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  ال�ل�� 

إلـى ال�قـ�ف علـى أهـ� » ع�ـ� أبـي ال���ـان ال���ونـي ال���ع�ـات« بــ  ل��سـ�ما ال��ـ� هـ�ا یهـ�ف

 
ّ
ْ�َ�اِن ُمَ��ٌَّ� ْبُ� َأْحَ�َ� الِ��ُ�وِني , ) م١٠٤٨/ هـ٤٤٠—م٩٧٣/هـ ٣٦٢(ج�ان� الفل�فة ال���ع�ة ع�� أبي ال�َّ

ال�مـــان ( ���عـــيول�حـــ� ال��ـــ� ال) اله�ـــ�لي وال�ـــ�رة(ك�ـــا ت�ـــ�� ال�راســـةأن ال���ونـــي ت�ـــاول م�ـــاد� ال���عـــة

وان�قاداته على الفل�فة ال��ائ�ة ال����لة في أرس�� وم� سار علـى نه�ـه مـ� , )وال���ة و ال��ان وال�الء

وال���قــة ال��ه��ــة ال�ــي �ــان �عــالج بهــا ال���ونــي ال��ــاكل الفل�ــف�ة والعل��ــة , فالســفة اإلســالم �ــاب� ســ��ا 

  .ف�ل��فًا وال�ي واجهها ���� ���نه عالً�ا ال���� ال�ي ع�ض لها س�اء ال�ي واجهها ���� ��نه

  

 ابى ال���ان ال���وني -ال��ان وال�الء  -ال�مان وال���ة  -العل� ال���عي  :ال�ل�ات ال�ف��اح�ة 

  

 : مق�مة 

مــ� أســا��� العل�ــاء الــ�ی� أن��ــ�ه� ال��ــارة اإلســالم�ة و��عــ�ا فــي ت���ــ� ال�ــ�هج ال�����ــي أبــ� 

ــٌ� ْبــ ْ�َ�ــاِن ُمَ��َّ   �ُ ال�َّ
ّ
الــ�� �عــ� �ــاه�ة فل�ــف�ة وعل��ــة ) م١٠٤٨/ هـــ٤٤٠—م٩٧٣/هـــ ٣٦٢( َأْحَ�ــَ� الِ��ُ�وِنــي

م���ــ�ة فــي ال�ــ�اث اإلســالمي والع��ــي بــل والعــال�ي، فهــ� مــ� العقل�ــات ال�ــارزة فــي م�ــال العلــ�م ال���ع�ــة 

ة الفل�ـــف�ة وذلـــ� ل�ـــا ت��ـــه ل�ـــا مـــ� تـــ�اث ضـــ�� فـــي م�ـــاالت ال�ع�فـــ. الـــخ..والفلـــ� وال��اضـــ�ات والفل�ـــفة 

  .والعل��ة ال���لفة س�اء على م���� ال�� أو ال��ف 

ف�� ح�� ال�� فق� بلغ� م�لفاته ح�الي مائة وث�ـان�� م�لفـا ورسـالة فـي علـ�م ال���ع�ـات وال��ـ�م  

وم� ح�� ال��ف فق� أبـ�ع ف�هـا وأجـاد ، وهـ� مـا ی��لـى فـي ��حـة . واله��ة وال���� وال���ة وال��اض�ات

�ة في  ت�ل�ل ال�ع�فـة العل��ـة  و��ائهـا علـى أسـ� م���ـة ذات أصـ�ل وأ�عـاد عل��ـة ، وعلـى وم�اق��ه العل�

أساس ذل� عالج ال���وني م��لف ف�وع ال�ع�فة وم� خالل م���ر ال�ع�فـة العل��ـة وال�ـ�هج العل�ـي ��ـ�ح 

ع�فة ال���ع�ة ال���وني األساس العل�ي ل�ل مع�فة م�صال ح�ودها وأ�عادها وه� ما ی��لى في معال��ه لل�

وال��اض�ة والفل��ة وغ��ها م� ال�عارف ، وال�ي ح�ص على ت���� ال��هج العل�ي ��ل ح�وده وسـ�اته فـي 

ف�ان ح�صه على تأس�� ال�ع�فة العل��ة ورس� حـ�ودها وأ�عادهـا وال����ـ� ب��هـا . دراسة ه�ه ال��ض�عات 
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و ف�ان��� ب���ن وفالسفة , ر���ه د��ارت و��� ال�ع�فة الالعل��ة وه� ما س�� �ه فالسفة ع�� ال�ه�ة 

ال�ی� ی�عى �ع�ه� إنه� أول  -�ارل ب��� وت�ماس ��ن وأم�� الكات�ش و��ل ف��اب��  -العل� ال�عاص���

وال���ونـــي أحـــ� عل�ـــاء ال��ـــل��� الـــ�ی� ��حـــ�ا ق�ـــ�ة ال�ع�فـــة العل��ـــة . مـــ� رســـ� حـــ�ود ال�ع�فـــة العل��ـــة 

لالعلــ� ،ك�ــا �ــان لــه الف�ــل فــي إدراك قــ�ر ال��ــاهج العل��ــة فــي العلــ� ووضــع معــای�� لل����ــ� بــ�� العلــ� وا

ال�احـ� وت�ا��هـا وتـ�ا�� العلـ�م ووحـ�تها أ� أنـه �ـان مـ� ال�ـا�ق�� إلـى القـ�ل ب�حـ�ة العلـ�م ال�ـي ی�غ�ـى بهــا 

ول ف��ه فالسفة العل� ، ول� ��� ه�ا العال� والف�ل��ف الع�الق  �الق�ر ال�افي م� ال��� وال�راسة ال�ي ت��ا

العل�ي ل�س� ح�وده وأ�عاده وم��لقاته وما أح�ج�ا ال��م ل��ل ه�ه ال�راسات ال�ي تع�� ل�ا ال�قة ال�فقـ�دة فـي 

وال��� في م�ـ�لة فل�ـفة العلـ�م ال���ع�ـة ع�ـ� ال���ونـي م�ضـ�ع لـه . أنف��ا وفي أصال��ا الف���ة والعل��ة 

لة فل�ـفة العلـ�م ال���ع�ـة ع�ـ� ال���ونـي ف�ـال عـ� أه��ة وم�انه خاصـة فـي وق��ـا ال�ـالي ، وذلـ� إن م�ـ�

م� ن��ص في �� ال�اح� في ض�ء ما ق�أه إنها م�ض�ع ج�ی� �ال��� في ح� ذاته ، فإنه م� جهة أخ�ى

، وما أ�لع عل�ه م� ���ث ���� الق�ل إن�ا ال ن�ـ� فـي م�ـال الفل�ـفة ع��ًمـا ، وفل�ـفة العلـ� ) ب�� ی��ه( 

وفـي . ��ً�ا أو دراسة م�ع�قة خاصة ���ض�ع الفل�فة ال���ع�ة ع�� ال���ونـيعلى وجه ال���ص اه��اًما �

ه�ا ال��� سأت��ث ع� ال���قة ال��ه��ة ال�ي �ان �عالج بها ال���وني ال��ـاكل العل��ـة والفل�ـف�ة ال��ـ�� 

  .ال�ي ع�ض لها س�اء ال�ي واجهها ���� ��نه ف�ل��فًا وال�ي واجهها ���� ���نه عالً�ا 

  : �ي إلي دراسة فل�فة ال���وني ال���ع�ة ع�ة أس�اب م�ها وق� دفع

ف�ح ال��ال أمام ال�اح��� وال�ارس�� ل��� ف�� وآراء وم�لفات ال���وني م� خالل ج�ان�ها  .١

  .العل��ة ال���لفة

ال�ع�ف على ف�� ال���وني العل�ي وم� خالل م�ادرة األصل�ة ال�ي ت��ها ل�ـا ، والـى أ�  .٢

�ع�فــة العل��ــة ،و��ــف ســ�� ع�ــ�ه �قــ�ون عــ�ة فــي وضــع أســ� مــ�� ر�ــ� علــى م�انــه ال

ومعــال� ال�ــ�هج العل�ــي وال�ع�فــة العل��ــة و�بــ�از م�ان�ــه العل��ــة علــى ال��ــ����� اإلســالمي 

