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، العاِلم اإليرايّن البارز يف النصف الثاين من القرن د بن أمحدّمحم، حيانريويّن، أبو الرَّالِب
ال ُتحصى يف  آثاٍر الفنون، وصاحَب ًفا متعّدَدالرابع وأوائل القرن اخلامس اهلجرّيني. كان مؤلِّ

 واملعادن واجلغرافيا، وعلوم اهلند. والصيدلة م الفلكوعلولرياضّيات ا
 ن هذه املقالة األقسام التالية: تتضّم
 حياته -
 مذهبه -
 ت والفلكاالرياضّي اعلم -
 علم الصيدلة -
 علم املعادن -
 غرافيا اجل -
 الفلسفّيةوكتبه ه ونظرّياته ؤآرا -

 *.اآلثار الباقية؛ *حتقيق ما للهند←اهلند لدى البريويّن الع على األديان، وعلوملالّط
 حياته( 1
هـ[ يف "بريون" ]خارج أو حبسب املصطلح املعاصر 263 سنة]البريويّنُولد

ي آل عراق*(، )لذلك ُسمِّ←زمشاهّيني األفريغّيني )احية"[ مدينة كاث*، عاصمة اخلوار=ضة"حوم
البريويّن"(، وأمضى السنوات اخلمس والعشرين األوىل من عمره يف خوارزم. تعّلم يف هذه املرحلة من "

، والكالم، والصرف، والنحو، واجلغرافيا، والرياضّيات، وعلم الفلك، العلوم املختلفة: الفقه حياته
يف معظمها على كونه فلكّي  ريويّنت شهرة الِبز من حياته ترّكرياألخ قسموالطّب وغريها. يف ال

كانت لديه ميول عاطفّية حنو آل أفريغ، أو رمّبا كانت  يّنريوالط الغزنوّي. من غري املستبعد أّن الِبالَب
 هـ آل مأمون )املأمونّيون*(، الساللُة283نسب، هذه العائلة اليت أسقطها يف العام  تربطه هبم عالقُة

رأسه، قاصًدا خبارى،  ريويّن مسقَطاملنافسة اليت كانت تستوطن ُغرغاْنج. أيًّا كان األمر، فقد غادر الِب
منصور الثاين، ابن نوح الثاين  ألمري السامايّنمن ااملعنوّيبالدعم فيها  مانّيني، وحظَيعاصمة السا

 اآلراِء بينه وبني ابن سينا يف خبارى، ونصُّ مراسالٌت جرت من قبُلقد هـ(. كانت 283-283)
(. هـ1233/م1332، حيان الِبريويّن وابن سينا: األسئلة واألجوبةأبو الرَّاملتبادلة بينهما موجود )

جرجان وطربستان، الزيارّي مشس املعايل  أمرِي الِطهـ، إىل َب288ذهب بعد ذلك على ما يبدو سنة 
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)حول التقومي  اآلثار الباقية عن القرون اخلاليةمؤّلفاته املهّمة:  أّوَل مشغري*، وهنالك كتَبُوقابوس بن 
 اقتنع،ى عليه تصحيحات يف ما بعدهـ، علًما أّنه قد أجر233( حواىل العام والعلمّي التارخيّي

هم يف الُطآل مأمون، الذين كان َب آل أفريغ، وصاحَل حكم زوالبقناعته بالِبريويّن يف هناية األمر 
ريويّن حول دهار. ذكر أبو الفضل البيهقّي* )املؤّرخ الذي استفاد من تاريخ الِبزغرغانج آخًذا يف اال
 ريويّنأّن الِب (،نيغِتْكبَسآل تاريخ ه، ، يف مؤلَِّفأخبار خوارزمكتاب امُلساَمرة يف مسقط رأسه، أي 

 -]؟[233أمضى سبع سنوات، ندمًيا ومستشاًرا خلوارزمشاه أيب العّباس مأمون بن مأمون )
 هـ(، الذي كان يعهد إليه أحياًنا مبهاَم سياسّية حّساسة. 733

؛ 113-118)ص  [املقاالت األربع]چهار مقالهالعروضّي السمرقندّي يف كتاهب ّيللنظام
السلطان حممود الغزنوّي َغِبط املأمون  مشهورة مفادها: أّن ( حكايٌة128، ص 3، ج 3براون، مج 

، ةالطه إىل غزنه، فكتب له طالًبا إليه إرسال محيع العلماء البارزين يف َبفلبن املأمون على جالل حم
سنا وأبو سهل عيسى املسيحّي إىل املغرب. اّتجه ابن ن بالفيلسوفان اليزّين حممود جملَسه هبم. ذهب 

وعامل الِبريونّي ى آخر عمره يف خدمة عالء الدولة حمّمد كاكويه، لكّنحّتإىل إصفهان، وظّلسينا 
 إّنما، والطبيب أبا اخلري اخلّمار، ذهبوا إىل غزنة، ودخلوا يف خدمة حممود. ]الرياضّيات أبا نصر العراق

ة زنغيف خوارزم، وُحمل الِبريويّن إىل  د الغزنوّي بشنق أيب نصر عراقحممو ، أمَرأصّحعلى رواية  بناًء
، مقّدمة زاخاو، ص هـ1271/م1332حيان الِبريويّن، ؛ أبو الر331َّ، ص 3، مج )السبكّي
XXIX]). يف خدمة  ،ى من عمره، والذي جيب أن يكون أكثر من ثالثة عقودريويّن ما تبّقأمضى الِب
هـ، لكّن تاريخ وفاته غري 773وخلفائهم، وتويّف بعد العام  نيمسعود، ومودود الغزنوّيحممود، و

 حمّدد بالضبط. 
ريويّن، وترتيب أحداثها زمانيًّا يف العصر الغزنوّي، غري من سوء احلّظ أّن تفاصيل حياة الِب

، وهنالك حكاية أخرى يف ا بشكل عاّمعامًلا فلكيًّا ومنّجًم ةواضحة مطلًقا. يبدو أّنه اشُتهر يف غزن
( ال تبدو 173-171، ص 1، ج 3؛ براون، مج 32-31)ص ]املقاالت األربع[ چهار مقاله
الفلكّية الدقيقة سّببت له مشاكل مع السلطان السريع الغضب.  ريويّنها أّن توّقعات الِب، مفاُدصحيحًة

ثنيت عشرة ونّيف اليت قضاها ات االقسًما من السنو من املرّجح أن يكون البريويّن قد أمضى على األقّل
غات اهلندّية وحكمة والّل كريتّيةسات عن اهلند، وتعّلم السنالط حممود، يف اكتساب املعلوميف َب

لسلطة حممود،  اهلند، اليت كانت خاضعًة اهلندوس وعلومهم املتداولة يف تلك النواحي من مشال غريّب
حيان ما يذكره زاخاو )أبو الرَّ حبسبما رافق حممود يف غزواته داخل الديار اهلندّية. مع ذلك ورّب
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ريويّن يف الِب شيء يدّل على أّن وما بعدها(، ال XI, XIمهيد، ص ، التهـ1282/م1367ريويّن، الِب
 املعلوماِت ريويّنعصر حممود كان حيظى بالدعم أو االهتمام الرمسّي. يف كّل األحوال، لقد استخدم الِب

(، الذي أهنى تأليفه يف العام حتقيق ماللهندحول اهلند ) اليت كان قد مجعها يف هذه احلقبة يف كتابه املهّم
من وجيز، كان قد أّلف كتابه املوجز حول زبعد وفاة حممود. قبل ذلك ب هـ، مباشرًة731
(. يف أوائل سلطنة مسعود، أهنى تأليف كتابه كتاب التفهيم ألوائل صناعة التنجيمات والفلك )الرياضّي

حممود قد قاموا بتشجيع  أّن خلفاء يبدو. هـ731يف العام  يف اهليئة والنجوم القانون املسعودّي
ازمة له، ألّن يف متناولنا من عصر السلطان ريويّن على متابعة عمله العلمّي، وزّودوه باملعّدات الّلالِب

ريويّن يف علم ، من تأليف الِباجلماهر يف معرفة اجلواهركتاب  هـ(773-723مودود بن مسعود )
 كتاب الصيدنة، كما يقول هو نفسه ه وقد جتاوز الثماننياملعادن، وأّلف يف السنوات األخرية من حيات

، يف علم األدوية، واملفردات الطبّية )لذلك، جيب أن يكون تاريخ وفاته بعد العام يف الطّب
 هـ(.773

لغَة العامل  نتجدًّا. فّضل استخدام العربّية، اليت كاا ناشًطا ُمريويّن كان مؤّلًفأّن الِبمن الواضح 
ففي عصره كانت األلفاظ التقنّية دام الفارسّية. خاإلسالمّي العلمّية، يف تدوين معظم آثاره، على است

ارسّية استخدام الف حِبّدة ريويّنهاجم الِب، كتاب الصيدنةيف بداية تشّكلها. يف مقّدمة والعلمّية الفارسّية 
ريويّن كانت غة الفارسّية يف عصر الِبم حبّد ذاته يدّل على أّن الّل؛ وهذا التهّجيف تدوين اآلثار العلمّية

املذكور آنًفا، موجود بالعربّية،  التفهيمكتاب أحد مؤّلفاته األساسّية، أي  يات علمّية.اتسُتعمل لغ
ما قد سبق اآلخر، مع ذلك، يف ذلك العصر، كانت الترمجة الواضح أّيهبالفارسّية، ومن غري  وأيًضا

( 63-38ص ) 1ج. الزار يرى. من العربّية بالفارسّية أكثر رواًجا، من الترمجة من الفارسّية بالعربّية
 ريويّن نفسه قد قام بالترمجة، أوالنّص الفارسّي ترمجة لألصل العريّب، ومن غري الواضح إْن كان الِب أّن

 أحٌد غريه.
حممد بن  يف فهرستهـ رسالًة عنواهنا 733ريويّن يف العام ، أّلف الِبزّيايف فهرسة كتب الر

]فهرست  ونامهاى كتاهباى بريوىن ىهاى رازفهرست كتاب ها الفارسّية: ُت]ترمَج الرازّي زكرّياء
 ى ذلك التاريخ، يضّمآلثاره اليت أّلفها حّت امساء كتب البريويّن[[، أدخل فيها فهرًسأكتب الرازي و

من ضمن  القانون املسعودّيو اآلثار الباقية) أورد كتاَبي كتب غري مكتملة، 13كتب تاّمة، و 132
 ،336-161، ص 3رقم ) 2ريويّن أمجع َوفق إحصاء بوالوالكتب غري املكتملة(. يبلغ عدد كتب الِب
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-33)ص 3، و ريشر2، وسوتر1للجهود السابقة لكلٍّ من ويدمان (، تتّمًة236-231، ص 2رقم 
 ا.ًفمؤلَّ 183قصرية حول مواضيع خاّصة، ى الرسائل ال(، من املؤّلفات الضخمة، حّت36

 ←ريويّن وعملهحيان الِبلالّطالع على املراحل األوىل من حياة أيب الرَّ املصادر واملراجع:
 ..............................أحنيب....

عيون صيبعة، بن أيب ُأاريويّن هي: حيان الِبالرَّ أيب سريةلالّطالع على األساسّية األوىل  صادُرامل
-33، ص هـ1737/م1887، كونيغسربغ 3، ط. أوغوست مولر، مج األنباء يف طبقات األطّباء

، ص هـ1232م/1323شفيع، الهور ، ط.م. تتّمة صوان احلكمة، يهقّيبن زيد الَب ؛ علّي31
، ط. ديفيد صاموئيل مارغليوث، القاهرة 6، مج معجم األدباء؛ ياقوت احَلَموّي، 63-67

 .217-238، ص هـ1278/م1323
ة يف هذه اجملموعة جدًّا، اآلثار القّيم ريويّن واسعٌةحيان الِبالرَّ ة حول أيبنوّياالكتابات الثجمموعة 

 [؛ هـ1713/م1333، طهران ريويّن: األفكار واآلراءحيان الِبلرَّأبو اهي: ]برويز أذكائي، 
 أجنيب....
لها ن بيبليوغرافيا مفّصلة هلذه اآلثار الثانوّية. تكّم، تتضّم3EIريويّن" تأليف بوالو يف مقالة "الِب

اليت ا اهتلحق، تأليف بريسون ومIndex Islamicusريويّن يف حيان الِباألقسام املخّصصة أليب الرَّ
 ريويّن هي: حيان الِبافتة يف التعريف بكتب أيب الرَّرة الّلتصدر مّرة كّل مخس سنوات. املراجع املتأّخ

ريويّن[، ترمجه حيان الِب]فهرسة كتب أيب الرَّ بو رحيان بريوىنا ىكتابشناس، س. خانأ. 
بو احتقيقى در آثار رياضى م[؛ ]أبو القاسم قرباين، 1332ش ]1233بالفارسّية ع. حبييب، طهران 

حيان البريويّن الرياضّية: حترير حتقيق حول مؤّلفات أيب الرَّ] نوين از بريوىن نامه ىرحيان بريوىن: حترير
مالحظات على د، "؛ صالح الدين املنجِّم[1333ش ]1237، طهران [البريويّنيد لكتاب دج

 وعرىب ]كذا[ ىسخنرانيهاى فارس جمموعه، ألف: يادنامه بريوىنطبعات مَؤّلفات البريويّن"، يف 
" أبو الرَّحيان الِبريويّنينوّي، "ليد البريويّن، أ: جمموعة ااحماضرات الفارسّية والعربّية[؛ جمت ى امل]مدّونة خت

حيان ]دراسات حول أيب الرَّ والدت او ٔ  ابو رحيان بريوىن به مناسبت هزاره ٔ  بارهبررسيهاىي در يف
؛ حسني نصر، 32-1م[، ص 1332ش ]1233ريويّن مبناسبة الذكرى األلفّية لوالدته[، طهران الِب
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حيان البريويّن[، طهران بيبليوغرافيا شارحة آلثار أيب الرَّ] توصيفى ابو رحيان بريوىن ىكتابشناس
 م[؛1332ش ]1233

اآلثار الباقية عن القرون ]ريويّن، حيان الِبأبو الرَّ ←الع على املصادر الواردة يف النّصلالّط
، ط. إدوارد زاخاو، حتقيق ماللهند[؛ نفسه، هـ1271/م1332، ط. إدوارد زاخاو، اليبزيغ اخلالية
امهاى نفهرست كتاهباى رازى و، ؛ ]نفسههـ1282م/1367، دهلي هـ1233/م1888لندن 

وأمساء كتب البريويّن[، التصحيح والترمجة والتعليق ملهدي  ]فهرست كتب الرازّي كتاهباى بريوىن
سينا: ريويّن وابن حيان الِبأبو الرَّريويّن وابن سينا، حيان الِبم[[؛ أبو الر1383َّش ]1266حمّقق، طهران 

 م[؛ ]إدوارد غرانويل1332ش ]1233ومهدي حمّقق، طهران  ، ط. حسني نصراألسئلة واألجوبة
]من  دوسى تاسعدىفر از :1، ج 3]تاريخ األدب اإليرايّن[، مج  ايران تاريخ ادبيات، براون

 م[؛ ]عبد1383ش ]1261ى سعدي[، الترمجة واحلواشي لفتح اهلل جمتبائي، طهران حّت الفردوسّي
، ط. حممود حمّمد الطناحّي وعبد الفّتاح حمّمد طبقات الشافعّية الكربى، ّهاب بن علّي السبكّيوال

]املقاالت األربع[، تصحيح  هار مقالهچم[؛ أمحد بن عمر النظامّي، 1336-1367احللو، القاهرة 
 ؛ [م[1332ش ]1233حمّمد القزوييّن، شرح املفردات إعداد حمّمد معني، طهران 

 أجنيب........
 (/إيرانيكا) ورد إدموند بازورثفكلي/                                            

 
 مذهبه. (3

اآلثار يف ريويّن يعتنقه. هنالك غموض يف ما يتعّلق بتحديد املذهب اإلسالمّي الذي كان الِب
من العبارات الداّلة  ، الذي يعود إىل املرحلة األوىل من نشاطه العلمّي، الكثرُيالباقية عن القرون اخلالية

مة هنا وهنالك، حبّق علّي عليه عن عبارات الدعاء العادّية، املستخَد ع. ففضًلالتشّيميله العميق ل لىع
لواقعة كربالء خاّص، يف أثناء ذكره بالتفاصيل  ق على حنوالسالم وأهل بيت النبّوة، يّتضح هذا التعّل

( 63(. يف مكان آخر )ص 227-222، 233لة )ص ومراسم عاشوراء، وغدير خّم، وحادثة املباَه
الشيعة الزيدّية، ويف أثناء إشارته إىل كيفّية استشهاد زيد بن  ريويّن إىل اهلل عّز وجّل أن حيفَظيطلب الِب

(. مع ذلك، يف اجلدول الذي وضعه 221علّي، يسّميه "اإلمام" )وقد ُقِتَل اإلماُم زيُد بن علّي...، ص 
ل اهلجرة النبوّية، إىل عصره هو، من أّو تسلسلها الزميّن حبسبلذكر أحداث التاريخ اإلسالمّي، مرّتبًة 

وعصر  عقبت وفاة النيّب صّلى اهلل عليه وآله وسّلم إىل ثالثة: عصر "اخلالفة"،أم العصور اليت يقّس
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(، وذكر اخللفاء املسلمني على 33-13، ص هـ1288/م1363) "اإلمارة"، وعصر "اإلمامة"
عليه السالم واحلسن عليه السالم، ومّسى بين  وعلّي: أبو بكر، عمر، عثمان )رضي اهلل عنهم( التوايل

أميَّة "امللوك"، وبين العّباس "األئّمة". هذه األلقاب تتعارض وإصراَر الشيعة على أّن اخلالفة/ اإلمامة 
من علماء القرن الرابع اهلجرّي،  آخَر ريويّن كان كعدٍدحمصورة بعلّي عليه السالم وأبنائه. يبدو أّن الِب

ما  خللفاء الثالثة األوائل، وإىل حدٍّه الشديد لعلّي عليه السالم وأهل بيت النبّوة، بقبول اخيتلط حّب
ا كالّصاحب بن عّباد. بقبول العّباسّيني؛ كان هذا النهج واضًحا يف ذلك العصر لدى بعض املعتزلة أيًض

هـ(، تبدو ميوله 738)يف العام  ريويّن بعد هجرته اإلجبارّية إىل غزنةاحقة اليت كتبها الِبّليف األعمال ال
ًبا، يف ظّل تعّصب السالطني الغزنوّيني للتسّنن. فعلى الشيعّية أقّل وضوًحا، وهذا األمر ليس مستغَر

(، بصورهتا 223-238)ص  اآلثار الباقيةيف  سبيل املثال، ميكننا مقارنة األلقاب اإلسالمّية الكاملة
أهل بيت  ريويّن عن(. مع ذلك، يتحّدث الِب333-333، ص 1)مج  القانون املسعودّيخمتصرًة يف 

له حول  يف حبٍث جانب بعضها البعض. مثًلاىل إقف الشيعّية والسنّية االنبّوة باحترام زائد، ويعرض املو
(، يورد آراء عمر )رض( واإلمام الصادق عليه 163، صم1378/ـه1263أوقات الصالة )

، م1338/ـه1233املعتزلة مقابل التحريف الكاذب لعقائدهم )دافع عن السالم متتاليًة. كذلك ُي
( يف أثناء تعريفه 233 -231)ص اجلماهر يف اجلواهرغريبة من كتاب  (. وهو يشري يف عبارٍة2ص
ون األبيض من هذا احلجر، ليتمّيزوا من الشيعة يتخّتمون بالّل ر "ُخماهن" )حَجر الدم(، إىل أّنجحب

قد كنت " سود من هذا احلجر. مّث يضيف قائًلاون األ)أعداؤهم( يتختَّمون بالّل)نواِصِبهم(، ونواصُبهم 
ني[". نتساب أليٍّ من الفريَقب االولتجّن] كياًدا للفريقني مًعا الفّصني يف زوج خامت نهذيأمجع بني 

كذلك  ؛هذه العبارة هي من دون شّك دليل على عدم رغبته يف أْن يكون طرًفا يف الصراع املذهيّب
 ، ليخمد االنتقاداتتصارعةاملهتّمام باالجتاهات املذهبّية يتظاهر بعدم اال ريويّنهنالك احتماٌل، أّن الِب

 .الشيعّية املذهبّيةفاته يف مرحلة الشباب اليت تدّل بوضوح على مشاعره املوّجهة إىل مؤّل
، ط. إدوارد زاخاو، اخلاليةة عن القرون اآلثار الباقيريويّن، حيان الِبأبو الرَّ املصادر واملراجع:

