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 المستخلص

االبتكار لالسترشاد بيا في تحريؾ عجمة التنمية  في البيرونيإبراز أىمية تجارب  ىدؼ ىذا البحث إلى
 اعتمد وفي سبيؿ الوصوؿ ليذا اليدؼ وذلؾ العتبار تمؾ التجارب أقرب إلى واقعنا. االقتصادية في بالدنا.

الباحث عمى المنيج التحميمي، والمنيج التاريخي في توثيؽ بعض األحداث والشواىد التي تستحضر تجارب 
حيث توصؿ الباحث إلى أف االبتكار عند البيروني كاف يسير وفؽ ، ريحاف البيرونيالوتقنيات االبتكار عند ابي 

يمة الستخدامو في فيـ الكثير مف الظواىر، باعتباره وس منيجية خاصة ومضبوطة، تعامؿ فييا مع االبتكار
حيث مف الممكف عنده استخداـ ابتكار ما في اكتشاؼ العديد مف الظواىر، غير أنو مف الممكف أف تختمؼ 

 يو القواعد الموضوعة لذلؾ.و مف ظاىرة إلى أخرى، حسب ما تقتضكيفيات استخدام

 .المنيج ، البيئة،ؾ األفكارتفكي، سياؽ التفكير، أساسات االبتكارالكممات الدالة: 
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 اإلطار العام لمبحث -1

 المقدمة: 1-1

تميز االبتكار عند أبي الريحاف البيروني بأسموب ونسؽ مختمؼ عف فالسفة عصره، وجعمو أقرب إلى عمماء 
 العصر الحديث.

المعاصرة في االبتكار، استعرض في ىذه الدراسة التحديد المفاىيمي لالبتكار، مع اعتماد أحد أىـ التحديدات 
 والنظر في مدى تطابؽ أساسات ىذا المفيـو المعاصر مع الحالة االبتكارية ألبي الريحاف البيروني.

وانطالقًا مف أوؿ ىذه األساسات المعاصرة وىو )االستطالع( سنالمس تحقؽ المعنى المفاىيمي ليذا األساس 
عادة النظر في المألوؼ، وذلؾ مف خالؿ في شخصية البيروني االبتكارية، مف خالؿ تميزه بال شغؼ العممي، وا 

شيادة المؤرخيف والعمماء لو، والكثير مف النصوص في كتبو، والتي سيتضح مف خالليا أنو ال يرـو الفكرة إاّل 
بعد أف يخضعيا لالختبار والتجريب، بينما سنجد شغفو العممي يترجـ في سعيو لمبحث عف معرفة مسألة حسابية  

 يكترث بالموت الذي يدنو منو. دوف أف

أما فيما يتعمؽ بأساس الخياؿ سيتبيف أف عممي الرياضيات والفمؾ كانا سبب في تمرس البيروني في المجاالت 
التي ساعدت عمى نشاط ممكة الخياؿ عنده، كما سنالحظ  أف منيجو الرياضي ىو ما جعمو يعانؽ في مختمؼ 

 العمـو الخياؿ االبتكاري.

ع أفكار ونظريات البيروني سنجد أنو ال يكترث بنتائج العمماء الذيف سبقوه، بؿ إنو يتحقؽ منيا، مف خالؿ تتب
ويعيد تجربتيا لمرات متعددة حتى تكوف نتائجو دقيقة، وسيتبيف أف ما جعؿ إبداع الخياؿ خصب عنده ىو 

 األسموب التربوي والتعميمي الذي حضي بو وىو في كنؼ أمراء آؿ عراؽ.

اس االكتشاؼ عنده سنجد أنو تطابؽ مع المفيـو المعاصر أيضًا، حيث سنقؼ عمى اكتشافو لبعض أما عف أس
الظواىر الفمكية المختمفة، كما أننا سنالحظ أف ما جاء في كتابو )تحقيؽ ما لميند( يعد اكتشافًا أيضًا، وذلؾ 

 غير مسبوقة. لكونو يحمؿ الكثير مف األحداث التاريخية المختمفة والموثقة بطريقة نقدية

مف جانب آخر سيتوصؿ الباحث إلى أف أساس االختراع عند البيروني يحاكي المفيـو األدسني، والذي يكوف 
أساسو االنطالؽ مف حاجة البيئة لالختراع، حيث سيتبيف مف خالؿ تتبع  اختراعات البيروني أف بيئتو ىي ما 

ديد المسافات التي انطمؽ فييا مف أساس النتائج التي جعمتو غزير االبتكارات العممية، ومسالة ابتكاره في تح
وصؿ إلييا العمماء المسمموف الذيف كمفيـ المأموف بوضع حؿ لمشكمة القياسات وتحديد المسافات ىي خير 

 شاىد عمى أىمية البيئة في النشاط االبتكاري لعصر أبي الريحاف البيروني.

كفاءة االبتكار عند البيروني، حيث سنجد أف الشؾ العممي كما سنالحظ أف المنيج عامؿ ميـ في الرفع مف 
والنقد ىما أساسيف ميميف في قراءتو لمظواىر التي يدرسيا، والتي سيتضح أنو قد دعميا بالتجربة التي كاف 

 مفيوميا عنده يتطابؽ مع المفيـو المعاصر.

ار ثالثة مستويات مف التحميؿ سنستشؼ مف ىذه الدراسة أف نصوص البيروني في مجمميا كاف يصيغيا في إط
والفيـ، مستوى قصد بو النخبة، ومستوى لمدىماء، ومستوى ثالث جمع فيو بيف النخبة والدىماء، حيث سيتبيف 
مف خالؿ الرجوع إلى نصوص البيروني أف ىذا المستوى األخير قد غمب عميو طابع المغة الرمزية المستخدمة 



 

 2020 نوفمبر 10-9الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  الرابعالمؤتمر العممي الدولي 
 AISC2020       الدوؿ النامية بيف تداعيات الواقع وتحديات المستقبؿ –األىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة 

aisc.elmergib.edu.ly                                                                                               213 

التبسيط لبعض األفكار في بعض القضايا التي قد يحتاج ليا الدىماء  في المستوى األوؿ، ثـ يمزجيا بشيء مف
 في فيـ بعض أمور حياتيـ، وبيذا تحقؽ لو أف يخرج الجميع بفيـ ما يقرؤونو ولو اليسير منو.

بيذا سيتبيف لمباحث أف مستويات التفكير الثالثة ىذه تعد شكاًل مف أشكاؿ االبتكار عند البيروني، وذلؾ لكونيا 
 عف المألوؼ الذي ىو أحد أىـ ميزات تحقؽ الحالة االبتكارية.      خروج

 مشكمة الدراسة: 2-1

يعد االبتكار مف أىـ روافد التنمية االقتصادية، حيث شجعت عميو الكثير مف الدوؿ في اآلونة األخيرة بغية 
الدوؿ النامية ال سيما الوصوؿ إلى مصاؼ الدوؿ المتقدمة، في ىذا اإلطار قد نجد الكثير مف الباحثيف في 

العربية قد اعتمدوا عمى تجارب الدوؿ الغربية في وضع خطط ترفع مف مستوى دوليـ اقتصاديا، خاصة في 
اتباعيـ نيج تمؾ الدوؿ في دعـ االبتكار عمى اعتباره أحد أىـ روافد التنمية، ينبغي أف يكوف ىؤالء عمى عمـ 

 يئة المناسبة لتحقيقو، مع استحضار تجارب أقرب إلى واقعنا.بأنو لف يتحقؽ االبتكار إاّل إذا توفرت الب

يعتقد الباحث أف ما أجادت بو عقوؿ العمماء المسمميف في عصر ازدىار الدولة اإلسالمية وخاصة العصر 
العباسي؛ مميء بالعديد مف االبتكارات التي يمكف استحضارىا واالستفادة منيا في تشجيع االبتكار، والرفع مف 

 .كفاءتو

سيستعيف الباحث في ىذه الدراسة بتجارب االبتكارات عند أحد العقميات الرائدة في العصر الوسيط، إنو أبو 
ريحاف البيروني، حيث تميزت ابتكاراتو بتعدييا الى المستقبؿ القريب أو البعيد، مخترقا بيا حاجز الزماف ال

 ؿ إلييا.والمكاف الى آفاؽ قد سبقو بمعايير أخرى لـ يكف يحمـ بالوصو 

 لقد أكد كارؿ ساخاو أستاذ المغات في جامعة فيينا أف البيروني ىو أعظـ عقمية ظيرت في التاريخ.

االبتكار لالسترشاد بيا  إبراز أىمية تجارب أحد العمماء المسمميف في إلى تيدؼ الدراسةىدف الدراسة:  3-1
 مؾ التجارب أقرب إلى واقعنا.وذلؾ العتبار ت التنمية االقتصادية في بالدنا، في تحريؾ عجمة

 منيج الدراسة:  4-1

سيعتمد الباحث عمى المنيج التحميمي، والمنيج التاريخي في توثيؽ بعض األحداث والشواىد التي تستحضر 
 . ريحاف البيرونيالتجارب وتقنيات االبتكار عند ابي 

 :االبتكار عند أبي الريحان البيروني مصطمحاتتحديد  -2

فعؿ، يبكر بكورًا، فيو باكر، والمفعوؿ مبكور إليو،  ، وَبَكَر،َبَكر، اسـ مصدر ِبكر، وجمع َبَكرة االبتكار لغة:
 ويقاؿ بكر الرجؿ أي استيقظ مبكرًا، مع بداية الفجر َيْبُكُر إلى العمؿ.

 ويقاؿ: بكر إليو قبؿ أف يغادر بيتو، أتاه ُبْكَرًة.

 نو.وبكر الشجر: أي أعطى ثمره مبكرًا، أي قبؿ أوا

 َبَكَر، َبَكَر، ُبُكورًا: خرج أوؿ النيار قبؿ طموع الشمس.

 (1981)الزاوي،  َبَكَر: ويقاؿ أتاه بكرة، وكؿ مف بادر إلى شئ  فقد أبكر إليو في أي وقت كاف

 ابتكر: فعؿ
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 ابتكر: فعؿ، ابتكر، يبتكر ابتكارًا فيو مبتكر، والمفعوؿ مبتكر.

 قوؿ:ومنيا 

 اْبَتَكر الفاكية: أكؿ باكورتيا أي أوليا.

 (1981)الزاوي،  إبتكرت المرأة: ولدة ولدًا دكرًا أوؿ ماؿ ولدت.

 اْبَتَكر عميو: آتاه ُبْكَرًة ُغْدَوًة.

 اْبَتَكَر اختراعًا جديدًا: اخترعو، أنشأه ابتدعو، غير مسبوؽ إليو. 