  .والعال�ي 
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, ال��ه�ــة علــي أن آراء ال���ونــي فــي الفل�ــفة ال���ع�ــة لــ� ت�ــ� م�ــ�د شــ�ح لل�ــ�� األرســ�ي .٣

ة ال����لـة فـي أرسـ�� ومـ� سـار علـى نه�ـه مـ� فالسـفة بل وجه ان�قاداتـه للفل�ـفة ال��ـائ�

 .اإلسالم �اب� س��ا

إح�اء ال�ع�ة إلى تأص�ل ال�ـ�اث العل�ـي والفل�ـفي اإلسـالمي مـ� خـالل ال���ونـي ، ودعـ�ة  .٤

إلــى إعــادة ال��ــ� فــي تعل�ــل ومعال�ــة األف�ــار وال��ــ�ل�ات العل��ــة ال�ــي ��قهــا عل�ــاء 

 .اإلسالم 

أح�ـ� م����ـل حـ���� ال��سـ�مة / ه�ا ال��ال ، ال�راسة ال�ي أعّ�ها ال����ر وم� ال�راسات ال�ا�قة في

ال�ي ت��ر عـ� ,ال����رة ���لة أن�ار ال�ع�فة » ل�اح� ال��� ال���عي في فل�فة ابى ال���ان ال���وني« 

   ٣٢٥-٣٠٩م� ص , م ٢٠١٥ی�ن��, ت�ن� الع�د ال�ال�, جامعة ال����نة , كل�ة ال����ة 

ه�ه ال�راسة في معال�ة م��لة فل�فة العل� ع�� ال���وني ، إال أنهـا اق��ـ�ت علـى ل�احـ�  ورغ� أس�ق�ة

ال��� ال���عي في فل�فة ال���وني ،ول�� دراسـ��ا ال�اه�ـة ت���ـى ال��ـائج ال�ـي وصـل� لهـا ال�راسـة ال�ـالفة 

  . ال��� 

ق� ت�اول� ه�ا ال��ض�ع  ك�ا أن مع�� ال�راسات ال�ي ت�اول� الفل�فة ع�� ال���وني ��قها ال���عي

  :  ل�ل� ی��ل� ه�ا ال��� م� ع�ة ت�اؤالت أه�ها . ت�اوال عاما دون تف��ل 

 هل ن�ح ال���وني في تق��� فل�فة ���ع�ة ت�ضح غ��ض أرس�� ؟ .١

 هل �ان� معال�ة ال���وني لل���عة ته�ف إلي إعالء شأن العقل؟ .٢

 ال��اكل الفل�ف�ة والعل��ة ال����؟ ماهي ال���قة ال��ه��ة ال�ي �ان �عالج بها ال���وني .٣

  

 :وخات�ة  م��������ا ال��� إلى مق�مة و ولإلجا�ة على ه�ه ال��اؤالت ق    

  .وت���� دوافع ال��� وم��راته وأس�اب اخ��ار ال��ض�ع : ال�ق�مة   

   .ی��اول أه� اسهامات ال���وني في العل� ال���عي: ولال���� األ
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اله��لي (أ� م�اد� ال���عة,ا ال���� فل�فة ال���وني م� خالل شقها ال���عي �عالج ه�: نيال���� ال�ا

  ).وال��ان وال�الء/ وال�مان وال���ة ( ول�احقها ) وال��رة

ث� أعق��ا ال�ات�ة �قائ�ة ال��ادر وال��اجع ال�ي اع���نا . وق� خ��� إلب�از أه� ن�ائج ال��� : ال�ات�ة

  .عل�ها في ��ا�ة ه�ا ال��� 

ا ع� ال��هج أو ال��اهج ال���عة في ه�ا ال��� ، ف���� الق�ل إنه ن�ً�ا ل���عة ال��ض�ع فق� أم    

ل��ل�ل ال���ص �غ�ة اك��اف : اع���نا على م�ه��ات م�ع�دة في ه�ا ال��� ت��ل� في ال��هج ال��ل�لي 

خالله إب�از ال��ة ح�� ���� م� , وق� اع���نا أ��ا على ال��هج ال�ق�� : وال��هج ال�ق�� . م��ناتها

و�ن�ا , ال����ة لل�اح� ال�� ات�ه إلى ت�ل�ل ال���ص وق�اءتها ق�اءة نق��ة ال ت��في �ع�ض األف�ار 

وذل� ب��ل�ل مفاه�� ال�مان و ال���ة وال��ان وال�الء ع�� ال���وني : ال��هج ال�قارن .ت�اول فه�ها وتف���ها

ل���ع أصل : ال��هج ال�ار��ي .ب� وس��ا في �ع� األح�انمع ال�قارنة ��ا �ان م� ت��رات ع�� أرس�� ا, 

  .وم�� إث�ائها للف�� الفل�في الع��ي االسالمي, الفل�فة ال���ع�ة ون�أتها ع�� ال���وني 
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  :إسهامات ال���وني في العل� ال���عي :  ولال���� األ 

ع�الـة �هـ�ه اإلل�ـام ��ـا أحـ�زه  إن عال� م�ل أبى ال���ان في سعة آفاقه وتع�د م�اح�ه َ�ْ�ُعُ� في

العل� على ی�ه م� تق�م  في م��لف ال��ادی� م� سـ�� عل�ـي ، علـى أنـه ال �ـأس �إشـارات قل�لـة تـ�ل علـى 

وال�ـ� أن تقـ�ی�  –مـا ن�ـ� م�هـا ومـا یـ�ال ی���ـ� ال��ـ�  –ما وراءها م� ���ز خ���ة في م�لفات ال���ونـي

���اج إلى ع�ل أج�ال م� ال�اح��� ی����ن على ت�اثه العل�ي ال���وني ح� ق�ره واالع��اف له ��ل ف��لة 

  .���ًا ودراسًة وتع��قًا وس�ف ن��� أه� إسهاماته  في م�ال العل� ال���عي 

علــ� ال���عــة ��ــا فه�ــه ال��ــل��ن والعــ�ب ی��ــ� فــي ح��ــات ال�قــل والــ�وران واالســ��الة و���ــاول  

االســ��الة ت�ــاول  ال��ــ� فــي ��ــائ� األج�ــام وم���اتهــا  ال��ــ� فــي ال��ــان وال�مــان وال�ــالء وال�ــالء ففــي

ومـ� ح�ـ� هـ� ی��ـ� فـي ال��ـاد وال��ـات وال��ـ�ان و���ـاول ) ١(وأفعالها وانفعاالتها ال�ي ت��أ ع�ها ��اه�هـا 

أشـ�الها وأج�اءهـا ، وفـي ال���انـات، ت�ـ���ها وم�ـافع ،ال��� في ال��ادات وأن�اعهـا وصـفاتها وفـي ال��اتـات

��ل� ن����ع القـ�ل أن العلـ� ال���عـي ع�ـ� العـ�ب �ـان علً�ـا شـامًال ام�ـ� ف�ـه ال��ـ� إلـى الـ�ف� أع�ائها و 

  .) ٢(ال����ة،و��ف�ة إدراكها وق� جعل�ا له ف�وعا هي ���ا�ة ال��احي ال����ق�ة له وس��ها ص�ائع وعل�ما

ات عل��ـــة م�ـــل وال���ونـــي مـــ� العل�ـــاء ال��ـــل��� الـــ�ی� ســـاه��ا فـــي إبـــ�از الف�ـــ� العل�ـــي �إســـهام

م��ان���ا ال��ائع وت�ازن ال��ائل فق� ش�ح ال���وني م�ـاه الفـ�ران والع�ـ�ن إلـى أعلـى ، ��ـا شـ�ح ت��ـع م�ـاه 

اآل�ــار �ال�شــح مــ� ال��انــ� ، ح�ــ� ��ــ�ن مأخــ�ها مــ� ال��ــاه الق���ــة إل�هــا وت�ــ�ن ســ��ح مــا ����ــع م�هــا 

�� أن ت�ع� م�اههـا إلـى القـالع ورؤوس ال��ـارات م�از�ة ل�ل� ال��اه ، و��� ��ف تف�ر الع��ن ، و��ف ��

ك�ـــا تعـــ�ض )٣(،ك�ـــا شـــ�ح ��ف�ـــة ع�ـــل ال��ـــاب�ع ال���ع�ـــة واآل�ـــار االرت�از�ـــة ب�ـــاء علـــى م��أه��ورســـ�ات��ي

