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 والكتابة التاريخية *البيروني

 (مقاربة في خصوصيات املنهج)
El-Biruni and historical writing 

 

  خماصي الؿاًذ.ص

 ، الجؼاثغ حامػت غبض الحمُض بً باصٌـ، مؿخؿاهم . قػبت الفلؿفت

 
 12/05/2019:       ثاريخ النشر11/04/2019:  ثاريخ القبول 15/06/2018: ثاريخ إلارسال

 

: امللخص

ف بكهاصة اإلاؿدكغق ألاإلااوي بإغظم غللُت  (ؾازاو)خحن ًخػلم ألامغ بمفىغ ُنّىِ

ش، لً جيىن َىان مؿاالة بطا كلىا غلُه  ـ  (ؤي البحرووي)غغفها الخاٍع ؾَّ
َ
بإهه ؤ

سُت الػغبُت ؤلاؾالمُت فهى لم . لثلافت مىهجُت حضًضة في خلل الىخابت الخاٍع

ص به  فغَّ
َ
ًداٌو جدضًض مىاهجه فلِ في ملضماث هخبه ولىىه ًىضح ؤًًا ما ج

لـىا مــــــــــــــــً (ؤي اإلاــىهج)بهضص ؤفػــــــــاٌ الػلــل ـــه، ومخـــُـ ظهـغ خــــــظعا فـُـ
ُ
، الـــــظي ًـ

لــخىا الخــي ؾلىىاَا ؤن هًُف الكً بلى الُلحن "الؿـــغى مىـــــه،  ال ًــلُـــــــم بــٍُغ

ولــم ؤؾـــــــلً  "(اللــاهـــــىن الــمؿــــػىصي)حــاء فــي ملــــضمت هخـــاب. واإلاجهٌى بلى اإلاػلىم

ـــــه مؿـــلً مً جلـــضمـــني مـــــــً ؤفايــــل اإلاجتهضًً ؤي )للض ؤغُخني اإلاضازل فُه. "فـُـ

.  مؼ خغص ي الظي جفغصث به في ؤًامي(ما جىنل بلُه

سُت؛ اإلاىهج؛ الكً :الكلمات املفتاحية ش؛ الحلُلت الخاٍع سُت؛ الخاٍع الىخابت الخاٍع

. اإلانهجي؛ الاؾخالٌ اإلاىُلي؛ الخجغبت اإلاػِكُت؛ اللؿت
 

Résumé: 
        Lorsqu’il s’agit d’un penseur classifié, selon un témoignage 

d’orientaliste allemand, nommé, SACHAU(Karl Eduard) en tant que grand 

penseur que l’histoire ait connu, on n’exagérait guère  si on dira qu’il (Al-

Bīrūnī) a bien établi les fondements d’une nouvelle culture méthodologique 

aux champs de la culture historique arabo-musulmane. Al-Bīrūnī n’a pas, 

seulement, essayé de déterminer ses méthodes à travers les différentes 

introductions de ses œuvres mais il explique, aussi, dont il est seul envers les 
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actes de la raison (la méthode), avec toute prudence ainsi qu’une assurance 

vers ses visées. « Il n’est pas convenable d’ajouter, d’après nôtre méthode 

suivi, le doute à la conviction ni l’inconnu au connu. (Paru à l’introduction 

de : Al-Qanunu'l-Mas'udi (Canon Masudicus)). Et j’ai pas suivi le parcours 

de ceux qui m’ont précédé parmi les meilleurs studieux. Les introductions de 

cette œuvre m’épuisaient (c'est-à-dire ce que j'ai atteint) surtout avec toutes 

mes attentions dont je me suis distingué pendant toute ma vie. 

 

Keywords:Historical writing; history; historical truth; methodology; 

methodological uncertainty; reasoning; living experience; language .

 