االبتكار ُيعرؼ عمى أّنو: مقدرة الفرد عمى اإلتياف بأفكار وأساليب جديدة، باإلضافة إلى تنفيذىا  اصطالحا:
بطرؽ غير معروفة مف قبؿ اآلخريف، بشرط تناُسبيا مع الموقؼ، وبالتالي فإف االبتكار ُيعبر عف قدرة الفرد 

 (1982)الدريني،  .وجديدة عمى استخداـ أفكار أو أدوات ىي موجودة بالفعؿ ولكف بطريقة ُمستحدثة

إيجاد شيء جديد لـ يسبؽ استحداثو مف قبؿ، أو تطوير شيء موجود أصال مف  وىناؾ مف يرى أنو يتمثؿ في
خالؿ إعادة تصنيعو وىيكمتو بطريقة جديدة ومختمفة تماما عف القديمة، كما يجب أف تتماشى مواصفات 

ت المستيمؾ لممنتج الجديد، ويكوف ذلؾ مف خالؿ استغالؿ المنتجات المتوفرة في األسواؽ االبتكار مع متطمبا
والمجتمع أو الحكومات ذات فعالية أعمى. يمكف تعريؼ ومعنى االبتكار أيضا بأنو توجيو القدرات العقمية 

ذا أجاب عمى تساؤالت وتسخيرىا في إيجاد فكرة جديدة، ويمكف تطبيقيا. تتطابؽ شروط االبتكار عمى المبتكر إ
 1ليست مألوفة أو لـ يتـ طرحيا مف قبؿ

وبما أف االبتكار الذي يقصده الباحث في ىذه الدراسة ىو )االبتكار عمى السمات الشخصية(، ندكر ىنا تعريؼ 
اع "سمبسوف" والذي يقوؿ "ىو المبادأة التي يبدييا الفرد في قدرتو عمى التخمص مف السياؽ العادي لمتفكير، واتب

في تحديده المفاىيمي لالبتكار أف مصطمحات االستطالع،  نمط جديد مف التفكير،...وأشار "سمبسوف"
 )والي، دت( والخياؿ، واالكتشاؼ، واالختراع، ىي مصطمحات أساسية في مناقشة معنى االبتكار"

،، والفيـ المعاصر وفؽ ىذه األساسات الشخصية لالبتكار سيحاوؿ الباحث معرفة مدى تطابقيا  ليذا المفيـو
 والحالة االبتكارية عند أبي الريحاف البيروني. 

 عوامل االبتكار عند أبو الريحان البيروني: -3

لقد تحقؽ ىذا األساس بكؿ جدارة واستحقاؽ عند أبي الريحاف البيروني حيث استطاع بسفره  االستطالع: 3-1
وتنقمو طيمة حياتو مف مكاف إلى آخر؛ تارة في خروجو مف المكاف الذي لـ يوفر لو بيئة بحثية مالئمة، وتارة 

رة لموقوؼ عمى الظواىر لمبحث عف عمماء ضالعيف في مجاالتيـ، حتى يستزيد وينيؿ مف عمميـ، وأحيانًا كثي
ودراستيا، "ورحمتو إلى بالد اليند مع السمطاف محمود الغزنوي وابنو مسعود والتي حققت لو الكثير مف 

 (2004)الفقي،  االبتكارات العممية في مختمؼ المجاالت خير شاىد في استزادتو وترسيخو ألساس االستطالع.

                                                 

1
 http://wiki.kololk.com/wiki17581-ta3leem 

  ٜٙ
 

ا ٍٜ ف  ّقاشمفح س٢ْثسفٜٓ ّفغ أٛذٕف٠  أحر شٛاذ االحصاء اٍثص١طا٢٢ٕٔ ّٜٛظف  اٍدرّفح اٍْر٢ٕفح، 1222)إذٛاشذ ٢ٜٙ س٢ْثسٜٓ( ٍٛر ف٠ ذ١سْث٢ص ، ىفآ ّهفٜٚش 

 ١ًٜ، ٠ٙٛ ظاٙصج  اإلحصائ٢اخ أٛ االحرْاالخ.
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ية في ابتكارية األفراد، فمرتفعو التفكير االبتكاري يتميزوف بالشغؼ العممي والبحث عف لحب االستطالع أىم
عادة النظر في المألوؼ، وقد حدا ذلؾ بأحد الباحثيف أف يطمؽ عمى حب االستطالع "االبتكارية  الجديد، وا 

الخبرة الحقيقية واألفكار، أو الالشعور، وىي مصدر االكتشافات الجديدة، و  مف الالوعياألولية" ويرى أنيا تأتي 
 .2التي تتجاوز الواقع المألوؼ، كما يرى أحد المتخصصيف في مجاؿ االبتكار

لقد تحققت شروط تواجد االستطالع عند أبي الريحاف البيروني في جميع طرؽ وصولو إلى المعرفة والفيـ، 
حيث كاف يمتمؾ قدرة في اإلصرار والشغؼ العممي والبحث عف كؿ ما ىو جديد، حيث تجسد إصرار وشغؼ 

مف حياتو، ذلؾ ما أكده  البيروني في استطالعو عمى كؿ ما يتعمؽ بمسائؿ العمـ حتى وىو في الرمؽ األخير
فيقوؿ عمى لساف القاضي عمي بف عيسي، "دخمت عمى أبي الريحاف ياقوت الحموي في كتابو معجـ األدباء 

وىو يجود بنفسو قد َحْشَرج نفُسو، وضاؽ بو صدره، فقاؿ لي وىو في تمؾ الحاؿ: كيؼ قمت لي يوًما حساب 
إشفاًقا عميو: أفي ىذه الحالة! قاؿ لي: يا ىذا أوّدع الدنيا وأنا المجدَّات الفاسدة )مف مسائؿ المواريث( فقمت لو 

وخرجت مف عنده … عالـ بيذه المسألة، أال يكوف خيًرا مف أف أخّمييا وأنا جاىؿ ليا؛ فأعدت ذلؾ عميو، وحفظو
    (1980)الحموي،  …"وأنا في الطريؽ سمعت الصراخ

موصوؿ إلى ابتكاراتو العممية ل النظر في المألوؼ فقد كانت الصفة التي تالـز حبو لالستطالعأما عف إعادة 
، تأثير عمى تكويف المعادف كما فعؿ سابقيو ومعاصريو تماًما أية ُقًوى سحرية لياالمختمفة؛ حيث كاف يتجاىؿ 

ولـ يقؼ األمر عند ىذا  زيقية،كمحض موجودات في بالمعيار الحديث؛ بؿ تعامؿ مع المعادف واألحجار الكريمة
الحد؛ بؿ إنو كرس جيده البتكار جياز مخروطي الشكؿ لقياس الوزف النوعي لممعادف، والذي كانت قياساتو فيو 

 تضاىي القياسات الحديثة.

لعؿ ما يشير لتأكيد البيروني عمى أىمية إعادة النظر في كؿ ما ىو مألوؼ إتباعو لممنيج النقدي القائـ عمى 
ليس موقفًا سمبيا معتمدًا تجاه العمماء اآلخريف، وليس مجرد عممية رفض لمف سبقو في والذي ىو عنده  الشؾ

عادة النظر في كؿ ما ىو  مياديف البحث، بؿ ىو الخطوة األولى التي يخطوىا الباحث نحو الحقيقة واليقيف، وا 
يو مف حقائؽ ومعمومات، حتى يتجمى مألوؼ، لذلؾ يدعوا الباحث لمتروي والتريث، في قبوؿ ما يوضع بيف يد

أوؿ خطوة نحو اليقيف ىي: " إزالة ما أف  حيث يرى البيروني الموقؼ ويتأكد مف صحتيا بالحجة والبراىيف.
 يشوبو مف شوائب الشبو والشكوؾ، وبغير ذلؾ ال يتأتى لنا نيؿ المطموب ولو بعد العناء الشديد والجيد الجييد"

وبيذا فإننا نستطيع التحرر مف كؿ ما ىو مألوؼ أمامنا   (1878)البيروني، اآلثار الباقية عف القروف الخالية، 
 .في جميع العمـو

 الخيال: 3-2

، وال ىو رؤية مطمقة ال يربطيا بالحياة الحسية رابط، ويخطئ مف يرى الخياؿ ليس الخياؿ  حممًا مف روافد النـو
واقع أو تيويمًا مجردًا ال يدرؾ، بؿ الخياؿ يحفظ ما يدركو الحس مف صور المحسوسات وىما منفصاًل عف ال

بعد غياب المادة، وال ينبع الخياؿ مف فراغ، إنما ىو نشاط نفسي إيجابي يتفاعؿ مع النشاط الذىني فتنبجس 
ال شؾ أف ما جعؿ أبي  .عنيما ممكة واستعداد تولداف قدرة عمى إضافة أشياء جديدة مبيرة تجدد مقاربات الحياة

التي تساعد عمى نشاط ىذه الممكة،  في المجاالت الريحاف البيروني ذو خياؿ عممي نابغ واسع، وتمرس عممي
                                                 

2
 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/HobIstitla/sec01.doc_cvt.htm 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/HobIstitla/sec01.doc_cvt.htm
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-1)الخويمدي،  جعمو في جميع العمـو يعانؽ الخياؿ االبتكاري والفمؾ. حيث المنيج الرياضي كعمـ الرياضيات،
لمسات تغيير جميمة تزيف محيطنا أو ترفدنا بأشياء مقاربة ومماثمة  ضيؼوال شؾ بأف الخياؿ ي  (2009ديسمبر

ألمانينا وطموحاتنا وما كنا نتمناه، فتتجاوز ما ىو موجود ميما كاف جديدًا في عصره لكف مع الزمف ألفناىا 
حاؿ، ولذلؾ نرغب بما ىو وتبمد إحساسنا بأىميتو، ألف العصر وحاجات اإلنساف ال تتوقؼ، ودواـ الحاؿ م

أفضؿ مما نمتمؾ وىكذا يولد الخياؿ لدى اإلنساف شعورًا ورغبة في التغيير والتجديد والتطوير، فبمقدور الخياؿ 
وحده مساعدتنا عمى تقمص فكرة قريبة أو بعيدة في ذات الشأف تختمؼ عما سبؽ سواء بإضافة أشياء جديدة 

ف بعنصر واحد فيؤدي إلى ابتكار فائؽ لمعادة يعبر ويغادر الزمف وحذؼ أخرى أو استبداليا، أو دمج عنصري
 القائـ.

إف تمؾ الفكرة الجديدة التي يكوف فييا الخياؿ حاضرًا الحت ألبي الريحاف البيروني وجعمت منو مبتكرا ألفكار لـ 
ئج العصر يسبؽ ليا أف تجرب ال في عصره وال في العصر الذي قبمو، ال بؿ إنيا حققت نتائج تضاىي نتا

الحديث مف حيث النجاح العممي، إننا نقصد بذلؾ قوانينو الرياضية المستخدمة في تحديد المسافات والتي طورىا 
واستخدميا في قياس نصؼ قطر األرض، حيث كانت نتائجو مبيرة وقريبة مف القياسات الحديثة، بؿ إف خيالو 

كواكب. وكانت نتائجو مبيرة بالنسبة لمعصر الخصب جعمو يطور ىذه التقنية لتطبيقيا في قياس بعض ال
الحديث، وبيذا الحضور الخيالي في تقمص تمؾ الفكرة وترجمتيا البتكار فإف أبي الريحاف البيروني كاف مشعمو 
الشعور والرغبة في التجديد والتطوير، ساعده في ذلؾ التراكـ العممي المميز والحضور الدىني، تحقؽ عمى 

  ية المتمثمة في تقنيتو لتحديد المسافات واألماكف، والتي يعتقد الباحث أف ابتكار تقنيةإثرىما اإلضافة العمم
GBS.تحاكي تمؾ االبتكارات التي كانت تتعمؽ بتحديد المسافات واألماكف عند أبي الريحاف البيروني 

عادة تركالخياؿ يتيح لممبدع تفكيؾ األفكار الحسية النمطية يبدو أف البيروني كاف مدركًا بأف   يبيا وفؽ السائدة وا 
عمى اختراع أشياء جديدة يمكف بواسطتيا أداء أكثر مف  هواكتشافيا وىكذا يساعد وعالقات كانت خافية عمي