ال���ون�في م�لفاته العل��ة ل�اه�ة ت��د ال�عادن ع�ـ� ت�ـ���ها وارتفـاع درجـة ح�ارتهـا وتقل�ـها أو ان��اشـها 

                                                 
  .٥١م، ص ١٩٥٣العلوم التعلیمیة والطبیعیة عند العرب، المؤتمر العلمي العربي األول، طبعة اإلسكندریة،  : مصطفي نظیف . د -١

  . نفس الصفحة :لمرجع السابق ا -٢

مصطفي . اه اآلبار بالرشح من الجوانب دھو أحد فروع علم المیكانیكا ، وھو العلم الذي یبحث في توازن السوائل ، وفي ظواھر صعود میاه الفورات والعیون إلى أعلى وشرح تجمع می: علم االیدروستاتیكا  -٣

  ) . ١٨ص  ١ھامش .(٣٢م،ص١٩٣٧دیث ،طبع القاھرة ،نشوؤه ورقیھ وتقدمھ الح: علم الطبیعة : نظیف

ومثال اآللة التي تسمى سارقة الماء فأنك إذا مألتھا ماءاً ووضعت كال طرفیھا في آنیتین سطح ما فیھما من الماء سطح واحد فإن الذي  –وأما فوران العیون وصعود المیاه إلى فوق فذلك ألن خزانتھا أعلى منھا "   

خلو حینئذ والخالء أما غیر موجود كما علیھ بعض الفالسفة ف ولو دھراً ال ینصب إلى أحدى اآلنیتین ألنھا لیست بأولى من األخرى وال یمكن أن یتكافأ  االنصباب إلى اآلنیتین كلیھما ألن اآللة تفیھا من الماء یق

-٢٦٤اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة ص "  ٠٠٠كان ممسكا لألجسام أمَسَك الماء ولم یَتّرّكھ یَِسیُل اإل بعد أن یبادلھ جسم آخر وأما موجود ممسك لألجسام كما علیھ بعضھم فإذا كان ممتنع الوجود لم یُوَجدْ وإذا 

٢٦٥ .  
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كاالم�ـ�اد العـارض فــي : " وفــي ذلـ� �قـ�ل ال���ونـي ) ١(فان�ف�ـ� درجـة ح�ارتهـا  إن هـي تع�ضـ� لل�ـ�ودة

ال�لقات م� نقلها إذا أف�� في تع���هـا ح�ـى ��ـ���ل لـه و�عـ�ض أمـا االسـ��الة ففـي ال�ـ�� إذا علقـ� ، 

" وأما االن��اح ففي الع�ض إذا ن��� ، و���� ما ��لقهـا مـ� أم�ـال ذلـ� ع�ـ� تغ�ـ� ال��ف�ـات فـي ال�ـ�اد 
)٢( .  

وقــ� : " وقــ� ســ�� ال���ونــي إلــى تع��ــ� ال�ــ�ارة تع��فــا عل��ــا دق�قــا ق�ــل ف�ن�ــ�� ب���ن��ــ� قــال 

و�ل�ـا �انـ� ال���ــة :" وفـي م�ضـع آخـ� �قـ�ل .)٣(" عل��ـا أن ال�ـ�ارة �ـإزاء ال���ـة وال�ـ�ودة �ـإزاء ال�ــ��ن 

  .)٤(" أس�ع �ان اإلح�اء أبلغ وأش� 

�� ب��ـــ�ن الـــ�� ان�هــى إلـــى أن علـــة أو صــ�رة ال�ـــ�ارة هـــي و�ــ�ل� ��ـــ�ن ال���ونــي قـــ� ســـ�� ف�ن�ــ

و���قل ال���وني إلى ش�ح �اه�ة ال�� وال��ر م���ا ��ف�ة ح�وث ه�ه ال��ـادة وال�ق�ـان فـي سـ�ح ) ٥(ال���ة

ال��ــ� ����قــة دور�ـــة تــ�ت�� ت�امــا ب�غ�ـــ� أوجــه الق�ـــ� وقــ� ألــح ال���ونـــي إلــى أنــه وأن �انـــ� هــ�ه ال�ـــاه�ة 

  :  � �ق���ن ���ار ال��� أال أن أح�ًا ل� یه�ِ� إلى تف���ها، وفي ه�ا ال��د �ق�ل ال���وني مع�وفة ت�اما ل�

فـي ال�ـ�م ��لـ�ع الق�ــ� وغ�و�ـه وفـي ال�ــه� ) ��ــ�� إلـى ال�ـ� وال�ــ�ر ( وأمـا خاصـ�ه� ف�ع�ف�نهـا " 

  .) ٦(" ب��ادة ن�ره ونق�انه وأن ل� یه�� للعلة ال���ع�ة ف�ه�ا 

���ونــي ارت�ــا� ال�ــ� وال�ــ�ر �ــال�غ�� الــ�ور� ل�جــه الق�ــ� وهــ� صــ��ح لهــ�ه بهــ�ه ال�ل�ــات ی��ــ� ال

ال�اه�ة ال���ع�ة و�ق��ب م� الفهـ� ال�عاصـ� لهـا ��ـا ت�صـل ال���ونـي إلـى ال�قـل ال�ـ�عي لل�ـاء ح�ـ� وجـ� 

أ� أن ال�ــاء ی��ــ� ح��ــه  ٠.٠٤١٦٧٧أن ال�قــل ال�ــ�عي لل�ــاء ال�ــارد �قــل ع�ــه فــي ال�ــاء ال�ــاخ� ��قــ�ار 

وه�ا ما نل��ه ع��ما ت�أل زجاجه �أك�لها �ال�اء ع�ـ� درجـة ال�ـ�ارة العاد�ـة ثـ� % ���٤.١٦٧٧ ح�الي �ال��

                                                 
  . ٢٦٧، ص ١٩٧٧العربي، جامعة حلب ،، معھد التراث العلمي )بحث ضمن أبحاث الندوة العالمیة لتاریخ العلوم عند  العرب ( دراسات البیروني في الطبیعیات : جالل شوقي . د  -١

  .  ٦٣٧ – ٦٣٦، ص ١٩٥٥، حیدر أباد الدكن بالھند ،٢القانون المسعودي في الھیئة والنجوم ،ج :البیروني  -٢

  . ٥٣٠ھـ ، ص  ١٣٥٢، طھران ، إیران ، ١سید حسین نصر، ط . د : األسئلة واألجوبة  ، تحقیق: البیروني -٣

  . صفحةنفس ال:  المصدر السابق   -٤

 . ٧٤م، ص ٢٠٠٠،) ٢٦٤(فلسفة العلم  في القرن العشرین، سلسلة عالم المعرفة ،الكویت ،العدد رقم : یمني طریف  الخولي .د  -٥

المد والجزر ھو ارتفاع وانخفاض مسطحات مائیة .  ٤٣١ص  ١٩٥٨، إدوارد سخاو، دائرة المعارف العثمانیة  بحیدر أباد الدكن الھند،: تحقیق ما للھند من مقولھ مقبولة في العقل أو مرذولھ، تحقیق: البیروني  -٦

رض ،فتأثیر جاذبیتھ تكون أكبر رغم صغر حجمھ ،فنستنتج أن جاذبیة واسعة ،على فترات زمنیة محددة، وتنشأ حركة المد والجزر بفعل جاذبیة الشمس والقمر لمیاه البحار والمحیطات ،والن القمر أقرب إلى األ

  .عامل في حدوث المد والجزر القمر ھي أھم
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ال�ــ�اد  ك�ــا فــي ق�ــ� ال����ــ� فــي( فــي جهــاز ت���ــ� وت���هــا ح�ــى ال���ــ� –ن�ــعها وهــى م���ــة اإلغــالق 

  .) ١(جة ال���� ف�لقى أن ال�عاء ال�جاجي ق� ته�� ن���ة ز�ادة ح�� ال�اء �ال����� ح�ى در ) م�ال

ون�ــ���ع أن نقــ�ر هــ�ه ال�قــة فــي ���قــه : "وفــي هــ�ا ال�ــ�د �قــ�ل ال����ــ�ق اإل��ــالي ألــ�وم�لى