ش 1237، ط. يوسف اهلادي، طهران اجلماهر يف اجلواهر؛ ]نفسه، هـ1271/م1332اليبزيغ 
ن َك، حيدر آباد الدَّريويّن: إفراد املقال يف أمر الظاللرسائل الِب؛ نفسه، [م[1333]

، طهران ساقطات اآلثار الباقية عن القرون اخلاليةم؛ ]نفسه، 1378هـ/1263
ن َك، حيدر آباد الدَّيف حتقيق ماللهندريويّن كتاب الِب، [، نفسههـ1288/م1363



7 
 

-1232ن َك، حيدر آباد الدَّالقانون املسعودّيكتاب م؛ نفسه، 1338هـ/1233
 م. 1336-1337هـ/1233

 (/إيرانيكا، مستّل من )دوبلوا/                                           
 .الفلكالرياضّيات وعلم  (2

رسالة يف فهرست حمّمد بن ريويّن آلثاره يف ملحق كتابه: الِب هعلى أساس الفهرس الذي أورد
عنواًنا:  183فرة عن مؤّلفاته، بعد إعداد هذا الفهرس، من أصل ا، واملعلومات املتوزكرّياء الرازّي

ا عنواًنا خمتصًّ 113 ، هنالك على األقّلاملكتملة غري دًة، من آثارهّومؤلًَّفا، أو مترمًجا، أو مس
تتّمة  ←عنواًنا ) 38ني، وصلنا منها ين العلَمبالرياضّيات، أو علم الفلك، واملعلومات املرتبطة هبَذ

ني نّية )يف القرَنياتاملقالة(. مع ذلك كّله، يف مرحلة ازدهار حركة ترمجة النصوص العلمّية من العربّية بالّل
 جتاهُل اتينّية. من ااحمتمل أن يكوَنغة الّلأيُّ أثر من آثاره إىل الّل السادس والسابع اهلجرّيني(، مل ُينقل

صيبعة هو ُأ أيب العلمّي، قد أّثر يف هذا األمر. فابن ريويّنملرياث الِب َير يف العصر اإلسالمّيأصحاب السِّ
امسه. رمّبا ألّن ى كان فلم يذكرا حّتّلوابن َخ ا الِقفطّيريويّن، أّمأسطر للِب بضعَة الوحيد الذي أفرَد

، حِرز جناًحا ُيذكر، مل حيِسبه معاصروه ومن أتى بعده مباشرًةريويّن يف جمادالته البن سينا مل ُيالِب
ريويّن بعد الطبيعّية. جيب األخذ يف االعتبار، أّن الِب فلسفةال حقلشخصّيًة بارزة، وشّككوا مبقدرته يف 

 ، ومل يَر أّنه مؤّهٌلإمكانّية احلركة الوضعّية لألرض، عّدها موضوًعا فلسفيًّا، وختطَّاها مباشرًة طرِح
تتّمة املقالة(. كذلك فإّن البريويّن على العكس من معاصريه كابن ←إلبداء الرأي هبذا اخلصوص )

اجة نصري الدين الطوسّي، اهليثم وأيب عبيد اجلوزجايّن، ومن أتى بعدهم كمؤّيد الدين الُعرضّي، واخلو
وقطب الدين الشريازّي، وابن الشاطر، الذين انتقدوا بأمجعهم علم الفلك البطلميوسّي، وطرحوا يف 

عّد من هذا اجملال. كانت هذه االنتقادات ُتأخرى هليئة العاَلم، مل يكتب شيًئا يف  بعض احلاالت مناذَج
رت يف ن اهلجريَّني، وأّثني السابع والثامة يف القرَنالمّيا، يف املرحلة اإلسوجوه علم الفلك املهّمة جدًّ

إبطال ريويّن يف هذا احلقل، كتابه املفقود أعمال كوبرنيك يف هذا اجملال. األثر الوحيد املذكور للِب
 ، أّلفه كما تدّل الشواهد يف إبطال نظرّية بطلميوس حول عرض السّيارات.راد الربهانيإب البهتان

 ريويّن يف الرياضّيات هي التالية: ة للِبفراملتوااآلثار 
* املخّصص للهندسة، والباب الثاين املخّصص للحساب واجلرب التفهيمل من كتاب الباب األّو

معلومات يف  ، أورَدراشيكات اهلندومّساه ريويّن بالعربّية الِب فهر الذي أّللة. يف الكتاب املختَصبواملقا
ات اليونان إىل العامل وما وصل يف هذا اجملال من رياضّي ،باب النسبة والتناسب يف الرياضّيات اهلندّية
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استخراج األوتار فيالدائرة خبواّص ريويّن يف الرياضّيات البحتة: اإلسالمّي. امسا املؤلَّفان اآلخران للِب
، مج 2وروزنفلد 1ماتويفسكايا ←ّية من هذا األثراخلّطالع على النسخ ّط)لال اخلّط املنحين الواقع فيها

  كذلك نسخًةينباقر؛ نشر 133-33قرباين، ص  ←الع على نّص الكتابولالّط ،336، ص 3
، مجع الطرق السائرة يف معرفة أوتار الدائرةو(، هـ1233/م1336يف العام  بالفارسّيةهلذا الكتاب

 (. 38قرباين، ص  ←يتعّلق بقياس طول أوتار الدائرة )لالّطالع على خمطوط هذا الكتاب 
السجزّي*  ( أليب سعيدحيان إىل أيب سعيدكتاب أيب الرَّح يف رسالة )ريويّن وّضكذلك فإّن الِب
لزات فبني المقالة يف الِنسب اليت ". له كذلك أثٌر بعنوان *ينغ"الشكل املعلى * إثبات أيب نصر العراق
؛ 26، 21األجسام )م.ن، ص  كثافةات يف حساب ، يتضّمن استخدام الرياضّيواجلواهر يف احلجم

 *(.القانون املسعودّي ←اأيًض
 التفهيم* واآلثار الباقيةضافة إىل ريويّن باإليف باب علم الفلك واملواضيع املرتبطة به، للِب

 ←ريويّن املفقودة يف هذا احلقل الع على فهرس آثار الِباآلثار الواردة أدناه )لالّط القانون املسعودّي،و

 (:37-76قرباين، ص 
. أحد أهّم آثار البريويّن، وأّول كتاب مقاليد علم اهليئة ما حيدث يف سطح بسيط الكرة

ات الكروّية. أّلف البريويّن هذا الكتاب باسم أيب العّباس مرزبان بن رستم بن ثتبه يف باب املثّلكامل، َك
املرزبان[. موضوع هذا  كتاب] مرزبان نامةف كتاب األمراء من ساللة آل باوند، ومؤلِّشروين، أحد 

من شكل القطاع*، على حنو  خدامه يف احلسابات الفلكّية بدًلاالكتاب تعريف الشكل املغين واست
ّخرة أالع على حمتويات هذه الرسالة، والبحوث املتّطلال ؛133-138ومشروح )قرباين، ص مفّصل
 ُيعتقد أّن مجيع األحباث املتأّخرة حول هذه الرسالة اعتمدت على(.323-138م.ن، ص  ←حوهلا،
ري العليا )سبهساالر يف مكتبة مدرسة الشهيد مطّه هـ، موجودة387مكتوبة يف العام  ةنسخ

ها نسخة فريدة من نوعها. لكْن حديًثا ُعثر على نسخة من هذا األثر ال اليت كان ُيعتقد أّنسابًقا(، 
 667Aها موجود يف مكتبة ليدن، رقمه ُميَلوءة، حمفوظة يف جمموعة خاّصة، وُففيها، ومقر عيَب

علّي حمّمد بن حمّمد احلسني  م1863/هـ1333حّرر هذه النسخة يف العام  و(.136-ظ71)الورقة 
ات اإليرايّن املعروف، عن نسخة ( عامل الرياضّيم1836-1383/هـ1332-1313اإلصفهايّن* )

 هـ )مبدئيًّا، جيب أن تكون نسخة سبهساالر نفسها(.387تارخيها 

                                                
1
-G. P Matvievskaya 

2
-B. A. Rozenfeld 
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 667Aن يف هولندا، الُفَلْيم رقم دمكتبة جامعة لي

 للِبريويّنمقاليد علم اهليئة خمطوط صورة 
 

يسة من هذا األثر ف. هنالك نسخة نحتديد هنايات األماكن لتصحيح مسافات املساكن
(. بناًء 23هـ )م.ن، ص 716حمفوظة يف مكتبة الفاتح يف إسطنبول، مكتوبة يف رجب من العام 

ريويّن تاريخ جميء الِب-هـ738الكتاب نفسه قد ُأّلف يف املّدة الواقعة بني العام  عليه جيب أن يكون
تأليفه هذا الكتاب على النحو التايل  ريويّن الدافع وراَءهـ. ذكر الِب716والعام -إىل غزنة

باخلصوص، فاالجتهاد ملعرفة ذلك مبا ميكن يف الوقت  (: "وأّما23-27، ص هـ1283/م1362)
وطين. - وحدهوالتقدير كّله باحلقيقة هلل-لغزنة دار مملكة املشرق، فإّنها للمستأنف على التقدير اإلنسي

أدأب على ما ال يزول عن خاطري أمره من الرصد واالجتهاد  -إن متّكنُت من نفسي –وفيها 
مسألة رياضّية صعبة نسبيًّا، وحتتاج  ت القبلة ملدينة غزنة كانْمفتعيني َس العلمّي، وهلا أصّحح القبلة".

على فوائد الرياضّيات،  ليتكّلَم إىل استخدام املثّلثات الكروّية املتطّورة، وقد أتاحت للِبريويّن اجملاَل
ت القبلة كأمٍر شرعّي يتطّلب استخدام اجلغرافيا ْموعلم الفلك الرياضّي.كان موضوع تعيني َس

)املسلمني(، عن علوم "األوائل"  علوم "األواخر"البريويّن فضًلا عن الرياضّية، وعلى هذا األساس دافع 
(. وقد تطّرق يف تتّمة مقّدمة هذا األثر، إىل املسائل املتعّلقة 28-23)اليونان( أيًضا )م.ن، ص 

بالفلسفة الطبيعّية، بصدد اخَللق، وَتشكُِّل الربع املسكون، مّما يوّضح وضع مثل هذه األحباث يف عصر 
ويّن. فعلى سبيل املثال كانوا يعيدون دراسة النظرّيات املوجودة املتعّلقة بعلم األرض، ليستطيعوا البري

كما يبدو مل تكن على اإلطالق قريبة من شرح وجود املتحّجرات يف أجزاء من املناطق املسكونة، اليت 
ملؤّلفات املفقودة املتعّلقة الّطالع على سائر اا. ميكننا من خالل هذا النوع من أحباث البريويّن، البحر

(. خصَّص البريويّن يف كتاب هـ263املتوىّف سنة البن العميد ) ناء امُلدنبيف بعلم األرض، مثل كتاب 
ت القبلة، فصوًلا جامعًة للمسائل العلمّية األخرى، ْم، باإلضافة إىل عرضه عّدَة طرق لتعيني َسالتحديد
بني املدن، وطرق الرصد، وغري ذلك من املواضيع املماثلة. لقد ، واملسافة خّط الزوال السماوّيكتعيني 

الع على ُصّحح النّص العريّب هلذا الكتاب، كما ُترجم بالّلغات الفارسّية واإلجنليزّية والروسّية )لالّط
 (.368-363، ص 6سزغني، مج، ماّدة "البريويّن"؛يرانيكاإ ←ترمجات الكتاب وُشروحه املختلفة
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. حاول البريويّن يف هذا الكتاب، أن يفّصل الكالم على التمايز َأمِر الِظالل إفراد املقال يف
بني املباحث الرياّضية والفلسفة. فهو يعتقد أّن إمكانّية فهم حبث الظالل صعٌب من دون استخدام 
 علوم الفلك واحلساب واهلندسة، وأّن الذي يرى أّن هذه العلوم مناقضة للدين، ال خيتلف عن العواّم،

اليت  إفراد املقالهو يف غري حمّله )من مقّدمة  يضّر بالدين من خالل هذا الدفاع الذي ،وأكثر من ذلك
وردت مع األبواب الثالثة األوىل من هذا الكتاب، بسبب االضطراب يف حترير النسخة اخلطّية، ضمن 

 (.23-27قرباين، ص  ←؛26-23إلبراهيم بن سنان ص  يف حركات الشمسكتاب 
لبريويّن يف املقّدمة املطّولة االستخدامات املختلفة للظّل حبسب علم الفلك، ومن مثَّ يدرس ا

ني ُينهي حبثه بتعريف توابع الظّل، أي الظّل املستوي )كوتوجنانت( والظّل املعكوس )تاجنانت(، يف الباَب
و  11األخرى )البابان ّية املثّلثالتوابع الروابط بني هذه التوابع، وبالتفصيل . يبحث بعد ذلك 13و 3
(. ُتستخدم هذه 13ى حّت 12لّية لتوضيح توابع الظّل )األبواب من م(، ويعرض الطرق الع13

، وتالًيا تعيني األوقات خّط الزوال امساوّياألحباث، من خالل تعيني الرابط بني قياس الظّل وتعيني 
إىل البحث يف أوقات الصالة، وَعرضها  (36و 33الشرعّية، استخداًما دينيًّا، وتنتهي بدورها )البابان 

االستخدام املعاصر  نية تعادلحاملنالفلكّية. هذه اخلطوط  على املعّدات نيةنحشكل خطوط معلى 
ة بدًلا ّيخمّصص للبحث يف مزايا االستفادة من التوابع املثّلث 33للخطوط البيانّية للتوابع الرياضّية. الباب 

بإيراد معلومات متفّرقة حول  23حّتى  38ث يف األبواب من وينتهي البح، 1من قضّية منالؤس
 الظالل.

على الرَّغم من أّن البريويّن كان يريد من وراء هذا البحث، تعيني أوقات الصالة بالطرق 
، نصًّا مستقًلا يف إفراد املقالالرياضّية، وتالًيا استخدام الرياضّيات لألهداف الدينّية، ميكن عّد رسالة 

إجياد املثّلثات  املثّلثات. تارخييًّا كانت دراسة أدوات قياس الظّل وتعيني الوقت، يف احلقيقة، منشَأ
الع ولالّط ،23 -23قرباين، ص ←الع على عناوين األبواب الثالثني من هذا األثرالتوابع )لالّط

 (.283، ص 3سزغني، مج  ←على خمطوطات هذا الكتاب، وما ُأجنز حوله
. تطّرق البريويّن يف هذا الكتاب إىل دراسة اأَلسُطرالب صنعة الوجوه املمكنة يفاستيعاب 

ى ر التقيّن هلذه اآللة الفلكّية اليونانّية حّتمجيع أنواع اأَلْسُطرالب املعروفة، وقّدم عرًضا لتاريخ التطّو
القرن اخلامس اهلجرّي، وفضًلا عن ذلك أورد شروًحا مفّصلة ألنواع اأَلْسُطرالب املبتكرة، وأُلُسِسها 
النظرّية. يقول البريويّن مثًلا عن اأَلْسُطرالب الزورقّي الذي ابتكره أبو سعيد أمحد بن حمّمد السجزّي 
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احد بسيط غري مرّكب من مشايّل أليب سعيد اجلزي اصطرالًبا من نوع و: "لقد رأيُت (ر33)الورقة 
مّما يعتقده بعض  ئم بذاته، مستخرجوجنويّب مّساه الزورقّي، فاستحسنته جدًّا الختراعه إّياه على أصل قا

الناس من )أّن( احلركة الكّلّية املرّتبة )الشرقّية( هي )لألرض( دون الفلك. ولعمري هو شبهة عسرة 
لى اخلطوط املساحّية من نقضها شيء، أعين هبم املهندسني التحليل صعبة ااحمّق، ليس للمعّولني ع

على أّن احلركة )الكّلّية( سواء كانت لألرض أو كانت للسماء فإّنها يف كلتا احلالتني  .وعلماء اهليئة
غري قادحة يف صناعاهتم، بل إن أمكن نقض هذا االعتقاد وحتليل )هذه( الشبهة، فذلك موكول إىل 

)الورقة  جامع الفنونكتبه أمحد بن محدان احلّرايّن يف كتاب  ما (.138)ص "فةالطبيعّيني من الفالس
الذين يعتقدون، ومن ضمنهم السجزّي، باحلركة  يوافق رأيظ( يف القرن السابع اهلجرّي، 67

رأي املهندسني،  حبسب" ،الوضعّية لألرض، )على العكس من الظاهر ومن نظرّيات بطليموس(
 -لألرض حركة دوران دائّمة، وما يشاهد ظاهريًّا أّنه حركة السماء، سبُبه يف احلقيقة حركة األرض

 ← ه اخلّطّية، وعلى نسِخاالستيعابملزيد من االّطالع على ما ُأجِنز حول كتاب )" -لكواكبلوليس 
 (. 387، ص 3ماتويفساكايا وروزنفلد، مج  ← ؛ أيًضا368، ص 6سزغني، مج 

ّيد لطريقة معاجلة البريويّن ألحكام جأمنوذج  . هذا النّصلتحقيق معىن املمّر متهيد املستقّر
املمّر )عبور األجرام، أو النقاط السماوّية االفتراضّية لنصف النهار، أو  هوًما هو هنافمالنجوم. خيتار 

 *خدامات العاّمة هلذا املصطلح بالتفصيل، ومن مثَّ يعّرف املمّرمقابل بعضها البعض(، ويدرس االست
رياضيًّا، ويربطه بسائر املفاهيم الفلكّية، اليت جرى تعريفها من قبل. بعد أن يعرض البريويّن مجيع 

دة حلّل املسألة، أو جلعل املعلومات، اليت مجعها حول أحد املفاهيم اخلاّصة، يعرض أساليبه املتعّد
القدماء املختلفة بنظرة  حالة من احلاالت طرَق أكثر دّقة. فضًلا عن ذلك، يطرح يف كّلالتعريف 

. على هذا النحو، يقّدم البريويّن معلومات عن حمتوى بعض بالرباهني هة، ويعرض من مثَّ طريقَتنقدّي
جريت اليت ُأالع على النسخ اخلّطّية من هذا الكتاب، والتحقيقات املؤّلفات القدمية املفقودة )لالّط

 (.363، ص 6سزغني، مج ←حوله
ّية، كان البريويّن كما تهو الوحيد من بني بضعة كتب سنسكري هذا النّص .ُغرَّة الزجيات

ح هلذا األثر، على ، الذي درس النّص املصح1َّيبدو هو املمّهد لترمجتها بالعربّية. استنتج ديفيد بينغري
هـ، أّن البريويّن مل يكن على معرفة دقيقة 713العام  أساس النّص املوجود املترجم كما يبدو يف

ومتخصّصة باملصادر الفلكّية السنسكريتّية. يف الواقع هنالك شكٌّ يف أن يكون البريويّن هو نفسه الذي 
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يف العام  ياَنند بنارسيجبفه وقد أّل، َكَرَن ِتَلَكهلذا األثر  سم األصلّيترجم تلك النصوص. كان اال
 قد النّص(. لقد ُف1، ص ، مقّدمة القريشّيهـ1238/م1338، الرَّحيان الِبريويّنأبو هـ )233

 يّت، وصدرت ترمجته العربّية املنّقحة املوجودة يف أمحد آباد اهلندّية، مع ترمجته اإلجنليزّية.يالسنسكر
. حول نقل الصور السماوّية، ومواضع املدن والبالد من الُكَور خيف تسطيح الُصَور وتبطي

تويفسكايا ما ← الع على النسخ اخلّطّية من هذه الرسالةالصفحة )لالّط سطحإىل  ّيالسطح الكرو
ا هلذا األثر حمفوظة يف املكتبة املركزّية جلامعة (. هنالك نسخة قدمية جد333ًّ، ص 3روزنفلد، مج و

نش جبوه ؛ دا13ص  ،16مج ، ُكتبت بعد قرن من حياة املؤّلف )دانش جبوه، 3763طهران، رقمها 
، فصوًلا من هذه الرسالة باإليطالّية )قرباين، ص 1يوريينف(. ترجم 778وأفشار، الدفتر الرابع، ص 

(. كذلك نشرها 837، ص 1<، مج الذيل(، وترمجها سوتر كاملًة باألملانّية )بروكلمان، >21
أيًضا هذا الكتاب وصّحح  2برغرن َحنّقسعيدان، على أساس النسخة ااحمفوظة يف مكتبة ليدن. 
املخطوط ااحمفوظ يف مكتبة  ( صورَة36-81األخطاء اليت تضّمنتها طبعة سعيدان. كما نشر )ص 

 ليدن.
. تشّكل هذه الرسالة طاط األفق عن قلل اجلبالمقالة يف استخراج قدر األرض برصد احن

، املاّدة إيرانيكاتتّمة املقالة؛ ←) اأَلْسُطرالبني من الرسالة اليت كتبها البريويّن يف ني األخريَتالورقَت
، ص 6)مج  ، لكّن سزغنياأَلْسُطرالبيف فصًلا من رسالة البريويّن ( 263)ص  3نفسها(، عّدها ناّلينو

عّدها رسالًة مستقلة. ترجم فيدمان هذه األوراق باألملانّية )م.ن، ص.ن(، قدَّم نالينو )ص  (333
 هج املعتمد يف هذه الرسالة.( توضيحات حول الن263-267َّ

. رسالة قصرية حول اآللة الفلكّية املسّماة السدس حكاية اآللة املسّماة السدس الفخرّي
)لالّطالع على النسخ  قد اخترعها اهلجرّي( رابع)القرن ال حممود اخلجندّيأبو الفخرّي، اليت كان 

هذه الرسالة بالفرنسّية،  4سيدّيو(. ترجم 363، ص 6سزغني، مج  ← اخلّطّية من هذه الرسالة
 .ن(. ، م.ن، صإيرانيكابالروسّية ) 5وترمجها بولغاكوف

حمفوظة يف اهلند  . النسخة الوحيدة الباقية من هذا الكتابمقالة يف التحليل والتقطيع للتعديل
(، وقد أّدى تبعثر هذه النسخة اخلّطّية اليتيمة بني جمموعة 383، ص 3لد، مج فروزن)ماتويفسكايا و

                                                
1
-M. Fiorini 

2
-J. L. Berggren 

3
-C. A. Nallino 

4
-L. A. Sédillot 

5
-P. G. Bulgakov 



13 
 

 (، إىل طباعتها خطًأ178، ص 1العلماء املسلمني )هوخندايكآثار من آثار البريويّن، وعدٍد آخر من 
 (. 72)قرباين، ص  استخراج األوتار يف الدائرةمّرتني، بني أوراق كتاب 

. النسخة الوحيدة الباقية من هذا الكتاب حمفوظة يف إجنلترا رَكرر يف سطح اأُللّدكتاب ا
 (.333، ص 3ماتويفسكايا وروزنفلد، مج )

، 6. رسالة قصرية حول تعريف اجتاه القبلة، عّرف سزغني )مج ت القبلةْمرسالة يف معرفة َس
قرباين، ص  ← ( نسخة واحدًة منها )لالّطالع على النسخ اخلّطّية األخرى هلذه الرسالة363ص 
22.) 