الخياؿ غريزة فطرية تولد مع اإلنساف ونشاطو يكوف قويًا إف . (ميمة ممتعة بكفاءة أعمى وجيد أقؿ وزمف أقصر
قدموا في مضمار العمر والعقؿ، حتى يصبح أكثر تركيزًا وتوازنًا في سف وجامحًا لدى األطفاؿ، وييذب كمما ت

الشباب والنضج والسيما إذا كاف تكويف الفرد العممي والفني رصينًا، ولكف مدى فاعمية ىذه القدرة وقوتيا تختمؼ 
مة بيف أشياء تبدو ألوؿ وى  ذىنية غير محسوسة  مف شخص آلخر، مف حيث مدى ابتكار عالقات وروابط

بعيدة عف بعضيا وال عالقة بينيا قبؿ أف يكتشفيا الخياؿ ويفصح عنيا بما ىو محسوس، فيو في الحقيقة عامؿ 
  التي تكوف في أحسف صورىا بوجود األصالة والمرونة ،ذىني رئيس في منظومة التفكير اإليجابي المبدع

والمعنويات، المحسوسات والمجردات، وتستمر  والطالقة، وعنيا ومنيا تنشأ حالتا التكامؿ والتوازف بيف الماديات
وىكذا يكوف الخياؿ مف تقنيات كؿ ابتكار  رويدًا رويدًا مع تقدـ الشيخوخة مع تقدـ العمر ولكنيا تبدأ بالضمور

 .يتجمى فيو اإلبداع، فمف ال خياؿ لو ال إبداع لو. وثمف آينشتايف الخياؿ حيث فضمو عمى المعرفة

ينمييػػا ويسػػيـ فييػػا الػػذكاء والتربيػػة والتجػػارب فتسػػيـ كميػػا باكتشػػاؼ عالقػػات إذا كانػػت إلبػػداع الخيػػاؿ مسػػتويات 
جيػة قػد ال يػنجـ متقاربة توصؼ حصػيمتيا بالتجديػد، وتوسػـ بػالتطوير حينمػا تتنػاوب عمييػا إجػراءات تحويميػة عال

  .عنيا تغيير جذري
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األشخاص يتصفوف بالقدرة عمى الصبر في وتزداد فاعمية الخياؿ بارتفاع حيز الدوافع والحوافز لدى نمط مف 
المثابرة، وقوة اإلرادة والتصميـ واستعادة الصور الذىنية والدأب عمى التكرار مف أجؿ اكتشاؼ مزيد مف العالقات 

  المعقدة والمجيولة التي ال يسيؿ اكتشافيا مف النظرة األولى وعندئذ يتسـ التعبير عف الذات بالخصوصية.

 حيث التي برع فييا، عند أبي الريحاف البيروني في كافة المجاالت العممية المثابرة والتصميـرافد الصبر و  تجسد
أقمؽ بالو تضارب النتائج الفمكية لصفوة العمماء، فقرر أف يصنع آلتو الخاصة بنفسو ويقـو بأرصاد  نراه قد

عمالو الفمكية، ثـ ال يكتفي بالرصد تقضي عمى حيرتو في اختيار القيمة الحقيقية التي يبني االعتماد عمييا في ا
 مرة واحدة بؿ يكرره مثنى وثالث ورباع، دوف أف تصرفو الحوادث والحروب عف عزمو ولو بعد عشرات السنيف.

فنراه يقوؿ في أحد مؤلفاتو "وقد كنت أزمعت تولي األرصاد أربعة  (1954)البيروني، القانوف المسعودي، 
وخمسيف وثمانيف وثالثمائة لميجرة...وردؼ ىذا اليـو مف التشاويش بيف كبيري خوارـز ما أحوج إلى تعطيؿ ذلؾ 
والتحصف، ثـ االستئماف واالغتراب عف الوطف، ولـ يستقر بي بعدىا القرار بضع سنيف حتى سمح الزماف 

   (1954)البيروني، القانوف المسعودي،  تماع الشمؿ، فأكرىت مف أحواؿ الدنيا"باج

وتسيـ التربية المنزلية والمدرسية وفعاليات المدرسيف . عاإلبدارحبة مف  وكمما كاف التخيؿ قويًا قادنًا إلى آفاؽ
 .أخيمة منفتحةالمتميزيف في تنمية القدرة الخيالية وتميد إلنجاب 

لعؿ ما يؤكد أف التربية عامؿ رئيس إلبداع الخياؿ ذلؾ األسموب التربوي الػذي حضػي بػو ابػي الريحػاف البيرونػي 
وجعمو أكثر حضًا، بػؿ ونضػجًا فكريػًا عػف العممػاء المسػمميف المعاصػريف لػو؛ حيػث احتضػنو أمػراء آؿ عػراؽ فػي 

لػو كػؿ مػا يحتاجػو حتػى يكمػؿ تعميمػو عمػى طريقػة التأديػب؛ التػي بداية حياتو واقتناعيـ بموىبتو وصقميا، ووفروا 
كاف ال يصؿ إلييا في تمؾ الفترة إاّل أبناء األمراء والمموؾ، ثـ تال ذلؾ احتضاف بعض أمراء وسالطيف الدويالت 

ي ، حيػث أشػاد بكػـر وحسػف معاممػة ىػؤالء السػالطيف لػو  فػاألخرى لو وخاصػة السػامانية والغزناويػة عمػى التػوالي
 (2009)أميف،  أبيات شعرية قاؿ فييا:

 عمى رتب فييا عموت كػراسػيا   مضى أكثر األياـ في ظؿ نعػمة

 ومنصور منيـ قد تولى غراسػيا   فآؿ عراؽ قد غذونػي بػدرىػـ

 عمى نفرة مني وقد كاف قػاسػيا   وشمس المعالي كاف يرتاد خدمتي

 تبدى بصنع صار لمحػاؿ آسػيا   ومنيػـ عػمػييػـوأوالد مأموف 

 ونوه باسمػي ثػـ راس راسػيا   وأخرىـ مأموف رفو حػالػتػي

 فأغنى وأقنى مغضيا عف مكاسيا   ينقبض محمود عني بنعػمة ولـ 

 وطري بجاه رونقي ولػبػاسػيا   عفا عف جياالتي وأبدي تكػرمػاً 
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 االكتشاف: 3-3

ىو عممية الكشؼ عف شيء جديد، أو كشؼ عف شيء "قديـ" كاف   (discovery) :(أو االكتشاؼ الكشؼ)
جراءات أو أحداث جديدة،  .مجيوال في مجاالت التخصصات العممية واألكاديمية، االكتشاؼ ىو رصد ظواىر وا 

مكتسبة سابقا مع  معارؼ تجمعت مف خالؿ دمج مالحظات مع معرفة وتوفر منطؽ وتفسير جديد يشرح
 ."والتجارب اليومية. غالبا ما تسمى االكتشافات البصرية "مشاىد الفكر خالصة

مع ىذا المفيـو  قد تطابؽ ما تركو مف إنتاج معرفيوفؽ ىذا التحديد االصطالحي لالكتشاؼ نجد أف البيروني 
عاصر، حيث نجده قد اكتشؼ العديد مف األرصاد الفمكية لمنجـو والكواكب وحدد مساراتيا بدقة، إضافة إلى الم

ما حضي بو تحديد اتجاه القبمة مف أىمية كبيرة عنده، حيث قدـ ليذا االكتشاؼ حمواًل مميزة وباىرة، ساعده في 
شاؼ في تحديد القبمة مف أي نقطة عمى سطح ذلؾ قدرتو في العمـو الرياضية والفمكية، ولقد ساعد ىذا االكت

 (1980)الدمرداش،  الكرة االرضية.

كما اعتبر ما جاء في كتاب البيروني "تحقيؽ ما لميند مف مقولة مقبولة في العقؿ أو مرذولو" حسب ىذا التحديد 
ذلؾ ألف البيروني كاف قد وثؽ ورصد فيو أحداث ثقافة شعوب اليند ىو اكتشاؼ أيضًا، االصطالحي السابؽ 

حيث اعتبره العمماء "بطريقة نقدية، لـ يسبؽ أف تـ التعاطي مع األحداث التاريخية فييا بيذه الطريقة النقدية. 
 أىـ وأوسع كتاب وصمنا في وصؼ عقائد اليندوسييف وشرائعيـ وعاداتيـ في أنكحتيـ وأطعمتيـوالمؤرخيف 

معرفة  وأعيادىـ ونظـ حياتيـ وخصائص لغتيـ. ورأى فيو بروكمماف )أىـ ما أنتجو عمماء اإلسالـ في ميداف
   (1990)حمود،  .األمـ(. ألفو البيروني عمى فترات متباعدة

 االختراع: 3-4

" الحاجة أـ االختراع" ذلؾ ما أكد عميو أحد لعؿ ما يجعؿ مفيـو االختراع يتحقؽ؛ القوؿ المأثور الذي يتداوؿ 
اىـ العمماء المعاصريف وىو توماس إديسوف حينما قاؿ أنني " لـ أكف أنجح في اختراعاتي لو لـ أدرؾ حاجات 

لالختراع  (دسنيمفيـو )اإل. وفؽ ىذا ال(1975)ماري،  البشر، كنت أرى ما يريده الناس، ثـ أبدأ باالختراع"
والذي تحقؽ عند أبي الريحاف البيروني في الكثير مف الشواىد العممية المختمفة، وخير مثاؿ الحاجة الممحة مف 
السمطاف محمود الغزنوي في قياس حجـ مممكتو، والتي دعت أبي الريحاف في أف يستحضر حالتو الدىنية في 

جح في ذلؾ بكؿ جدارة واستحقاؽ، في الوقت الذي مجاؿ العمـو الرياضية لكي يحقؽ ىذا الغرض لمسمطاف، فن
 .(2005)الحسف،  فشؿ في ذلؾ أقرانو مف العمماء.

في تحديد األماكف وتقسيـ  ةإف إيماف البيروني بحاجة العمـ لالختراعات وشغفو لكشؼ حقيقة اإلشكاليات المتمثم
األقاليـ، والتي اتفقت والحاجة الممحة لسياسة الدولة في ذلؾ الوقت، جعمتو يخرج ما لديو مف قدرات، فسمؾ 
منيجًا مختمفًا عف العمماء المسمميف في فيـ واكتشاؼ تحديد المسافات، اعتمد فييا تقنيات رياضية وفمكية غاية 

ىذه القضية مف قاعدة عدـ أخده بالروايات والنظريات السابقة إاّل بعد أف انطمؽ البيروني في " ،في الدقة
يخضعيا لمفحص والتدقيؽ، وىذا بالضبط ما جعمو ينجح في القياس الذي فشؿ فيو غيره مف العمماء. "مف أجؿ 

شرفًا عمى البحر التحقؽ وامتحاف النتائج التي وصؿ إلييا العمماء السابقيف اختار البيروني جباًل في بالد اليند م
دقيقة، فاستنبط أف مقدار  34دراع، وقاس االنحطاط فوجده  652وعمى برية مستوية، ، ثـ قاس الجبؿ فوجده 

مياًل عمى التقريب، فقاؿ أف حاصؿ امتحانو ىذا التقريبي كفانا داللة  58درجة مف خط نصؼ النيار يساوي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1
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 االبتكارية  أفضت ىذه التجارب .(1911)نممينو،  موف"عمى ضبط القياس المستقصى الذي أجراه الفمكيوف لممأ
( كيمو مترًا، بينما نجد القياس 6338.80إلى إيجاد نتيجة نصؼ قطر االرض لدى البيروني والذي قدره بػػ)
( كيمو متر، وعند )ناندانا( يكوف 6370.98الحقيقي لنصؼ قطر االرض المعروؼ حاليًا ىو في المتوسط )

 3عف قياس البيروني.مف عشرة في المائة  2( كيمو متر أي بفارؽ ال يتعدى 6353.41نصؼ القطر )

حتى يتضح لنا مفيـو االختراع مف الناحية العصبية نستحضر تعريؼ بفننغر وشوبيؾ والذي يقوؿ بأنو "المقدرة 
عمى أف يولد المرء داخؿ دماغو )تحديدا في القشرة الدماغية المسؤولة عف الربط( صورًا تمثيمية وسياقات جديدة 

كما يشمؿ المقدرة عمى ترجمة ىذه الصور التمثيمية المنتقاة إلى  ،اـتؤدي إلى الربط مع رموز ومع مبادئ نظ
ىذا يعني أف أي أنساف ممكف أف يكوف قادرًا عمى االختراع شريطة أف تكوف   )جي، دت( عمؿ فني أو عممي."