ال���ونــي ومهارتــه فــي إجــ�اء ال��ــارب إذا ال ح��ــا انــه اع�ــ�ف �ــأن ال��ــ�ة بــ�� ال�ــاء ال�ــار وال�ــاء ال�ــارد 

  .)  ٢("ول� ��� م���ا ق�اس درجة ال��ارة ب�قة ح���اك٠.٠٤١٦٧٧هى

ـل إل�هـا ال���ونـي �اإلم�انـات ال��احـة فـي ع�ـ�ه لل��ـای�  وه�ه ال�رجـة ال��هلـة مـ� ال�قـة ال�ـي ت�صَّ

فـــي ال�قـــل ال�ـــ�عي لل�ـــاء ���ـــ� درجـــة ال�ـــ�ارة ، ب�قـــة تـــ�ع� إلـــى ال�قـــ�ی� واإلع�ـــاب ، خاصـــة وأن أجهـــ�ة 

  .م� ال�مان  الق�اس ل� ت�� �الغة ال�قة على ع�� ال���وني ال�� انق�ى عل�ه ح�الي ع��ة ق�ون 

ـــة تهـــ�� ب��ـــ� ال�قـــائع ال�الح�ـــة    ـــ�م ال���ع� " ال�ـــي ���ـــ� إدراكهـــا  observable factsوالعل

م� ح��  أن ه�ا ال��ع م� ال�الح�ة ی��� على وقائع   �sensiblecobersvationال�الح�ة ال���ة 

الت واألجهــ�ة العل��ــة واآل) ٣(. ��ــ�ن ال�ع��ــات األساســ�ة للعلــ�م ال���ع�ــة  empirical factsأم���ق�ــة 

ت��� ���ـ� تقـ�� هـ�ه ال�قـائع ال�الح�ـة فـي العلـ�م ال���ع�ـة ، واخ�ـ�ع ال���ونـي جهـازًا م��و��ـاً لق�ـاس 

الــ�زن ال�ــ�عي للفلــ�ات واألح�ــار ال����ــة وهــ� �عــ� أقــ�م مق�ــاس ل��افــة ال�عــادن وقــ� ن�ــح فــي ال��صــل إلــى 

  .)٤(ال�زن ال��عي ل��ان�ة ع�� م���ا 

�ع م�ـــ�ان خــــاص ل�ع�ــــ�� وزن األج�ـــام وح��هــــا أو تع�ــــ�� ال��افـــة ال��ع�ــــة لألج�ــــام أ� انـــه اخ�ــــ

  : والفل�ات ، و��ف ال���وني ه�ا ال�هاز ال���و�ي �ق�له 

فل� أزل �ع�ه اع�ل آلة �ع� آخ�� واح��س في أخ��تهـا ع�ـا �ـان �ع�ـ�ض علـى مـ� األولـى ح�ـى "   

� �ع� ع��  م���  ب�ل� ال��� م� ال��ن إلـى الفـ� ، ع�ل� آلة م��و�ة ال��ل واسعة القاع�ة ، ض�قة الف
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وثق�� في أواس� ه�ا الع�� �الق�ب م� أسـافله ثق�ـة صـغ��ة مـ�ورة ، وأل��ـ� عل�هـا �قـ�رها أن���ـة مع��سـة 

  . )١("ال�ضع م� رأسها إلى جهة األرض ت�� ه�ا ال�أس �ال�لقة ل�ضع �فة ال���ان عل�ها وق� الع�ل 

  :ل�هاز ال�� �ع� أق�م جهاز لل��افة ال��ع�ة �ق�ل ال���وني أما ع� ���قة ع�ل ه�ا ا

ون���� �األثقل م� الفل�ات ث� األخف �ع�ه فاألخف ل���ن اب��اؤنا في م�اها �األقل ث� األك�� �ع�ه فاألك�� "

  ) ٢(" . ،ألن ال��اه ت��ن ���� ال���

نـه ت�ّصـل إلـى تع�ـ�� قـ�� ال�قـل وم� إسهامات ال���ونـي الع���ـة فـي م�ـ�ان العلـ� ال���عـي أ��ـًا أ  

ال��عي ل�ع� ال�عادن واألح�ـار ال����ـة م�ـ�ع�ًال ل�عـاء م��و�ـي ال�ـ�ل ذ� م�ـ� �ـالق�ب مـ� ف�ه�ـه 

���� ی��ه ه�ا ال��� إلى أسفل و�أن ال���وني ی�ن ال�عادن ال��ل�ب ق�اس وزنها ال��عي وزنا دق�قًاج�ًا 

�� ال�ــادة ال����ــ�ة ووزن ال�ــاء الــ�� أزاحــه ع�ــ� إدخالــه فــي و�عــ�� الــ�زن�� ال�ــ�عي لل�ــادة ���ــاب ال��ــ�ة بــ

  )٣(. ال�هاز
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و���� ال��ول ال�الي ن�ائج ق�اسات ال���وني لل�قل ال��عي لـ�ع� ال�عـادن م��ـ��ة أوًال إلـى الـ�ه� 

  .ن وثان�ًا إلى ال�اء ��ا ����ل ال��ول على أح�ث ما ح�ل�ا عل�ه م� ق��  ال�قل ال��عي له�ه ال�عاد

  

  ال�عادن

  ق�ــ� ال���وني لل�قل ال��عي

الق�� ال����ة لل�زن 

ال��عي م����ة إلى 

  ال�اء

ـــــ�ه�  ـــــى ال م��ـــــ��ة إل

علـــــى أســـــاس الـــــ�ه� 

الـــ�زن ال�ـــ�عي للـــ�ه� 

 =١٠   

م��ـــــ��ة إلـــــى ال�ـــــاء 

علــــى أســــاس الــــ�زن 

  ١= لل�اء 

  ١٩.٣- ١٩.٢٥٨  ١٩  ١٠٠  ال�ه�

  ١٣.٥٥٧  ١٣.٤٩  ٧١  ال�ئ��

  ١١.٤٤٥- ١١.٣٨٩  ١١.٤٣٧  ٦٠.١٢٥  ال�صاص

  ١٠.٤٧٤- ١٠.٤٢٨  ١٠.٣٧٧  ٥٤.٦٢٥  الف�ة

  ٨.٩٢- ٨.٦٠  ٨.٨٥٩  ٤٦.٦٢٥  ال�ف�

  ٨.٧٢٦-٨.٦٦٧  ٨.٦٧٦  ٤٤.٦٦٦  )ال���(ال��اس

  ٠  ٨.٥٦٢  ٤٤.٨٧٥  ت�ت�اء ال��اس

  ٧.٧٩-٧.٦  ٧.٩٢  ٤١.٧٢  ال��ی�

  ٧.٢٩١  ٧.١٥  ٣٧.٦٣  الق��ی�

�اهـــا ل�ع�ـــ�� الـــ�زن ال�ـــ�عي لــــ�ع� و�عـــ�ض ال���ونـــي فـــي جـــ�ول آخـــ� ل��ـــائج ال��ـــارب ال�ـــي أج

األح�ار ال����ة مق�ره أوًال على أساس ال�ـاق�ت ثـ� ال�قارنـة لهـ�ه ال��ـائج مـع القـ�� ال�عاص�ةات�ـ�� درجـة 

 :ال�قة العال�ة ال�ي ت��� بها ن�ائج ال���وني وق� �ان� على ال��� ال�الي
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  نيق�� ال�قل ال��عي ل�ع� األح�ار ال����ة ح�� ق�اسات ال���و 

  أن�اع ال��� ال����

  ق�ـــــ� ال���وني لل�قل ال��عي

الق�� ال����ة 

لل�قل ال��عي 

  م����ة إلى ال�اء

م��ــــــــــ��ة �ــــــــــه 

ــــى  ــــاق�ت عل ال�

أســـــاس الـــــ�زن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ�عي  ال�

= لل�ــــــــــــــــــــاق�ت 

١٠٠  

م��ـــ��ة �ـــه إلـــى ال�ـــاء 

ـــــــ�زن  ـــــــى أســـــــاس ال عل

   ١= ال��عي لل�اء 

  ٩٧.١٢٥  ال�اق�ت األح��
٤.٠١  

٣.٧٣  
٤.٤- ٣.٩٩  

  ٢.٧٧٥-٢.٦٧٨  ٢.٨٦  ٩٠.٤٥٨  أو ال���ج� ال�م�د

  ال�اق�ت األزرق 

  )الزورد( 
  ٣ح�الي   ٢.٨  ٩٦.٥

  ٢.٦٨٤- ٢.٦٥  ٢.٧  ٦٧.٨١  الل�ل�

  ٢.٧-٢.٥  ٢.٦٧  ٦٥.٥٨  ال��جان أو العق��

  ال��جان الالمع

  )ال��ف ( 
٢.٦  ٢.٦٦  ٦٤.٧٥  

  لل�جاج ع��ما  ٢.٦  ٦٣.٥٤  زجاج س�ر�ا

  ال�ل�ر الف��� 

  أو ال��ان
٣.٤٥-٢.٥  ٢.٥٩  ٦٣.١٢٥  

ال�فاف 

  )ال��ارت�(ال��ل�ر
٢.٥٨  ٢.٥٨  ٦٢.٦  
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و��قارنة الق�� ال�ي  ت�صل إل�ها �قـ�� الـ�زن ال��ع�ـال�ي تـ� ت��یـ�ها �اإلم�انـات ال�عاصـ�ة ن�ـ� اخ�الفـا 

  : ����ا في ال��ائج وه�ا �ع�د إلى عامل�� ه�ا 

  .ت��ر ال�ق��ات ال��ی�ة وال�عاص�ة  -١

اثـــه لل�ـــاء العـــاد� ، ب���ـــا فـــي العلـــ� ال�ـــ�ی� وال�عاصـــ� اســـ���م�ا ال�ـــاء اســـ���ام ال���ون�فـــي أ�� -٢

 . )١(ال�ق�� 

أما أهـ� ان�ـازات واك��ـافات ال���ونـي العل��ـة فهـي ق�لـه �ال�اذب�ـة األرضـ�ة ف�ـان یـ�� أن لـألرض   

 Isaacخاصـ�ة جـ�ب األج�ـام ن�ـ� م���هـا ،وهـى ال�اذب�ـة ��ع�اهـا العـام ، وال�ـي أدر�هـا إسـ�اق ن�ـ�ت� 

Newton)حـــ�� رأ� ســـق�� ال�فاحـــة علـــى األرض ور�ـــ� ب��هـــا و�ـــ�� مـــا ��ـــ�ث فـــي ) م ١٧٢٧ –م١٦٤٢

ال�ــ�اء ومــ� جــ�ب األجــ�ام �ع�ــها الــ�ع� ، وصــاغ ن�ــ�ت� ذلــ� فــي صــ�رة ر�اضــ�ة، الــ�� ��ــ�د العالقــة 

عـ� مـ� ال�ق�قة ب�� األج�ام ال��او�ة فق� أدرك ال���وني ه�ا القـان�ن علـى أنـه خاصـ�ة أو صـفة ���عـة أود

ال�ــادة ل�ع�ــل دائ�ــة علــى ت���ــع شــ�اتها فــي صــع�� واحــ� ، ولــ� ��ــ� ل��ــ�ت� مــ� ف�ــل ســ�� أنــه ســاق هــ�ه 

ــه  أن �ــل ج�ــ� مــاد� ��ــ�ب أ� ج�ــ� آخــ� : " ال�ــفة ال���ع�ــة لألج�ــام فــي صــ�رة قــان�ن ر�اضــي �ق�ل

  .)٢(" ��اوره ل���ه إل�ه �ق�ة ت��اس� مع ح�ل ج�ب ض�ب �ل��ه�ا 

أوائل العل�ـاء ال��ـل��� الـ�ی� فه�ـ�ا تـأث�� ال�اذب�ـة فه�ـا عل��ـًا صـ���ًا ، ومـ� و�ع� ال���وني م� 

هـ�ا ال �قــع ألنـه البــ� ل�ـا مــ� تـ�خل فــي " أشـه� ال��ـ�ص ال�ــي تع�ضـ� لهــ�ا ال��ضـ�ع مــا قالـه ال���ونــي 

ولــ�� هــ�ا ف��ــ� بــل وردت ع�ــارات ت�ــع� ) ٣(" ال��ــاب أن األرض ت�ــ�ب �ــل مــ� عل�هــا ن�ــ� م���هــا 

فال م�الة أن ال�ـالء الـ�� فـي ��ـ� : " ال���وني ب�ج�د ق�� ال�اذب�ة ب�� األج�ام ف�ق�ل ال���وني  ��ع�فة

  .)٤(" األرض ���� ال�اس ح�ال�ها
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  :و�ق�ل في م�ضع ثال�  

م�ها ج�ب ال��اء لألرض م� �ل ال��احي �ال��اء ، وذل� ی��ل �ال��ء ، وف�هـا ال��ف�ـل ع�هـا "   

  .)١(" م� جهة األرض أف�� فأن ما یل�قه م� ال��ب 

فال�ـــ�اء ت�ـــ�ب األرض مـــ� �ـــل ال�ـــ�احي �ال�ـــ�اء ، ل�ـــ� جـــ�بها ل��لـــة األرض أقـــ�� ����ـــ� م�ـــه 

لألج�اء األخ�� ، وخاصة إذا �ان� هـ�ه األجـ�اء م�ف�ـلة عـ� األرض أو �ع�ـ�ة ع�هـا فـال ت�ـ���ع ال�ـ�اء 

ال�اذب�ــة جاذب�ــة ال�ــ�اء لــألرض جــ�بها إل�هــا مــا دامــ� خاضــعة ل�ــ�ب األرض  لهــا أ� ه�ــاك ن�عــان مــ� 

وجاذب�ة األرض ل�ا عل�ها وما ح�لها فال�يء إن�ا ی���ب إلى ال��اق ال�� �قع ف�ه ، و�ن �ان ه� ون�اقه 

م��ــ�ب�� إلــى جــ�م ال�ــ�اء ، فــإن مــا یل�ــ� �ــال��ء مــ� ال�ــ�ب مــ� جهــة األرض أف�ــ� ، و��ــ� أن ت�ــ�ق�له 

  .) ٢(إلى نف�ها م� غ�� تل� ال�هة ح�ى ���� إل�ها

ومــ� هــ�ه  ال��ــ�ص ی�أكــ� ل�ــا وقــ�ف ال���ونــي علــى ف�ــ�ة وجــ�د ال�اذب�ــة األرضــ�ة وعلــى فه�ــه 

إســ�اق "ل�أث��هــا فه�ــا صــ���ا ، �ــاد �ق�ــ�ب �ــه مــ� قــان�ن ال�اذب�ــة ��ــا ع�فهــا الع�ــ� ال�ــ�ی� علــى یــ� 

  .�اس���اء ال��اغة ال��اض�ة " ن��ت� 

واسـ��اع أن ) كال�ـاء والهـ�اء ( وسـا� ال�ـفافةوف�� ال���وني ان��ـار األشـعة ال�ـ�ئ�ة خـالل األ  

�ق��ب ج�ًا م� االك��اف للع�سات ال����ة ال�ي ص�ع� عل��ا �عـ� ذلـ� فـي إ��ال�ـا ب�الثـة قـ�ون ، وال أدل 

وح�ث ال�المى ع� الل�ام أن أ�ا ��� ال���افي �ـان ع�ـ� خالـه  ��ـ�ن�ی� : " على ذل� م� ق�ل ال���وني 

�ت أح�� ،و�ان ��عه على  أح�ف ال��ا�ة  ح�ى �ق�أه وتع�� ال�اكي مـ� ذات ل�لة ،  فأح�� ف� �اق

  .) ٣("ذل� ��ا م�ه أن ذل� في �الم  الل�ل وأن ��ئ م�ف م� غ�� ض�اء واقع عل�ه م� م�يء 

وال یــ�رد ال���ونــي تلــ� ال��ا�ــة إال ل�ع�ف�ــه األك�ــ�ة �ع�ــل الع�ســات ال���ــ�ة ، ال�ــي قامــ� ال�اق�تــة 

ا هـ�ا مــ� تف�ــ��ه ل�لـ� ال�ــاه�ة ال��ت��ــة ب��ـ��� ال�اق�تــة ن�ــف ال�ـ�و� ، والــ�� �قــ�م بـ�روها ، و���ــح ل�ــ
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و�ان ذل� : " �ع�ل�ة ت���ع األشعة ال��ئ�ة وت����ها وه� ما ���ث في حالة ال�لل�ر أ��ًا �ق�ل ال���وني 