. النسخة الوحيدة الباقية من هذه نا أرْدنيرسالة يف تصوير الكواكب والبلدان يف أّي دائرَت
، ص 6، حمّررة يف القرن السادس اهلجرّي )سزغني، مج ّيةجمموعة خّط منموجودة جزًءا الرسالة، 
 (.778-773وه وأفشار، الدفتر الرابع، ص جب؛ دانش 368

الع على النسخ اخلّطّية من هذا )لالّط يف قّوة اأَلْسُطرالب إىل الفعلكتاب يف إخراج ما 
 (.368، ص 6سزغني، مج  ← املؤلَّف

ا من هذه الرسالة موجودة يف جدًّ ة. هنالك نسخة خّطّية قدميمقالة يف صنعة اأَلْسُطرالب
حيان الة أيب الرَّمق(، ُعرِّفت أيًضا باسم 363، ص 6املكتبة املركزّية جلامعة طهران )سزغني، مج 

 (.778)دانش جبوه و أفشار، الدفتر الرابع، ص  رالبُطْسالبريويّن يف صفة اأَل
باًبا  63رالب يف ُطْسرسالة مفّصلة حول االستخدامات املختلفة لأَل. رالبُطْسرسالة يف اأَل

؛ ولالّطالع على أبواهبا 363، ص 6سزغني، مج  ← )لالّطالع على النسخ اخلّطّية من هذه الرسالة
ما  بناًء على، أيًضا الذي حتفظ العمل باأَلْسُطرالب(. كتاب 323-338، ص 3، مج 2آلوارت←

(، هو يف األصل 21، ص 8منه يف مشهد )غلتشني معاين، مج  كتبه سزغني )م.ن، ص.ن( نسخٌة
ّيتان من هذه الرسالة حمفوظتان يف مكتبة . هنالك كذلك نسختان خّطرالبُطْسرسالة يف اأَلنسخة من 

عّرف سزغني هبما. كما أّن النسخ اليت عّدها مل ي(، 71يف جامعة طهران )قرباين، ص  اتاإلٰلهّيكّلّية 
رياضة الفكر والعقل يف استخراج ما يف قّوة ( من تأليف البريويّن بعنوان 776، ص 1فؤاد السّيد )ج 
 نسخ من هذه الرسالة. ، هيالفعلاأَلْسُطرالب إىل 
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. النسخة الوحيدة الباقية من هذه الرسالة مقالة يف التطريق باستعمال فنون اأَلْسُطرالب
 مقالًة يف تعريفها )م.ن، ص.ن(. 1(، ووضع بينس363، ص 6حمفوظة يف باريس )سزغني، مج 
. رسالة مؤّلفة واجلنويّبح اأَلْسُطراليّب والعمل مبرّكباته من الشمايّل مقالة يف تسهيل التسطي

 الع على النسخ اخلّطّية من هذه الرسالةاأَلْسُطرالب وبعض استخداماته )لالّط ني حول صناعةمن مقالَت

ّية يف هذه الرسالة حمفوظة يف مكتبة (. هنالك أيًضا نسخة خّط333-363، ص 6م.ن، مج  ←
 (.136، ص 3ملك يف طهران )دانش جبوه وأفشار، مج 

، ص 3ويفسكايا وروزنفلد )مج مات . وصَفع يف العمل باأَلْسُطرالب املسّطحمقياس املرج
 من هذا الكتاب يف مصر.  نسخًة (388

حول التسطيح  ريويّنكتاب الِب .جوامع معاين كتاب أيب حامد الصَّاغايّن يف التسطيح التاّم
، ص 6مذهب أيب حامد الصاغايّن. توجد نسخة من هذا الكتاب يف هولندا )سزغني، مج  حبسب
(، كما أورد 36)من ذلك الورقة  االستيعاب(. أشار البريويّن إىل هذه الرسالة يف بعض فصول 333

 بعض أقسامها.
ن م ةالربهان على مسألريويّن، وعنوانه ( إىل الِب283، ص 3األثر الذي نسبه سزغني )مج 

 . استخراج األوتارهو يف األصل ورقة من كتاب  مخيدسركتاب أ
ن َك، حيدر آباد الدَّحركات الشمس: إبراهيم بن سنان، كتاب يف املصادر واملراجع

تصحيح  ،رالبُطاستيعاب الوجوه املمكنة يف صنعة األْس، أبو الرَّحيان الِبريويّن؛ م1373/هـ1266
َكَرن ، أو، جياتزُغرَّة ال؛ نفسه، م[3331ش ]1283وحتقيق حمّمد أكرب جوادي احلسيّن، مشهد 

؛ إيرج أفشار وحمّمد تقي دانش هـ1238/م1338ط. حمّمد فضل الدين القريشّي، الهور  ،ِتَلَك
]فهرس املخطوطات يف مكتبة ملك الوطنّية[،  ملى ملك ٔ  هاى خطى كتاخبانه هفهرست نسخجبوه، 
، النسخة اخلطّية جامع الفنونم[؛ أمحد بن محدان احلّرايّن، كتاب 1387ش ]1262، طهران 3مج 

 ٔ  فهرست نسخه هاى خطى كتاخبانه، ؛ حمّمد تقي دانش جبوه6333يف املكتبة الربيطانّية، رقم 
ت يف املكتبة املركزّية ومركز التوثيق يف جامعة ]فهرس املخطوطا مركزى ومركز اسناد دانشگاه هتران

 ىنسخه هام[؛ حمّمد تقي دانش جبوه وإيرج أفشار، 1338ش ]1233، طهران 16طهران[، مج 
فهرست ، م[؛ فؤاد السّيد1363ش ]1277]املخطوطات[، الدفتر الرابع، طهران  خطى

، القاهرة 1، ج م3133-1326املخطوطات: نشرة باملخطوطات اليت اقتنتها الدار من سنة 
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نوين از  ى: حتريرابو رحيان بريوىن ىآثار رياض در ىحتقيقم؛ أبو القاسم قرباين، 1361هـ/1283
[، طهران بريوين نامةحترير جديد لكتاب  الرياضّية: ريويّنحيان الِب]حبث يف آثار أيب الرَّ نامه بريوىن
 آستان قدس رضوى ٔ  خطى كتاخبانهفهرست كتب م[؛ أمحد غلتشني معاين، 1333ش ]1237

م[؛ 1331ش ]1233، مشهد 8]فهرس املخطوطات يف مكتبة املشهد املقّدس الرضوّي[، مج 
بالفارسّية أمحد آرام،  ه[، ترمجّي]تاريخ علم الفلك اإلسالم تاريخ جنوم اسالمىكارلو ألفونسو ناّلينو، 

 ؛ [م[1333ش؟ ]1273طهران ]
 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; 

 ؛1<لم يف العصر العّباسّيالدين، التعليم والِع، مستّل من >جورج صليبا/
 .تاريخ العلوم فريقلمع مصطلحات وإضافات  

 

 .الصيدلة وعلم األدوية (7
كما ذكر هو نفسه، شغوًفا منذ يفاعته مبعرفة املواّد الطّبّية،  أبو الرَّحيان الِبريويّن. كان تارخييًّا

؛ ستكون كّل اإلحاالت يف هذه املقالة إىل هذه 13وأمساء األدوية )الصَّيدنة، ط. زرياب، ص 
مبساعدة بعض الفضالء من أصدقائه، املعلومات عن هذه  ووحيًدا أالطبعة(، وظلَّ طيلة حياته جيمع 

ا مل تؤاته مطلًقمامصادر البريويّن يف تتّمة املقالة(، إّن ←لقدمية أو املعاصرة له )من املصادر ا املواّد
اليت جتّمعت لديه كما يرغب وبأسلوبه العلمّي، وأْن يؤّلفها وُيصدرها  الفرصة املالئمة، ملعاجلة املواّد

سمع وال يرى تقريًبا )كالذي فعله، مثًلا، بصدد علم املعادن(، إىل أن جتاوز عمره الثمانني، وبات ال ي
= بن حمّمد الَنهشعّي )كذا؛  مساعدة صديقه العاِلم، أيب حامد أمحدفاستفاد من (، 13)م.ن، ص 

مًِّنا من "الّلغة"، ودرس (، الذي كان متك1، احلاشية18"الَبْيهقّي" كما يعتقد زرياب، م.ن، ص 
 وأضاف، ويف الوقت نفسه كان قد نّقب يف مؤّلفات املتقّدمني واملتأّخرين، األساتذة اجملّلنيلدى  الطبَّ
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دة كتابه يف الَصْيَدَنة )أو الَصْيَدلة؛ سوَّعه، وأعّد منها على ما يبدو ُممعلومات أيب حامد إىل ما مج
 أليب يهقّي/الَبالع على مساعدة النهشعّي؛ لالّط18-13=علم األدوية، صناعة األدوية( )م.ن، ص 

ة عشرة(.من غري سابع، املقّدمة، الصفحة ال1ما نقله زرياب من مايرهوف ← حيان كمًّا وكيًفاالرَّ
 حيانة حّمبته أليب الرَّاجلرجايّن، الذي ُيقال أّنه لشّد املسيحّيأن يكون أبو َسْهل عيسى بن حيىي املستبعد 

 ساعدة يف هذا اجملال.قبًلا املم له ، كتب عّدة رسائل بامسه، قد قّد، الطبعة الثانية(د. اإلسالمّية)
)أو كتاب  الصيدنةحيان بالعربّية املعروف بعنوان سوَّدة كتاب( أيب الرَّمل يبَق من كتاب )أو ُم

تارخيها سنة (، سوى نسخة واحدة فقط، كثرية النواقص، مفعمة باألخطاء، الصيدنة يف الطّب
، مكتبة 73املعروف باسم غضنفر )رقم ، وناسخها هو حمّمد بن إبراهيم التربيزّي، هـ638

 ها منقوَلٌة عنها(.ة ]التركّية[؛ والنسخ األخرى كلُّغورشونلي زادة يف مدينة بورص
 بن قلم أيب بكر بن علّيب. يف متناولنا ترمجة بالفارسّية، نواقص النسخة املوجودة وعيوُبها

حيان )ط. ستودة وأفشار(، أليب الرَّ نةالصيد عثمان الكاسايّن )العقد الثالث من القرن السابع( لكتاب
ما، حتديد َسَقطات النسخة  ة ومغلوطة، ميكن بواسطتها، إىل حدٍّها هي نفسها ناقصعلى الرَّغم من أّن

بالنسخة العربّية، وتصحيح بعض أخطاء االستنساخ، وغريها من العيوب. تفتقد النسخة العربّية مقارنًة 
اليت تبدأ باحلرف )ر(، ومعظم مواّد احلروف ب/پ، ج/چ،  2املواّد بشكل أساسّي إىل مجيعالفارسّية، 

من النّص الفارسّي مجيع املداخل غري  الصيدنةلكتاب  يف ترمجته بالروسّية 3وق. استّل كرميوف
املوجودة يف النّص العريّب، وأدخلها يف ترمجته، وفعل مثله زرياب يف طباعته هلا )حول الترمجة بتّصرف 

تتّمة املقالة(. وهكذا بلغ عدد املداخل املختلطة واملتنّوعة يف طبعة زرياب  ← الكاسايّناليت أجنزها 
مدخًلا )َوفق  1121)سواء املداخل العربّية والفارسّية األصلّية، أو املداخل اإلرجاعّية أو الترادفّية( 

 الصيدنةحيان لكتاب أبو الرَّالعّد الدقيق لكاتب هذه املقالة(. ُيستخلص من املقّدمة املفّصلة اليت كتبها 
واألدوية الطّبّية، لكْن  ه كان يهدف إىل تدوين مؤّلف مفّصل حول املواّدرى اليت أمالها(، أّنح)أو باأل

ّفق يف اقتباسها بالفارسّية، إْن كان قد ُو -ميكننا احلكم من خالل النسخة العربّية الوحيدة، وترمجتها ال
ى أواخر عمره. يف كّل األحوال فه قد بقي ناقًصا حّتؤلَّأو إْن كان م ،إجناز مثل هذا املؤلَّف اجلامع

دة فضًلا عن الَسَقطات املذكورة، عيٌب آخر هو عدم التجانس يف ااحمتويات ُيالحظ يف النسخة املوّح
ا )مجلة أو اثنتان أو ثالث(، )حتًما باستثناء املداخل الترادفّية كمًّا وكيًفا: بعض املداخل قصرية جدًّ
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احِلمار،  أباغورس، أخريوس، أذن←مثًلاهو القرع اليابس"(،  : "ابن َدأية، الغراب"، "ُدبَّاء،مثًلا
ما، مثًلا، األفيون، الُتّفاح واحُلُضض، وبعضها اآلخر،  والدّبوط؛ البعض اآلخر أكثر تفصيًلا إىل حدٍّ

ني ني أو أكثر، مثًلا، األبنوس، اأُلترج والبيش )استغرق كلُّ منها صفحَتني مطبوعَتغرق صفحَتاست
ني( الَبَلسان )تقريًبا ثالث صفحات( )ملزيد من التوضيح حول ر )أكثر من صفحَتاّبتقريًبا(، الص

 تتّمة املقالة(. ← املداخل
م تقومي مسامهة البريويّن يف عل. قبل مباحث علم الصيدلة قبل البريويّن ومآخذه عليها

كان نظرة على األحباث الصيدالنّية قبله )يف احلقيقة، مآخده عليها(.  الصيدلة، من الضرورّي أْن نلقي
بعض  على العلوم اليونانّية، ومستًلا منأساًسا علم الدواء يف املرحلة اإلسالمّية، كالطّب، مرتكًزا 

 إىل العلماء املسلمني من خالل الترمجات الُسريانّية والعربّية، ال انتقلت مؤّلفات العلماء اليونان، اليت
 *وبوُلس 1وجالينوس*، وُأريباسيوس* (،سقوريدسي)د *ُبقراط* وديوسكوريدسسيَّما ترمجة مؤلَّفات 

، الطبعة الثانية، مقالة اإلسالمّيةد.  ←، ابتداًء من القرن الثالث اهلجرّي وما تاله )األجانيطّي
 Peri hylēs"األدوية"(. من بني مؤلَّفاهتم كان مؤلَّف ديسقوريدس )القرن األّول امليالدّي(، 

iatrikēs باسم  عروًفا يف املصادر اإلسالمّية خطًأ)حرفيًّا، "اهَليوىل ]=املاّدة/املواّد[ الطّبّية" الذي كان م
(، الكتاب اليوناينَّ األكثَر مشوليًَّة ّبيف َهيوىل الط)وكان أحياًنا ُيسّمى بامسه الصحيح  شائشكتاب احل

ًلا العامل الدوائّية أو الغذائّية البسيطة، غري املركَّبة(. ترجم أّو وقيمًة وشهرًة حول "امُلفردات" )=املواّد
يف بغداد هذا الكتاب  يف بيت احلكمة* ،(هـ363-137* )إسٰحقنني بن واملترجم املشهور ُح

(. مثَّ نقله تلميذه هـ373-323بالسريانّية، يف عهد اخلليفة العباسّي جعفر املتوّكل )حك: 
ن نني الترمجة وصّححها. مل يتمّكمن اليونانّية بالعربّية، مث نّقح ُح 2سطفان بن باسيل*إومساعده، 

املذكورة يف كتاب  العربّية( جلميع املواّد-الفارسّيةنني من إجياد األمساء العربّية )أو سطفان وُحإ
سّيما النباتات( مل تكن موجودة، أو مل تكن  )ال ديسقوريدس، السيَّما وأّن الكثري من تلك املواّد

ثنان يف حاالت كثرية إىل . فاضطرَّ االيف تلك األّيام قّية من العامل اإلسالمّيرمعروفة يف الديار الش
خودوس بدًلا من ْسطو، وُأaristoloḵíaيونانّية )مثًلا َأَرسطولوخيا لكلمة تعريب األمساء ال

stoiḵádos مثًلا، لسان  فظّي، لألمساء املفهوم معناها الّل3اليونانّية(، واكتفوا أحياًنا بالترمجة احلرفّية(
(، وتركوا مهّمة إجياد trapopôgônْحَية التَّيس بدًلا من ، وِلarnóglôsonاحلمل بدًلا من 
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 1(. ظّلت مسألتا حتديد ُهوّية78-76، ص 3ابن أيب ُأصيبعة، مج  ←احقة )لّلامرادفاهتما لألجيال 
  اآلخرين،ترمجة مؤّلفات احلكماء اليونانّينياملفردات غري املعروفة، وإجياد معادل لألمساء اليونانّية يف 

 حيان. مبرور الزمان، ُأضيفت مئات املواّدى عصر أيب الرَّّية للمسلمني، قائمَتني حّتويف املَؤلَّفات الطّب
هجات ّية )اهلندّية، والفارسّية، والّلمسائها ااحمّلأالصيدالنّية األخرى، اليت كانت جمهولة لدى اليونان، ب

ني )قّدم واألندلسّية، وغريها( إىل املرياث الصيداليّن لليونانّيهجات العربّية، والرببرّية اإليرانّية، والّل
طراب اضغري مكتملة هلذه املفردات اجلديدة(. وهكذا، ظهر  [ الئحًة322-323، ص 3]مج  2لكلر

املختلفة يف علم الصيدلة، يف املرحلة  تغاشديد حول ُهوّية الكثري من املفردات، ومطابقة أمسائها يف الّل
الطّبّية اليت وضعها  اتباتنفضًلا عن مشكلة وضع األمساء، مل تكن الصفات العلمّية لل اإلسالمّية.