 لديو منطقة الربط السابقة صحيحة معافاة، باإلضافة إلى تحفيز البيئة ليذه المنطقة مف خالؿ التربية االبداعية.

طبيقية في اختراع نستطيع أف نؤكد بأف البيروني تواجدت لديو منطقة الربط الدماغية ىذه مف خالؿ قدرتو الت
جيازه المتكوف مف مجموعة األقماع المتصمة والمممؤة بالسوائؿ، وارتفاعيا إلى مستوى واحد بالرغـ مف اختالؼ 
أحجاميا، حيث استطاع مف خالؿ ىذه النظرية التطبيقية )ترجمة وتفسير( خروج المياه مف باطف االرض إلى 

لـ يكف ذلؾ االبتكار عند البيروني أو  4يا مف الجوانب بالرشح.أي طريقة تجمع مياى ،أعالىا الينابيع واآلبار
أي ابتكار آخر لو إاّل وسيمة الستخدامو في فيـ الكثير مف الظواىر، حيث مف الممكف عنده استخداـ ابتكار ما 
في اكتشاؼ العديد مف الظواىر، غير أنو مف الممكف أف تختمؼ كيفيات استخدامو مف ظاىرة إلى أخرى، 

 ا تقتديو القواعد الموضوعة لذلؾ.حسب م

عمى سبيؿ المثاؿ فإف البيروني كاف مدركًا البتكاراتو لبعض القواعد الرياضية وتطبيقاتيا في العمـو المختمفة، 
كمعادالتو الرياضية المتعمقة بقياس محيط االرض، المعروفة )بقاعدة البيروني( والتي مف الممكف تطبيقيا عمى 

دائري لمعرفة قطره، إضافة إلى ابتكاره ألسموب وتقنيات فمكية إليجاد الفرؽ بيف طولي أي محيط أو أي شكؿ 
 مكسوفات القمرية التي يمكف رؤيتيا في البمديف في لحظة واحدة.بمديف باستخدامو ل

اف يقصد لـ تكف ترفًا فكريًا، بؿ إنو ك وكؿ ذلؾ يؤكد بؿ ويجـز أف البيروني كاف مدركًا لكؿ ما يفعمو وأف ابتكارات
مف وراء استخداميا تفسير وفيـ كؿ ما يدور حولو، واستطاع أف ينجح في ذلؾ بمنيجية مخالفة لعصره ومطابقة 

   لمعصر الحديث. 

أما فيما يتعمؽ بشرط البيئة والتربية االبداعية عند البيروني فقد أكد أغمب المؤرخيف أنو عاش في فترة وسمت 
لذلؾ كاف مف أولويات بناء الحضارة في تمؾ الفترة ىو التركيز عمى خمؽ بعصر ازدىار الحضارة اإلسالمية، 

بيئة مناسبة واسموب تربوي وتعميمي متكامؿ، فكانت تمؾ الفترة متميزة بخصوبة االختراعات العممية مف العمماء 
 فترة التاريخية.الذيف تـ تأسيسيـ تأسيسًا عمميًا وتربويًا قوي، مما جعؿ منطقة الربط الدماغي خصبة في تمؾ ال

ولتأكيد أىمية ذلؾ األسموب التربوية الذي أنتيج في تمؾ الفترة، ونشاط عممية االختراع فييا، لنا مثاؿ في البيئة 
توفر لو مند نعومة أضافره التي عاش فييا البيروني مف خالؿ الحالة التربوية والتعميمية التي حضي بيا، حيث 

                                                 

https://fada2physic.blogspot.com/2019/04/973.html-3 

ٛىرٍو ّحْفر ففاشٛك أحْفر اإلّفاُ: ّؼفاتص  .122، ص2112. ٛإٔظص ٕٜاً حسٔ اٍثحط٢ط٠: اٍؼَُٜ ػٖر اٍؼصب ٛاٍْس٢َْٔ، ذاش اٍد٢َج، 222اٍنصٛٓ اٍدا٢ٍح، صاٍث٢ص٠ٕٛ: ا٣ثاش اٍثام٢ح ػٔ  - 4

/https://www.marefa.org. ٛشاجغ ّٜمغ 112، ص2112، ذنر١ِ اٍه٢خ ٢ّٖص غضثآ، ذاش اٍْأّٜٓ ٍَٖهص ٛاٍرٜض١غ، 1اٍحضاشج إٍٞ أٛشٛتا، ط
 

https://www.marefa.org/


 

 االبتكار عند أبي الريحان البيروني قراءة فمسفية 
 عبد الرحمف عمي الزرقاني و د. أحمد باجي. أ
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الدينية، وزاد مف ترسيخ وتنشيط تربيتو االبداعية ما حضي بو عمى يد أمراء  نظاـ تعميمي وتربوي قوي في العمـو
آؿ عراؽ وتحت سمطة الدولة السامانية، فتعيد بتدريسو األمير )نصر بف منصور بف عمي بف عراؽ(، والذي 

  (2000)الحمد،  كاف عالـ نابغًا في الرياضيات والفمؾ في زمانو.

ال شؾ أف ما زاد مف تقوية )منطقة الربط الدماغية( عند أبي الريحاف البيروني تمؾ المجالس العممية التي تجرى 
في قصور األمراء والسالطيف والتي تميزت بيا الدولتيف السامانية والغزناوية في تمؾ الفترة، مما ساعد ىذا 

ومقادحة األفكار بيف  ح في تمؾ المجالس العممية،األسموب في فتح آفاؽ جديدة لو مف خالؿ األسئمة التي تطر 
،  وال شؾ أف ىذا زاد مف تحفيز وتنشيط تمؾ المنطقة الدماغية المسؤولة بخمؽ وتنشيط العمماء في مختمؼ العمـو

 قوة االختراع عند العمماء المسمميف في ذلؾ العصر ال سيما أبي الريحاف البيروني.         

 عمى تحقيؽ المصطمحات السابقة عند البيروني يعتمد البتكار الشخصي لـف أساس اينبغي اإلشارة ىنا إلى أ
 . بيئة مالئمة تتوفرينبغي الكتماليا أيضًا أف  كاف ، بؿعنده كي تحضر الحالة االبتكاريةل فقط

 :البيروني البيئة كأساس لالبتكار عند أبي الريحان -4

رغـ الظروؼ السياسية المضطربة التي كانت تعيشيا الدولة االسالمية في عصر أبي الريحاف البيروني، حيث 
بدأت سمطة الخالفة العباسية في تمؾ الحقبة تنحسر في بغداد وتتقمص ويضمحؿ نفوذىا في بالد خوارـز وما 

مف الخالفة امتيازات في بداياتيا وراء النير واليند وفارس نتيجة لقوة شوكة الدويالت التي تحصمت عمى 
ؤثر في قوة االبتكار العممي وبزوغ عمماء أجالء في تمؾ الفترة ة لـ تالسياسي اتاالضطراب العباسية، إاّل أف تمؾ

لعؿ ما ساعد عمى تشجيع العمماء عمى االبتكار في تمؾ الفترة ىو التسابؽ الذي  أمثاؿ أبي الريحاف البيروني.
في  بخيرة النخب والعمماء وذلؾ لضميـلمضفر  ءويالت بسالطينيا وأمرائيا ودوف استثناكانت تشيده تمؾ الد

مجالسيـ وألروقة قصورىـ، مما ساعد ذلؾ عمى خمؽ جو مف التنافس بيف العمماء في أف يجودوا بما لدييـ مف 
وتعـ الفائدة، حيث أف األمراء ابتكارات يخدموف بيا طموحيـ أواًل وأمرائيـ والدوؿ التي يقطنونيا ثانية، وبذلؾ تتـ 

كانوا عمى دراية بأنيـ في أمس الحاجة إلى أفكاره وابتكاراتو العممية ىو الذيف حّؿ عندىـ أبي الريحاف البيروني 
وغيره مف العمماء في شتى المجاالت، في ظؿ التنافس الشديد بيف أولئؾ األمراء والسالطيف، والذي بات كؿ 

تو ودعميا بتمؾ االبتكارات العممية، وبيذا يتـ تحصينيا مف خطر الدويالت التي منيما يسعى إلى تقوية دول
 تتاخميا وتتربص بيا.

روايػػػة األسػػػتاذ  لعػػؿ مػػػا يؤكػػػد اىتمػػػاـ السػػػالطيف واألمػػراء بالعممػػػاء فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة التػػي وسػػػمت بعصػػػر البيرونػػػي
البيروني مع الدولة الغزناوية تعود إلى:  )بروف( في كتابو "التاريخ األدبي لمفرس" تقوؿ بأف الظروؼ التي جمعت

" أف السمطاف محمود الغزنوي عمػـ أف فػي مجمػس مػأموف بػف مػأموف جماعػة مػف رجػاؿ العمػـ والفمسػفة مػنيـ ابػف 
سينا، والبيروني، وأبو سػيؿ المسػيحي، وابػف الخمػار، وأبػو نصػر العػّراؽ، فكتػب إلػي المػأموف أف يرسػميـ ليشػرفوا 

ميػػـ، فجمعيػػـ مػػأموف بػػف مػػأموف، وقػػرأ عمػػييـ كتػػاب السػػمطاف محمػػود، فػػأبى ابػػف سػػينا بمجمسػػي، ونسػػتفد مػػف عم
  (2009)أميف، ظير اإلسالـ،  وفّر، وقبؿ البيروني، وابف الخمار، والعّراؽ"

السػامانية والغزناويػة والتػي عػاش فػي كنفيمػا أبػي  المنطقة التي وقعت تحت سمطة الدولتيف تجدر اإلشارة إلى أف
فػػػػي الخيػػػػرات الطبيعيػػػػة المتمثمػػػػة فػػػػي األنيػػػػار، والسػػػػيوؿ الخصػػػػبة؛ الصػػػػالحة  بػػػػوفرة تميػػػػزت  الريحػػػػاف البيرونػػػػي