�غلــ� مــ�  ال�ــاق�ت ���ــف �ــ�ة ��ــ��ها ن�ــ� ال��ــاب فــال���� الــ�قاق تقــ�أ ���لهــا مــ� ال�لــ�ر ألن ال�ــ�

  .)١("ورائها في ال����ر وال���ر ت��ع وعلل ذل� م��لة إلى ص�اعة ال��ا�� 

وال أدل علـــى إدراك ال���ونـــي لع�ـــل الع�ســـات ال���ـــ�ة وت���عهـــا لل�ـــ�ء ول��ـــادة معامـــل االن��ـــار 

اورات �ال���ة لل��ء ال�ار �ال�جاج وال�اء ��الف اله�اء ال�فاف م� ال��ال ال�� وجهه اب� س��ا في ال��

إذا �ان� زجاجة صاف�ة ب��اء م�ورة ومل�� م� صاف ، قام� مقـام : " ال�ي دارت ب��ه�ا �ق�ل ال���وني 

ال�للــ�ر ال�ــ�ور فــي األ�ــ�اف ، و�ذا �انــ� خال�ــة مــ� ال�ــاء ال�ــافي م�لــ�ءة مــ� الهــ�اء لــ� ت�ــ�ق لــ� ت��ــع 

وت�ـــ�ث ) ٢(" وج�ـــع ال�ـــعاع  ال�ـــعاع فلـــ� صـــار �فعـــل ذلـــ� والهـــ�اء ال �فعلـــه ولـــ� صـــار لهـــا هـــ�ا األحـــ�اق

و���� اخ��اره أن ت�عـل �ـ�ف : "  ال���وني ع� االنفالق ال�� ���ث لل�اس وان��ار ال��ء ح��  قال 

ف�ه في ش�عه ل����� األصا�ع م� إم�اكه ثـ� �قـام �ـإزاء ال�ـ�� فـإن سـ�ع� م�ـه ح�ـ� و�ه�ـة علـى م�ـال 

  .)٣("  ٠٠٠واألصف� م�ه فق�  ق�س ق�ح �أن ه� ال���ار ول�� ���ع  ذل� إال م� األب��

و�ن : " و��ـــ�ح ال���ونـــي �ـــاه�ة ال�ـــ�ت وتـــأث�� م�جاتـــه فـــي األشـــ�اء ال���فـــة وال�ف�غـــة ف�قـــ�ل 

تأث��ات األص�ات ت��ن في ال��او�� �األح�اء وال��امع ث� ال��ا�ة وال���ت ال�ق��ة وت�او�� ال��ال فإن 

  .)٤("  ٠٠إف�ا� ال��ت وجهارته ����ها و���أ ف�ها 

وق� ف�� ال���وني إلى أن س�عة ال��ء أو ال��ر على ح� تع���ه س�عة ع���ة ج�ًا إذا هي ق��� 

���عة ال��ت ورغ� س�ع�ها ال��ی�ة ال�ي دع� ال�ع� إلى الق�ل �أنها ت�ـ�� �ـال زمـان ، ی�جـع ال���ونـي 

أنــه �ــال زمــان، ومــ� قائــل أن الهــ�اء ���ــ�م ��ــ�عة ســل�ك ال�ــعاع ف�ــه ح�ــى �: "  ســ��ها فــي زمــان ف�قــ�ل 

وذلــ� ع�ــ� مــ� ��ــ�وج ���عــة ال�ــ�� عــ� ��ــائع االس�ق�ــات األر�عــة، واخ�لــف أ��ــًا فــي ح��ــة ال�ــعاع 

ف�ع� قال أنها ال ب�مان إذ لـ�� ���ـ� و�عـ� قـال أنهـا ب�مـان سـ��ع ل��ـه لـ�� شـيء أسـ�ع م�هـا فـ��� 
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ع فق�� إل�ه وع�ف �ه زمانه ال��عة �ه ��ا أن ح��ة الق�ع ال��تي في اله�اء �ان� أثقل م� ح��ة ال�عا

")١(.  

) م١٩٥٥ت" (أل�ـــ�ت ای��ـــ���"ك�ـــا قـــ�ر ال���ونـــي انعـــ�ام األث�ـــ� ووجـــ�د ال�ـــالء و�ـــ�ل� فقـــ� ســـ�� 

إذا تقـــ�ر ع�ـــ�نا أن ال خـــالء  داخـــل العـــال� وال : " ���ـــات ال�ـــ��� فـــي ذلـــ� ال��ضـــ�ع ح�ـــ� قـــال ال���ونـــي 

  .)٢(" لها ال�اء م��اع�ًا إلى آخ� الف�ل خارجه فل� صارت ال�جاجة إذا م�� وقل�� على ال�اء دخ

ف�ـ�ة األث�ـ� وت�ـ�ر ف�ـاء أشـ�ه �ـال�الء ) م١٩٥٥–م ١٨٧٩ Albert Einstein ( ون�� أْلِ�ْ�ت أیْ��ـ�ای� 

ی���ي الف�اء : " ت�لفه ال�اء وت��ح ف�ه ه� ال���ل ال�م�ي ال��اني ال�� ت��ث� ع�ه ال����ة ح�� قال 

ف���ــع ال�ــادة بــ�روها ال��ــال� ال�����ــة فــي ف�ــاء ال��ــان وال�مــان ، وت�فــ� ال��ــان والــ�م� ��ــ�� ال�ــادة ، 

ال��� م�ال نفقـًا ب��ـاو�ًا هـائًال فـي ف�ـاء ال��ـان والـ�م� ح�لهـا ، ف�قـع األرض فـي شـ�اكه وت��ـ�ك ع�ـ�ه 

  .) ٣(" دون أن ت�� س��ال إلى الف�ار 

   الفل�فة ال���ع�ة ع�� أبي ال���ان ال���وني:  نيال���� ال�ا

إذ تـأتي أه���هــا مـ� خــالل ��ــ� ,ت�ـ�ل الفل�ــفة ال���ع�ـة جــ�ًءا مهً�ـا مــ� أجــ�اء الفل�ـفة اإلن�ــان�ة 

ل�ل� فق� حاول اإلن�ان أن ��ـ� إجا�ـة دق�قـة �علـل بهـا ال���ـ� , اإلن�ان ع� األس�ار الغام�ة في ال���عة 

�لق� مـ� �ـالد ال��نـان قـ� أخـ�ت ف�ان� اإلجا�ة ال�ي ان, م� األس�لة ال�ي �ان� ت�ور في م��ل�ه ال�غ��ة 

 )٥٦.(خ��ات وأش�اال م�ع�دة م� فل�فة وعل�

وه��ا هـي , ه� األساس ل�ل فل�فة ت�لع عل�ها ,ومه�ا ��� فإن ال��� ع� تعل�ل أس�ار ال���عة 

وف�ال ع� الفل�فة ال���ع�ة ت�اول تف��� ال��اه� ال���ع�ة وأح�اثها تف�ـ��ا �ع��ـ� , س�ة ال��اة اإلن�ان�ة 

ولهـ�ا فـإن الفل�ـفة , و���ل� م� م�اد� �ف��ض أنها قادرة على تغ��� ج��ع أج�اءه, لى ال��� إلى ال��ن ع

بل هي م��د ن��ة إلـى ال�ـ�ن وم�اولـة , ال���ع�ة ل��� م�رسة فل�ف�ة قائ�ة ب�اتها أو م�ه�ا فل�ف�ا م��دا

                                                 
  .٢٥٦اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة ، مصدر سابق ،ص : البیروني  -١

  .٦٤األسئلة واألجوبة ، مصدر سابق ، ص : البیروني  -٢

   ٧٧.، ص ٢٠٠٣دمحم مرسي أحمد ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة ،:رمسیس شحاتة  مراجعة د :د : محمود أحمد الشربنیى ، ترجمة : نظریة النسبیة ، تقدیم : تین ألبرت اینش -٣