: البيروني ومفهوم التاريخ

ش  (آلازاع الباكُت غً اللغون الخالُت)حاء في هخاب  بهضصمىيىع الخاٍع

ش مضة مػلىمت حػض مً لضن ؤٌو ؾىت مايُت وان فيها : "ومفهىمه ما ًلي والخاٍع

ان ؤو كُام ملً مؿلِ غظُم الكإن ؤو َالن ؤمت بُىفان  مبػث هبي بأًاث وبَغ

ت ..غام ؤو اهخلاٌ صولت ؤو جبضٌ ملت ؤو خاصزت غظُمت مً آلاًاث الؿماٍو

والػالماث اإلاكهىعة التي ال جدضر بال في صَىع مخُاولت وؤػمىت مترازُت حػغف بها 

ت والضًيُت لىً هُف . 1.."ألاوكاث اإلادضصة فال ؾنى غنها في حمُؼ ألاخىاٌ الضهٍُى

 الؿبُل بلى فهم َظا اإلااض ي؟

سُت كبل البحرووي غىض الىثحر  خحن هفدل في اإلاىهجُت التي خىمذ الىخابت الخاٍع

ؤبى )و (279ٌالبالطعي ث)و (270ٌابً كخِبت الضًىىعي ث )مً اإلااعزحن ن

هجضَا (310ٌالُبري ث)و (270ٌالُػلىبي ث)و (282ٌخىُفت الضًىىعي ث

غي غلى  زىن التي جخإؾـ بكيل حَى لت التي اغخمضَا اإلادضَّ اعجبُذ بالٍُغ

، فهل البحرووي (الجغح والخػضًل)الغواًت واإلاػغوفت بضعاؾت الغحاٌ ؤو هلض الؿىض

ؾلً هفـ اإلاؿلً؟ 

 :أهمية املنهج عنذ البيروني

ه بإن فىغة اإلاىهج  كبل الحضًث غً اإلاىهج وؤَمُخه غىض البحرووي البض مً الخىٍى

باإلاػنى الانُالحي اإلاؿخػمل الُىم، جبلىعث وؤزظث قيلها النهاجي والػلمي في 

م اإلااصي بلى الىكف غً الحلُلت في الػلىم . "الػهغ الحضًث اإلاىهج َى الٍُغ

بىاؾُت َاثفت مً اللىاغض الػامت تهُمً غلى ؾحر الػلل وجدضص غملُاجه ختى 

. 2"ًهل بلى هدُجت مػلىمت
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لىىه مً الىاضح ؤهه ًخدضر غً  (مىهج)صحُذ ؤن البحرووي لم ٌؿخسضم ولمت

ت في ؤوعبا ؤو في الػهغ  اإلاىهج بالظاث هما جم الحضًث غىه في غهغ النهًت الفىٍغ

ا غىاًت زانت ؾُما .الحضًث هلف غلى طلً مً زالٌ ملضماث هخبه التي ؤغاَع

. ، ؤي اإلاىهج3"ؤفػاٌ الػلل التي حؿخُُؼ الػلم والاهدكاف"ما ًغجبِ بخدضًض 

ٌؿخسضم جاعة حػبحر ألانل الظي ؤنلخه  (آلازاع الباكُت)فها َى في ملضمت هخابه

م الظي مهضجه لِـ "وجاعة ؤزغي حػبحر ؾبُل، غلى ؤن ألانل الظي ؤنلخه والٍُغ

فةن الظي طهغجه ؤولى ؾبُل ٌؿلً بإن ًاصي بلى خاق اإلالهىص "، 4"بلٍغب اإلاإزظ

وؤكىي مػحن غلى بػالت ما ٌكىبه مً قىاثب الكبه والكيىن وبؿحر طلً ال ًخإحى 

. 5"لىا هُل اإلاُلىب ولى بػض الػىاء الكضًض والجهض الجهُض

بهظا ًمىً اللٌى بإن البحرووي كض اغخبر وحىص مىهج كبل اللُام بإًت غملُت 

دان)بهه خغم ًيىن . بدثُت حػخبر ؾمت ؤؾاؾُت في ول جفىحر غلمي كض  (ؤبى الٍغ

ص به غلى ألاكل في غهٍغ فغَّ
َ
. ج

 

: البيروني والتفرد املنهجي

لم ًداٌو البحرووي جدضًض مىاهجه فلِ في ملضماث هخبه ولىىه ًىضح ؤًًا ما 

لـىا مـــــً (ؤي اإلاــىهج)جفغص به بهضص ؤفػــــــــاٌ الػلــل ـــه ومخـــُـ ظهغ خــــــظعا فـُـ
ُ
، الـــــظي ًـ

لــخىا الخــي ؾلىىاَا ؤن هًُف الكً بلى الُلحن "الؿـــغى مىـــــه  ال ًــلُـــــــم بــٍُغ

ولــم  "*(اللــاهـــــىن الــمؿــــػىصي)حــاء فــي ملــــضمت هخـــاب.6"واإلاجهٌى بلى اإلاػلىم

ـــــه مؿـــلً مً جلـــضمـــني مـــــــً ؤفايــــل اإلاجتهضًً للض ؤغُخني اإلاضازل . "7"ؤؾـــــــلً فـُـ

َظا ٌػني ؤنَّ . 8"مؼ خغص ي الظي جفغصث به في ؤًامي(ؤي ما جىنل بلُه)فُه

البحرووي بةكغاٍع َظا ًيىن كض اَلؼ غلى مجمل اإلاىاهج اإلاؿخسضمت في الىخابت 

سُت كبله . الخاٍع

له  ََّ ْغق باب الخىظحر اإلانهجي غلى ما  (ؤي البحرووي)بن َظا الخفغص َى الظي ؤ
َ
َ

 ٌ ذ غلى (مدمىص بؾماغُل)ًلى
َ
ل لت َغىَّ سُت بٍُغ ،طلً ؤهه جىاٌو الحىاصر الخاٍع

الػلل الىلضي الظي ٌػخمض الاؾخضالٌ باللُاؽ في الاؾخيباٍ، والخجغبت اإلاػِكُت 

ول هخاباجه الاغخماص "وىؾُلت للمكاَضة والضعاؾت في الاؾخلغاء، فلض خاٌو في

في ول جفىحر غلمي ..غلى الىلض والخمدُو الظي ًلُم الضلُل غلى ؤَمُت الػلل

بىاء، مً حهت،وبلى اإلاكاَضة واؾخلغاء اللىاهحن الػامت بػض جغجُبها مً حهت 
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صون ؤن هيس ى مىُللاجه الكىُت التي ُجمثل بخضي الغواثؼ ألاؾاؾُت ليل .9"ؤزغي 

. مىهج غلمي ًخىدى ؾبر ؤؾىاع الحلُلت

:  البيروني والشك املنهجي

لي للمػلىماث ومهاصع مػــُُاجه مً الكــً  ُمه الخدلـُـ ًـىُـلـم الــبُــغووي في جلـُـ