علماء النبات كأيب حنيفة الدينورّي* )القرن الثالث اهلجرّي؛ بصدد نباتات من ديسقوريدس واألدباء 
عض جزيرة العرب(، وآخرين واضحًة مبا فيه الكفاية لتعّرف عدد كبري من النباتات. لذلك سعى ب

نفسه،  إسٰحقنني بن اهلجرّي، حلّل هذه املشكالت. كان ُح رابعمن القرن ال العلماء، السيَّما ابتداًء
( مؤلًَّفا يف هذا 133، ص 1جصيبعة )مُأأيب فقد ذكر ابن  هلذا العمل: من تصّدى على ما يبدو، أّوَل

ـُاحلقل ) آثار ُحنني، لكن مبا أّن هذا ( من ضمن فردة على حروف امُلعجمكتاب يف أمساء األدوية امل
(، ال ميكننا تقومي مسامهة ُحنني. 336، ص 2، مج 3سزغني ←الكتاب، قد ُفقد، على ما يبدو، )

ني هبذا من بعده، أّلف سليمان بن حّسان املعروف بابن ُجْلُجل* )القرن الرابع اهلجرّي(، كتاَب
َيْذُكرها ديسقوريُدس يف مقالة يف ذكر األدوية اليت مل و تفسري أمساء األدوية املفردةاخلصوص، أي 

سزغني، مج ←، اللذان توجد نسخهما اخلّطّية يف بعض املكتبات )كتابه، مّما ُيسَتعمُل يف صناعة الطّب
ف، الذي ُوضع يف آواخر القرن السادس اهلجرّي، وأعيد (. الكتاب اجملهول املؤل213ِّ-233، ص 2

 يف َهيوىل الطّب شرٌح لكتاب دياسقوريدوس(، وعنوانه شمراكيف العامل اإلسالمّي ) حتريره يف غريّب
املشاكل يف هذا احلقل، واالختالف يف وجهات النظر بني العلماء استمرار  ح(، يوّض4)ط. ديتريش

 حول الكثري من املفردات.
العربّية  دعَّمت الترمجُةنوس )القرن الثاين امليالدّي( حكيًما يونانيًّا مشهوًرا آخر، يكان جال

وسّي يف املرحلة اإلسالمّية، نلبعض مؤّلفاته العديدة يف الطّب والصيدلة جماَل ازدهار علم األدوية اجلالي
، ص 2سزغني، مج  ←؛قوى األدوية املفردة يف[ كتاب]أو )= األدوية املفردةكتاب يف السّيما 
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حيان املهّمة. جيب أن نذكر بعد ذلك ؛ ترمجة ُحنني(، وكان أحد مصادر أيب الر133-113َّ
أوريباسيوس )القرن الرابع امليالدّي( وبوُلس )القرن السابع امليالدّي(، احلكيمان "اجَلمَّاعان" )كما 

ف املوسوعة الطّبّية ]لكتابات القدماء[(: األّول مؤلِّ اناليونانّي ن؛ = اجلّماعا17حيان، ص يقول أبو الرَّ
(، يف سبعني 132، ص 2سزغني، مج  ←]األكرب[؛الُكنَّاش أو عني سَّبكتاب ال)املسّماة بالعربّية 

"مقالة" )من ضمنها، مقاالت حول األطعمة واألدوية(، والثاين صاحب موسوعة يف سبع "مقاالت"، 
؛ ترمجة ُحنني(، كانت 163، ص 2)سزغني، مج  ُكنَّاش الُثريَّا، أو الُكنَّاش )يف الطّب(معروفة باسم 

 قالة" من مقاالته حول األدوية املفردة. آخر "م
 الصيدالنّية اليونانّية املذكورة، سرعان ما ازدهر علم األدوية يف شرقّي-بعد ترمجة اآلثار الطّبّية
الِقْفطّي ]املتوّفى سنة وهـ[ 238)ابن النَّدمي ]املتوّفى سنة ذكر  ،العامل اإلسالمّي ويف غربّيه

هـ[، حواىل مائة من الذين أّلفوا كتًبا حول املفردات 668]املتوّفى سنة هـ[، وابُن أيب ُأصيبعة 676
ما ، واملذهب، إّنغة األّمكبري من العلماء يف البالد اإلسالمّية )خمتلفي األعراق، والّل الطّبّية(. عكف عدٌد

و ضمن مؤّلفات ة، أإْن يف رسائل مستقّل -ما على دراسة علم الصيدلة  بالعربّية( إىل حدٍّ غالًبايكتبون 
، الصفحات 2سزغني، مج  ←هـ تقريًبا 723ى العام الع على فهرس هؤالء حّتأكثر مشوًلا )لالّط

البريويّن  هؤالء، الذين كانوا مراجَع احلادية عشرة(. بإمكاننا هنا أن نذكر فقط أهّم -الثامنة 
، الترمجة الصيدنة ←حيانالع على الفهرس الكامل ملصادر أيب الرَّ(، )لالّطيهمساعده )أو ومصادَر

هر يف آواخر القرن الثاين وأوائل القرن ه* )اشُت(: ماَسرجوي133-63الروسّية، مقّدمة كرميوف، ص 
، ص 2 جسزغني، م ←) كتاب يف الغذاءو... يف أبدال األدوية رسالةف ني(، مؤلِّالثالث اهلجريَّ

، لديه إسٰحقهـ(، معّلم ُحنني بن 372-163/حيىي بن ماسويه )حواىل (؛ يوحّنا337-333
مؤّلفات عديدة، من بينها، مؤّلفات حول املواّد العطرة، واألطعمة، وبعض أنواع األدوية )سزغني، مج 

عديدة، من  *، الذي كان له فضًلا عن الترمجات، مؤّلفاٌتإسٰحق؛ ُحنني بن 326-322، ص 2
أبدال ]= كتاب األبدال، ةاختيار األدوي، وسناألدوية املفردة جلالي كتاب رتلخيص أو حتريبينها، 
، (؛ ابنه336-373، ص 2سزغني، مج  ←[، والكتاب املذكور حول أمساء األدوية املفردة )األدوية
 مكان األدوية املوجودة ِلُكلِّوكتاب  ةاألدوية املفردف كتاب (، مؤل338ِّ-313بن ُحنني* ) إسٰحق

)النصف الثاين من القرن  ه(؛ أبو زيد َصهاْرُبخت بن ماَسرجوي368-363، ص 2)سزغني، مج 
، ص 2جورجيس )سزغني، مج  ُكنَّاشني(، شارح الثاين والنصف األّول من القرن الثالث اهلجريَّ

سيَّما  هـ(، صاحب املؤّلفات العديدة، ال212-331*)حواىل ا الرازّي(؛ حمّمد بن زكرّي373
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حلسن بن (؛ أبو اخلري ا31و 33األدوية البسيطة مكاًنا كبرًيا )مج  ، الذي احتّلت فيه مواّدياحلاو
على مؤلَّف ، وحواٍش األغذيةكتاب ؛ صاحب هـ773؟-221ّمار* )ُسوار، املعروف بابن اخُل

[(؛ 371حيان، ص أليب الرَّ الصيدنةكتاب ، وفهارس 232-233، ص 2سزغني، مج  ←بوُلس ]
 ←) األدويةتفسري  ف )القرن الثالث أو الرابع اهلجرّيان؟(، مؤلِّيّن/اجَلواْركااجَلواْنكايّنأبو معاذ 

زارّي َفال(؛ وِبْشر بن عبد الوّهاب 133كرميوف، ص  مقّدمة ،الصيدنة؛ 213، ص 2سزغني، مج 
ص  ،2مج سزغني،←) تفاسري األدوية فما القرن الرابع اهلجرّي(، مؤلِّجمهولة؛ رّب )تواريخ حياته

 (. 136، مقّدمة كرميوف، ص الصيدنة؛ 212
فضًلا عن املصادر املذكورة آنًفا، ذكر البريويّن معجَمي مصطلحات بأكثر من لغة ألمساء 

ه ]األمساء الَعشرة[، الذي كانت نسُخ ده نامأحدمها امسه  (16املفردات الطّبّية، الرائجة يف عصره )ص
ا يوحي به وال فائدة ُترجى منها، باإلضافة إىل أّنه على العكس مّم املوجودة "يف أيدي العوام" فاسدًة

املعجم الذي كان "يف أيدي  ،اآلخر ؛امُسه، ال وجود لعشرة أمساء بعشر لغات لكّل ماّدة من مواّده
 نام چهاْرأيًضا باسم مساء"، وكان معروًفا ، "أي تفسري األبشاق مشاهيالنصارى" بامسه الُسريايّن 
والسريانّية،  [،؟اليونانّية البيزنطّيةغات "الرومّية" ]=ن أربعة أمساء لكّل ماّدة بالّل]األمساء األربعة[، يتضّم

كتاب التصحيف"، فإّن معظم ما نقله من  من "آفاتخالية  كانت هوالعربّية والفارسّية، ومبا أّن نسخ
ّشاق ِشماهي؛ ، أو، بإمالء أصّح ُباهيبشاق مشباخلّط السريايّن )حول  هكان من إحدى نسخ الصيدنة

ين ، املقّدمة، الصفحة السادسة واألربعون(. يدّل رواج هَذ1توضيح زرياب نقًلا عن أوملان ←
ريويّن، ويف تلك املنطقة من تعّدد األمساء املترادفة لألدوية وتشّتتها يف عصر الِب لىمًنا، عضني املعجَم

 العامل اإلسالمّي.
مة طويلة مع مواضيع غري ني: مقّدف قسَميتضّمن هذا املؤلَّ. املوجود الصيدنةحمتوى كتاب 

ن معلومات حول عدد كبري نسبيًّا من مواّد الذي يتضّم (، والقسم األصلّي18-2متجانسة )ص 
 (.671-13؛ ص مساء املواّدأللحروف األوىل من  التداوي، وأمثاهلا )بالترتيب األلفبائّي

اشتقاق األلفاظ  (1ضوعات املختلفة يف مقّدمة هذا الكتاب، من بينها: أورد البريويّن املو
ّدث عن حتالَصيدنة/ الَصيدلة والَصيَدنايّن/ الَصيَداليّن )صانع األدوية، بائع األدوية، "العّطار"( وأخرًيا 

( تعريف فّن 3(.3، 3)ص  العطر الرائحة( املعروف )=الصندل، اخلشب الشَّندن/ اجلنَدل اهلندّي
أدىن مرتبة من مراتب الطّب )أعلى املراتب،  الِبريويّنالصيدنة، أو ِحرفة الصيدنة، اليت هي كما يعتقد 
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والتحليل املنطقّي(،  ةبـ"الطبيعّيات"، ومعرفته بأصول القياس والتجزئ ةعاِلم األدوي -إحاطة الطبيب
من مراتب الطّب؛ أوصاف صانع أدوية ماهر؛  ، وليسمستقّلفنٌّ  الصيدنةأّن باإلمكان القول إّن  حّتى

باع األعمى ّتقليد" و"األخذ بالسَّماع" )االبـ"الت يتعلم صّناع األدوية/علماء األدوية هذه احلرفة عادًة
ر يف علم األدوية، يتطّلب التتلمذ لدى التطّو يف حني أّن (القدماء، واالكتفاء باملسموعات اتلكتاب

الطّبّية ]األدوية[، من خالل املشاهدة  الفّن، واجلهد الدؤوب يف معرفة املواّد رة يف هذاَهاألساتذة امَل
ريويّن يعّد ديسقوريدس األمنوذَج األعلى لعاِلم الِب( يبدو أّن 2 (.7-2والتجربة الشخصّية )ص 

م قبل منهن وليونانّيوال. النباتات الطّبّية. يقول: "كّل أّمة من األمم موصوفة بتقّدٍم يف علم أو عمل
ها، مراتبشرف إىل أ شياءاأل ترقيةباملباحث ]العلمّية والفلسفّية[، و العنايةفضل موسومون ب النصرانّية

 َرَصق]=خوارزم، آسيا الوسطى[، و نواحينا ديسقوريدس يفمنهم لو كان و ا،كماهلوتقريبها من 
كّلها أدوية وما ة[ ]=النباتات الدوائّي هاَحشائشلكانت تصري  على تعّرف ما يف جبالنا وبواديناه جهَد

فليس فيها من األمم من يهتّز لعلم غري اهلند، شرق، املّما ناحية أُيجتىن منها حبسب جتاربه أشفية... و
خاّصة عندهم مؤّسسة على أصول خمالفة ملا هنا الطّب وعلم األدوية[  د]املقصوولكن هذه الفنون 

الصيدلة  -للطّبباد  النظرّية املإىل االختالف بني  الِبريويّن)إشارة  ..."اعتدناه من القوانني الغربّية
( تقسيم ما يؤكل إىل 7 اهلندّي(. 1يفيدائْري، والطّب السائد اآليواليوناّن اجلالينوسّي -القدمي الُبقراطي

إىل بسيطة ، وتفكيكها (ّم"، وبيان كيفّياهتا )مثًلا، درجات "قّوهتا" األربعس"الغذاء" و"الدواء" و"ال
ستخدم األدوية إذا مل يكن النظام الغذائي مّتبًعا ُت، والغذائّي النظامبيل العالج ض( ومركَّبة؛ تف")"مفردة

الطبيب،  أّن الِبريويّنفية، ُتستخدم األدوية املرّكبة. يؤّكد ااملفردة، وإن مل تكن هذه األدوية البسيطة ك
يتوّجب عليه استخدام ذات "األخالط" األقّل واألسلم. يف بة، املرّكّر أن يستخدم األدوية ضُطايف حال 

ح" ضررها بإضافة اء "إصالطّبلأل ّمّية ]ذاًتا[" ميكنسَّحال دعت احلاجة إىل استخدام "األدوية ال
"العلم األرفع من صناعة األدوية/وبيع األدوية )الصيدنة(، هو  (3. (11-3حة" )ص ِلاألدوية "امُلص

دوية البسيطة ]باملصطلح املعاصر، ّص ]الفزيولوجّية[ لألمعرفة "الُقوى" واخلوا
pharmacognosyفإّن 2كان هلذه املعرفة حدٌّ، من حيث طول التجربة واستخدام القياس [. إن ،

األجدر بتعيني هذا احَلّد من اليونانّيني القدماء، ديسقوريُدس وجالينوس، ومن املتأّخرين، حيىي بن 
، مقّدمة الصيدنة ←]جمهول؛ماسويه، وماسرجويه، وحمّمد بن زكرّيا الرازّي، وأبو َزيد اأَلرَّجايّن 

ين" إّنهم كّلهم "َجّماعون"، [". مع ذلك، يقول الِبريويّن حمتقًرا "املتأّخر133-137كرميوف، ص 
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ّن أ(، )جيب القول هنا 13يُدس وجالينوس( )ص رقاصرون عن اجتهاد السابقني )=بقراط، وديسقو
علم األدوية مل يكن بشكل أساسّي يف ما يتعّلق بأبا الرَّحيان نفسه مشموٌل هبذا االحتقار، ألّنه هو أيًضا 

( يف حتضري األدوية 6مسامهتة يف تتّمة املقالة(.  ←رة؛ ا يف بعض احلاالت النادأكثر من "َجّماع"، إّل
" يعين إن مل يكن املرّكبة للصيديّل والطبيب "حاجة كبرية إىل أمرين": "احَلذف" و"التبديل". "احلذف

عن كّل التركيب واستعماله؛ و"التبديل"  أحد أجزاء الدواء املرّكب املشهور موجوًدا، ال جيب التخّلي
(*(. حتّدث 2الَبَدل )←ملاّدة اليت هلا كّليًّا أو جزئيًّا طبع املاّدة املفقودة وقّوهتا وأثرها )معناه استخدام ا

الِبريويّن بالتفصيل عن أقسام "التبديل" مثًلا "التبديل بالنوع"، و"التبديل باجلنس"، ويف النهاية يؤّكد أّن 
بدائل األدوية البسيطة،  آخر لتعينياألطّباء، مبا ميلكونه من علم وجتربة، هم األجدر من أّي شخص 

، (18)ص  ويقول يف مكان آخر (.12-13ومن مّث نقل اكتشافاهتم إىل "صّناع األدوية األمناء" )ص 
ين : "لقد قرأت هَذكتاب يف األبدالو الصيدنةكتاب يف : حمتقًرا ضمًنا كتاَبي حمّمد بن زكرّيا الرازّي

كان قد جتّمع ا إىل ما مأضفت بعض حمتوياهت [طفق]ا فائدة ُتذكر، ممل أستفد منه [لكّنين]ني، الكتاَب
( اإلشادة بالدين اإلسالمّي والّلغة العربّية )بصفتها لغة الِعلم(، وأفضلّيتها على الّلغات 3لدّي". 

ة ق باعتقاده لرواية األخبار الكسرّويياألخرى لبيان املضامني العلمّية، ومن تلك الّلغات الفارسّية، األْل
واهلجو بالعربّية أحّب إيّل من املدح غة الفارسّية "ه يقول يف حتقري الّلأّن حّتىيلّية؛ الّل رواألمسا

يف العربّية، عدم مطاوعة خّطها لضبط األمساء األجنبّية  الِبريويّن". العيب الوحيد الذي رآه بالفارسّية
: إحدامها عدم يان أيًضاكَوللبريويّن َش( 8 (.17"الرومّية" والسريانّية( )ص ،سّيما اليونانّية لألدوية )ال
خ؛ واألخرى "خيانة" مترمجي الكتب اليونانّية، َسوالتغاضي عن مقارنة النُّ يف االستنساخ،بة َتدّقة الَك

بعض ما يوجد يف الذين كانوا يكتفون عادًة بنقل معّرب األمساء اليونانّية للحشائش، يف حني أنَّ "
من العيوب الثالثة املذكورة، أّن  الِبريويّنيستنتج  .]كذا[" لغة العرب اسم هلا أرضنا من العقاقري ويف

" فات"اآلتلك الترمجات ليست موضع ثقة، ووجودها أو عدم وجودها سّيان، ولو مل تكن تلك 
 (.16-13]لعلم األدوية[ )ص  ًةؤّلفات احلكماء اليونانّيني كافيموجودة، لكانت الترمجة العربّية مل

. ُيعرِّف الِبريويّن كتاب الصيدنة )ص املوجود الصيدنةتقومي ُمسامهة أيب الرَّحيان وكتاب 
العقاقري املفردة بأجناسها وأنواعها و]معرفة[ صورها املختارة هلا : "معرفة ( على النحو التايل11-13

ملريد ]الطبيب[ ]لالستعمال[، خلط املرّكبات من األدوية بكنه نسخها املدّونة أو حبسب ما يريد ا
". كان من املتوّقع املؤمتن املصلح. فإّن الذي يعلوها من املرتبة هو معرفة قوى األدوية املفردة وخواّصها

صالحها" إاألدوية وقواها، وكيفّيات " على ذلك، ونظًرا إىل شرح الِبريويّن املذكور لطبائع مبدئيًّا، بناًء
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 املواّد؛ لكّنهوإبداهلا )يف املقّدمة(، أن يذكر هذه املواضيع، إن مل يكن يف مجيع احلاالت، فبصدد معظم 
لست أريد أن أعدو هذه (: "18ل من تعريف الصيدنة. يقول )ص اكتفى هبذا القسم األّو بشكل عاّم

لى ]شخٍص[ مثلي الدرجة إىل ذكر شيء من قوى األدوية وخواصها النبساط القول فيها وتعّذره ع
، يتطّرق عادًة إىل ذكر الرَّحيان". لذلك يف املقاالت املفّصلة اليت خلَّفها أبو إّلا أن يضطّر إىل ذلك حال

أنواع املاّدة املقصودة، واملناطق اليت تنمو فيها، واآلراء املختلفة حول ماهّيتها )يف احلاالت املشكوك 
ذكر مرادفات أمسائها يف ←اّدة، وأمسائها يف عّدة لغات )هبا(، ويقّدم معلومات متنّوعة حول تلك امل

)تقليًدا أليب حنيفة الدينورّي على ما يبدو، وهو من  الِبريويّنتتّمة املقالة(. إحدى ميزات شروح 
( استشهاده 31، مقّدمة كرميوف، ص الصيدنةمّرة؛  323مصادره املهّمة، نقل عنه أكثر من 

املاّدة املقصودة يف أشعارهم. يقول يف تسويغ هذا االستشهاد )ص بالشعراء العرب، الذين ذكروا 
العرب من مبايهم بالبادية قوم أمّيون يعّولون يف التخليد على احلفظ والتلّقف من األلسنة (: "17-13

دواوينهم للمعارف وتذاكريهم األّيام واألنساب وألجل هذا رّبما رجعنا يف التعرف وهلذا صار الشعر 
صحيحة غالًبا، أّوًلا، هذه غري  الِبريويّن. اّدعاءات إىل أشعارهم واستشففنا املطالب منها" واالستشهاد

هذه  تقتصر على شعر شعراء اجلاهلّية فقط، ويف معظم احلاالت، مل يساعد ذكُر ألّن استشهاداته مل
األدب العريّب ل" يف ضاجلانب األقوى فيه "إظهار الف إّنمااألشعار يف "استشفاف املعلومات"، و

 األشعار اليت أوردها حول اأُلْترج(. ←ا)مثًل
، الكتاب الثاين اه، السابقني واملعاصرين له )مثًلئكمعظم نظرا الصيدنةكتاب  قلنا من قبل إّن