 ٤٠ص , م  ٢٠١٢مارس ,٣ع,١١مج,,جامعة الموصل العراق, لیة التربیة األساسیة مجلة  أبحاث ك, الفلسفة الطبیعیة عند الفارابي : سامي محمود إبراھیم. د –كیورك  مرزینا كرومي .م.د.أ – ٥٦
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ي ال��ــ�ة عل��ــة مــ�ة وغ�ــ� عل��ــة مــ�ة ك�ــا تــأت, وم�ال�ــة ح��ــا آخــ� , وقــ� تــأتى ال��ــ�ة ماد�ــة ح��ــا , ل�غ��ــ�ه

 )٥٧.(أخ�� 

 -عال� ما ف�ق الق�ـ�  -فه� ی�� �ال���ة لل�ع�ى األول: و�ال���ة ألرس�� ن�� أن لل���عة مع����

أ� م��ــ�ع ال��ــائ� وال���ــ�ات , وال�ــ�اد �ال�اه�ــة مــا �ــه ال�ــيء هــ� هــ� , إن �ــل ماه�ــة ت�ــ�ى ���عــة

وال���عة �اع��ارها ماه�ة هي م��أ وعلـة �ـل �ـائ� ���عـي مـ� ح�ـ�  .ال�اب�ة ال�ي ال ت�غ�� ب�غ�� ال��وف

ف��� أرس�� �أن ال���عـة  -عال� ما ت�� الق�� -أما �ال���ة لل�ع�ى ال�اني. ك�نه وف�اده وح���ه وس��نه

هـــي ال���انـــات وأج�اؤهـــا وال��اتـــات واألج�ـــام ال��ـــ��ة م�ـــل ال�ـــ�اب وال�ـــار وال�ـــاء والهـــ�اء ف�قـــال عـــ� هـــ�ه 

 . واألش�اء ال�ي ت��هها إنها ���ع�ة ت�ج� �ال���عة وت���ك �ال���عة , اء األش�

س�اء ,واضح ال�عال� في أع�ال ال���وني ) ال���عة(أما العل� ال���عي ع�� ال���وني فل� ��� مفه�م 

 بـ� أو م� ناح�ة و��ف�ه ال��ن�ة ال�ـي فه�هـا دمحم, م� ناح�ة ��نه م��لً�ا فل�فً�ا ��ا رس�ه أت�اع أرس��

وق� عـ�ها ال���ونـي م�ـ�أ لل��ـا� ��ـ�ه ذلـ� الـ�� ��ـ�� ال�غ�ـ� . أح�� ب� ی�سف ال��ارزمي واخ�ان ال�فا

ك�ــــا أنهـــا ل��ــــ� مـــادة أول�ــــة وال ح�ــــى ,وال���عـــة ل��ــــ� مـــادة م��ــــه ت��لـــ� خاصــــ�ة ال���ـــة , فـــي ال�ــــ�ن 

 )٥٨.(ه��لي

ن وجعـل ال�ل�قـة ت�ـ�� ��ق��ـها وهـي كان ال���وني مق��عا ب�ج�د ق�ان�� ثاب�ة ق� ب�ها هللا فـي ال�ـ� 

  : وه� ما ی��ح م� ق�له, م���ة في ذل� ال ت��لف 

ال " العلـة األولـي"و" العقـل"و" ال���عـة"العلل ال�ـي ل��ـ� �أج�ـام �األشـ�اء ال�ـي ��ـ��ها الفالسـفة " 

 )٥٩".(ل��امأو ت��� ال��ام على ا, بل شأنها أن ت�قل الالن�ام إلى ال��ام, ت�قل ال��ام الى الالن�ام 

                                                 
   ٤١ص : المرجع السابق  – ٥٧

 ١٠٣ص, م١٩٨٦مارس ,٤١ع,٧مج , لبنان,معھد االنماء العربي,مجلة الفكر العربي,نظریات ابى الریحان البیروني حول معني الطبیعة وطرق التحقیق في العلوم الطبیعیة : سید نصر حسین - ٥٨

 ٧٨ص , ٢٠١٠,باریس, دار ومكتبة ببلیون,سید حسین نصر . تحقیق د, االسئلة واالجوبة : البیروني  - ٥٩
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و���ح ه�ا أك�� ح�� ی�د ال���وني على ال�ی� ��لق�ن على ما ���ث في ال���عة م� شـ�وذ �ـان 

بـل , ول�� اس��ها به�ا االسـ� : "ول�� �غل� لل���عة �ق�له , ما ���ث  ل�� خ�وجا على ق�ان�� ال���عة 

  )٦٠" (���وج ال�ادة ع� اع��ال اَلق�ِر 

ف�غ��ـ� مقـ�ار , ما آم� �ه ال���وني مـ� ح���ـة عل��ـة القـ�ان��  وه� تف��� عل�ي ص��ح ی�ف� مع

وهــ� مــا ی�ضــ�ه , ول��ــه ال �غ�ــ� مــ� قــ�ان�� ال���عــة , ك��ــة ال�ــادة �غ�ــ� مــ� معادلــة ت����هــا ��قــا لــ�ل�

ال���وني في م�ضـع آخـ� حـ�� ی��ـ�ث عـ� فعـل ال���عـة وسـ���ة  ق�ان��هـا علـى األح�ـاء وعلـى مـا ت���ـه 

  )٦١.(ي االرض وال��اء م� م�اد جام�ة ف

كانــ� أراء أرســ�� مــع شــ�وحها شــائعة ع�ــ� ال���ــ� مــ� فالســفة العــ�ب وال��ــل��� وهــي مــا ��لــ� 

عل�ه اس� الفل�فة ال��ائ�ة ال�ي �ان اب� س��ا وق�له الفارابي و�ع�ه اب� رش� م� أبـ�ز م��ل�هـا، ول�ـ� بـ�ف� 

على ثقاف�ها ال�اسعة واسـ�قالل الف�ـ� العل�ـي  ال�ق� �ه�ت ت�ارات ف���ة أخ�� ت�اه� ه�ا االت�اه مع���ة

ل�یها و�ذا ما اس��ع�نا االت�اهـات ال�ی��ـة ن�ـ� أن ال���ونـي �ع��ـ� مـ� أبـ�ز م��لـي هـ�ا االت�ـاه الـ�� ���ـ� 

  .أن ن�ل� عل�ه ال��رسة ال������ة 

ال��رســة اذا اردنــا أن ن��ــ�� اخــ�الف وجه�ــي ال��ــ� بــ�� ال��رســة ال��ــائ�ة ال�ــي ی�أســها ابــ� ســ��ا و 

ف�ا عل��ا اال ت�فح تل� ال�سائل ال�ي ت�ادلهـا مـع ابـ� سـ��ا وال�ـي شـارك , ال������ة ال�ي ی��ع�ها ال���وني 

اذ تع��� تل� ال��ـاورات العل��ـة ق�ـة مـ� ق�ـ� , أح� تالم�� اب� س��ا " اب� سع�� ب� على ال�ع��مي" ف�ها 

  )٦٢.(�ي ال��� ب�� ال��رس��� ال��ائ�ة وال������ة ومف�احا ل�فه� اخ�الف وجه, ال�ار�خ الف��� اإلسالمي 

ل� ��ـ� ال�ـالف بـ�� ابـ� سـ��ا وال���ونـي إج�ـاًال إال خـالف نـا�ع مـ� ال���لـ� الفل�ـفي لل��ـ� إلـى 

العال�، وه�ا ال�الف نا�ع م� ح�اة ون��ة �ل م�ه�ا اإلج�ال�ة للعال�، فال���وني �ان ���ل إلى ال�ه� �ال�ال 

                                                 
 ٨٠ص , تحقیق ادوارد سخاو , االثار الباقیة عن القرون الخالیة : البیروني  - ٦٠
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ال��ــ�ة الفل�ــف�ة ل�ــل مــ� أفال�ــ�ن وأب�قــ�ر، أمــا ابــ� ســ��ا ف�ــان شــاب قــ�� ل��ــه رغ�ــة  وال��ــاء و�ق�ــ�ب مــ�

  )٦٣. (جام�ة لل�ل�ات مع ت���ه ال�اضح للف�� األرس�ي لل�ج�د

وه�ا ال��اج ال��ـ�فع الف�ـ�لي لـ� ��ـ� ل�ـ�الءم مـع ال�أمـل الع��ـ� للعـال� الـ�� ت��ـع �ـه عـال� ���ـ� 

راء أرس�� ال�ي ت��اها اب� س��ا ���اض�ع عل��ـة علـى درجـة ���ـ�ة مـ� ال���وني ال�� ان�ق� و���ل واضح آ