لػى وفػرة المعػادف باإلضػافة إ  (2013)حمػزة،  الستزراع كافة المحاصيؿ الزراعية، والثػروات الحيوانيػة المتنوعػة،
المختمفة التي تحدث عنيا البيرونػي فػي كتابػو الجمػاىر. ناىيػؾ عػف الموقػع الجغرافػي الػذي جعميػا منطقػة لعبػور 
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، كػؿ ىػذه المػوارد الطبيعيػة جعمػت ىػذه المنطقػة التػي ترعػرع فييػا أبػي الريحػاف  (2016)أحمد،  القوافؿ التجارية
منطقػة جػدب تجػاري، جعمػت الصػناع يجعمونيػا خيػارىـ الوحيػد لتوظيػؼ خبػراتيـ وحػرفيـ، فاشػرأبت ليػػا البيرونػي 

عقػػوؿ العممػػاء مػػف كػػؿ حػػدٍب وصػػوب، رغبػػة فػػي تحقيػػؽ طموحػػاتيـ، ويمكػػف القػػوؿ أف نشػػوء مػػدف جديػػدة زمػػف 
حرفػة وثقافػة، بػؿ حيث كانػت مركػز إدارة وتجػارة و  ،تنافس ىذه الدويالت كاف سمة مف سمات النظاـ االقتصادي

يمكػػػػف القػػػػوؿ إف المدينػػػػة صػػػػارت مركػػػػز جػػػػذب لكثيػػػػر مػػػػف الحػػػػرفييف، والصػػػػناع، والعممػػػػاء. فيػػػػاجر الكثيػػػػر مػػػػف 
التي الحػت  )جرجي، دت( وادواتيـ، ليغيروا مف الحياة الجديدة. )ابتكاراتيـ( الحرفييف، والصناع، والعمماء ومعيـ

 ويالت وفي ظؿ الخالفة العباسية. تحت سمطة ىذه الد

عمى المستوى الفكري لمبيروني لـ تكف البيئة والظروؼ وحدىا مف صقمت عنده حالة االبتكار، بؿ إف المنيج 
شعاعًا، فمنيجو ىو ما  ابتكاراتو  جعؿأيضا ىو ما كاف سببًا آخر وميمًا في جعؿ ابتكاراتو أكثر انضباطا وا 

لقريب أو البعيد، مخترقا بيا حاجز الزماف والمكاف الى آفاؽ قد سبقو بمعايير أخرى الى المستقبؿ ا تتميز بتعدييا
 لـ يكف يحمـ بالوصوؿ إلييا.

 منيجو العممي: -5

، وذلػؾ بواسػطة طائفػة  المنيج بمفيومو الحديث ىو الطريؽ المؤدي إلى الكشػؼ عػف الحقيقػة فػي عمػـ مػف العمػـو
 (1977)بػػدوي،  ،وتحػػدد عممياتػػو، حتػػى يصػػؿ إلػػى نتيجػػة معمومػػة مػػف القواعػػد العامػػة تيػػيمف عمػػى سػػير العقػػؿ،

والبيروني كما ىو معروؼ عالـ موسوعي، لو بحوثو في الكثير مف العمـو التػي تتطمػب طرقػًا وأدوات مختمفػة فػي 
مائػػة وثمػػانوف عمػػاًل، ولػػئف إلػػى  ؿوصػػ البحػػث، فػػرغـ األجػػواء المضػػطربة التػػي عاصػػرىا البيرونػػي إاّل أف إنتاجػػو

 ضاع أكثرىا فميس يصعب تقصي أبعاد المنيج العممي عند البيروني.

ال يكػػاد يختمػػؼ المػػنيج الػػذي يسػػير عميػػو أبػػي الريحػػاف البيرونػػي عػػف المػػنيج العممػػي فػػي العصػػر الحػػديث، أي 
فمنيجو دقيؽ جدًا حيػث أنػو يبحػث ، والتحميؿ، والنقد والمقارنة، باالحتكاـ إلى العقؿ، بعد االستقصاء، واالستيعا

)بػدوي،  بحتػة ال تقبػؿ الػرفض أو التعػديؿ، إاّل بقػدر مػا تسػمح بػو الحقػائؽ العمميػة" في القضايا بطريقػة رياضػية
1977). 

يػة، ايا العمموفؽ البيروني إلى ذلؾ لمعرفتػو الشػاممة، وتفطنػو العقمػي، وحسػو الػدقيؽ، فػي معالجػة كثيػر مػف القضػ
واستكفاء عمميا والربط بينيػا، كػؿ ىػذا جعمػو مػف الشخصػيات العمميػة المبتكػرة التػي اعتمػدت عمػى قاعػدة منيجيػة 

 متميزة ورصينة.

لذلؾ فإف المنيج النقدي الذي اتبعو، قد يختمؼ في بعض التفاصيؿ مف حالػة إلػى أخػرى، لكنػو يبقػى واحػدًا فػي  
فػػي مقػػدمات مؤلفاتػػو إلػػى تنػػاوؿ المػػنيج الػػذي اتبعػػو فػػي دراسػػتو، وفػػي تأليفػػو جػػوىره العػػاـ، لقػػد حػػرص البيرونػػي 

لمكتػػاب الػػذي يضػػعو بػػيف يػػدي القػػارئ، لػػذلؾ فقػػد أعػػار المقدمػػة عنايػػة خاصػػة، وحػػاوؿ فييػػا أف يبػػيف وجيػػة نظػػره 
 الفمسفية، تجاه المادة التي يتناوليا، أو فمسفتو في الحياة.

                                                 

  فاٍرنرُ اٍؼَْف٠ اٍْؼا فص اٍفسٟ ٕنفٌ ّصىفط االٙرْفاُ ٖٙاه جإة ِّٚ ف٠ اٍثحث اٍؼ٠َْ اٍرجص١ث٠ ٍِ ١غقَ٘ اٍث٢ص٠ٕٛ ٛال فالسقح اٍؼَِ اٍْس٢َْٔ، ٜٛٙ ٕطٛع اٍثحث اٍؼ٠َْ إٍٞ اٍري٢ِْ اٍص١اض٠ ،

ّٔ اٍْالحظح اٍحس٢ح اٍر٠ ذحًٜ اٍي٢ق٠
اخ
طػفح اٍٞ اٍي٢ْاخ، ٛاٍرؼث٢ص ػٔ ٛمائغ اٍحس تأشماُ ػرذ١ح، ٛذصجْد اٍظٜاٙص اٍْهاٙرج إٍٞ شسُٜ ت٢ا٢ٕح، ٍٜٛحاخ ٛجفراًٛ إحصفائ٢ح، ٛففل ٙفسٗ اٍٖ 

اٍص١اضف٢ح، ٙفسا ّفا ذقطفٔ ٍف٘ اٍث٢صٕٛف٠ ّفٔ خفالً ذحر١فرٗ ج االترياش١ح اٍجر١رج اخرصػد ا٣الخ اٍرم٢نح، ٛاٍؼرساخ اٍْيثصج، ٛاٍْداتص اٍْرشجح، ّْا جؼٌ ّصذ اٍرمح ف٠ اٍنٜا٢ٕٔ اٍؼ٢َْح إٍٞ اٍصٜش

 ٍألٛضآ اٍٖٜػ٢ح ٍَْؼاذٓ، ٛاترياشٗ ٍجٚاضٗ اٍْدصٛط٠ اٍداص تسٍو. 
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المػػنيج" بػػالمعنى الحرفػػي، لكنػػو مػػف الواضػػح أنػػو يتحػػدث عػػف المػػنيج صػػحيح أف البيرونػػي لػػـ يسػػتخدـ مصػػطمح "
بالذات، بمفيومو الحػديث والمعاصػر، ففػي كتابػو "اآلثػار الباقيػة"، تػارة نػراه يسػتعمؿ تعبيػر "األصػؿ الػذي أصػمتو" 

ال يكتفػي وينحو المنحى نفسو في مقدمػة كتابػو القػانوف المسػعودي، وىنػا  وتارة أخرى تعبير "الطريؽ الذي سمكتو"
بؿ يشير إلى ضرورة أف يقـو الباحث بذلؾ، ويوجو نقده إلػى الكتّػاب الػذيف ال يعيػروف ذلػؾ اىتمػاميـ، يقػوؿ عنػد 
حديثػػو عػػف الكتّػػاب: "ولػػـ أسػػمؾ فيػػو مسػػمؾ مػػف تقػػدمني مػػف أفاضػػؿ المجتيػػديف، فػػي حمميػػـ مػػف طػػالع أعمػػاليـ، 

باقتصػارىـ عمػى األوضػاع الزيجيػة، وتعمػيميـ خبػر مػا واستعمؿ زيجاتيـ عمػى مطايػا الترديػد إلػى قضػايا التقميػد، 
زاولوه مف عمؿ وطييـ عػنيـ كيفيػة مػا أصػموه مػف أصػؿ، حتػى أحوجػوا المتػأخر عػنيـ فػي بعضػيا إلػى اسػتئناؼ 

ن ميػػؿ، وفػػي بعضػػيا إلػػى تكمػػؼالتع مػػا ىػػو واجػػب عمػػى كػػؿ إنسػػاف أف يعممػػو فػػي  ما فعمػػتاالنتقػػاد والتضػػميؿ...وا 
د مف تقدمو بالمنة، وتصحيح خمؿ إف عثر عميو بػال حشػمة، وخاصػة فيمػا يمتنػع إدراؾ صناعتو، مف تقبؿ اجتيا

الزمػاف وأتػى بعػده، وقرنػت ييػا، تػذكرة لمػف تػأخر عػف صميـ الحقيقة فيػو مػف مقػادير الحركػات، وتخميػد مػا يمػوح ف
ويفتػتح لػو بػاب  بكؿ عمؿ في كؿ باب مف عممو وذكرت ما توليت مف عممو ما يبعد بو المتأمؿ عف تقميػدي فيػو،

االستصػػواب لمػػا أصػػبت فيػػو، أو اإلصػػالح لمػػا زلمػػت عنػػو، أو سػػيوت فػػي حسػػابو...و  عػػز وجػػؿ اسػػتوفؽ لمػػا 
)البيرونػي، القػانوف  عزمت عميو، واسترشده لموصوؿ إليو، واستعصػمو مػف الزلػؿ الػذي ال تخمػوا منػو جبمػة البشػر"

 (1954المسعودي، 

جعؿ منيج البيروني يسير في خطًا ثابتة نحو تحقيؽ نجاحات رائدة فػي شػتى أنػواع العمػـو ووصػولو إلػى  لعؿ ما
ابتكاراتو المميزة والسابقة لعصرىا، ىو إيمانو بضرورة انطالقو مف مبدأ الشؾ المنيجي لكػؿ حقيقػة عمميػة مسػبقة 

 ية مدروسة.انطمؽ منيا، كإيمانو بضرورة تبنيو لممنيج العممي في كؿ قضية عمم

 الشك المنيجي عنده: 5-1 

انطمػػؽ البيرونػػي فػػي تقييمػػو التحميمػػي لممعمومػػات ومصػػادر معطياتػػو مػػف الشػػؾ، إف كػػاف ذلػػؾ يتعمػػؽ بالمصػػادر  
 والكتب التاريخية، أو ما يتعمؽ بنتائج الدراسات والتجارب في مجاؿ العمـو الطبيعية.

