل عزّ وجلّ استخلفَ اإلنسانَ يف األرض لعمارهتا وإدارهتا ،فقد نظّم
العالَم على حنوٍ موافق الحتياجاته ،وسخّره له ،فضلًا عن ذلك جعل اهلل عزّ وجلّ اإلنسانَ الئقًا بـ
"التكليف" ،وأوصل إىل مسامعه كالمه املتضمّن األوامر والنواهي اإللٰهيّة (1333م1713/هـ ،ص
 .)33-36إنّ رأيَ البِريوينّ حول الطبيعة جديرٌ أيضًا باالهتمام .فهو يشري إىل التنظيم اهلندسيّ الذي
"هو موضعُ التعجّب" يف عدد وريقات كلّ وردة ،ويوضّح أنّ هذا النظم ،مل يُراعَ يف حاالت نادرة،
ليُعلَم أنّ الطبيعة نفسها ليست هي الصانع واملدبّر (نفسه1332 ،م1271/هـ ،ص .)338
يؤكّد أبو الرَّحيان البِريوينّ يف مقدّمة حترير استخراج األوتار (ص  )38على أمهّيّة علم
اهلندسة ،وانتقد حممّد بن زكريّا الرازيّ بسبب الرأي الذي أعلنه حول هذا العلم .يرى الِبريوينّ ،أنّ
املعاجلة اجلدّيّة لعلم اهلندسة والتبحّرفيه ،طريقةٌ مناسبة للعبور من مستوى العلوم الطبيعيّة إىل مستوى
العلوم اإللٰهيّة (الفلسفيّة) ،والقدرة على تعقّل الصور اجملرّدة.
مل يقصّر البريوينّ كذلك يف التفكّر والتأمّل يف مباحث احلكمة العمليّة ،وعلى الرغم من عدم
توافر مؤلَّف مستقلّ له يف هذا الباب ،يف متناولنا ،خصّص يف بعض آثاره ،كاجلماهر يف اجلواهر (ص
 ،)131-33جزءًا مفصّلًا نسبيًّا من املقدّمة ،ملباحث احلكمة العمليّة.
ٍّ
مستقل
ليس يف املتناول شيءٌ من نصوص البريوينّ وكتاباته الفلسفيّة اليت عاجل فيها على حنو
املباحث الفلسفيّة (وفق تعريفها وتقسيماهتا القدمية) ،باستثناء رسالة األسئلة واألجوبة ،اليت حتتوي على
مثاين عشرة مسألة .عشر مسائل منها تدور حول أحد أهمّ كتب أرسطو املسمّى السماء والعالَم،
أجاب عنها ابن سينا .طرح البريوينّ بعد ذلك أسئلة أخرى حول أجوبة ابن سينا ،أجاب عنها هذه
املرّة أبو عبد اهلل املعصوميّ* ،تلميذ ابن سينا (مطهّري ،ص 36-33؛ نصر 1337م1232/هـ،
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ص  .)33طُبعت هذه الرسالة ونُشرت يف العام 1332م1233/هـ ،مبناسبة الذكرى األلفيّة
لوالدته ،بعنوان :أبو الرَّحيان البِريوينّ وابن سينا :األسئلة واألجوبة.
من بني املؤلّفات اليت ذكر البريوينّ أمساءها يف رسالته الفهرست (ص  ،)23-36عدّد السيّد
حسني نصر (1338م1718/هـ ،ص 137؛ نفسه 1337مألف1232/هـ ،ص  )23املؤلّفات
التالية ،من ضمن كتابات البريوينّ الفلسفيّة :الشامل يف املوجودات ااحمسوسة واملعقولة؛ يف التوسّط بني
أرسطوطاليس وجالينوس يف ااحمرّك األوّل؛ رياضة الفكر والعقل؛ مقالة البحث عن اآلثار العُلويّة ،مقالة
يف صفات أسباب السخونات املوجودة يف العالَم واختالف فصول السنة؛ قصّة قسيم السرور وعني
احلياة؛ قصّة أورمزد ومهريار.
عدّ نصر (1337مألف1232/هـ ،م.ن ،ص.ن) القصَّتني األخريتَني من بني القصص
التمثيليّة الفلسفيّة ،وألمهّيّة هذا النوع من النصوص الفلسفيّة-القصصيّة ،حظيت باألمهّيّة ضمن آثار
ابن سينا والسهرورديّ وغريمها .حتمًا ،جيب االنتباه ،إىل أنّ البِريوينّ يف الفهرست (ص  )23نسب
إىل نفسه ترمجة هاتَني القصّتَني ،ومل يذكر امسَي مؤلِّفَيْهما.