 ُهُخَسختلو ُن من كتب اآلخرين. مع ذلك، ال أساًسا التقاطالبن سينا(، هو  القانون يف الطّبمن 
ومشاهداته الشخصّية، ومقارناته من خالل  الرَّحيانالناقصة )العربّية والفارسّية( من مالحظات أيب 

ا جرجان(، ومشايّل اهلند وأفغانستان )احلالّية(؛ سّيمان )الوإيرأسفاره ومكوثه يف آسيا الوسطى، 
كسيوس، أصابع أ)ُسرمه(،  د)آلو(، اإلمث(، اإلّجاص گك )الُسرب(، األتُرج )بالناآلُن ←امثًل
 مأة )قارچ(،(، اخلزامى، الزيتون، الَكيزنه(، بسيس، ُبل، تامول، چا )الشاگجُنَرة )ُصوص، َأالّل

 الكّمون )زيره(، وامِلْحَلب. 
، هي أّن الصيدنةلم يف لتاريخ الِع الِبريويّنإحدى اخلدمات األخرى )غري املقصودة( اليت قّدمها 

من  -(63إحصاء كرميوف، ص  بناًء علىهم حبسب املناسبة )ءأمساشخًصا ذكر  333من بني 
هنالك عدٌد الفت منهم ُيعرفون إىل حدٍّ ما، -األطّباء، وعلماء الطبيعة، واألدباء، والشعراء، وغريهم

، وأبو زيد : أبو العّباس اخُلشَّكّيامن العلماء اجملهولني، مثًل -الرَّحيانفقط من خالل ما نقله عنهم أبو 
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، وِبشر بن عبد الوّهاب ، وأبو سهل الرسائلّييّبـاخلطي، وأبو نصر ، وأبو معاذ اجَلوانكايّناأَلرَّجايّن
، الترمجة الصيدنة ←) الياقوتة، وصاحب كتاب امَلشاهريزارّي، وفهلمان/هبلمان، صاحب كتاب َفال

"واملؤّلفات من دون أمساء ، 133-137الروسّية، مقّدمة كرميوف، "املؤّلفون اجملهولون"، ص 
 (.113-133]املؤلِّفني["، ص 
وأكرب ميزاته، وفرة األمساء املترادفة  الصيدنةأكرب خصائص كتاب  ّدهُعنميكن أْن لعلَّ ما 

غات سّيما أمساؤها اإليرانّية. االهتمام بأمساء املفردات الطّبّية يف الّل الطّبّية ]الدوائّية[، ال للمواّد
موجوٌد يف مجيع كتب الصيدلة قبل -اتينّية، والسريانّية، والعربّيةاليونانّية، والّل -القدمية "الكالسيكّية" 

علماء األدوية والنباتات يف األمصار الغربّية من العامل اإلسالمّي و طباءوبعده، لدى األ الرَّحيانأيب 
َثمَّ إىل ذكر أمسائها األندلسّية، والبالد القدمية "الشرق األدىن" )وَفق املصطلح املعاصر( وتطّرقوا من 

، أبو العّباس أمحد بن حمّمد النبايّت اإلشبيلّي، اهجات(، وما مياثلها )مثًلوالرببرّية، والعربّية ااحمّلّية )الّل
يف  الرَّحيان د أيبيلكن جتدنطاكّي(؛ ، وابن ميمون، وابن البيطار، وداود اأَلوأبو جعفر أمحد الغافقّي

العدد الكبري نسبيًّا ألمساء املفردات يف لغات املناطق الشرقّية من العامل اإلسالمّي  كُرذهو هذا احلقل، 
، مقّدمة الصيدنةالقدمي، وحيث تكون متعّلقة باحلّيز الثقايّف إليران القدمية، فاألمساء "إيرانّية"، كما يلي )

(العربّية 1ُمحّصل(: كيا وراشد ← ااسم؛ أيًض 7333أكثر من  ه، ما جمموع32كرميوف، ص 
( اإليرانّية )الفارسّية، الفارسّية ااحمكّية، الِسجزّية 3؛ ٪2353اسم،  1633)الكالسيكّية وااحمكّية(: 

سان ]مبعناها اجلغرايّف القدمي اّية ملناطق آسيا الوسطى، وخر=السيستانّية، والزاُبلّية، واللغات ااحمّل
، وُطخارستان، ومسرقند، وخبارى، وِترمذ، وَفرغانة، دسع[ وأفغانستان، مثل خوارزم والسُّغالوا

 733الُسريانّية:  (7؛ ٪1656امًسا،  333ة"/اليونانّية: ومّي"الر (2؛ ٪3757اسم،  1133وُبست(: 
امًسا، من دون  13اتينّية: ( الّل6؛ ٪353امًسا،  233( اهلندّية )تتضّمن الِسندّية(: 3؛ ٪858اسم، 

 383( أمساء جمهولة املنشأ: 8ة؛ أمساء، من دون ذكر النسبة املئوّي 3لتركّية: ا (3ذكر النسبة املئوّية؛ 
بتجميع األمساء املترادفة وذكرها، نكتفي بذكر  الِبريويّن الرَّحيان. للتدليل على شغف أيب ٪653، مًساا
العريّب ني النبتة، ومثرهتا وصمغها يف النصَّ أمساءوردت  ( فقد116-113ثال واحد: "الُبْطم" )صم

: الرومّية، سّت أشكال حمّرفة ملصطلح واحد أو اثنني؛ الُسريانّية، شكلني َوفق الشرح التايل والفارسّي
لكلمة واحدة؛ العربّية، لفظة واحدة )غري الُبطم نفسها(؛ اهلندّية، لفظة واحدة؛ النيسابوِرّية والقائنّية، 

كران َمأهل "السجزّية، لفظة واحدة؛ لغة أهل خراسان"، لفظة واحدة؛ شكالن للفظة واحدة؛ لغة "
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اسم حّبة الُبطم: العربّية مصطلح واحد؛  لفظتان. مرادفات، لفظة واحدة؛ "الفارسّية" وُقزدار"
 ألفاظ.  ة: السريانّية، لفظتان؛ العربّية، مصطلحان؛ الفارسّية، أربعهالفارسّية، ثالث كلمات؛ لصمغ

ف هذه الترمجة "بتصّرف"، هو أبو بكر علّي بن مؤلِّ. الصيدنة الترمجة الفارسّية لكتاب
النهر(، بعد هجرته من  يف ما وراءعثمان الكاسايّن )من أهل كاسان، مدينة يف والية فرغانة القدمية، 

املوجود، بأسلوب  الصيدنة الِبريويّنسخة الكاملة نسبيًّا من كتاب وطنه وإقامته يف اهلند، ترجم الّن
هـ( )على 622-633سلطان دهلي، مشس الدين أبو الفتح إيْلُتتِمش )حك:خاّص، وأهداه إىل 
، ط. زرياب، املقّدمة، الصفحة السادسة والعشرون(. توجد من ؛ الصيدنةهـ633األرجح يف العام 

هذه الترمجة عّدة خمطوطات )استخدم أفشار وستوده مخس نسخ خطّية لطباعته؛ اإلحاالت يف هذه 
 الفارسّي(.الصيدنة من كتاب  املقالة إىل هذه الطبعة

مًعا، على النحو  اممقارنته، بعد والفارسّي ني العريّبالحظ بني النصَّالفروقات األساسّية اليت ُت
، ط. ستوده وأفشار، املقّدمة، الصفحات من لصيدنةا ←الع على تفاصيل هذه الفروقاتالتايل )لالّط
الثالثة  حّتى -العشرين، وط. زرياب، املقّدمة، من الصفحة السابعة والعشرين حّتى -الرابعة عشرة

م.ن، الترمجة الروسّية،  ←اًضالفارسّي، أي الصيدنةالع على وصف شامل لكتاب والثالثني؛ لالّط
، بعد حذف بعض خمتصرًة الِبريويّنمقّدمة  ( أورد الكاسايّن1(: 23-33مقّدمة كرميوف، ص 

( حذف من املنت نفسه، 3. (غة الفارسّيةغة العربّية، وذّم الّل، تبجيل اإلسالم، اإلشادة بالّلااملواضيع )مثًل
ام، ، يف فصل حرف الّلااملختصرة )مثًل وعدًدا من املواّد امجيع شواهد الشعر العربّية، كما حذف مجًل

 كبري من املواّد ( عدد2(. ؤلؤ، ولوفقراقس، والّليمونالَكلب، واللَّف، والّلحذف مواّد: لسان 
، ط. الصيدنة ←الع على فهرسهااملوجودة يف النّص العريّب غري موجودة يف النّص الفارسّي )لالّط

من ذلك،  ا( بدًل7الصفحة الواحدة والثالثني(.  حّتىزرياب، املقّدمة، من الصفحة التاسعة والعشرين 
، يف فصل الالم نفسه، ال ااملوجود )مثًل الصيدنةهنالك مواّد يف النص الفارسّي، ال وجود هلا يف كتاب 

، ا)مثًل االعريّب(، كما أنَّ بعض املقاالت يف النص الفارسّي أكثر تفصيًل مقابل للفظة الزورد يف النّص
اف من ضع، أكثر من ثالثة أ163-163، ص 1مقالة "چا" ]=الشاي[، يف النص الفارسّي، مج 

الفارسّي، هنالك معلومات إضافّية كثرية حول أمساء  النّصيف  (3العريّب(.  تلك املوجودة يف النّص
أليب  غةهتذيب الّلمن كتاب  فظ، واملعاين، واملترادفات(، نقلها املترجم بشكل عاّماملفردات )طريقة الّل

، اهـ(، وأحياًنا عن أشخاص آخرين )مثًل233منصور حمّمد بن أمحد اأَلزَهرّي )املتوّفى سنة 
ا يف املواضع اليت أراد فيها الكاسايّن سّيم (، ال23-26، ص 1لفارسّي، مج أباغورس يف النّص ا←
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الصحيح،  الِبريويّنغري الصحيح، على العكس من رأي  هتفسري ←، االعربّية )مثًل الِبريويّنأن ينتقد لغَة 
( ُنسُخ 6(. 33-37، ص 1خرى، مج أحول اشتقاق أو منشأ لفظة صيدنايّن، الذي نقله من مصادر 

)باستثناء تلك اليت اعتمد عليها ستوده وأفشار( خمتلطة مبؤلَّف آخر، امسه  الفارسّي الصيدنةب كتا
ف اجملهول ]كذا[ القاضي جالل الكاسايّن، املؤلِّ ترمجة""، "الصيدنة"خواّص األدوية املفردة من كتاب 

 َفني،النسب املشترك للمؤلِّبسبب رّبما أو ُنّساٌخ،  الذي أراد هبذا أن يعّوض هذا اخللل. فأضاف ناسٌخ
، مواضيَع "القاضي جالل الكاسايّن" حول قوى املفردات وخواّصها وأبداهلا، إىل نّص أيب بكر ًأخط

د يف اجملّل الفارسّي وردتالصيدنة املطبوع لكتاب  وصف املواّد ذات الصلة. يف النّص آخريف الكاسايّن 
 " منفصلًة.مواضيع "القاضي جالل الكاسايّن الثاين من الكتاب

"عّدة مواضيع: الل الكاسايّنجوتكملة "القاضي  الفارسّي، الصيدنةتوّضح املقارنة بني كتاب 
الفارسّية، وليس نصًّا عربيًّا آخر من  ( أّن القاضي جالل كان يف حوزته ترمجة أيب بكر الكاسايّن1

حبذافريها أو خمتصرًة  للبريويّن، ألّنه يف الكثري من احلاالت، نقل ترمجة أيب بكر الكاسايّن الصيدنةكتاب 
، ص 3يف تكملة القاضي جالل، مج  ، يف ترمجة الكاسايّن ورتبيانج233، ص 1تبيانج، مج  ←ا)مثًل
األرقام  ←ا( مل يذكر القاضي جالل، على العكس مّما اّدعاه، خواصَّ محيع املفردات )مثًل3(. 863
أليب  الفارسّي الصيدنةإىل كتاب  كر خواّص املفردات بشكل عاّم(. وهو حييل يف ِذ33و 13و 7و 2

 بكر الكاسايّن، وأحياًنا إىل مصادر أخرى.
ا تقومي ، صار باإلمكان رّبمن تكون خمتصرًةبعد هذه اإليضاحات، اليت اقتضت الضرورة أ

للبريويّن ومكانته. فاحلكيم حمّمد سعيد  الصيدنةأحكام املعاصرين املغالني حول قيمة كتاب بعض 
"أبا صناعة األدوية يف القرون الوسطى اإلسالمّية"  الِبريويّن( عدَّ هـ1718/م1338)املقتول يف العام 

النباتات السويدّي الذائع م ]عاِل 1سبعة قرون من ليّنهبل ق"طريقة تصنيف النباتات (، ومبتكَر 23)ص 
، الترمجة الصيدنة(. يعتقد كرميوف )22 )!( )ص ["هـ1131-1118/م1338-1333الصيت، 

القرون  الصيدنة يف ذا املؤلَّف[ أنفس آثار الشرق التارخيّية يف"]ه(، أّن 71الروسّية، املقّدمة، ص 
بعض املسائل النظرّية  حالوقت، ويوّضر حول األدوية املعروفة يف ذلك م أكمل تصّوالوسطى، فهو يقّد

 هلذا الفرع ]العلمّي[".
حة للنّص العريّب )مع ترمجة وتوضيحات ( طبعة غري منّق1. طبعات كتاب الصيدنة

 ←)حول عيوهبا هـ1233/م1332، كراتشي اإلٰلهّيباإلجنليزّية(، أجنزها حمّمد سعيد ورانا إحسان 

                                                
1
-Linné= Carl von Linné 
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ون(؛ ثالثالثانية والعشرون، والثالثة والعشرون، واخلامسة وال، ط. زرياب، املقّدمة، الصفحات الصيدنة
(، أجنزها متجّنًبا عيوب طبعة هـ1711/م1331ع. زرياب )طهران  ـ( الطبعة املنّقحة ل3

( مقّدمة 2(؛ هـ1233/م1332كراتشي، مستفيًدا من ترمجة كرميوف بالروسّية وتوضيحاته )
( 7؛ هـ1233/م1323ملانّية(، أجنزها م. مايرهوف، برلني مة وتوضيحات باأل)مع مقّد الصيدنة
للكاسايّن، أجنزها م. ستوده و أ. أفشار،  الفارسّي الصيدنةحترير كتاب  -ا لترمجةحة جزئيًّطبعة منّق
 .هـ1711/م1331طهران 

مايرهوف ، أجنزها الِبريويّن الرَّحيانملانّية ملقّدمة أيب ( الترمجة األ1. الصيدنةترمجات كتاب 
( الترمجة اإلجنليزّية املغلوطة 3ملانّية(، مذكورة أعاله؛ غة األ)مع مقّدمة وتوضيحات تتمّيز بالتبّصر، بالّل

لكرميوف مع مقدمة ( الترمجة الروسّية الدقيقة جدًّا 2وغري الصحيحة احمّمد سعيد، املذكورة أعاله؛ 
( ميكننا حتًما هنا 7ذكورة أعاله؛ (، مهـ1233/م1332)طشقند  مفّصلة وتوضيحات قّيمة جدًّا

 قتباس الفارسّي للكاسايّن )املذكورة أعاله(.اال -التحرير -أن نذكر الترمجة
 مواطِن يف الوقت الذي ُترجم فيه يف "القرون الوسطى"كتاُب يف النهاية، جيدر بنا القول، أّنه

رجم بالّلاتنية )طبعة البندقّية البن سينا، قد ُت القانونأي  ه،ومعاصِر ]ابن الوالية نفسها[ أيب الرَّحيان
يف بعض اجلامعات  القرن السادس عشر امليالدّي م(، وظّل ُيدرَّس حّتى آواخر1377]إيطاليا[، 

يف أوروبا ويف بلدان املغرب من العامل  اة آثاره( جمهوًلّيللبريويّن )كبق الصيدنةاألوروبّية، بقي كتاب 
، ابن البيطار ]املتوّفى سنة ااحقة )مثًلا يف القرون الّلون الوسطى" فقط، وإّنميس يف "القراإلسالمّي، ل

معلومات من كتاب ابن سينا، مل ُيشر ولو مّرة واحدة إىل  ئة مّرةاحواىل ثالمثهـ[، الذي نقل 676
 (.الرَّحيانأيب 

القيس بن  ؤ، ط. امرعيون األنباء يف طبقات األطّباءصيبعة، : ابن أيب ُأاملصادر واملراجع
، الطبعة والترمجة الصيدنةكتاب ، أبو الرَّحيان الِبريويّنم؛ 1883هـ/1333، القاهرة نالطّحا
يف  كتاب الصيدنة، نفسه؛ هـ1233/م1332ي، كراتشي ٰلهزّية احمّمد سعيد ورانا إحسان إاإلجنلي
العقد ، الترمجة الفارسّية يف الصيدنة ،م[؛ نفسه1331ش ]1233، ط. عّباس زرياب، طهران الطّب
علّي بن عثمان الكاسايّن، ط. منوتشهر ستوده وإيرج بن من القرن الثامن اهلجرّي، أليب بكر  الثالث

، حيدر آباد يف الطّب كتاب احلاوي، م[؛ حمّمد بن زكرّيا الرازّي1333ش ]1238أفشار، طهران 
 هاى واژهل، صِّراشد حمم؛ صادق كيا وحمّمد تقي 1331-1333هـ/1233-1237ن َكالدَّ
طهران  هجات اإليرانّية يف مؤّلفات الِبريويّن[ّلل]األلفاظ با ويشى ايراىن در نوشتههاى بريوىنگ



28 
 

بيام  ،لم صنعة األدوية يف القرون الوسطى اإلسالمّية""أبو ِع ،م[؛ حمّمد سعيد1337ش ]1232
 ؛(م[1337يوليو -ش ]مّتوز1232)تري  33، العدد 3، السنة [األونيسكورسالة ] يونسكو

 .. ..............أجنيب...
 /هوشنغ أعلم/

 ( علم املعادن.5
اجلماهر يف الِبريويّن معلوماته املتعّلقة بعلم املعادن بشكل عاّم يف الكتاب اخلاّص، أي  مجَع

 االهنيار حلفيد السلطان حممود الغزنوّي، السلطان أيب، الذي أّلفه يف عصر الدولة اآليلة إىل هرااجلو
ِجه يف مكتبته. العنوان األشهر هلذا الكتاب، الذي ْرَدلهـ(، 771-723الفتح مودود بن مسعود )

، حيدر آباد الدََّكن، 1طبعته األوىل )تنقيح العامل األملايّن، فريتس كرنكو اسُتخدم أيًضا يف
، لكّن يوسف اهلادي يف طبعته هرايف معرفِة اجلو اجلماهرم(، )كتاب( 1326هـ/1233
كشف مجيع اإلحاالت يف هذه املقالة إىل هذه الطبعة(، يرى استناًدا إىل ) ،هـ1713/م1333
اجلماهر يف (، أّن عنوان الكتاب الصحيح هو 36حلاجي خليفة، وغريه من املصادر )ص  الظنون
مقّدمة  ←استخدم املنّقحان املذكوران ثالثًة منها ّية هلذا الكتاب، اليتاخلّط )حول النسخ هرااجلو

 (.63-68أذكائي، ص  ←الع على النسخ والتوضيحات األخرى ؛ لالّط33-36اهلادي، ص 
ني إىل حّد ما. األّول مقّدمة )ص ني غري متجانَسن قسَم. هذا املؤلَّف يتضّماجلماهرحمتويات 

تقريًبا(، والثاين هو املنت األصلّي )ص " )هنا، مبعىن "التأّمل" "َتروحية ةتتضّمن مخس عشر( 33-131
من ُصلب عقائده  ( حول "اجلواهر". يف هذه "التراويح" )مجع تروحية(، طرح الِبريويّن132-726

القيمة "الوضعّية" )=غري الذاتّية( للمعدَنني الثميَنني، الذهب والفّضه، اللذين أصبحت  الدينّية، موضوَع
لتعيني أمثان البضائع واخلدمات،  عتقد، األساس واملعيارمسكوكاهتما حبسب املشيئة اإلهلّية، كما َي

ليتطّرق، مثل أّي  وأيًضا وسيلة املعامالت التجارّية يف اجملتمعات البشرّية، وجعل هذا املوضوع ذريعًة
 ،م دييّن، ومعّلم أخالق، وعامل اجتماع، وُمصلح اجتماعّي، وعامل اقتصاد وغريهم إىل ذّم املفاسدعاِل