سمبيا معتمدًا تجاه العمماء اآلخريف، ولػيس مجػرد عمميػة رفػض لمػف والشؾ عند أبي الريحاف البيروني ليس موقفًا 
سبقو في مياديف البحث، بؿ ىو الخطوة األولى التػي يخطوىػا الباحػث نحػو الحقيقػة واليقػيف، لػذلؾ يػدعوا الباحػث 
لمتػروي والتريػث، فػي قبػوؿ مػا يوضػع بػيف يديػو مػف حقػائؽ ومعمومػات، حتػى يتجمػى الموقػؼ ويتأكػد مػف صػػحتيا 

 حجة والبراىيف.بال

وأوؿ خطوة نحو اليقيف ىي: " إزالة ما يشوبو مف شوائب الشبو والشكوؾ، وبغير ذلػؾ ال يتػأتى لنػا نيػؿ المطمػوب 
. لذلؾ فإف الشؾ ىو (1878)البيروني، اآلثار الباقية عف القروف الخالية،  ولو بعد العناء الشديد والجيد الجييد"
فػػي اتبػػاع مػػنيج قػػويـ، وذلػػؾ لتحقيػػؽ ابتكاراتػػو العمميػػة، حتػػى يسػػتطيع بػػذلؾ  الوسػػيمة العمميػػة الضػػرورية لمباحػػث،

 .الشؾ مجرد عممية نكراف ورفض ميسعميو فالتي يبحث عنيا، و  العممية بموغ الحقيقة

وتػػوفير الشػػروط الشػػؾ لػػيس مجػػرد عمميػػة اعتباطيػػة، بػػؿ ىػػو أسػػموب محػػدد ينبغػػي اتباعػػو ومراعاتػػو بدقػػة  أي أف
اّل فإنو سيتحوؿ لعممية رفض سمبي يمكف أف توصؿ إلى نتػائج معكوسػة،  الضرورية لكي يعطي ثماره المرجوة، وا 

 أي يمكف أف يساىـ في طمس الحقائؽ العممية، بدؿ مف أف يساعد في الوصوؿ إلييا.

بفػػرز الحقػػائؽ عػػف األكاذيػػب  لػػذا فإنػػو يؤكػػد أف الخطػػوة األولػػى ىػػي فػػرز المعمومػػات وتصػػنيفيا، ومػػف ثػػـ البػػدء
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والخرافات، بتفعيؿ العقؿ واعتماد القياس والبرىاف والحجة، والمجوء إلى مقارنة ما يتوفر مػف مصػادر، واالسػتعانة 
 بالتجربة والرصد والمالحظة الميدانية.

ممػنيج الػذي وىو يعمـ أف ذلؾ ليس بالعممية السيمة، بػؿ تكػاد أحيانػًا أف تكػوف مسػتحيمة، حيػث يقػوؿ فػي وصػفو ل
اعتمػػده: "عمػػى أف األصػػؿ الػػذي أصػػمتو والطريػػؽ الػػذي ميدتػػو لػػيس بقريػػب المأخػػذ، بػػؿ كأنػػو مػػف بعػػده وصػػعوبتو 

يس كميا داخمة فػي حػد واألحاديث، وليشبو أف يكوف غير موصوؿ إليو لكثرة األباطيؿ التي تدخؿ جممة األخبار 
جرى مجرى الخبر الحؽ، إذا لـ يشػيد ببطالنػو شػواىد االمتناع فتميز وتيذب. لكف ما كاف منيا في حد اإلمكاف 

أخر بؿ قد يشاىد وشػيود مػف األحػواؿ الطبيعيػة مػا لػو حكػي بمثميػا عػف زمػاف بعيػد عيػدنا بػو لثبتنػا الحكػـ عمػى 
امتناعيػػا، وعمػػر اإلنسػػاف ال يفػػي بعمػػـ أخبػػار أمػػة واحػػدة مػػف األمػػـ الكثيػػرة عالمػػا ثاقبػػًا، فكيػػؼ يعنػػي بعمػػـ أخبػػار 

ذا كاف االمر جاريًا عمى ىذا السبيؿ فالواجب عمينا أف نأخذ األقرب مف ذلؾ فاألقرب جميعيا ى نا غير ممكف، وا 
واألشير فاألشير ونحصميا مف أربابيا ونصمح مػا يمكننػا إصػالحو، ونتػرؾ سػائرىا عمػى وجييػا ليكػوف مػا نعممػو 

)البيرونػي،  ى نيؿ ما لـ يتييػأ لنػا..."مف ذلؾ معينًا لطمب الحؽ ومحبًا لمحكمة عمى التصرؼ في غيرىا مرشد إل
  (1878اآلثار الباقية عف القروف الخالية، 

إنو يدعوا إلػى التريػث فػي قبػوؿ األخبػار المنقولػة، خاصػة تمػؾ التػي مضػى عمػى وقوعيػا فتػرة طويمػة مػف الػزمف، 
محػػؾ العقػػؿ، فمػػا قبمػػو قبػػؿ، ومػػا رفضػػو رفػػض، واألخػذ بمػػا ىػػو مقبػػوؿ ومعقػػوؿ، بعػػد أف يعػػرض كػػؿ شػػيء عمػى 

ف كانػت ترفضػيا  ويذىب أبعد مف ذلؾ حيف يرى أمكانية األخذ بصحة بعض األشياء التػي يقبميػا العقػؿ، حتػى وا 
العادات والتقاليد، ويدعوا دائمًا إلى األخذ بالحجة والبرىاف: " إف البرىاف مف القضية قائـ مقاـ الروح مف الجسد، 

، القتراف الحجة بػو والتبيػاف، كمػا يقػـو بمجموعػة الػنفس والبػدف شػخص  ةيف يحصؿ العمـ باالستعانوبجممة النوع
 .(1954)البيروني، القانوف المسعودي،  اإلنساف كاماًل لمعياف"

بتحديػد المصػطمحات التػي ال شؾ أف ما زاد مف رصانة منيج أبي الريحاف البيروني أنو كاف يولي اىتمامػا كبيػرًا 
يسػػتخدميا، فالمصػػطمح جػػزء أساسػػي مػػف المػػنيج العممػػي، "وىػػو سػػمة بػػارزة فػػي لغػػة الفمسػػفة، ولغػػة التفػػاىـ بػػيف 

ليػذا نالحػظ أف البيرونػي  (1988)مػراد،  المفكريف، ويعيف عمى حسف األداء، ويدور عميو تبادؿ اآلراء واألفكار.
كتاباتو بتوضيح منيجو ثػـ يقػـو بتحديػد مصػطمحاتو المسػتخدمة، وألىميػة ذلػؾ قػاـ بتػأليؼ كتابػو التفيػيـ  "يبدأ في

وكأنػو يقػوؿ أنػو ال  (2004)الفقػي،  "محات السػائدة فػي العديػد مػف العمػـوألوائؿ التنجيـ، والذي حػدد فيػو المصػط
ـ إذا لػػـ يمتمػػؾ ناصػػية المصػػطمحات، فػػال يسػػتطيع أف انفصػػاؿ بػػيف المػػنيج وتحديػػد المصػػطمح، وذلػػؾ ألف العػػالِ 

 يخوض غمار البحث بإتقاف، وروح نقدية لعدـ معرفتو الكافية بما يتداوؿ في العمـو مف مصطمحات.  

يػة" بقولػو: "إف أقػرب األسػباب المؤديػة إلػى مػا سػألت أوضح البيروني بعض مالمح منيجو في كتابػو "اآلثػار الباق
عنو ىو معرفة أخبار األمـ السالفة، وأبناء القروف الماضية، ألف أكثرىا أحواؿ عنيـ، ورسـو ما فيو مف رسوميـ 
ونواميسيـ، وال سبيؿ إلى التوسؿ إلى ذلؾ مف جية االستدالؿ بالمعقوالت، والقياس بما يشػاىد مػف المحسوسػات، 

لتقميػػد ألىػػؿ الكتػػب والممػػؿ، وأصػػحاب اآلراء والنحػػؿ، المسػػتعمميف لػػذلؾ، وتصػػيير مػػا ىػػـ فيػػو أساسػػًا يبنػػى سػػوى ا
عميػػو بعػػده، ثػػـ قيػػاس أقػػاويميـ، وآرائيػػـ فػػي إثبػػات ذلػػؾ بعضػػيا بػػبعض، بعػػد تنزيػػو الػػنفس عػػف العػػوارض المرديػػة 

وفػػػة، والتعصػػػب والتضػػػافر، واتبػػػاع ألكثػػػر الخمػػػؽ، واألسػػػباب المعميػػػة ألصػػػحابيا عػػػف الحػػػؽ، وىػػػي كالعػػػادة المأل
 اليوى، والتغمب بالرئاسة 



 

 االبتكار عند أبي الريحان البيروني قراءة فمسفية 
 عبد الرحمف عمي الزرقاني و د. أحمد باجي. أ

222 aisc.elmergib.edu.ly                                                                                                

  (1987)شفيؽ،  وأشباه ذلؾ

وجػب الرجػوع إلػى المصػادر، واألخػذ باألخبػار الذي أوصمو إلى ابتكاراتو المختمفة  منيجوأىمية بعد التأكيد عمى 
بػػع الحقػػائؽ فػػي مصػػادرىا األصػػمية، مػػع المالحظػػة الدقيقػػة، واآلراء بعػػد المقارنػػة حيػػث يعتمػػد فػػي ذلػػؾ عمػػى "تت

واإلكثار مف استشػارة مختمػؼ المراجػع، والمقابمػة بينيػا وامتحػاف مروياتيػا، مػف حيػث مطابقتيػا لمعقػؿ، وخضػوعيا 
  (2004)الفقي،  لمتجربة، إلى ميمو الشديد إلى الجد والمناظرة"

 عنده:مفيوم التجربة  5-2

نالحظ أف مفيـو البيروني عػف التجربػة عميػؽ ومتطػور، حتػى بالنسػبة لالحقيػو؛ فالتجربػة عنػده: ىػي إدراؾ عػيف 
)البيرونػي، تحقيػؽ مػا لمينػػد مػف مقولػة فػي العقػػؿ أو  النػاظر عػيف المنظػور فػي زمػػاف وجػوده، وفػي مكػاف وجػػوده"

 (1958مردولة، 

تجربة والذي يراعي شروط المكاف وشروط الزماف، يعني نفي األحػداث كأحػداث مطمقػة، فػي زمػاف ىذا المفيـو لم
مطمؽ ومكاف مطمؽ، فالتجارب تختمؼ زمانػًا ومكانػًا، وباختالفيمػا تختمػؼ النتػائج، وىػذا مفيػـو عمػى درجػة كبيػرة 

 ذا تطويرىا أو حتى متابعتيا؟!.مف التطور حتى بالنسبة أليامنا اآلف، فما بالؾ في تمؾ الفترات، فكيؼ يمكف إ

يشػػير السػػايح أف مفيػػـو "التجربػػة" الػػذي تداولػػو البيرونػػي لػػـ يكػػف يقصػػد بػػو الوصػػؿ بػػالعمـ إلػػى أساسػػو التجريبػػي، 
متحججػػػًا بػػػػأف ىنػػػػاؾ فرقػػػػًا بػػػػيف التجربػػػػة والتجريبية...مضػػػػيفا إلػػػػى أف "التجريبيػػػػة" منيجيػػػػة متطػػػػورة، تطمػػػػب ثػػػػورة 

 (2019)السايح،  تقنيًا في الكـ والكيؼ.أبستمولوجية ىائمة، وتطورًا 

غير أف الباحث ال يتفؽ مع ىذا الرأي، ذلػؾ ألف الغػرض مػف عػرض الطريقػة التجريبيػة ىػو الرغبػة فػي االىتػداء 
مػا يمكػف أف نجػده فػي تمػؾ التجػارب التػي وىػو  ،(1956)رسػؿ،  إلى العالقة التي تػربط ظػاىرة مػا بعمتيػا القريبػة

تكػويف العقػار الفعػاؿ فػي كتابػو "الصػيدنة" ابتكػار و يجرييا البيروني عمى كثير مف النباتػات واألعشػاب، مػف أجػؿ 
أو يقـو بيا مستخدمًا أجيزة يقـو بصناعتيا بنفسو لكشؼ األوزاف النوعيػة لكثيػر مػف المعػادف واألحجػار الكريمػة، 

مح في ذلؾ كما أشرنا سابقًا "إلى تحويؿ الكيفيػات إلػى كميػات عدديػة؛ تػوفيرًا لمدقػة فػي النتػائج وكاف البيروني يط
 االبتكػػار فػػي فكػػاف بػػذلؾ مػػف أعظػػـ رواد (1988)مػػراد،  العمميػػة، وبيػػذا جعػػؿ الميػػزاف أسػػاس البحػػث التجريبػػي".
 (1988)مراد،  العمـو التجريبية فيما الحظ ناشر رسائمو )بوؿ كراوس(

عمى المستوى التجريبي أيضًا في وضع نظريتو )التطبيقية( حوؿ السوائؿ وتوازنيا، في ابتكاراتو وفؽ البيروني  
حد، المسماة بػ )نظرية األواني المستطرقة(، وكيؼ تتـ عممية ارتفاع السوائؿ في األوعية المتصمة إلى مستوى وا

بالرغـ مف اختالؼ أشكاؿ و أحجاـ األوعية، والتي استخدميا في تفسير خروج المياه مف باطف األرض إلى 
 أعالىا )الينابيع( و)اآلبار( أي طريقة تجمع مياىيا مف الجوانب بالرشح.