املصادر واملراجع :ابن الندمي ،الفِهرست ،ط .ناهد عبّاس عثمان ،الدوحة
1383م1733/هـ؛ أبو الرَّحيان البِريوينّ ،اآلثار الباقية عن القرون اخلالية ،ط .إدوارد زاخاو،
اليبزيغ1332م1271/هـ؛ نفسه ،حترير استخراج األوتار ،ط .أيب القاسم قرباين ،طهران
1233ش [1336م]؛ نفسه ،اجلماهر يف اجلواهر ،ط .يوسف اهلادي ،طهران 1237ش
[1333م]؛ نفسه ،فهرست كتاهباى رازى ونامهاى كتاهباى بريوىن [فهرس كتب الرازيّ وأمساء
كتب البريوينّ] ،التصحيح والترمجة والتعليق ملهدي حمقّق ،طهران 1266ش [1383م]؛ نفسه،
كتاب البريوينّ يف حتقيق ماللهند ،حيدرآباد الدَّ َكن 1233هـ1338/م؛ نفسه ،كتاب حتديد هناية
األماكن لتصحيح مسافات املساكن ،الترمجة الفارسيّة ألمحد آرام ،طهران 1233ش [1332م]؛ أبو
الرَّحيان البِريوينّ وابن سينا ،أبو الرَّحيان البِريوينّ وابن سينا ،األسئلة واألجوبة ،ط .حسني نصر ومهدي
حمقّق ،طهران 1233ش [1332م]؛ علي بن زيد البَيهقيّ ،درّة األخبار وملعة األنوار ،ترمجه
بالفارسيّة ناصر الدين بن عمدة امللك منتجب الدين املنشي اليزديّ ،عن النصّ العريبّ تتمّة صوان
احلكمة ،طهران 1218ش [1323م]؛ جعفر سجّادي" ،أبو الرَّحيان العالِم اإليراينّ وأكرب نوابغ
العالَم" يف بررسيهاىي دربارهٔ ابو رحيانبريوىن به مناسبت هزارهٔ والدت او [دراسات حول أيب
الرحيان البريوينّ مبناسبة الذكرى األلفيّة لوالدته] ،طهران 1233ش [1332م]؛ حممود بن حممود
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الشهرزوريّ ،نزهة األرواح وروضة األفراح يف تاريخ احلكماء والفالسفة ،ط .خورشيد أمحد،
حيدرآباد الدَّ َكن 1236هـ1336/م؛ ذبيح اهلل صفا ،احوال وآثار ابو رحيان بريوىن [أحوال أيب
الرَّحيان البِريوينّ وآثاره] ،طهران 1233ش [1332م]؛ حسني ضيائي "البِريوينّ ورسالة أمونيوس
املسمّاة :اختالف األقاويل يف املباد " يف يادنامهٔ بريوىن ،ألف :جمموعهٔ سخنرانيهاى فارسى
[كتاب ختليد البريوينّ ،أ :جمموعة اخلطب الفارسيّة] ،طهران 1232ش [1337م]؛ عبد اجلواد
الفالطوريّ" ،فكر البريوينّ الفلسفيّ على أساس نظريّة التطوّر التدرجييّ" ،يف يادنامهٔ بريوىن ،ألف:
جمموعهٔ سخنرانيهاى فارسى [كتاب ختليد البريوينّ ،أ :جمموعة اخلطب الفارسيّة] ،طهران
1232ش [1337م]؛ هنري كوربان ،تاريخ الفلسفة اإلسالميّة ،الترمجة الفارسيّة جلواد الطباطبائيّ،
طهران 1232ش [1337م]؛ مرتضى مطهرّي" ،أسئلة أيب الرَّحيان الفلسفيّة أليب علي [ابن سينا]" يف
بررسيهاىي دربارهٔ ابو رحيان بريوىن به مناسبت هزارهٔوالدت او [دراسات حول أيب الرحيان
البريوينّ مبناسبة الذكرى األلفيّة لوالدته] ،طهران 1233ش [1332م]؛ حسني نصر "الفيلسوف
املستقلّ الرأي ،الذي مل يتبع أيّ مذهب أو فرقة ،ووضع أسس حريّة التفكري" ،پيام يونسكو [رسالة
األونيسكو] ،السنة  ،3العدد ( 33تري 1232شألف [متّوز-يوليو 1337م]؛ نفسه" ،حوار القرن بني

البريوينّ وابن سينا" ،ييام يونسكو [رسالة األونيسكو] ،السنة  ،3العدد ( 33تري 1232شب [متّوز-
يوليو 1337م]؛ نفسه ،نظر متفكران اسالمى دربارهٔ طبيعت [رأي املفكّرين املسلمني حول
الطبيعة] طهران 1233ش [1338م]؛
.......أجنيب.......
/فاطمة فنا/
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