اإلاـنهجي الظي ًفغيههاخبه بةعاصجه وعؾبت مىه في امخدان مػلىماجه وازخباع ول 

سُت ؤوما ًخػلم بيخاثج الضعاؾاث والخجاعب  ما ًخػلم بهفت زانت بالىخب الخاٍع

 بن الكً غىض البحرووي لِـ مىكفا ؾلبُا مخػمضا .في مجاٌ الػلىم الُبُػُت

ً،ولِـ مجغص غملُت عفٌ إلاً ؾبلهفي مُاصًً البدث،بل َى  ججاٍ آلازٍغ

ا الباخث هدى الحلُلت ش وألاغُاص . الخُىة ألاولى التي ًسَُى فهى لم ٌؿغص الخىاٍع

ت ؤو جفىحر بل هجضٍ ًىاكل ؤنىلها وؤؾباب الخالف فيها ٍَّ وغلُه هلٌى ؤن . صون عو

اهجالء اإلاىاكف والىكىف غلى صحتها مكغوٍ بما جُغخه الظاث ميكيىن، بط 

بػالت ما ٌكىبه مً قىاثب الكبه والكيىن وبؿحر "ؤٌو زُىة هدى الُلحن هي 

فػىضما . 10"طلً ال ًخإحى لىا هُل اإلاُلىب ولى بػض الػىاء الكضًض والجهض الجهُض

دل الُلحن مدل الكً،  ْؿخإنل الجهل ٍو ُجؼاٌ الكيىن ًدهل الػلم وَُ

. 11"فال عاخت لكان"خُىظان ًدهل الاعجُاح 

خُىما اغخبر الكً الظي ًلىم  (ؤعؾُى)َظا ألامغ ًظهغها بما طَب بلُه  

غلى التروي والخبهغ وؾُلت اإلاػغفت التي جيىن ؤصوى بلى الهىاب، طلً خؿبه ؤن 

ِبهىن الظًً "
ْ

ك ٌُ الظًً ًلىمىن ببدث غلمي مً ؾحر ؤن ٌؿبلٍى بكً ًؼاولىهه، 

صون ؤن . 12"ٌؿحرون غلى ؾحر َضي فال ٌػغفىن الاججاٍ الظي ًيبغي ؤن ٌؿليٍى

فهى لم ًضع عؤًا قاجػا ؤو . الظي ٌػض اللضوة الىبري في َظا اإلاجاٌ(ؾلغاٍ)هيس ى

خىما ؾابلا ؤو جهىعا مؿخلغا بحن الىاؽ بال وويػه مىيؼ قً لُسًػه فُما 

ًبضو مؼ مدضزُه وهإهه ًخػلم منهم فِؿلم "فلض وان . بػض بلى امخدان غللي صكُم

ٌ وبزاعة الكيىن في 
ُ
بإكىالهم مهُىػا الجهل، زم ًإزظ في الاؾخفؿاع والدؿائ

مض ي في ؤؾئلخه مؿخيبُا مً ؤكىالهم ؤفياعا ال جغوكهم  صحت ما ًلىلىن، ٍو

غ الػلل مً ألازُاء ىظا ًيخهي بلى جدٍغ صون ؤن . 13"فُبضو بهظا جىاكًهم، َو

الظي  (م1650-1596صًياعث)هيس ى في ألازحر ما طَب بلُه الفُلؿىف الفغوس ي

ؤؾـ مىهجه غلى كىاغض ؤعبػت وحض فيها الىفاًت الخامت في غهمت الػلل غً 

ؤن ال "الخُإ في الخفىحر وفي جامحن ونىله بلى الحلُلت، هىخفي بظهغ ألاولى منها 
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ؤكبل قِئا غلى ؤهه خم ما لم ؤغغف ؤهه هظلً، بمػنى ؤن ؤججىب بػىاًت التهىع 