ع املال والذهب والفّضة، والُبخل وطلب امللّذات اجلسدّية، والظلم، وإىل اإلشادة كاحلرص على مج
مة، وااللتزام بأحكام الدين والدولة، وطهارة ة، والشهاءائل كالَعطاء، واإلنفاق، والعدل، واملروضبالف

اته يف معظم األحيان على اآليات القرآنّية، والشعراء العرب، اجلسد والثياب، مستنًدا يف تأكيد نظرّي
مستشهًدا بأمثلة من األحداث التارخيّية، وأحياًنا األسطورّية. على الرَّغم من أّن أحد أفاضل عصرنا، 
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وما  3، ص هـ1732/م1382، 1ة الذكر )احَلمارَنةفاآلن الِبريويّنر مقّدمة قد غاىل كثرًيا يف تقدي
[" )نفسه، الِعَبرخلدون املشهورة ]على تارخيه، كتاب ابن  وعّدها "َسَلف مقّدمةبعدها(، 
رخيّي، والعمق (، ال جمال من حيث أسلوب التحقيق التا373-371، ص م1333/هـ1713

احلضارة، ويف علم االجتماع، ملقارنة أيب الرَّحيان بابن خلدون تاريخ وسعة التفكري يف فلسفة 
 (.771-723، ص 2َقنوايت ←ملواضيع "التراويح" املشّوشة )لالّطالع على خالصة منّظمة

القسم الثاين يف وصف "اجلواهر" )مجع جوهر، معّرب لفظة گوهر الفارسّية(. وفق مصطلح 
غة العربّية احق يف الّلا مبعناه الّلؤلؤ"، وإّنميف الفارسّية "الّل األصلّي، اجلوهر هنا ليس مبعناه الرَّحيانأيب 

معلوف، ماّدة اجلوهر؛ بتعبري أصّح،  ّل ما ُيستخرج منه شيء ُينتفع به )"اجلوهر من األحجار ك
ني العربّية معدن، أو شبه معدن مفيد"(، ومل ُتستخدم لفظة اجلواهر مبعناها احلايّل يف الّلغَت"أّي 

والفارسّية )=األحجار الكرمية(. وعلى هذا النحو، "اجلواهر" يف هذا الكتاب تشمل األحجار الكرمية 
واملعادن )مبعناها املعاصر، مثًلا احلديد، والزئبق(، وبعض اخلالئط )مثًلا  (،جوالفريو)مثًلا األملاس، 

رز احلّيات، واللؤلؤ(، وفق الشرح الربونز(، والتحّجرات اآللّية وغري اآللّية )كالكهرباء والكهرمان، وخ
( 1وفق طبعة اهلادي(:  ؛ إمالء املواّدالرَّحيانوتراتبّية ذكرها َوفق ترتيب أيب  : )تصنيف املواّديلاتال

ؤلؤ، الّلو"اجلواهر": الياقوت، اللعل ]العقيق األمحر[، البذخشي، البيجاذي، األملاس، الُسنباذج، 
ْشم، َيواجَلْزع، والبّلور، والُبسَّذ، واجلمست، والّلازورد، والَدْهَنج، والوالفريوَزج، والعقيق، والزمّرد، 

اخلماهن واملغناطيس، والكهرباء، واخلتو، وخرز احلّيات، واملومياء، وس، وَحَجر التَّيوالباْذَزهر، 
ة احللق، واحلجر اجلالب للمطر، والُزجاج، وامليناء، والِقصاع الصينّي الشاَذَنج، وحجرووالكوك، 
ْسُرب، واأُلصاص، ، والرَّوالِفضَّة، والُنحاس، واحلديد ،لزات": الِزئبق، والذهبف( "ال3واألذرك؛ 
[، االسفيذروي، اخلالئط(: الشََّبه ]الّشَبهان =" )واملمزوجات بالصَّنَعة( "املعموالت 2 واخلاَرصيين؛

حول معادن الَيَمن.   دايّنملله اإلكليلمن كتاب  افصًل الِبريويّنيف اخلامتة نقل  ،روي، الطاليقونتالب
" 3كثافة األجساميتضّمن شرح كّل ماّدة من املواّد املعلومات التالية: املاهّية، واخلصائص )من ذلك، "

املصادر )اجلغرافّية(، واألمساء )بعّدة (،األنواع، ولتسعة أنواع من اجلواهر، وتسعة أنواع من املعادن
اليونانّية والسريانّية، وغريها(، واالستخدام، وأمثان األنواع، وحكايات حول الفارسّية واهلندّية و-لغات
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غالًبا شواهد من الشعر العريّب للتوضيح، أو لتأكيد معلومة، وأحياًنا جملّرد  الِبريويّنتلك املاّدة. يورد 
 إظهار تبحّره يف الشعر العريّب.

 . الرَّحيان اإلسالمّية، مصادر أيبتاريخ علم املعادن يف املرحلة 
، كتاب اجلواهر واألشباه( 1الِبريويّن، أْن ليس يف متناوله سوى مؤلَّفني يف هذا الفّن: اّدعى 
فَتَرع... ِاهـ(، الذي هو يف اعتقاده من )"333سنة حواىل ْندّي )املتوّفى الِك إسٰحقليعقوب بن 

( مقالة فارسّية لنصر بن يعقوب الدينورّي )معاصر آل بويه يف 3(؛ 132ُعْذَرَته وطّهر ُذرَوَتُه"؛ ص 
، ص 1<، مج الذيل، >383، ص 1، مج 1بروكلمان ←النصف األّول من القرن الرابع اهلجرّي؛ 

]املوضوعات[". يقول  تابع للكندّي يف أكثر وهو)م.ن، ص.ن( " الِبريويّن(، الذي يقول عنه 722
ا مسموعاته )ص مذين املؤلََّفني، ويضيف إليهمن حمتويات ه شيًئا لغفال يإّنه بذل جهده كي  الِبريويّن
جتاربه ومشاهداته اخلاّصة  اجلماهر كتاَب الِبريويّنّمن (. باإلضافة إىل املسموعات َض132-137
 وما بعدها(. 363مبحث الزُّمّرد، ص  ← ا)مثًل

مراجع الِبريويّن، جيدر بنا القول، أّنه على العكس مّما اّدعاه، مل يكن الِكْندّي أّول من حول 
هـ(، الذي كان 372ما أبو زكرّيا يوحّنا/حيىي بن ماسويه )املتوّفى سنة َتَرَع" فّن علم املعادن! وإّنف"ا

استمّد منه الِكْندّي معظم ، الذي اجلواهر وصفاهتامعاصًرا للكندّي، وتربطه عالقة به، صاحب كتاب 
ابن  ←معلوماته عن اجلواهر، ذاكًرا تلك املعلومات بالّلفظ أو باملعىن، من دون أن يذكر مرجعه )

(. وهكذا يكون ابن ماسويه*، بصورة غري مباشرة، أحد مراجع أيب 12رؤوف، ص  ماسويه، مقّدمة
رسالة يف : ني للكندّي يف علم املعادنالَت( ذكر رس233ابَن الندمي )ص  األساسّيني. مبا أّن الرَّحيان

دو مفقودان، من غري ، واالثنان كما يبورسالة يف أنواع احلجارة، أنواع اجلواهر الثمينة وغريها
 واحٍد من الكتابني هو الذي يقصده الكندّي. املعروف أّي

)=الِكْندي، كما وصفه  ن البن ماسويه و"إمام اجملتهدينيين املذكوَراذا استثنينا األثَر
(، كانت هنالك أيًضا مؤّلفات أخرى مستقّلة بالعربّية حول املعادن، ومباحث كذلك ضمن الِبريويّن

هـ(، جيب 333مؤّلفات أمشل. من املؤّلفات املستقّلة عدا الكتب الثالثة جلابر بن حّيان )املتوّفى سنة 
)كذا؛  لوقا بن إسرافيونبالعربّية  ه، ترمجاملنسوب إىل أرسطو األحجارأن نذكر بشكل خاّص كتاب 

(، ويتضّمن وصف سبعني ماّدة معدنّية 2باألملانّية يوليوس روسكا هاهلجرّي؟ نّقحة وترمجالقرن الرابع 

                                                
1
-C. Brokelmann 

2
-Julius Ruska 



31 
 

وشبه معدنّية. أهّم املؤّلفات غري املستقّلة الكتاب املشهور للحكيم اليونايّن الذائع الصيت 
)العنوان األصّح: كتاب  احلشائشباسم كتاب  خطًأ ف)القرن األّول امليالدّي(، املعّر 1*سديسقوريُد

قسم علم األدوية يف هذه  ←) الصيدنةيف كتابه اآلخر،  الِبريويّن(، الذي أشاد به 2األدوية املفردةيف 
تقريًبا. املؤلَّف ا وصف مائة نوع وشبه نوع ن كتاب ديسقوريدس أيًضاملقالة(، ونقل منه كثرًيا. يتضّم
حول تقّدم الكندّي باطٌل وجهٌل )أو جتاهل(  الرَّحيانن أّن اّدعاء أيب اآلخر الشديد األمّهّية، الذي ُيبّي
)"تقومي اجلواهر"(، املؤلَّف بلغة اهلندوس  aṣkīatnaparRكتاب هو  ،منه ملصادر علم اجلواهر قبله

القّدمية )السنسكريّتّية( قبل القرن السادس امليالدّي كدليل تقيّن للجوهرّيني اهلنود )حول هذا الكتاب، 
" و"اجلواهر التسع"، اليت تذّكر 3ورحابة حمتوياته ودّقتها العجيبة، وبعض الِنقاط األخرى، منها "املعيار

 [،هـ1212/م1836] 5عن ل. فينو ا، نقًل4م. كني وم. جنكيز←التسع،  حيانالرَّ"جبواهر" أيب 
)أي اهلند (. كانت اهلند 338، ص 6-3، الطبعة الثانية، التكملة د. اإلسالمّيةمقالة "اجلوهر" يف 
ن( منذ أقدم العصور مصدر األحجار الكرمية، وكان ُيستخرج منها ومن املناطق اوالباكستان احلاليَّت

القريبة )َسَرنديب/سيالن، "اهلند الصينّية" وجبال َبَدخشان( أعداد مذهلٌة من األحجار الكرمية، 
، ياقوت اتلك اجلواهر املستخرجة من البالد البعيدة )مثًل حّتىوكانت اهلند متّثل سوًقا للجواهر، 

سيَّما يف  قد تعّلم السنسكريتّية، ال الرَّحيانرما، وزمّرد مصر(. من ناحية أخرى، حنن نعلم أّن أبا بو
وفاة حممود(، الفاتح الناِهب  حّتىهـ و738رتباطه حبكومة السلطان حممود )من حواىل العام امرحلة 

كتب من السنسكريتّية بالعربّية، مّكنه "أْن ُيترجم ال ابد اهلندوسّية، تعّلمها إىل حدٍّلذهب وجواهر املع
(، وأصبح مّطلًعا على الثقافة اهلندّية، واستطاع أن يكتب حول اهلند 331، ص 6وبالعكس" )مشسي
، kaṣīaparatnRالعه )الظاهرّي( على كتاب ". لذلك فإّن عدم اّطحتقيق ماللهندإحدى روائعه، "
 أمٌر مستغرب. 

ف، وبعلماء عديدين آخرين، ال سّيما محزة بن املؤلِّاستشهد الِبريويّن أيًضا بكتب جمهولة 
هـ(، الذي نقل عنه أبو الرَّحيان مّرات عّدة، ما يتعّلق بأمساء املعادن، 263-383احلسن اإلصفهايّن )

د وأكثر من مّرة ما يتعّلق مباهّيتها، مّما يعين رّبما أّن محزة كان لديه كتاٌب مستقٌل حول اجلواهر، مل يِر
، كما يبدو، إىل مثل هذا الكتاب(. من 233مّرة واحدة، ص  الِبريويّناملراجع )يشري  امُسه يف
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 طْي اجلواهر يف بالَم، حسن وحسني، أخوان من أهل الرَّّي، كانا على ما يبدو عاِلالِبريويّنمعاصري 
مّرات عّدة  الِبريويّنبأنواعها وأخبارها. ذكرمها  والسلطان مسعود الغزنويَّني، وخبرَيينالسلطان حممود 

؛ حول مراجع 233، 178، 123يف الصفحة  ا)مثًل اان"، واستشهد بآرائهمباسم "األَخوان الرَّازّي
؛ أبو الرَّحيان الِبريويّن، هـ1232م/1323 1حمّمد حيىي هامشي ←الِبريويّن الفرعّية، من الدرجة الثانية

 (.36-13مقّدمة اهلادي، ص 
ُتداىن يف أدبّيات علم املعادن يف املرحلة  رفيعة ال . للجماهر منزلٌةمَؤلَّفهجتديد الِبريويّن وميزة 

ودّقة وفائدًة علميَّة من مجيع كتب املعادن السابقة  ااإلسالمّية، لعّدة أسباب ذلك ألّنه األكثر تفصيًل
القصرية املوجودة، ومن ه برسالة ابن ماسويه ْنبني الكتب السابقة له، قاِرغة العربّية )من احقة بالّلوالّل

أزهار األفكار هـ[، 631فاشّي* ]املتوّفى سنة يه مبؤلَّف أمحد بن يوسف الِتْنبني الكتب املتأّخرة، قاِر
العكس من املؤّلفات األخرى، ليَس كتاًبا  على اجلماهر، هو أّن (، السبب اآلخريف جواهر األحجار

جلأ، حبسب ما تقتضيه املناسبة، يف أثناء حبثه  الِبريويّن مقتصًرا على علم املعادن، وليس "جافًّا"، بل إّن
ره يف بّحيف معظم األحيان(؛ ولت سقمهاحول أمساء املعادن، إىل إيراد حكايات عنها )ناقًدا صّحتها أو 

ما صعب الفهم أحياًنا. إذا َحَسْبنا غة العربّية وآداهبا، يكتب معلوماته بأسلوب أديّب مرصَّع، إّنالّل
، فإّنها تزيد من جاذبّيته اجلماهراملضامني "الفلسفّية" واألخالقّية الواردة يف مقّدمة الكتاب ملصلحة 

)املتوّفى  "قانون أرمخيدس" الِبريويّنم امن كّل شيء علميًّا، استخد وفائدته. السبب الثالث، أّن األهّم
" لثمانية عشر معدًنا كثافة األجساممّرة األوىل يف املرحلة اإلسالمّية "ق.م(، وحتديده لل 313سنة 

 وحجًرا كرمًيا وغريها.
على ذكر الوسائل واألدوات اليت استخدمها يف  اجلماهريف كتاب  الِبريويّنمل يأِت 
اليت بني  مقالة يف الِنَسبيف رسالة مستقّلة، هي  إّنما]علم توازن املوائع وضغطها[، و 2اهليدروستاتيكا

حول النسخة هـ؛ 733)املذكورة يف فهرس آثاره الذي دّونه يف العام  الفلزات واجلواهر يف احلجم
قرباين، ص  ← ا أ. فيِدمان حول حمتواهاسّيم ة، وحتقيقات العلماء األوروبّيني، الاخلّطّية هلذه املقال

، ومن ميزان احلكمةيف كتاب  هـ(333اخلازيّن* )املتوّفى سنة  الرمٰحنالفتح عبد  (. نقل أبو31
، الِبريويّن، شرح أدوات شرح املقاصدهـ( يف كتاب 331بعده َسْعد الدين التفتازايّن* )املتوّفى سنة 

بناًء (. XVI،3ة، مقّدمة َبلوتش، الترمجة اإلجنليزّيالِبريويّن الرَّحيانأبو  ←وأسلوبه يف املقالة املذكورة )
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كثافة "ة، وأيًضا يستخدم للقياس وحلساب األوزان واألحجام النسبّي الِبريويّنهذه املنقوالت، كان  على
ته "الُقْطب" )=املعيار( للمعادن الثقيلة، و"الياقوت الُغبارّي" ف" للمعادن وغريها، الذهَب بصاألجسام

"ميزاب"  ن "إْبريًقا" لهّملقياس اليت كان قد صمَّمها، فتتضا أدوات الألحجار الكرمية وأشباهها. أّم
به أنبوب بعض األباريق(، وميزان توضع إحدى كّفتيه بالضبط حتت "رأس" ش)هنا= أنبوب منحٍن ي

مثقال من املعدن أو احلجر أو أّي ماّدة أخرى يبقي قياسها  ة، ويضع مائماًء امليزان. كان ميأل اإلبريَق
اإلبريق يف كّفة امليزان،  بوانصّب من ميزا يف إناء معّلق، ويقيس وزن أو حجم املاء الذي فاَض

نسبة كثافة ماّدة ما إىل نسبة كثافة ُمعاِدهلا من  )يف املصطلح املعاصر:" كثافة األجسام"وهكذا حيّدد 
ة القياس هلا ارتباط بعّدة عوامل أخرى غري شكل اآلنية وصّبها: ًدا أّن دّقجّي الِبريويّنأدرك  حجم املاء(.

ر يف يف قياس املاء، وحرارة املاء اليت تؤّث هقياسها، ونقاء املاء املعَتمد عليالتصفية الكاملة للماّدة املقصود 
حضر دائًما املاء من نقطة معّينة من هنر ُيمن أجل جتاربه اهليدروستاتيكّية الِبريويّن كثافتها. لذلك كان 
أجنز الِبريويّن رجانّية )عاصمة منطقة خوارزم(، وذلك أيًضا يف أوائل اخلريف. اجُلجيحون، بالقرب من 

هـ تقريًبا، أي قبل أن 733و 233 رجانّية، بني العاَمنياجُلمعظم هذه التجارب يف مرحلة إقامته يف 
)أي يف السنوات اليت سبقت تدوينه لكتاب  ةنتقال إىل غزنعلى اال هـ738العام جيربه السلطان يف 

 738 العامأثناء إقامته يف غزنة من  يف أواخر حياته(، وتابع جتاربه بعد ذلك ودّقق فيها يف اجلماهر
الوصول إىل جموهرات خزانة السلطان حممود،  مستفيًدا من قدرته علىهـ، 733العام  حّتى

أبا "(، أنَّ ، نقًلا عن سعد الدين التفتازايّنXIXروى بلوتش )م.ن، ص  .غزنةمستخدًما مياه هنر 
الرَّحيان الِبريويّن وتالميذه كانوا قد أعّدوا جدوًلا معياريًّا، لكّمّية املاء، اليت كانت تصّب من اإلبريق 

( كانوا 3مائة مثقال ذهب، وفّضة أو أي معدن آخر ؛ يف اآلنية ( 1]املذكور[ حني كان يوضع )
حجمها  فيها جواهر ( يضعون2)وذهًبا؛ ملائة مثقال  ان خمتلفة يكون حجمها معادًليضعون تسعة معاد

أوزان احلجم املعادل ملائة مثقال  تفاوتارّي. ومن مثَّ كانوا يِقيسون بمعادل ملائة مثقال من الياقوت الُغ
 ، ولالّطالعيّن والتفتازايّنرواية اخلاز←املسائل  هعلى شرح هذ)لالّطالع يف خارج املاء ويف داخله" 

 .(XXI-XIص بلوتش، م.ن، ←على التفاصيل األخرى
للمواّد املقصودة، " كثافة األجسام"نتائجها أي  إىل درجة أّن دقيقًة الِبريويّنكانت جتارب 

قريبة جدًّا من األرقام اليت توّصل إليها العلماء الغربّيون بالطرق واحلسابات اجلديدة. على سبيل املثال 
 2وبلتون 1موله-مانل، وكالرَّحيانحساب أيب  بناًء على" خلمس مواّد نذكر هنا "الثقل النوعّي

                                                
1
-J. J. Clément-Mullet 

2
-H. C. Bolton 
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، واجلدول املقارن 233موله، ص -جدول كلمان ←الع على هذه املواّد واملواّد األخرى)لالّط
 (:32-33قرباين، ص  ←؛ أيًضاXIXموله وبلتون، يف بلوتش، م.ن، ص -ريويّن وكلمانللِب

 
 م(1836بلتون ) م(1838)موله -كلمان الِبريويّن 

 13523 13536 13533 الذهب

 125368 12533 12538 الزئبق

 3533 3533 3537 احلديد

 3533 3533 3563 اللؤلؤ

 ؟ 1538 3532 الكهرباء

 
ا عمليٌّ أيًض تلبية حّب االستطالع لديه، دافٌع عن املباحث البريويّن الفيزيائّية هذه، فضًل

. كان (واملتنّفذين يف ذلك العصرام ، احلّكّيملصلحة أصحاب اجلواهر والذهب والِفّضة )بشكل أساس
البريويّن يريد )أو طلبوا إليه(، أْن ُيطلعهم من خالل التجارب والتحقيقات الدقيقة، على نوعّية اجلواهر 