ابتكػػاره بػػؿ وأسػػبقيتو مػػف خػػالؿ ىػػذه النظريػػة الكتشػػاؼ لعػػؿ مػػا يميػػز نظريػػة )األوانػػي المسػػتطرقة( عنػػد البيرونػػي 
                                                 

  ٛفف٠ اٍحن٢نفح ال 22، صٍث٢صٕٛف٠ ف٢َسفٜفا  ١صٝ اٍثؼض أٓ اٍث٢ص٠ٕٛ ىه  اٍيث٢ص ّٔ األٛٙاُ اٍر٠ ٍِ ذرشه إالّ ف٠ اٍؼصص اٍحر١ث، خا ح ػٖر فصٕس٢س ت٢يفٜٓ. إظفص تصىفاخ ّحْفر ّفصاذ، ا .

 1214-شٛجفص ت٢يفٜٓ مر ذأثص تيٌ ٙسٗ األفياش اٍْٖٚج٢ح ػٔ اٍث٢ص٠ٕٛ، ٍٜٛ تطص١ل غ٢فص ّثارفص، ١ٛرأىفر ٍٖفا ٙفسا إزا ػَْٖفا إٔف٘ ذرَْفس ػَفٞ أفيفاش ّٛ ٍقفاخ سفَق٘ فصٕس٢س ت٢يٜٓ ٕسرثؼر أٓ ١يٜٓ

افف٘ ردصف٢ا فف٠ ىرثف٘، ذَفو اٍيراتفاخ اٍرف٠ ذعصجْفد تؼفر اٍنفصٓ اٍحفاذٟ ػهفص إٍفٞ اٍالذ٢ٖ٢فح، شاجفغ ١ٜسف  ىفصُ: ذفاش١خ ، اٍسٟ ذرَْس ػَٞ ىراتاخ اٍْس٢َْٔ ّٛ ٍقاذِٚ تهيٌ ّثارفص، ٛتاػرص1222

 .121ص  .اٍقَسقح األٛشٛت٢ح ف٠ اٍؼصص اٍٜس٢ظ. اٍطثؼح اٍثاٍثح ـــ ذاش اٍْؼاشف. ذ خ

  ٛىفرٍو ّحْفر ففاشٛك أحْفر اإلّفاُ: ّؼفاتص  .122، ص2112: اٍؼَُٜ ػٖر اٍؼصب ٛاٍْس٢َْٔ، ذاش اٍدَف٢ج، . ٛإٔظص ٕٜاً حسٔ اٍثحط٢ط222٠اٍث٢ص٠ٕٛ: ا٣ثاش اٍثام٢ح ػٔ اٍنصٛٓ اٍدا٢ٍح، ص

 /https://www.marefa.org. ٛشاجغ ّٜمغ 112، ص2112، ذنر١ِ اٍه٢خ ٢ّٖص غضثآ، ذاش اٍْأّٜٓ ٍَٖهص ٛاٍرٜض١غ، 1اٍحضاشج إٍٞ أٛشٛتا، ط
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. فالجاذبية عند اينشتايف والتػي يقػوؿ فييػا أنيػا ليسػت قػوة تجػدب الكتػؿ إلػى بعضػيا فالجاذبية قبؿ نيوتف وأينشتاي
الػػبعض كمػػا يقػػوؿ نيػػوتف، إنيػػا )مجػػاؿ( فالفضػػاء يتحػػدب حػػوؿ الكتػػؿ الموجػػودة فيػػو، ويكػػوف التحػػدب أكثػػر كممػػا 

مػة أكبػػر، فػاألرض تجػػدب الفضػاء الموجػػود حوليػا والجسػـ القريػػب منيػا يسػػير فػي مجػػاؿ التحػدب ىػػذا، كانػت الكت
ولػػيس ىنػػاؾ شػػيء أسػػمو قػػوة جػػدب، وكػػذلؾ الشػػمس ذات الكتمػػة الكبيػػرة جػػدًا تحػػدب الفضػػاء حوليػػا تحػػدبًا أكبػػر، 

ارت فيػو، ال ألف ىنػاؾ واألرض تدور حوليا في مدار معيف، ألنيا وجػدت ىػذا األخػدود التحػدبي فػي الفضػاء فسػ
وفكػػػرة  (1986)بػػػدر،  جاذبيػػػة فػػػي الشػػػمس تجػػػدبيا إلييػػػا، ىػػػذا ىػػػو ممخػػػص مػػػا يقولػػػو آينشػػػتايف حػػػوؿ الجاذبيػػػة.

البيرونػػي تكػػاد تكػػوف مشػػابية لنظريػػة اينشػػتايف، إاّل أنػػو ال يػػذكر كممػػة )مجػػاؿ( والتػػي يبػػدو أنيػػا لػػـ تكػػف معروفػػة 
 حينذاؾ، وحينما تذكر قوة الجاذبية فيي مجازية وتعني وجود المجاؿ.

د ذكػر نصوصػا تشػػير وحػيف التػدقيؽ والقػراءة المتأنيػػة والمفصػمة لنظريػة )األوانػػي المسػتطرقة( نجػد أف البيرونػي قػػ
إلى عمػؿ األوانػي المسػتطرقة وتجػاذب أجػزاء المػاء، واتصػاليا ببعضػيا وانحػدار المػاء فػي الجبػاؿ بفعػؿ الجاذبيػة 

ذا ، (1990)البكػري،  االرضية وانبثاقو بفعؿ تػوازف سػطح المػاء مػع المصػدر. حيػث يقػوؿ البيرونػي فػي ذلػؾ: "وا 
جسػاـ أمسػؾ المػاء، ولػـ يتركػو يسػيؿ إاّل بعػد أف يبادلػو جسػـ آخػر، ثػـ إذا ُصػّير أحػد طرفييػا فػي كاف ممسػكًا لأل

موضػػع أسػػفؿ قمػػياًل سػػاؿ إليػػو مػػا فػػي اآلنيػػة، وذلػػؾ أنػػو لمػػا سػػفؿ صػػار أقػػرب إلػػى المركػػز، فسػػاؿ إليػػو ثػػـ أتصػػؿ 
ىػا، أو يػوازي سػطح مػاء المسػيؿ السيالف بتجاذب أجزاء الماء واتصاليا إلى أف يفنى مػا فػي اآلنيػة المجػذوب ماؤ 

إلييا سطح الماء المجذوب، فتؤوؿ المسألة الحالة األولى، وعمى ىذا المثاؿ ُعِمؿ في الجباؿ بمى قد يصعد الماء 
 (1878ة، )البيروني، اآلثار الباقية عف القروف الخالي في الفّوارات مف اآلبار بعد أف يوجد فييا مياٌه فوارُة...."

الجػػػواىر كمحػػػض موجػػػودات ال شػػػؾ أف مػػػا يؤكػػػد بػػػأف البيرونػػػي كػػػاف )تجريبيػػػًا( بالمعيػػػار الحػػػديث؛ تعاممػػػو مػػػع  
، وُيَكػػر س جيػػوده لتوصػػيٍؼ عقالنػػي كمػػا فعػػؿ سػػابقيو ومعاصػػريو فيزيقيػػة، ويتجاىػػؿ تماًمػػا أيػػة قُػػًوى سػػحرية ليػػا
 ىا. وأماكف توافر ألسمائيا وأنواعيا وأوزانيا وقيمتيا التجارية 

 االبتكػارات وعميو فإف الباحث يجاري )فندي( في رأيو بأف البيروني مف العمماء المسمميف الذيف تميػزوا فػي ميػداف
 (1968)إبراىيـ،  ة، فيو يمتحف األشياء بعقمة، ويبحث عنيا ويخضعيا أللواف مف التجربة.يبيالتجر 

ألفكار افي تحميؿ  منيجي أنو قد استخدـ أكثر مف مستوى البيروني، يتضح في كتابات دقيؽالت أعتقد أنو عند
 (2015)الزرقاني،  المطروحة، وبقميؿ مف التمعف سنكتشؼ ىذه المستويات.

ية القادرة عمى فيـ فالمستوى األوؿ: يتحقؽ في معالجتو لبعض األفكار التي كانت موجية ألولئؾ النخبة العمم
ما كاف يصبو إليو البيروني في طرحو، وىذا في اعتقادي ىو الذي جعؿ أفكار البيروني مستعصية عمى أولئؾ 

 الذيف يطمقوف عمى أنفسيـ بّحاث تاريخ الفمسفة.

لحياة أما المستوى الثاني: يتحقؽ في معالجة البيروني لمقضايا الموجية إلى العامة، والتي كانت تالمس واقع ا
عميو أف ينزؿ إلى ىذا المستوى ليوضح ليـ ما يحتاجونو في حياتيـ اليومية،  اليومية عندىـ، لذلؾ كاف حتماً 

وخير دليؿ عمى استخداـ البيروني ليذا المستوى حمولو المقدمة لمعرفة سمة القبمة في كتابو "تحديد نياية 
قادرة عمى فيـ المغة الالقبمة ألولئؾ العامة غير األماكف" والتي عرض فييا بشكؿ مبسط في ممخص معرفة سمة 
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التي يستخدميا البيروني في كثير مف األحياف، والتي ربما كاف يستخدميا إلخفاء بعض األفكار التي ربما كانت 
، أو ربما لـ تكف الظروؼ مالئمة بعد حتى تبصر يسعى إليو البيروني في ذلؾ العصرتتعارض مع ما كاف 

 أفكاره النور. 

أما المستوى الثالث: فإنو يتمثؿ في تمؾ النصوص التي جاءت مصاغة بالمزج بيف لغتيف، المغة الرمزية التي 
يستخدميا في المستوى األوؿ، التي ال يقدر عمييا إال النخبة مف أولي العمـ، ثـ كاف يمزجيا بشيء مف التبسيط 

ر، وبذلؾ تحقؽ لو أف يخرج الجميع بفيـ ما لبعض األفكار حتى يتحقؽ لمعامة الفيـ اليسير مف تمؾ األفكا
 يقرؤونو لو، ولو اليسير منو.