ل ؤمام غللي 
َّ
خمث ًَ ْصزل في ؤخيامي بال ما 

ُ
والؿبم بلى الحىم كبل الىظغ، وؤن ال ؤ

. 14"في حالء وجمحز بدُث ال ًيىن لضي ؤي مجاٌ لىيػه مىيؼ الكً

ث في كبٌى (البحرووي)مً حهت ؤزغي هجض  مً مىُلم الكً صاثما ًضغى بلى التًر

لت مً الؼمً،  ألازباع اإلاىلىلت، زانت جلً التي مض ى غلى وكىغها فترة ٍَى

، بػض ؤن ٌػغى ول ش يء غلى الػلل، فما كبله  وألازظ بما َى ملبٌى ومػلٌى

ِبل وما عفًه ُعِفٌ
ُ
ان . ك ان مً "ولىً صوما بالغحىع بلى الحجت والبَر بن البَر

اللًُت كاثم ملام الغوح مً الجؿض، وبمجمىع الىىغحن ًدهل الػلم 

باالؾدُػان الكتران الحجت به والخبُان، هما ًلىم بمجمىع الىفـ والبضن 

.  15"شخو ؤلاوؿان وامال للػُان وهللا غؼ وحل اؾخىفم إلِاا غؼمذ غلُه

 ٌ اغخبرث الكً البحرووي كىة "، خحن(M.PATRICK)لم جسُئ : باإلاسخهغ هلى

ت  ش اليكاَالػللي، وؤعحػذ بلُه ول هؼوع بلى الىلض الصحُذ وخٍغ مىكًت في جاٍع

البدث، وؤن النهًاث الػللُت لِؿذ بال ؤزغا مً آزاٍع ونضي لغوخه الىزاب، بط 

ا غً ججاعبهم مً ؾحر قً فيها ما  لى جللى الىاؽ مػغفتهم غً الؿحر ؤو اؾخلَى

ت لىً َل ًىخفي البحرووي . 16"اػصَغث الحُاة الػللُت واؾخلامذ النهًاث الفىٍغ

ه غً الحلُلت؟  .بالكً في جدٍغ

: الاستذالل املنطقي

فاث اإلاىُم اإلاخػضصة الاججاَاث، ولىً ًمىً الاؾخئىاؽ  لً هسىى في حػٍغ

 .ببػًها زضمتإلاا ًُلبه غىهغ البدث

ت ًجب ؤن ًدبها  (البحرووي)ًىظغ   بلى اإلاىُم غلى ؤهه وؾُلت يغوٍع

م اللؿان وبفهاح البُان  وبطا وان ؤلاوؿان "ؤلاوؿان، كانضا مً وعائها جلٍى

هاَلا، ومؼ مسالفُه في ؤمىع الضهُا وآلازغة مجاصال زهُما، اخخاج بلى محزان 

لىالمه، وبطا وان الىالم في طاجه مدخمال للهضق والىظب، واللُاؽ اإلاغهب مىه 

صححه بُغكه  في الجضاٌ مػغيا للمؿالُت اإلاًلت والصحت اإلابِىت، ختى ٌػحٍر ٍو

ى اإلاؿمى مىُلا ِؿُمه .. غىض الاقدباٍ، فاؾخسغحه َو ه وََ وؤعجب بمً ًىَغ

.  17"بالؿماث العجُبت بطا عجؼ غىه

فه (260/339ٌالفاعابي )وغىض   اإلاللب باإلاػلم الثاوي الظي ال ًسلى حػٍغ

الهىاغت التي حػُي بالجملت، "للمىُم بيل جإهُض مً اإلاًمىن ألاعؾُي ًمثل 
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م الهىاب، وهدى  م الػلل، وحؿضص ؤلاوؿان، هدى ٍَغ اللىاهحن التي قإنها ؤن ُجلّىِ