 هلم ِحَيل املزّورين الشائعة. نّيوالذهب والفّضة اليت استولوا عليها أو اليت ُأهديت هلم، وأن يب
ا حول منشأ املعادن وأشباهها، وكيفّية تكّوهنا التدرجيّي، يًض، قّدم البريويّن آراء أاجلماهريف 

(، 233، 336ماٌء جاٍر قد حتجّر؛ ص  ،، يف األصل، البّلوراة" األخرى )مثًلوبعض املواضيع "العلمّي
ا ه(، ومرفوضة علميًّا اليوم. رّبممستمّدة بشكل أساسّي من عقائد اليونانّيني القدماء )أرسطو وغري

ؤلؤ، الذي كان افتة يف معرفة كيفّية تكّون "اجلواهر"، اإلشارة إىل كيفّية تكّون الّلالّل تهتكون مسامه
على سطح املياه، وتبتلع قطرات  طفوؤلؤ ترتفع أحياًنا من قعر البحر وتالرأي املهيمن قبله، أّن صدفة الّل

جوفها إىل حّبات لؤلؤ؛  املطر، ومن مّث تعود إىل مكاهنا يف قعر البحر، فيتحّول بعض هذه القطرات يف
ؤلؤ يف قعر "الّل عن قائل جمهول إّن اؤلؤ، يذكر نقًللكّن البريويّن، بعد أن وصف الصدفة املكّونة حلّبة الّل

(. عّد بعض العلماء اجلدد أبا 322طر ]املطر[ ، كما قيل" )ص َقالمن  ال[ "البحر...يتوّلد ]"من ذاته
" 2تطّور(، يف شرح نظرّية "هـ1333-1332/م1883-1833) 1داروين زلحيان رائد تشارالرَّ

                                                
1
-Charles Darwin 

2
-evolution 
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للبريويّن  هم مجلٌةستنُد(، وم388ص  [،؟القادرّي] رّيْد، الَق387ص  ،1مثًلا، النوشروّياألحياء )
"...صعد إىل اإلنسانّية من أنواعها حّتى ارتقى من الكلبّية إىل الدببّية مث (، 137)ص  اجلماهريف 

يف فهم العبارة فهًما صحيًحا؛ فهو قد أورد  خطأّستنتاج ناجٌم من ". هذا االالقردّية إىل ان يأنس
إّنه بالغ أقصى رتبة الكمال باإلضافة إىل ما عّيني القائلني "ياجلملة املذكورة لتوضيح ُمراد العلماء الطب

ا الرأي. يف علماء الطبيعة ال يرون مثل هذ "، ووصفها بأّنها غري صحيحة مؤّكًدا أّنُدونه من احليوان
" 2نظرّية "داروينّيةليدّية حول خلق األنواع )للبحث حول قاحلقيقة، كان البريويّن ملتزًما بالتعاليم الت

 (.333-311؛ فالطوري، ص هـ1238/م1333، 3ويلزينسكي ←أيب الرحيان املفترضة
، ط. عماد عبد السالم رؤوف، اهتافاجلواهر وص: ابن ماسويه، كتاب املصادر واملراجع

م[؛ أبو 1331ش ]1233، ط. رضا جتّدد، طهران كتاب الفهرستم؛ ابن الندمي، 1336القاهرة 
م[؛ برويز 1333ش ]1237، ط. يوسف اهلادي، طهران اجلماهر يف اجلواهرريويّن، حيان الِبالرَّ
]أعمال البريويّن، بيبليوغرافيا آثاره وفهرسها[،  بريوىن، كتابشناسى وفهرست آثار ٔ  كارنامهذكائي، أ

، جواهر األحجار زهار األفكار يفكتاب أم[؛ أمحد بن يوسف التيفاشّي، 1332ش ]1233طهران 
؛ سامي خلف هـ1233/م1333، القاهرة اجّيفط. حمّمد يوسف حسن وحممود بسيوين اخل

، 3، مج ة تاريخ العلوم العربّيةجمّلويّن"، احلمارنة، "مقّدمة كتاب اجلماهر يف معرفة اجلواهر للبري
(؛ عبد اجلواد الفالطورّي، "فكر البريويّن الفلسفّي على أساس هـ1732/م1382) 3و 1العددان 

ليد ]كتاب خت هاى فارسىيسخنران ٔ  جمموعه، ألف: يادنامه بريوىن"، يف قاعدة التطّور التدرجيّي
بريوىن نامه: م[؛ أبو القاسم قرباين، 1337ش ]1232البريويّن، أ: جمموعة اخلطب الفارسّية، طهران 

حيان مة أيب الرَّاب البريويّن، حبث يف آثار العّلا]كت بو الرحيان بريوىناحتقيق در آثار رياضى استاد 
، بريوت غة واألعالميف الّل املنجدم[؛ لويس معلوف، 1337ش ]1232ريويّن الرياضّية[، طهران ]؟الِب

 م[؛ 1333ش ]1236 ، ط. أوفست قّمهـ1716/م1336
 ........................كتاب اجلماهر يف معرفة اجلواهر..............أجنيب..

 أعلم/ غ/هوشن
 جلغرافياا( 6

                                                
1
-Abdu Rauf Nowshervi 

2
-Darwinism 

3
-Y. Z. Wilczynski 
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تصّورات العلماء اليونانّيني وآرائهم وأساليبهم، من أمثال مارينوس  البريويّن مكّملجغرافيًّا 
ا مقرن الرابع امليالدّي(، وال سّيرايّن )الدسكنم(، وتيون اإل123-33 من، )اشتهر 1الصورّي

، اخرين )مثًلم(، وعلى حنو غري مباشر، العلماء اليونانّيني اآل161 بطلميوس* )املتوّفى بعد العام
امليالد[، الذين أشار إليهم  قبل]القرن الثالث  3امليالد[، وأراتوستنس قبل]القرن الثاين  2أَبْرُخس

وغريمها )حول تأثري احلكماء اليونانّيني على جغرافية  سطيِجـَاملو 4اجلغرافيايبطلميوس يف كتاَب
 املاّدة نفسها(. إيرانيكا←البريويّن

اجلغرافيا الرياضّية  يف كتاب مستقّلتوجد حتقيقات البريويّن ومباحثه ومالحظاته اجلغرافّية يف 
، القانون املسعودّي، ااألخرى، مثًل وحبسب املناسبة، يف بعض مؤّلفاته(، اكنألمحتديد هنايات ا)
تسطيح الصَُّور وتبطيح ، وكالمها يف علم الفلك واهليئة، أو يف رسالته التنجيم صناعِة وائِلأَلالتفهيم و

املفقودة يف املسائل اجلغرافّية، وقضايا  الثماين عشرة ه)حول رسائل رضّيةحول تسطيح الكرة األ، الُكَور
 قياس سطحها[،عىن بدراسة شكل األرض وّية، ُيقطبيتات ال]فرع من الرياضّي 5املساحة واجليوديسيا

ميكن هنا إبداء رأي حاسم(. استفاد البريويّن  ، ماّدة البريويّن[ الالعلماء العلمّية رِسَي←ذلك ]وغري 
ا اجلغرافّيون سّيم إليرانّيني القدماء، الا العلماء اليونانّيني، من العلوم اجلغرافّية للهنود وىلباإلضافة إ

، وابن ، وُقدامة بن جعفر، واليعقويّبهاذبدابن خروالرّحالة الذين سبقوه يف املرحلة اإلسالمّية )مثًلا 
 هم.ء(، علًما أّنه قّلما ذكر أمساالفقيه واملسعودّي
لألرض وقطُرها،  : الشكل الكروّيا، مثًلريويّن يف املواضيع واملسائل اجلغرافّية املتنّوعةحبث الِب

املسكون من األرض )قارن "البلدان ، "واألقاليم السبعة" من اجلزء اوالبحار واليابسة والعالقة بينهم
(؛ تعيني 63ة بالبهلوّية[، ص ق]ِسفر اخللي بندهش ←؛ األسطورّي اإليرايّن السبعة" يف التقليد اجلغرايّف
ِت القبلة. لقد استند ْمني للكثري من األمكنة املعروفة يف عصره، وطرق تعيني َسالطول والعرض اجلغرافيَّ
معجم يف  افّية؛ منهم وأّوهلم ياقوت احَلَموّي )مثًلراء البريويّن اجلغرااحقني على آكثري من اجلغرافّيني الّل

يف  ازوييّن )مثًلق(، كذلك زكرّيا ال33، ص 3، مج 123، ص 3، مج 383، ص 1، مج البلدان
، ص تقومي البلداناء )على سبيل املثال يف دف(، وأبو ال133، ص 3، مج 21، ص 1، مج آثار البالد

بااحميط  لع ابن ماجد* على مسألة اتصال ااحميط اهلندّي( ورمّبا من خالله اّط16، 11-12

                                                
1
- Marinus of Tyr 

2
 -Hipparchus 

3
 -Eratosthenes 

4
 -Geögraphikē Uphēgesis 

5
-geodesy 
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(، 23، ص 1مج  اخلطط،)يف  ، ماّدة "ابن ماجد"(، واملقريزّيالعلماء العلمّية َيرِس ←األطلسّي
ّما ورد يف عوحافظ أبرو )يف احلديث عن خصائص أردبيل اجلغرافّية، هنالك فرق نصف درجة 

)يف  (، وعبد العلي البريجندّي183، ص 1مج  ،جغرافية حافظ أبرو ←366، ص 3، مج القانون
 (. 62، 73، ص األبعاد واألجرام

ونه هم يعّدتقديًرا خاصًّا يف بعض حقول علم اجلغرافيا؛ من ذلك أّن البريويّن يقّدر املعاصرون
قة باجلغرافيا الطبيعّية قد سبقت وتقّدمت ثه املتعّلا(، وأّن أحب88مؤّسس علم املساحة )نصر، ص 

والتقانة،  دائرة معارف تاريخ العلم،يف )القرن السابع عشر امليالدّي( )> 1عمال برهنارد فارينوسأ
كما ُعّد الرائد يف بعض حقول اجلغرافيا الرياضّية  .، املاّدة نفسها(2<يف الثقافات غري الغربّية والطّب

 تتّمة املقالة(. ←)
)ص  التحديدمقّدمة كتاب اءت يف ج. أهّم نظرّيات البريويّن يف هذا الباب فيا الطبيعّيةاجلغرا

: زمان تكّون العامل، وكيفّية ظهور الطبقة اخلارجّية لألرض، والعصور اجليولوجّية ا(، مثًل16-23
حول  ا)مثًل ل البحار إىل يابسة، وتغيري مكان تضاريس األرضاملختلفة، وتكّون البحار واليابسة، وحتّو

كون  (، أو االستدالل على333ص ؛ قارن ُأقسوس يف بطلميوس، 31م.ن، ص ←هنر جيحون
"العاَلم" حادث، ومع التأكيد على مرور زمن مديد على وجود العامَل، يشري إىل عدم إمكانّية التوّصل 

ا على الباب إّلمن طريق الدليل والقياس إىل حتديد مقدار الزمان هذا، وال ميكن االعتماد يف هذا 
مل يأِت كتاب اهلل واألحاديث على ذكر شيء حول هذا األمر". أشار بعد ذلك إىل بعض "الوحي، و

ما قاله اليهود، وأتباع سائر األديان حول خلق العامَل، ومقدار الزمان. عاجل البريويّن بعض املباحث 
حتقيق جزاء خمتلفة من (، ويف أ333-188، و133-166)ص  التفهيماجلغرافّية كذلك يف كتاب 

(، علًما أّنه يف هذا الكتاب األخري صّب اهتمامه على 723-738، 133-133ص  ا)مثًل ماللهند
 *(.حتقيق ماللهند←اخلصائص اجلغرافّية للديار اهلندّية )

غرافيا جلمعلومات حول بعض الظواهر امُلناخّية، واملباحث املتعّلقة با اآلثار الباقيةيف  تورد
أيًضا،  هرااجلماهر يف اجلوو ،الصيدنة يف الطّبكرت يف (. ُذ368، 363-373ص  االطبيعّية )مثًل

، ص صفة املعمورة، أبو الرَّحيان الِبريويّن ←حبسب املوضوع املطروح، أماكن جغرافّية كثرية )أيًضا
163-163.) 

                                                
1
-B. Varenius 

2
-Encyclopaedia of the history of science, technology and medicine in non-western cultures 
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باحلصول على الطول والعرض . أهّم آراء البريويّن يف هذا احلقل، تتعّلق اجلغرافيا الرياضّية
 والقانون املسعودّي)أماكن متعّددة(، التحديد ي اجلغرافّيني للمدن، وقد شرح الطرق املختلفة يف كتاَب

(. يرى برغرن، أّن البريويّن كان يف هذا 333-333، ص 3، مج 711-733، ص 1)مج 
-123، ص هـ1238/م1338املوضوع متأّثًرا ببابوس اإلسكندرايّن*، وقد استخدم طريقته )

مائة موضوع ني ألكثر من سّتالطول والعرض اجلغرافيَّ القانون املسعودّي(. ذكر البريويّن يف 173
، ص صفة املعمورةنفسه،  ←الع على صياغة هذا اجلدول؛ لالّط333-373، ص 3 ججغرايّف )م

(. حصل مبساعدة أيب الوفاء البوزجايّن*، مستخدًما اخلسوف، على الفرق بني الطول 32-33
 (. 318، ص التحديد، أبو الرَّحيان الِبريويّن( )وارزم القدميةخأورغنج القدمية )اجلغرايّف لبغداد ومدينة 

 التحديدها الطريقة اليت وردت يف ت القبلة، وأمّهْمعة لتحديد َسمتنّو اشرح البريويّن أيًضا طرًق
؛ نفسه، 338-336، ص 3 ج، مالقانون املسعودّي ←( )أيًضا373-326، 182-183)ص 

(. أهّم طرقه يف هذا احلقل، مبنّية على أساس املثّلثات الكروّية، 333-332، ص مقاليد علم اهليئة
(، كما أخذ يف 68-73، ص 1ينزفني السابقني له )برواليت تعود جذورها إىل كتاب بطلميوس واملؤلِّ

* يف رسالة يف البّتاين، من ذلك انتقاده آراء مني املتقّدهذا السياق آراء العلماء املسلمنيعتبار أيًضا يف اال
طريقة  ( أّن83-63ص  ،هـ1733/م1383( يرى برغرن )3)ص  الُكَور ختسطيح الصور وتبطي

ا هي تنقيح لطريقة حبش ، إّنمالتحديدت القبلة، اليت شرحها يف كتاب ْمالبريويّن الثانية لتعيني َس
م.ن، ص.ن(. من بني عّدة رسائل كان  ←الع على طرق البريويّن يف هذا احلقل احلاسب )لالّط

(، هنالك 23، ص فهرست كتب الرازّي، أبو الرَّحيان الِبريويّنالقبلة ) تْمالبريويّن قد كتبها حول َس
 (. 363، ص 6، مج هـ1338/1238)سزغني،  حاليًّا نسخة واحدة على األقّليف املتناول 

-8)ص تسطيح الّصور. ففي رسالة ا ابتكاراتيف جمال رسم اخلرائط، كان للبريويّن أيًض
استعمال يف  ،رالبُطْسعن التصميم لأَل ا(، شرح كيفّية رسم الكرة األرضّية على الصفحة، ففضًل13

برغرن،  ←على بعض طرق احلّل اهلندسّية للبريويّن هبذا الصددالع )لالّط اخلريطةرسم 
(. مل يذكر يف هذه الرسالة طريقته املبتكرة يف تسطيح الكرة، 38-73، ص هـ1733/م1383

، ويقول أّنه ايّن( ذكر هذه الطريقة، اليت مّساها التسطيح األسطو233)ص  اآلثار الباقّيةلكّنه يف كتاب 
رى حبًثا ج(، ذكر هذه الطريقة إىل جانب غريها من طرق التسطيح، وأ32ة )الورق ستيعاباليف ا
 لتدليل علىل. كما أّنه رالبُطْسغرافيا، وعلم الفلك، وصنع األة التسطيح يف اجلا حول أمّهّيًبمقتض

                                                
1
-E. M. Bruins 
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أحسن التضاريس واألوضاع اجلغرافّية املختلفة لألرض، على حنو أمجَع من سابقيه )منهم املقدسّي يف 
، رسالة يف تسطيح الصورريويّن، حيان الِب(، أشار إىل استخدام األلوان املختلفة )أبو الر3َّ، ص مالتقاسي
( على اخلريطة عّدة مدن مهّمة 33-37، ص هـ1733/م1383سزغني ) (. أبرَز13ص 

، 3، مج القانون املسعودّي؛ 326-333، ص التحديدمستخدًما املسافات اليت ذكرها هلا البريويّن )
البريويّن األّول يف تاريخ علم  عّدي(، ودرس طريقة البريويّن يف رسم اخلريطة. وهو 613-633ص 

(، الذي َعّين اختالف الطول اجلغرايّف لغزنة 36، ص هـ1733/م1383اجلغرافيا اإلسالمّية )
 وبغداد على أساس املثّلثات الكروّية، واحلسابات الفلكّية. 

ة اتصال للكرة األرضّية، أبرز فيها ألّول مّر ( خريطًة163)ص  التفهيميف يّن ورسم البري
 (.83-83مقبول أمحد، ص  ←) انوس ااحميط الغريّب[ي]أق األطلسّيبااحميط  ااحميط اهلندّي
خرى، منها احلصول على خّط يّن بعض املسائل اجلغرافّية األوريعّما سبق، وّضح الِب افضًل

، ص ريويّنرسائل الِب؛ نفسه، 332، ص مقاليد علم اهليئةاألرض ) الزوال السماوّي على سطح
طريقة القدماء يف حتصيل نصف قطر الكرة األرضّية وحميطها، وشرح  وتوضيح ونقد(، 133-133

-163، 136، ص التفهيم؛ نفسه، 137، 133-131، ص التحديدالطرق اليت اعتمدها هو )
 (.321-323، ص 3مج  ، القانون املسعودّي؛ نفسه167

وديسالن،  ، ط. رينودتقومي البلدانكتاب داء، ف: إمساعيل بن علّي أبو الاملصادر واملراجع
، ط. إدوارد اآلثار الباقية عن القرون اخلالية، أبو الرَّحيان الِبريويّن؛ هـ1333/م1873باريس 

، النسخة رالبُطْساستيعاب الوجوه املمكنة يف صنعة اأَل؛ نفسه، هـ1271/م1332زاخاو، اليبزيغ 
، رَوالُك ختسطيح الصور وتبطي؛ نفسه رسالة يف Or. 3/331اخلّطّية يف مكتبة جامعة ليدن، رقم 

رسائل البريويّن: إفراد املقال يف أمر ؛ نفسه، Or.13/17النسخة اخلطّية يف مكتبة جامعة ليدن، رقم 
، البريويّن [طريقة]صفة املعمورة على ، ؛ نفسهم1378/ـه1263ن َك، حيدر آباد الدَّالظالل

فهرست كتاهباى رازى ونامهاى كتاهباى م[؛ نفسه، 1323دهلي ]؟ طوغان، يقطها زكي وليدتال
ريويّن[، التصحيح والترمجة والتعليق ملهدي حمّقق، طهران وأمساء كتب الِب الرازّي]فهرس كتب  بريوىن
ن َك، حيدرآباد الدَّماللهند ريويّن يف حتقيقكتاب الِبم[، نفسه، 1333ش ]1231
، ط. جالل الدين مهائي، طهران كتاب التفهيم ألوائل صناعة التنجيمم؛ نفسه، 1338هـ/1233
، الترمجة حتديد هنايات األماكن لتصحيح مسافات املساكنم[؛ نفسه، كتاب 1382ش ]1263

، حيدرآباد دّيالقانون املسعوم[؛ نفسه، كتاب 1332] ش1233الفارسّية ألمحد آرام، طهران 
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ا، الترمجة العربّية، ط. فؤاد جلغرافيم؛ بطلميوس، ا1336-1337هـ/1233-1232ن َكالدَّ
ة بالبهلوّية[، ]مجع[ فرنبغ دادكي، ق]سفر اخللي بندهشم؛ 1383هـ/1733سزغني، فرانكفورت 

بن حمّمد البريجندّي،  يم[؛ عبد العل1333ش ]1263بالفارسّية احلديثة مهردادهبار، طهران،  هترمج
النسخة اخلّطّية يف املكتبة املركزّية يف جامعة طهران،  ،[رسالة األبعاد واألجرام] رسالة ابعاد واجرام

، ط. صادق سّجادي، 1، مج جغرافية حافظ أبرو؛ عبد اهلل بن لطف اهلل حافظ أبرو، 8736رقم 
العلماء العلمّية[، بإشراف أمحد ]ِسرَي  علمى دانشوران ٔ  ينامهگزند؛ [م1336] ش1233طهران 

 ـ)لس. مقبول أمحد(، "البريويّن"  ـماجد" )ل"ابن  م[، ماّدة1333ش]1263بريشك، طهران 
، مسامهة اجلغرافّيني العرب واملسلمني يف صنع خريطة العامل، فؤاد سزغني ؛كندي(س. أ.يا

، بقلم البالد وأخبار العبادترمجة آثار م؛ زكرّيا بن حمّمد القزوييّن، 1383هـ/1738فرانكفورت 
م[؛ 1337-1333ش ]1232-1231 طهران . حمّمد شامهرادي،، طالرمٰحنحمّمد مراد بن عبد 

جغرافيا در  ٔ  تارخيچهدر س. مقبول أمحد، "اخلريطة اجلغرافّية"، الترمجة الفارسّية لعبد احلسني آذرنغ، 
 ،املعارف اإلسالمّيةدائرة ]تاريخ اجلغرافيا يف احلضارة اإلسالمّية[ طهران: مؤّسسة  متدن اسالمى

، ط. أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليمكتاب م[؛ حمّمد بن أمحد املقدسّي، 1383ش ]1268
، لبنان اخلطط املقريزّية؛ أمحد بن علّي املقريزّي، كتاب هـ1286/م1363دخويه، ليدن 

 ه]العلم واحلضارة يف اإلسالم[، ترمج علم ومتّدن در اسالمحسني نصر، [، هـ1238/م1333]
، بريوت معجم البلدانم[؛ ياقوت احَلَموّي، 1383ش]1233بالفارسّية أمحد آرام، طهران 

 ؛ هـ1713/م1333
 أجنيب....
........... 