يوجد شكاًل مف أشكاؿ االبتكار عند البيروني، ذلؾ ألف الباحث قد أشار  ال شؾ أف في مستويات التفكير ىذه
يبدييا الفرد المبادأة التي في التحديد المفاىيمي أف االبتكار ىو اتباع نمط مف التفكير )غير مألوؼ(، أي ىو 

كير، واتباع نمط جديد مف التفكير، وقد تحقؽ مفيـو االبتكار في قدرتو عمى التخمص مف السياؽ العادي لمتف
 عند أبي الريحاف البيروني في ىذه المستويات الثالثة الغير مألوفة مف التفكير في زمانو.

 الخاتمة: -6

مة االبتكار لالسترشاد بيا في تحريؾ عج ء المسمميف فيإبراز أىمية تجارب أحد العمما ىدفت ىذه الدراسة إلى
 التنمية االقتصادية في بالدنا، وذلؾ العتبار تمؾ التجارب أقرب إلى واقعنا.

حاولت استعراض التحديد المفاىيمي لالبتكار، مع التركيز عمى التحديد الذي اعتمده سيمبسوف واعتماد أساساتو 
والخياؿ واالكتشاؼ واالختراع، مع تأكيد مدى تطابؽ ىذه األساسات والحالة  االبتكارية المتمثمة في االستطالع

 االبتكارية عند أبي الريحاف البيروني.

انطالقًا مف أساس االستطالع بمفيـو سيمبسوف الحديث تبيف أف البيروني قد تحقؽ عنده ىذا األساس، وذلؾ 
 بما أف األشخاص المتميزوف بحب االستطالع يتميزوفبسفره وتنقمو مف مكاف آلخر بحثًا عف الحقيقة العممية، و 

عادة النظر في المألوؼ ، فإف البيروني قد شيد لو المؤرخوف والعمماء، بالشغؼ العممي والبحث عف الجديد، وا 
بؿ ومصادره التي تركيا أنو كاف ال يرـو الفكرة إاّل بعد أف يخضعيا لالختبار والتجريب، أما فيما يخص شغفو 

  كفي لذلؾ إثباتًا شغفو بمعرفة مسألة حسابية وىو في الرمؽ األخير مف حياتو.العممي في

في  عمميال البيروني تمرسيعداف سبب  والفمؾ عمـ الرياضياتأما فيما يخص أساس الخياؿ فقد تبيف أف 
الخياؿ  الذي جعمو في جميع العمـو يعانؽىو المنيج الرياضي ف ،لتي تساعد عمى نشاط ممكة الخياؿا المجاالت
 االبتكاري

، فالحظنا أنو ال عند أبي الريحاف البيروني رافد الصبر والمثابرة والتصميـ تجسدب فاعمية الخياؿ ادتدكما از 
يكترث بنتائج العمماء بؿ يتحقؽ منيا ويعيد أرصادىا لمرات متعددة، كما زاد في إبداع الخياؿ الخصب عنده 

في فترة تنقمو بيف األمراء والسالطيف، حيث تتممذ عمى طريقة األسموب التربوي والتعميمي الذي حضي بو 
 التأديب المعروفة في ذلؾ العيد بميزتيا التعميمية والتربوية.

قد تطابؽ مع ما تركو البيروني  عند التحديد االصطالحي لالكتشاؼأما فيما يتعمؽ بأساس االكتشاؼ نجد أف 
 .قد اكتشؼ العديد مف األرصاد الفمكية لمنجـو والكواكب المفيـو المعاصر، حيث نجده مف إنتاج معرفي مع
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ىو اكتشاؼ أيضًا، ذلؾ  "ما جاء في كتاب البيروني "تحقيؽ ما لميند وحسب التحديد المفاىيمي لالكتشاؼ فإف
 ثقافة شعوب اليند بطريقة نقدية غير مسبوقة. ألف البيروني كاف قد وثؽ ورصد فيو أحداث

إلى أف أساس االختراع عند البيروني يحاكي المفيـو )األدسني( الذي ينطمؽ فيو مف جانب آخر توصؿ الباحث 
مف حاجة البيئة لوجود ذلؾ االختراع، حيث تبيف مف خالؿ تتبع الباحث البتكارات البيروني أف بيئة الحضارة 

 اإلسالمية ىي ما جعمتو يتجو إلى البحث عف اختراع دقيؽ في مسألة قياس المسافات.

باحث أف البيئة عامؿ ميـ في تحفيز الحالة االبتكارية، فالبيئة التي عاش فييا أبي الريحاف البيروني تأكد ال 
شجعتو عمى أف يجود بما كاف يمتمكو مف ابتكارات في مختمؼ المجاالت العممية، إضافة إلى منيجو الرصيف، 

مع إخضاعيا لمتجربة التي كاف  حيث الحظنا تركيزه في قراءة الظواىر عمى أساسي الشؾ العممي، والنقد،
 مفيوميا عنده يحاكي المفيـو المعاصر. 

في ختاـ ىذا الدراسة اتضح لمباحث مف خالؿ نصوص البيروني أف أغمبيا كاف يضعيا في إطار ثالثة  
مستويات مف التحميؿ والفيـ، مستوى قصد بو النخبة، ومستوى لمدىماء، ومستوى ثالث جمع فيو بيف النخبة 

ثـ كاف  اء، حيث تبيف في ىذا المستوى أنو غمب عميو طابع المغة الرمزية المستخدمة في المستوى األوؿ،والدىم
يمزجيا بشيء مف التبسيط لبعض األفكار حتى يتحقؽ لمعامة الفيـ اليسير مف تمؾ األفكار، وبذلؾ تحقؽ لو أف 

 يخرج الجميع بفيـ ما يقرؤونو لو، ولو اليسير منو.

الباحث إلى أف مستويات التفكير الثالثة ىذه تعد شكاًل مف أشكاؿ االبتكار عند أبي الريحاف  وعميو فقد توصؿ
 البيروني، وذلؾ لكونيا تعد خروجًا عف المألوؼ.

 

 

 

 

  



 

 االبتكار عند أبي الريحان البيروني قراءة فمسفية 
 عبد الرحمف عمي الزرقاني و د. أحمد باجي. أ
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 (. ظير اإلسالـ. القاىرة: شركة نوابغ الفكر.2009أحمد أميف. )
 (. البيروني. القاىرة: دار المعارؼ.1980الدمرداش. )أحمد سعيد 
 (. اآلثار الباقية عف القروف الخالية. ليبيزيغ: مخطوط.1878البيروني. )
 (. القاموف المسعودي. حيدرباد الدكف: مجمس دائرة المعارؼ العثمانية.1954البيروني. )
دي، المحرر( بيروت: دار الكتاب العممية، (. القانوف المسعودي. )عبدالكريـ سامي الجن1954االبيروني. )

 محمد عمي بيضوف.
(. تحقيؽ ما لميند مف مقولة في العقؿ أو مردولة. حيدرباد اليند: مجمس دائرة المعارؼ 1958البيروني. )

 العثمانية.
 . ليبيا. الدار العربية لمكتاب.1981الطاىر أحمد الزاوي. 

(. )ترجمة عادؿ العوا، المحرر( بيروت: 1والتقنيات )المجمد ط(. الفمسفة 1975أوزياس وجاف ماري. )
 عويدات.

 (. النظرة العممية. )عثماف نوية، المترجموف( القاىرة: األنجمو.1956برتراند رسؿ. )
 (. القاىرة: الصدر لخدمات الطباعة )سيسكو(.1(. البيروني فيمسوفا )المجمد ط1988بركات محمد مراد. )
 (. اإلبتكار تعريفو وتنميتو. مجمة جامعة قطر.1982ريني. )حسيف عبدالعزيز الد
 (. البيروني والكتابة التاريخية )مقاربة في خصوصية المنيج. مقاربات فمسفية.2019حمادي السايح. )

(. الجدؿ العممي والفمسفي بيف البيروني وابف سينا. أنفاس 2009ديسمبر-1زىير الخويمدي. )
https://www.anfasse.org./ 

 زيداف جرجي. )دت(. تاريخ التمدف اإلسالمي. بيروت: دار مكتبة الحياة.
سائر بصمو جي. )دت(. أسس االختراع. تأسيس تمييدي لنشر ثقافة االختراع في المجتمع العربي. بيروت 

 لبناف: دار الكتب العممية.
لرابعة لتاريخ العمـو عند العرب، (. البيروني وأثره في الحضارة العربية. الندوة القطرية ا1990عادؿ البكري. )

 الموصؿ: مركز إحياء التراث العممي العربي.
(. البيروني القديـ الجديد. مجمة القمعة، تصدر عف كمية اآلداب 2015أكتوبر،  1عبدالرحمف الزرقاني. )

 والعمـو مسالتو، جامعة المرقب، ليبيا.
 وكالة المطبوعات. (. مناىج البحث العممي. الكويت:1977عبدالرحمف بدوي. )
 لبناف: مؤسسة مصري لمتوزيع. -(. الفمؾ عند العرب. طرابمس1986عبدالرحيـ بدر. )

 (. رواد الرياضيات العربية. طرابمس: أكاديمية الدراسات العميا.2004عيسى عبدا  الفقي. )
)إشراؼ يونس أحمد (. الرسائؿ األدبية في القرف الرابع العراؽ والمشرؽ. 2005غانـ جواد رضا الحسف. )

السامرائي، المحرر( بغداد: مجمس كمية اآلداب جامعة بغداد. جزء مف متطمبات الحصوؿ عمى درجة 
 الدكتوراة.

 (. عمـ الفمؾ وتاريخو عند العرب في العصور الوسطى. روما.1911كارؿ نممينو. )
 الفكر المبناني.(. لبناف: دار 1(. تاريخ العمـو عند العرب )المجمد ط1990كامؿ حمود. )
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(. الحالة االقتصادية في خرساف في العصر الغزنوي. مجمة العمـو 2013، 12 31محمد جاسـ حمزة. )
 اإلنسانية. 

 محمد جاسـ محمد والي. )دت(. االبداع والتفكير االبتكاري. ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع.
ماـ إبراىيـ. ) ر يحاف محمد بف أحمد البيروني. مصر: دار (. أعالـ العرب أبو 1968محمد جماؿ فندي وا 

 الكتاب العربي 
 (. الموسوعة العربية الميسرة. بيروت.1987محمد شفيؽ وآخروف. )

 (. المدى لمثقافة والنشر.1(. حياة البيروني )المجمد ط2000محمد عبدالحميد الحمد. )
خ منير غضباف، دار المأموف لمنشر ، تقديـ الشي1محمد فاروؽ أحمد اإلماـ: معابر الحضارة إلى أوروبا، ط

 .2016والتوزيع، 
 .2015نواؿ حسف البحطيطي: العمـو عند العرب والمسمميف، دار الخميج، 

ـ. مجمة جامعة 999 - 874(. الدور الحضاري لمدولة السامانية 2016نور الديف عباس يوسؼ أحمد. )
 مقديشو، 
 الفكر. (. معجـ األدباء. بيروت: دار1980ياقوت الحموي. )

: تاريخ الفمسفة األوروبية في العصر الوسيط. الطبعة الثالثة ػػػ دار المعارؼ. د ت   .يوسؼ كـر
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