ابً )ؤما غىض. 18.."الحم في ول ما ًمىً ؤن ٌؿلِ فُه مً اإلاػلىالث

فا َى آلازغ مهبىؽ بالهبؿت ألاعؾُُت خُث  (370/428ٌؾِىا فىجض غىضٍ حػٍغ

ت التي حػغفىا مً ؤي الهىع واإلاىاص ًيىن الحض "ٌػخبر اإلاىُم  الهىاغت الىظٍغ

الصحُذ الظي ٌؿمى بالحلُلت خضا واللُاؽ الصحُذ الظي ٌؿمى بالحلُلت 

اها . 19"بَغ

ا غىض الُىهاهُحن،    فاث وؾحَر وغمىما هجض ؤؾاؽ َظٍ الخػٍغ

ىن )وبسانت وؾُلت "غلى ؤهه(اإلاىُم)الظي هظغ بلُه ؤي (م. ق348/م. ق427ؤفاَل

. ق322/م. ق384ؤعؾُى)صون ؤن هيس ى الفُلؿىف الُىهاوي . 20"فهم الحلُلت

الظي ٌػىص بلُه الفًل في ويؼ كىاغضٍ وبعؾاء ؤؾؿه، واغخباٍع آلت الػلم، (م

. 21"زحر ؤصاة لخدهُل اإلاػغفت الؿلُمت وفطح ألاباَُل اإلاًللت"فهى بظلً 

. 22"صعاؾت الاؾخضالٌ"بازخهاع ًمىً ؤن وػغف اإلاىُم بإهه 

، فما (مباقغ وؾحر مباقغ)غلى ول وبؿٌ الىظغ غً ؤهىاع الاؾخضالٌ   

يهمىا َى اؾخسضام البحرووي لهظَالىؾُلت التي جداٌو صعاؾت ألاؾباب والىكىف 

سُت منها واإلاثاٌ الخالي . غليها بؿُت جبضًض ول ؾمىى ًىخىف الحلُلت ؾُما الخاٍع

هفُل بخىيُذ  طلً، فمً ألازباع التي ال جيسجم مؼ اإلاػلٌى باللُاؽ والتي 

الجيهاوي، غاف في اللغن الػاقغ )غً  (ؤي البحرووي)جضغى للعجب ما ًغوٍه

ىاهخحن اللخحن في الجامؼ  ")اإلاؿالً واإلامالً(في هخاب  (اإلاُالصي
ُ
مً ؤمغ الاؾُ

ما ما َى، فؼغم ؤنهما جغشحان ماء ول ًىم حمػت كبل  َغ بلحروان وال ًضعي حَى

مىيؼ العجب مً وىهه ًىم الجمػت "، ٌػلم البحرووي غً طلً 23"َلىع الكمـ

دمل غلى بلىؽ اللمغ مىيػا مً الكمـ  ًُ فلى كُل ًىُم مً ألاؾبىع مُللا 

ْدَخِمَل طلً ًَ لىً ما . 24"مفغويا وما ٌكبه طلً ولىً ًىم الجمػت مكتٍر ال 

 .الظي ًضغى للعجب؟

فما صامذ ألاًام واخضة مً خُث ػمانها، فما ًىُبم غلى : فؿاص الحياًت مىُلُا

بظلً ًيىن البحرووي كض جىنل بلى مػغفت حضًضة . ؤخضَا ًىُبلػلى مجمىغها

ٍغ. مً ؤزغي ؾابلت ى ماًمثل نمُم الاؾخضالٌ وحَى . َو

مً حهت ؤزغي وهظغا ليىن الاؾخالٌ َى صعاؾت ألاؾباب، هجض البحرووي   

غلى َظٍ الهفت فجراٍ مدؿاثال غً الػىاثم التي جدٌى صون الىكىف غلى خلُلت 
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 ٌ وؤبخضت فإكٌى ؤن ؤكغب ألاؾباب اإلااصًت بلى ما : "ألازباع وألاهباء اإلاايُت فُلى

ا  ؾئلذ غىه َى مػغفت ؤزباع ألامم الؿالفت وؤهباء اللغون اإلاايُت ألن ؤهثَر

ؤخىاٌ غنهم وعؾىم باكُت مً عؾىمهم وهىامِؿهم وال ؾبُل بلى الخىؾل بلى طلً 

سُت لِؿذ . 25"مً حهت الاؾخضالٌ باإلاػلىالث واللُاؽ طلً ؤن الحىاصر الخاٍع

الؿىحن والكهىع وألاًام اإلاايُت وهمُتها، فال مؿاؽ "كًاًا فلؿفُت همػغفت 

ألَل "، ومً زم البض مً الػىصة 26"للػلٌى باللُاؽ بلى بصعاهه بىحه مً الىحٍى

الىخب واإلالل وؤصحاب آلاعاء والىدل اإلاؿخػملحن لظلً وجهُحر ما َم فُه ؤؾا 

لهم وآعائهم في بزباث طلً بػًها ببػٌ . 27"ًبنى غلُه بػضٍ زم كُاؽ ؤكاٍو

ل وآلاعاء الؿابلت زم ملاعهتها بما َى خايغ،  واللُاؽ َىا ٌكحر بلى حمؼ ألاكاٍو

ولِـ اللُاؽ ألاعؾُي عؾم . ؤي الىكىف غلى الؿاثب مً زالٌ مػغفت الكاَض

ؼ البحرووي فُه
ُّ
ل ًَ َ

. ج

ه الىفـ غً الػىاعى اإلاغصًت ألهثر الخلم "ول طلً ًيىن    بػض ججًز

فةن الظي طهغجه ؤولى ؾبُل ٌؿلً بإن .. وألاؾباب اإلاػمُت لهاخبها غً الحم

ًاصي بلى خاق اإلالهىص وؤكىي مػحن غلى بػالت ما ٌكىبه مً قىاثب الكبه 

والكيىن وبؿحر طلً ال ًخإحى لىا هُل اإلاُلىب ولى بػض الػىاء الكضًض والجهض 

.  28"الجهُض

ديى في الىخب، فةهه ًغهؼ  ًُ لىً البحرووي خحن ًضغى بلى الػىصة بلى اإلاهاصع وما 

بالضعحت ألاولى غلى يغوعة الخفاث اإلااعر بلى الًبِ والخدغي، واؾخػماٌ الػلل 

.    والىظغ والغحىع بلى اإلاهاصع

 

: املصادر سبيل الحقيقة التاريخية

مسخلِ "ٌػخلض البحرووي ؤن ؤزباع ألامم الؿالفت وؤهباء اللغون اإلاايُت 

ػخني به 
ُ
بتزوٍغاث وؤؾاَحر لبػض الػهض به وامخضاص الؼمان بُيىا وبِىه، وعجؼ اإلا

ؤلم ًإجىم هبإ الظًً مً كبلىم كىم هىح ): غً خفظه ويبُه وكض كاٌ حػالى

ْولى ؤن ال هلبل مً 29(وغاص وزمىص والظًً مً بػضَم ال ٌػلمهم بال هللا
َ
، فاأل

َهض به هخاب مػخمض غلى صحخه ؤو زبر مكفىع به 
ْ

ك ٌَ كىلهم في مثله بال ما 

ش خؿب البحرووي لِـ ؾغصا .30"بكغاثِ الثلت في الظً ألاؾلب بهظا ًيىن الخاٍع
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لؤلزباع بهما َى جدغ لؤلنٌى والىكىف غلى ألاؾباب التي بها ومً زاللها ًخم 

.     الخمُحز بحن الحم والباَل

بجمؼ اإلاػلىماث والبدث غنها في الىزاثم مً "وغلُه البض مً جىدي الحظع فىلىم 

لهم، وهي غملُت ؤولُت َامت، زم ًلاعن  هخب وعؾاثل وآعاء ؤصحاب اإلااٌ وؤكاٍو

لِـ ألاكىاٌ وآلاعاء إلزباث الخبر ؤو جفىُضٍ، وؤزحرا ًمحز  ألازباع بػًها ببػٌ ٍو

الخبر اإلامىً مً الخبر اإلاؿخدُل اإلامخىؼ جمحزا غللُا وباللُاؽ مؼ ألازباع اإلامىىت 