 /فريد قامسلو/                        
 ( اآلراء واآلثار الفلسفّية.7

وكذلك َغلبة ، ات والفلك واجلغرافياالبريويّن يف فروع العلم املختِلفة كالرياضّي شهرُةأسفرت 
 وردّياعية الفلسفّية للسهرمن ناحية، واالتّبوابن سينا  والفارايّب ائّية لكلٍّ من الكندّيالفلسفة املّش

؛ الفالطورّي، ص 162-163والعرفان من ناحية أخرى، عن جتاهل مقامه يف الفلسفة )صفا، ص 
(، مل يرياه جديًرا 77)ص  يهقّي( والَب86، ص 3)مج  (، إىل حّد أّن الشهرزورّي311-313

كانة ريويّن كان ذا مالِب ن بوضوح أّنباالهتمام من هذه الناحية. لكّن الشواهد املوجودة من آثاره، تبّي
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، أّنه مل يكن صاحب الباقية آثاره هتمام يف هذا الفرع املعريّف. ميكننا أن نستنتج من خاللجديرة باال
 مل يتبع مذهًبا فلسفيًّا خاصًّا.ونظام فكرّي وفلسفّي كابن سينا، لكّنه كان صاحب فكر مستقّل، 

ى ل آثارهم، حّتى اهلند، وتأّمحّت َحل الفكرّية من اليوناناهتماًما ملختِلف النِّ ريويّنالِب ىلولقد أ
ّد من هذه الزاوية استاًذا ماهًرا ه جلأ أحياًنا إىل املقارنة بينها، من دون أن يتحّيز جلهة خاّصة. لذلك ُعأّن

 ←؛ أيًضا273؛ سّجادي، ص 167-162)صفا، ص  قّيةيطبتوالفلسفة اليف حقل تاريخ الفلسفة، 

 سم الفلسفة(.ق، م1338/هـ1233، أبو الرَّحيان الِبريويّن
 ( الكثرُي218، 33، 67، 72، 23، 23، 36، 37)ص  حتقيق ماللهندهنالك يف كتابه 

اّلة على اّطالعه على الفلسفة اليونانّية السيَّما أفالطون، وكذلك الفيلسوف من الشواهد الد
)=فايدون/فيدون(، اذن ف، وطيماؤوس كتب أفالطون، كما أّنه نقل من وساإلسكندرايّن آموني

كذلك تزّود البريويّن من خالل آثار  (.136-183ضيائي، ص  ←كثرية )أيًضا معلوماٍت النواميسو
)أحد مرّوجي احلكمة اإليرانّية القدمية يف  اس اإليرانشهرّي، وأيب العّبماين، وحمّمد بن زكرّيا الرازّي

 الرمٰحن(. يرى بدوي ]عبد 166أواخر القرن الثالث اهلجرّي( بزاٍد من احلكمة اإليرانّية )صفا، ص 
من احلكمة  ريويّن، هي مزيجحيان الِب( أنَّ الفلسفة اليونانّية اليت رجع إليها أبو الر136َّبدوي[ )ص 

 ونّية احلديثة.األفالط الرواقّية والفلسفة
غوًفا باآلثار اهِلْرِمسّية ]الكيمياء شريويّن يف احلقل الفلسفّي، أّنه كان ُيستخلص من كتابات الِب
 ءل أّي شيع التزامه بأصول الدين، أْن حيصِّوغريه، وكان يسعى، م السحرّية[ احمّمد بن زكرّيا الرازّي

الع ؛ لالّط376، ص هـ1718/م1338نصر، من علم السابقني إْن كان موافًقا للروح اإلسالمّية )
ق (، كذلك يف ما يتعّل33، ص هـ1233م/1336، أبو الرَّحيان الِبريويّن ←للرازيعلى انتقاده 

ها من خمتلف م من أسخف معتقدات األرسطّيني، وأّندم العاَلدمه، عّد نظرّية ِقمبسألة حدوث العامل وِق
الباب، وسعى جاهًدا لتقدمي أدّلة نقلّية وعقلّية على حدوث جوانبها معارضة لرؤية اإلسالم يف هذا 

ـ حيىي النْحوّي* وتبعه يف انتقاده ألرسطو )يف احلقيقة ل السبب أّيدم وكونه خملوًقا، وهلذا العاَل
 أبو الرَّحيان الِبريويّن؛ 33-31سينا، ص  وابن أبو الرَّحيان الِبريويّنبرقلس*( يف هذا املوضوع )

 (.333، 313؛ وابن الندمي، ص 18-16، ص هـ1233/م1332
علم من العلوم الطريقة املناسبة هلذا العلم، فكان يعتمُد أحياًنا  ريويّن يستخدم يف كّلكان الِب

ه كان يستعني يف بعض العلوم ى أّنالتجربة أو القياس. حّت شاهدة، أووأحياًنا على املستقراء، على اال
مل يستخدم مطلًقا األساليب التجربّية يف حياض الدين أو العلوم اإلنسانّية.  باحلدس والشهود العقاليّن.
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 ةال يكتفي باملشاهداملرتبط بعامل الكثرة والكمّية، ريويّن يف ذلك القسم من العلوم الطبيعّية كان الِب
 العاَلميف مجيع مراحل ة ومسموحًة رّثوالتجربة بل يستخدم القياس، من دون أْن يعّد هذه الطريقة مؤ

ريويّن العلمّية، ألّن هذه الطريقة قني هبذا اجلانب من أنشطة الِبومراتبه. لذلك أشاد الكثريون من ااحمّق
سانس( يف أوروبا يرنالثقافّية ) احلياة هنضةّية بعد عصر يف العلوم الطبيع تداولًةمهي نفسها اليت باتت 

 (.71ص  هـ،1232/ألفم1337؛ نفسه 333-338، 333، ص هـ1718/م1338)نصر، 
القدماء والكتب السماوّية؛ على  رة الذكر، كان البريويّن يستخدم مصادففضًلا عن الطرق اآلن

نواميس أفالطون واإلجنيل، والتوراة، والزبور، و الكرمي إىل القرآن حتقيق ماللهندسبيل املثال، عاَد يف 
كشف ااحمجوب بطلميوس، و منشوراتجلالينوس، و الربهانملاين، و وسفر األسرار، وآثاره األخرى

لم حول أساس العاَلم، للهجويرّي، كان كّل مصدر من هذه املصادر بالنسبة إليه، طريقة الكتساب الِع
 (.هـ1271/م1332ريويّن، حيان الِبأبو الرَّ ←اكيفّية ظهوره )أيًضو

مالحظة نقده ريويّن شكوكه وانتقاداته للطبيعّيات األرسطّية. ميكننا إحدى خصائص الِب
يف األسئلة اليت وّجهها حول هذا املوضوع إىل ابن سينا. توّضح طريقته يف  ،لفلسفة أرسطو الطبيعّية
اَب عم الطبيعة وأمّهّية التجربة واملشاهدة لديه. لقد ة نظره يف املسائل املتعّلقة بعاَلهذه االنتقادات، دّق

ائّية، وليس اآلراء ياسّي يف الفلسفة املّشقلّية، واجلانب الالبريويّن يف كثري من احلاالت، الطريقَة االستدال
 ات األرسطّيني حول العلوم الطبيعّية، مستعيًناات وعلم الوجود. كان يقيس نظرّياملتعّلقة بالطبيعّي

كذلك الشواهد العقلّية واحلقائق الدينّية والكتب السماوّية، ويعطي احلكم ومبشاهدة الظواهر الطبيعّية، 
غم من قبوله يف حاالت كثرية مباد  الفلسفة الطبيعّية املّشائّية، لكّنه يف ب بصددها. على الرَّاملناس

نصر،  ←ريويّن وابن سينا؛ أيضاالِب ←الوقت عينه عارض طريقتهم يف بعض املسائل )
 (.132-168؛ صفا، ص 333-336، ص هـ1718/م1338

دراساته حول ماهّية الزمان، وأدوار التاريخ، ومنشأ  نتيجَة األثار الباقيةوّضح البريويّن يف 
ن ذلك بفلسفة التاريخ، ويتبّي ريويّن اهتّم( أّن الِب311النظام املشاَهد يف الطبيعة. يرى كوربان )ص 

 "البشرّية تنجّر يف كّل فاته. وألّنه أدرك من خالل مطالعاته أّنوى بعض مؤلَّتبوضوح من خالل حم
عظيمة تقضي على احلضارة،  لَّ فاجعٌةحت عصر من العصور إىل الفساد واملادّية املتعاظمة، إىل أْن

جياد عصر جديد يف التاريخ". يرى كوربان )م.ن ص.ن( أّن وحينئذ يرسل اهلل عّز وجل نبيًّا آخر، إل
 ملعاصرة له يف هذا الباب.مساعيلّية اهنالك عالقًة بني رأي البريويّن هذا، وما كان يربز يف احلكمة اإل
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( حول هذا الرأي 183-186، ص هـ1718/م1338يقول السّيد حسني نصر )
فات تلك العصور، أو من بقايا ة، من مؤلَّد اّطلع على تاريخ العصور املاضيللبريويّن، إّن هذا األخري ق

 امن أدواره، ظروًف م أو لكّل دوٍراحلضارات السابقة، ورأى أّن لكّل مرحلة من مراحل تاريخ العاَل
 رية واحدة.تنة وخاّصة بتلك املرحلة، ومل حيسب الزمان كمًّا ال يتغّير، وعلى ومعّي

ذي طبيعة  مكانّية وجود عاَلٍمإم واخللق من العدم، وكذلك بالعاَل وثحبد عتقدويّن يريكان الب
أبو ؛ 33-13وابن سينا، ص  أبو الرَّحيان الِبريويّنم املوجود )العاَل ة وخصائصطبيع غريوخصائص 

، 183-187، ص هـ1718/م1338؛ نصر، 81 ص ،م1338/هـ1233، الرَّحيان الِبريويّن
م يف األرض لعمارهتا وإدارهتا، فقد نّظ اإلنساَن استخلَف وجّل اهلل عّز ريويّن طاملا أّن(. بنظر الِب373

الئًقا بـ  عن ذلك جعل اهلل عّز وجّل اإلنساَن اموافق الحتياجاته، وسّخره له، فضًل العاَلم على حنٍو
، ص هـ1713م/1333) ةاإلٰلهّياألوامر والنواهي ن "التكليف"، وأوصل إىل مسامعه كالمه املتضّم

الذي  ا باالهتمام. فهو يشري إىل التنظيم اهلندسّيحول الطبيعة جديٌر أيًضريويّن الِب رأَيإّن (. 36-33
ويوّضح أّن هذا النظم، مل ُيراَع يف حاالت نادرة، وردة،  وريقات كّلب" يف عدد موضُع التعّج هو"

 (.338، ص هـ1271/م1332ر )نفسه، ّبالطبيعة نفسها ليست هي الصانع واملد لُيعَلم أّن
ّية علم ( على أمّه38)ص  حترير استخراج األوتارمقّدمة ريويّن يف حيان الِبيؤّكد أبو الرَّ

بريويّن، أّن بسبب الرأي الذي أعلنه حول هذا العلم. يرى اِل زكرّيا الرازّياهلندسة، وانتقد حمّمد بن 
، طريقٌة مناسبة للعبور من مستوى العلوم الطبيعّية إىل مستوى هرفيبّحوالت لعلم اهلندسة املعاجلة اجلّدّية

 لفلسفّية(، والقدرة على تعّقل الصور اجملّردة.ا) اإلٰلهّيةالعلوم 
لّية، وعلى الرغم من عدم مكذلك يف التفّكر والتأّمل يف مباحث احلكمة العمل يقّصر البريويّن 

)ص  كاجلماهر يف اجلواهريف بعض آثاره،  له يف هذا الباب، يف متناولنا، خّصص توافر مؤلَّف مستقّل
 لّية. ممة، ملباحث احلكمة العنسبيًّا من املقّد ا(، جزًءا مفّصًل33-131

نصوص البريويّن وكتاباته الفلسفّية اليت عاجل فيها على حنو مستقلٍّ ليس يف املتناول شيٌء من 
، اليت حتتوي على األسئلة واألجوبةسيماهتا القدمية(، باستثناء رسالة قاملباحث الفلسفّية )وفق تعريفها وت

، السماء والعاَلمرسطو املسّمى أكتب  مثاين عشرة مسألة. عشر مسائل منها تدور حول أحد أهّم
 هعنها ابن سينا. طرح البريويّن بعد ذلك أسئلة أخرى حول أجوبة ابن سينا، أجاب عنها هذأجاب 

، هـ1232/م1337؛ نصر 36-33املّرة أبو عبد اهلل املعصومّي*، تلميذ ابن سينا )مطّهري، ص 
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، مبناسبة الذكرى األلفّية هـ1233/م1332(. ُطبعت هذه الرسالة وُنشرت يف العام 33ص 
 . وابن سينا: األسئلة واألجوبة أبو الرَّحيان الِبريويّنوان: لوالدته، بعن

(، عّدد السّيد 23-36)ص  لفهرست ذكر البريويّن أمساءها يف رسالته ايتمن بني املؤّلفات ال
( املؤّلفات 23ص  هـ،1232/ألفم1337؛ نفسه 137، ص هـ1718/م1338حسني نصر )

يف التوّسط بني ؛ الشامل يف املوجودات ااحمسوسة واملعقولةالتالية، من ضمن كتابات البريويّن الفلسفّية: 
مقالة ، مقالة البحث عن اآلثار الُعلوّية؛ رياضة الفكر والعقل؛ أرسطوطاليس وجالينوس يف ااحمّرك األّول

قسيم السرور وعني ؛ قّصة واختالف فصول السنة أسباب السخونات املوجودة يف العاَلمصفات يف 
 . هريارمو دأورمز؛ قّصة احلياة

ني من بني القصص ني األخريَتَت.ن( القّص، م.ن، صهـ1232/ألفم1337)عّد نصر 
ّية ضمن آثار القصصّية، حظيت باألمّه-ّية هذا النوع من النصوص الفلسفّيةالتمثيلّية الفلسفّية، وألمّه

( نسب 23)ص  الفهرستريويّن يف نتباه، إىل أّن الِب. حتًما، جيب االّي وغريمهادوالسهرورابن سينا 
 َفْيهما. ي مؤلِّ، ومل يذكر امَسَتنيني القّصإىل نفسه ترمجة هاَت

، ط. ناهد عّباس عثمان، الدوحة هرستالِف، : ابن الندمياملصادر واملراجع
، ط. إدوارد زاخاو، اآلثار الباقية عن القرون اخلالية، أبو الرَّحيان الِبريويّن؛ هـ1733/م1383
، ط. أيب القاسم قرباين، طهران حترير استخراج األوتار؛ نفسه، هـ1271/م1332اليبزيغ
ش 1237، ط. يوسف اهلادي، طهران اجلماهر يف اجلواهرم[؛ نفسه، 1336ش ]1233

وأمساء  فهرس كتب الرازّي] فهرست كتاهباى رازى ونامهاى كتاهباى بريوىنم[؛ نفسه، 1333]
م[؛ نفسه، 1383ش ]1266كتب البريويّن[، التصحيح والترمجة والتعليق ملهدي حمّقق، طهران 

حتديد هناية م؛ نفسه، كتاب 1338هـ/1233ن َك، حيدرآباد الدَّكتاب البريويّن يف حتقيق ماللهند
أبو ؛ م[1332ش ]1233هران رمجة الفارسّية ألمحد آرام، طت، الاألماكن لتصحيح مسافات املساكن

، ط. حسني نصر ومهدي ريويّن وابن سينا، األسئلة واألجوبةحيان الِبأبو الرَّوابن سينا،  الرَّحيان الِبريويّن
، ترمجه دّرة األخبار وملعة األنواريهقّي، بن زيد الَب يم[؛ عل1332ش ]1233حمّقق، طهران 

تتّمة صوان ، عن النّص العريّب اليزدّي الدين املنشيبالفارسّية ناصر الدين بن عمدة امللك منتجب 
م اإليرايّن وأكرب نوابغ حيان العاِلم[؛ جعفر سّجادي، "أبو الر1323َّش ]1218، طهران احلكمة
]دراسات حول أيب  او توالد ٔ  بو رحيانبريوىن به مناسبت هزارها ٔ   دربارهىيبررسيهام" يف العاَل

حممود بن حممود  م[؛1332ش ]1233الرحيان البريويّن مبناسبة الذكرى األلفّية لوالدته[، طهران 
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، ط. خورشيد أمحد ،نزهة األرواح وروضة األفراح يف تاريخ احلكماء والفالسفة رزورّي،هالش
]أحوال أيب  بريوىن احوال وآثار ابو رحيانم؛ ذبيح اهلل صفا، 1336هـ/1236 نَكحيدرآباد الدَّ

ريويّن ورسالة أمونيوس م[؛ حسني ضيائي "الِب1332ش ]1233ريويّن وآثاره[، طهران حيان الِبالرَّ
 سخنرانيهاى فارسى ٔ  بريوىن، ألف: جمموعه ٔ  يادنامهاملسّماة: اختالف األقاويل يف املباد " يف 

م[؛ عبد اجلواد 1337ش ]1232]كتاب ختليد البريويّن، أ: جمموعة اخلطب الفارسّية[، طهران 
بريوىن، ألف:  ٔ  يادنامه"، يف ر التدرجيّيرّية التطّوظالفالطورّي، "فكر البريويّن الفلسفّي على أساس ن

ليد البريويّن، أ: جمموعة اخلطب الفارسّية[، طهران ]كتاب خت سخنرانيهاى فارسى ٔ  جمموعه
الترمجة الفارسّية جلواد الطباطبائّي، م[؛ هنري كوربان، تاريخ الفلسفة اإلسالمّية، 1337ش ]1232
]ابن سينا[" يف  يحيان الفلسفّية أليب علسئلة أيب الرَّأم[؛ مرتضى مطهّري، "1337ش ]1232طهران 
حول أيب الرحيان  ]دراسات والدت اؤ  مناسبت هزارهابو رحيان بريوىن به  ٔ   دربارهىيبررسيها

م[؛ حسني نصر "الفيلسوف 1332ش ]1233البريويّن مبناسبة الذكرى األلفّية لوالدته[، طهران 
]رسالة  يام يونسكوپأسس حرّية التفكري"،  ، ووضعةقفرمذهب أو  املستقّل الرأي، الذي مل يتبع أّي

"حوار القرن بني  ،نفسه م[؛1337يوليو -]مّتوز ألفش1232)تري  33، العدد 3األونيسكو[، السنة 
-]مّتوز بش1232)تري  33، العدد 3، السنة []رسالة األونيسكو ييام يونسكو"، البريويّن وابن سينا

رين املسلمني حول ]رأي املفّك طبيعت ٔ  متفكران اسالمى درباره رظننفسه، م[؛ 1337يوليو 
 ؛م[1338ش ]1233الطبيعة[ طهران 

 .......أجنيب.......  
 فنا//فاطمة 
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