. 31"غهغ طان

وبهظا ًيىن البحرووي كض خضص آلالُاث التي جاصي بلى هُل اإلاُلىب، 

ى هُل اإلاُلىب ولى بػض الػىاء الكضًض والجهض الجهُض"
ّ
. 32"فبؿحر طلً ال ًخإح

مما ؾبم هيىن كض الخظىا ؤن الغوح الىزاثلُت اإلابيُت غلى الاؾخضالٌ التي 

اغخمضَا البحرووي هي التي 

ً ش غىضٍ . جىمً وعاء هلضٍ للخبر واإلاسبًر لىً َل ٌػني طلً ؤن فلؿفت الخاٍع

 .حؿدىضغلى الػلل الاؾخيباَي فلِ؟ 

 

: البيروني والتجربة املعيشية

لت الخػامل "بّن الغوح الؿابلت  لم جىً هي الىخُضة، بل ؤًًا ٍَغ

وهي . 33"الػلمي مؼ اإلاػغفت بهفت غاّمتالتي جفغى اإلاكاَضة والَػُان والخجغبت

لت الباخث الػلمي الحم ش حكخم مً الكىاَض، و. ٍَغ مً اإلاىخى "فدلاثم الخاٍع

 ، الحس ي ولِـ اإلاىخى ؤلاقغاقي الظي وان ؾاثضا غىض ؤَل الخهىف في غهٍغ

ظَبىن بلى ؤن  ايت واإلاجاَضة، ٍو م الٍغ والظًً واهىا ٌؿليىن بلى اإلاػغفت ٍَغ

ض غً  ايت الىفـ بالَؼ اإلاػغفت حؿخفاص وال جىدؿب ال بفػل مً الػلل، بل بٍغ

مخاع الحُاة والاههغاف غً قىاؾل الحـ والاهلُاع بلى الخإمل الباَني، ختى 

ًهل َالب اإلاػغفت بلى خاٌ ًظَل فيها غً الىحىص الخاعجي و ٌؿُب فيها غً 

َىا هىدكف ؤن البحرووي اؾخدضر . 34"هفؿه، فدكغق غلُه اإلاػغفت بفٌُ بلهي

آلُت زاهُت في مجاٌ اإلاىهج، طلً خؿبه ؤّن ما ًدهله اإلاغء باإلاكاَضة وما ًلمؿه 

لِـ الخبر والػُان، " ف. بىفؿه ؤهثر ؤَمُت مما ٌؿدىض بلى الىلل واإلاُالػت غُاها

ألن الػُان َى بصعان غحن الىاظغ غحن اإلاىظىع في ػمان وحىصٍ وفي ميان خهىله، 

ولىال لىاخم آفـاث بالخبر لياهذ فًُلخه جبحن غلى الػُان والىاظغ للهىعَمـا 
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غلى الىحـىص الظي ال ًخػضي ؤهاث الؼمان وجىاٌو الخبر بًاَا وما كبلهـا مً ماض ي 

 
ًا
، ولىً 35"ألاػمىت وبػـضَـا مً ملخبلهـا ختى ٌػـم الخبر لظلً اإلاىحىص واإلاػضوم مػـا

 ؟ (الخبر)ما الظي ًجػل اإلاكاَضة والػُان ؤَم مً الؿماع 

كبل ؤلاحابت البض مً جىيُذ اللهض مً اإلاالخظت، بنها اإلاالخظت الػلمُت التي 

جخجاوػ مجغص اإلاكاَضة، بل هي جغهحز الاهدباٍ لؿغى البدث، وَبِهحرة طاث جمُحز، 

وبصعان غللي ألوحه الكبه والازخالف، وخضة الظًَ وكضعجه غلى الخمُحز والفهم 

. الػمُم

ذي بيّل جفانُله الضكُلت،  غلى ول وبازخهاع جًػىا ؤمام الحضر الخاٍع

ـش احخمـاغـي خًـاعي "ألامغ الظي ًجػلها  ت بل ؤؾاؾُت ليل جاٍع ، فهي 36"يغوٍع

ـت لفهم هـمـِ غـِـل ألافــغاص واإلاجمىغـاث فـي -الخجغبت اإلاػِكُت-بهظا اإلاػنى خٍُى

الحًاعاث اإلاضعوؾت ؤو في اللباثل واإلاجخمػاث، وان البحرووي والػالم 

ألاهتروبىلىجي كبل الاغخماص غلى الخبر والغواًت واإلاهاصع اإلاىخىبـت، وان ًلضم 

نىعة صكُلـت ومىيىغُـت للحًـاعة الهىضًت التي قاَضَـا وجفاغل مػها وهلضَا 

 ولىً ماالظي حػل البحرووي ال ًدفظ لؿت الهىىص فلِ، بهما .37"وخفظ لؿتها

. لؿاث ؤزغي؟ َىا البض مً وكفت غىض َظٍ اإلاؿإلت

: اللغة أيضا آلية منهجية

-لم جىً اللؿت غىض البحرووي، هباخث خاطق مخمحز ُمْخـِلً للؿاث غضًضة

، مجغص ؤصاة للخىانل هما َى -38"بهىا لىجض فُه غاإلاا مفخسغامً غلماء اللؿت"و

مػغوف، بل هغاٍ يهخم بها اَخماما زانا خغنا مىه غلى ؾالمت مىهجه الػلمي 

وهظا مؿاَمتها في الىكىف غلى الحلُلت الػلمُت، وطلً مً زالٌ مؿاغضتها 

ه اإلاهاصع ألانلُت زانت اإلاىخىبت وهظا ألاكىاٌ  غلى ؤلاإلاام وفهم ما جدخٍى

م مً . اإلاىُىكت ش الُب غىض الُىهان فُظهغ هباَع فها َى مثال ًخدضر غً جاٍع

ختى هجضٍ ًمخىؼ غً اإلاض ي في الحضًث  (حالُىىؽ)و (ؤبىكغاٍ)و (ؾىعؽ)ؤمثاٌ

 ٌ ولىًؼ في : "غً طهغ الغواًاث الًػُفت التي بحن ًضًه غً جالمُظَم خُث ًلى

َظا الجضٌو ما في ملالت اسحم مً ؾحر ؤن هظهغ جالمظتهم فال فاثضة فُه بط لم 

اوي ؤو ًىهاوي ٌػُُىا ؤماها مً الخصحُف . 39"هىلله غً زِ ؾٍغ

 ٌ بهميىر البحرووي في الهىض حػله ًضعؽ اإلاجخمؼ الهىضي : وػىص وهلى

لف غلى ؤؾالُب خُاجه وخىمه، وغلى مىاهجه  جاصٌ غلماءَىؤصباءٍ ٍو سه ٍو وجاٍع



  2019 السداسي األول 01 العدد 04مجلة مقاربات فلسفية                                        المجلد 
البيروني والكتابة التاريخية حمادي السايح           .  د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 120EISSN 2600-660X الجزائر،مجلة تصدر عن  مخبر الفلسفة و العلوم اإلنسانية ، جامعة مستغانم

ISSN 2352-9776                                                               2014 -1157اإليداع القانوني  

 

 

ال ًظىىن ؤن في "فمما ًدىُه مثال غً الهىىص ؤنهم . في الفلؿفت والخفىحر والػلم

م غلما ختى ؤنهم بن  ألاعى ؾحر بلضانهم وفي الىاؽ ؾحر ؾيانها وؤن للخلم ؾحَر

خضزىا بػلم ؤو غالم في زغؾان وفاعؽ اؾخجهلىا اإلاسبر ولم ًهضكٍى لآلفت 

م لغحػىا غً عؤيهم ،فهى ًاهض َىا 40"اإلاظوىعة، ولى ؤنهم ؾافغوا وزالُىا ؾحَر

غلى صوع اإلاكاَضة بدُث  جىفخذ مً زاللها ؤفم اإلاػغفت، طلً ؤن الظي لم 

ٌكاَض ولم ٌػاٌل ؾُظل مىؿللا، مما ًاصي بلى الابخػاص الىلي غً الخفؿحر 

ؤن البحرووي ال ًىخفي باؾخػماٌ الػلل واؾخيباٍ اللىاهحن "ؾحر . الػلمي ال مداٌ

هما ؤقغها ؾابلا ؤو ًلخهغ غلى حسجُل اإلاكاَضاث، بل ًداٌو صاثما الخدلُم 

في خض طاتها ال حػني ؤن البحرووي ونل بالػلم " الخجغبـت"ولىً .41"منها بالخجغبت

بي بُـت مىهجُت "فهىان فـغق بحن . بلـى ؤؾاؾه الخجٍغ بُت، فالخجٍغ الخجغبـت والخجٍغ

ـف . 42"مخُـىعة جُلـب زـىعة ببؿخمىلىحُـت َاثلت وجُىعا  جلىُا في الىــم والىُـ

وبطن فال ًلهض بالخجغبت خمل الحاصزت بلى اإلاسبر ونىػها باؾخسضام 

آلاالث هما َى الكإن باليؿبتللظىاَغ الُبُػُت، بهــما َــي الخــجغبــت الحؿــُت الخـي 

ؼ مػاعفــىا مؿخــلاة مىالخجغبت"جــلــغ بإن  فاإلخؿاؽ والخفىحر َما "، 43"حمـُـ

اإلاهضعان اللظان ًيبؼ ول منهما ول ما لضًىا مىمػاعف، زم َما قػبخان ؤو فغغان 

م الظي : "ًلٌى البحرووي.44"مسخلفان ًيكأن غً ؤنل واخض َى الخجغبت والٍُغ

مهضجه لِـ بلٍغب اإلاإزظ بل هإهه مً بػضٍ ونػىبخه ٌكبه ؤن ًيىن ؾحر 

مىنٌى بلُه لىثرة ألاباَُل التي جضزل حل ألازباع وألاخاصًث ولِؿذ ولها 

لىً ما وان منها في خض ؤلاميان وحغي مجغي . صازلت خض الاكخىاع، فخمحز وتهظب

ض مً  الخبر، ؤلحم بطا لم ٌكهض ببُالهه قىاَض ؤزغي، بل كض ٌكاَض وقَى

ألاخىاٌ الُبُػُت ما لى خيى مثلها مً ػمان بػُض غهضها به لثبدىا الحىم غلى 

زم اإلاكاَضة فلِ واللُاؽ غليها ال ًسغج ٌَى : ".. ًًُف كاثال. 45"امخىاغها

ألاغماع وغظم ألاشخام وؤهثر ما ؤزبر غىه غً ؤلاميان فةن ما ٌكبه َظٍ 

ألاقُاء ًجيء في ألاػمىت غلى يغوب هثحرة فمنها مالها ؤوكاث مػلىمت جضوع فيها 

مخػاكبت وحؿاًغ غىض وىنها ممىىت فةطا لم ٌكاَضَا اإلاكاَض ؤوكاث وىنها 

بظلً ًيىن البحرووي كض مؼج بحن الخجغبت . 46"اؾدبػضَا وعبما ٌؿاعع بلى هفيها

. والاؾخيباٍ
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: البيروني والتجريب

مً هاخُت ؤزغي ال ٌػني ؤن البحرووي لم ًماعؽ الخجٍغب هما َى 

مخػاعف غلُه فِكتى فغوغػلىم الُبُػُت والحُاة، هُف ال وكض ويػه 

يي ى بىب)اإلاؿدكغق ألامٍغ مً اإلاؿخدُل ؤن ًىخمل "يمً كاثمت ؤوابغ الػلماء  (ؤٍع

ايُاث ؤوالفلً ؤو الجؿغافُا ؤوغلم ؤلاوؿان ؤو الىباث ؤوالهُضلت  ؤي بدث للٍغ

لِـ . 47"ؤواإلاػاصن صون ؤلاكغاع بمؿاَمخه الػظُمت في ول غلم مً جلً الػلىم

كض هىذ ؤػمػذ جىلي . "َظا فلِ ولىً وان طلً مً اإلاباخث التي غكلها

ا  ُإث لها صاثغة كَُغ ألاعناص في ؾىتي ؤعبؼ وزمـ وزماهحن وزالزماثت للهجغة، َو

. 48.."زمـ غكغة طعاغا مؼ ؾاثغ ما جبػه، ولم ؤجمىً مً الغنض

بن : "كض اقخيى مً ؤطي ؤناب غُيُه فلاٌ (البحرووي)غلى ول  وان

ظا . 49"بهغي فؿض بمثل َظاالػمل مً عنض الىؿىفاث الكمؿُت في خضازتي َو

بُت لضي البحرووي، ؾحر ؤهه ال ًخىكف غىض ونف  صلُل هظلً غلى الغوح الخجٍغ

سا "الحىاصر ومكاَضتها، بل ًيخلل بها بلى مؿخىي الخػلُل والخفؿحر  طلً ؤن جاٍع

ش هي صعاؾت ؤؾباب، وبطا وان حمؼ اإلااصة  م، فضعاؾت الخاٍع بال حػلُل مجغص جلٍى

سُت ٌكيل الخُىة ألاولى، فان الخػلُل ٌكيل الخُىة الحاؾمت في هخابت  الخاٍع

ش في (م1755-م1689مىهدؿىُى)بهه ألامغ الظي ًظهغها بما طَب بلُه.50"الخاٍع

ش بلى الهضفت "خُثُػخلض ؤنَّ مً السخف  (عوح اللىاهحن)هخابه عص وكاجؼ الخاٍع

. 51"فؿلىن البكغ جدىمهمباصت مكخلتمً َبُػت ألاقُاء. الػمُاء

َىظا ًيخلل البحرووي مً مؿخىي الىنف للحىاصر ومكاَضتها بلى 

مؿخىي الخػلُل والخفؿحر والفهم الػلمي لها وطلً مً زالٌ الىظغ الػللي  

ت والىزاثم هي اإلاىاص الخام . "بالػىصة بلى اإلاهاصع اإلاىزىكت طلً ؤن اإلاسلفاث ألازٍغ

ىخب ًُ ش زم  ٌ . 52"التي ًمىً ؤن ٌؿخسلو منها الخاٍع ؤفال : "(ؤي البحرووي)ًلى

ل مً ًديي غنهم الفايل  ًىظغون في هخب الُب وال ٌؿمػىن مً ؤكاٍو

ه لفغكت مً . 53"في هخبه مً اإلاخلضمحن (م200/م130حالُىىؽ) الىالم َىا ُمىحَّ

ىخفىن  الىهاعي، لىً َى في خلُلخه مىحه ليل الظًً ال ًدللىن وال ًخإملىن ٍو

. بالىظغة الؿُدُت الؿاطحت للػلم
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لتالػلمُت لضي"والحانؤلن حــػــخــمض غلى اإلاكاَضاث (البحرووي)الٍُغ

والخجاعب،والاؾــخــىــخــاحاجاإلاىُلُت، وحمؼ اإلاػلىماث، وصعاؾت ألاكىاٌ الكفهُت 

والخػلُلاث اإلاضوهت وهظلً الخفهم الىلضي لهظٍ اإلاػلىماث واإلاهاصع وملاعهت 

. 54"ؤخضَا مؼ آلازغ لؿغى الىنٌى بلى الحلُلت

 :الخاثمة

فخخي )لم ًسُئ ألاؾخاط : في زخام َظا الػغى هلٌى بهفت ملخًبت

يي ذي غغبي بؾالمي، ولم ًجاهب (التًر ا لفىغ جاٍع ؿًا خحن اغخبر البحرووي ُماّؾِ

خحن ويػه في زاهت اإلااعزحن الظًً َفغوا  (مدمىص بؾماغُل)الحلُلت الضهخىع 

ذي َفغة هبري، ال مً خُث الىظغة بلى اإلاىيىع فلِ، بل وؤًًا مً  بالفىغ الخاٍع

. خُث اإلاىهج الظي ونل خض الخىظحر

 :إلاحاالت
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