  .األه��ة في ذل� الع��

, وابـ� سـ��ا �ف�ل�ـ�ف م�ــائي, ال���ادلــة بـ�� ال���ونـي �عـال� ت����ــي"* االسـ�لة واالج��ـة " ف�سـائل

�ل ب���ة أرس�� وت��ل ال�سائل ع��ة أس�لة ت�, ت��اول �ع� ال�قا� األساس�ة ال���لة �الفل�فة ال���ع�ة

��انـــ� ث�ان�ـــة أســ�لة أخـــ�� مـــ� وضـــع , **إلــى أجـــ�ام ال�ـــ�اء  والفلــ� وال�مـــان وال���ـــة وال��ـــان وال�ــالء

و�عـ� ذلـ� قـام , ال�احـ� تلـ� اآلخـ�, وق� اجاب اب� سـ��ا عـ� هـ�ه األسـ�لة أو الق�ـا�ا , *** ال���وني نف�ه

                                                 
 .١٤٦، ص ١٩٩٤، ١شرخ في مرآة الفكر البشري، دار المعرفة، دمشق، ط  :فایز فوق العادة - ٦٣

م ض�من مجموع�ة بعن�وان  ١٩٥٣م ث�م نش�رھا األس�تاذ الترك�ي حلم�ي ض�یا أولك�ن ف�ي اس�تانبول  ١٩١٧/ ھـ  ١٣٣٠، مطبعة السعادة في مصر سنة )جامع البدائع(أول ما نشرت ھذه الرسائل في مجموعة بعنوان * 

ث�م الجھ�د الكبی�ر .م ١٩٧٢/ ھ�ـ  ١٣٥٢مھدي محق�ق ع�ام ثم قام بتحقیقھا ونشرھا مع مقدمتین، إحداھما باللغة الفارسیة، والثانیة باإلنكلیزیة العالمان اإلیرانیان المعروفان سید حسین نصر و. ٢رقم ) رسائل ابن سینا(

كھما فیھا تلمیذ ابن سینا أحمد المعصومي، وقد ص�درت ھ�ذه الرس�ائل ع�ن دار الذي بذلھ الدكتور عبد الكریم الیافي الذي قدم وحقق رسائل الشیخ الرئیس مع عالم الفلك والریاضیات والفیزیاء أبي الریحان والتي شار

 ٢٠٠٢ة الفكر بدمشق في طبعتھا األولى سن

 :المعلم األول) أرسطو(یمكن تلخیص المسائل التي طرحھا البیروني والتي تناولت فیما یخص الفیلسوف ** 

 .أوزان األجرام السماویة وطبیعة الحركة الدائریة للفلك -١

 !.ن التغیرات؟الثابت والمتحول في دراسة األفالك وھل یجب االكتفاء بما قدمھ األقدمون أم یجب اعادة المالحظة لتبیی -٢

 .الجھات الست وانعدامھا في الكرة -٣

  .مبدأ الجزء الذي ال یتجزأ -٤

  .احتمالیة وجود عوالم مختلفة تماماً عن عالمنا -٥

  .ھل حركة الفلك دائریة أو أھلیلجیة -٦

  .تأكید أرسطو أن الحركة تبدأ من الیمین حتى اذا تكلم على السماء ذكر حركتھا من الشرق -٧

  .النارشكل  - ٨

  .كیفیة وصول حرارة الشمس الى األرض -٩

  طبیعة تغیر األجسام من الشكل الصلب الى السائل فالغازي - ١٠

  :المسائل التي طرحھا البیروني على ابن سینا والتي ال عالقة ألرسطو بھا فكانت عن***  

  .تفسیر كیف أن الماء یلعب دور العدسة فیما الھواء یعجز عن ذلك -١

  .الطبیعیة للعناصر األربعة الماء والھواء والنار والترابالحركة  -٢

 .كیفیة عملیة الرؤیة تحت الماء -٣

  .لم كان ربع الكرة األرضیة من نصفھا الشمالي معموراً والباقي یكاد یكون خالیاً؟ -٤

  .نأخذ مربعاً ونقسمھ أربعة مربعات، كیف یمكن لمربعین منھا متقابلین أن یكونا متماسین؟ -٥

  .لم اذا مصصنا قارورة وقلبناھا داخل الماء صعد الماء فیھا؟ -٦

  .لم تنصدع القواریر اذا جمد الماء فیھا؟ -٧

  .لم یطفو الجلید على الماء؟ -٨
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, ا م�اق�ا ث�ان�ة أس�لة م� األس�لة الع��ة األولىال���وني م�ة أخ�� �اإلجا�ة وال�عل�� على إجا�ات اب� س��

واع���هـا , ل� �ق��ع بها ال���وني, وع��ما اجاب اب� س��ا ع� تل� األس�لة , وس�عة أس�لة م� ال��ان�ة االخ�

. وله�ا اع��ض ال���وني على تل� االج��ـة ووجـه لهـا ان�قـادات, ال���وني دل�ل على ضعف فل�فة ال��ائ��

  )٦٤.(على أس�لة ال���وني ن�ا�ة ع� اس�اذه اب� س��ا " ال�ع��مي"واخ�ً�ا اجاب 

هــاج� ال���ونــي األســ�اب ال�ــي قــ�م�ها فل�ــفة دعــاة أرســ�� ال���ع�ــة  فــي إن�ــار أن ��ــ�ن لألجــ�ام 

ال��او�ة ثقل أو خفة، في ح�� ی�� ه� ع�� ذل�، ��ا رف� ف��ة أرس�� ال�ي ت��اها الفارابي وم� �عـ�ه 

�ة ال����ی�ة أو ال�ائ��ة ال���ع�ة للفل� م��ً�ا �أن تل� ال���ة ل��ـ� �ال���ع�ـة بـل ت�ـ�ن اب� س��ا في ال�� 

وفــى ذلــ� ) ٦٥. (�الق�ــ� واإلرادة، وم��ــً�ا �ــأن ال���ــة ال���ع�ــة لألج�ــام �الــ�ات ت�ــ�ن ال���ــة ال��ــ�ق��ة

  :�ق�ل ال���وني 

�قـل لعـ�م وجـ�د ح��ـة لـه مـ�  ل� أوجـ� أرسـ�� لـ�� للفلـ� عـ�م ال�فـة وال -أسع�ك هللا  -سأل� " 

ال���� أو إل�ه ، واما ح���ه ال����ی�ة فق� ���� أال ت��ن ���ع�ة ، وذل� ����ـات ال��اكـ� ال���ع�ـة إلـى 

  ) .٦٦" ( ٠٠٠ال���ق وال���ة الع�ض�ة الالزمة لها ق��ا إلى ال�غ�ب 

افع بهــا مـا �ع�ــ�ض خـالف ال���ونــي آراء أرسـ�� فــي ال���ـة فقــال �ـأن لل��ــ� ال���ـ�ك م�افعــة یـ� 

ســ��ل ح���ــه، وقــ� أ�لــ� ابــ� ســ��ا علــى هــ�ه ال���ــة ال��ــل الق�ــ�� وهــي أن األج�ــام ذوات م�ــ�ل ثق�لــة 

�ق�لة ت��ل لألسفل وال�ف�فة إلى األعلى، و�ل�ا ازدادت م�ًال �ان ق��لها لل����ـ� أ��ـأ، لـ�ل� فـإن وخف�فة، ال

نقل ال��� الع��� ال��ی� ال�قـل لـ�� ��قـل ال��ـ� ال�ـغ�� قل�ـل ال�قـل، و�ال�ـالي ن�ـ� أن ت�ـ�ر ابـ� سـ��ا 

ع ت�ــ�ر ال�ــأث�� فــي لل��ــان قــائ� علــى أســاس ت�ــ�ر الف�ــ� األرســ�ي االســ�ات��ي لألج�ــام ح�ــ� لــ� ��ــ��

ال��ان دون مالم�ة، فقال ال���وني �أن ال��نان وصف�ا األث�� ل�� ف�ه م�ان عا�ل ع� الفعل ف�ج� م�ـه 

ت�ــاس األك�ـــ� ال����صـــة �ال��اكـــ�، أ� أن نها�ـــة ال�ـــ�ة ال�ـــي ت��ـــاج ال��اكـــ� إل�هـــا فـــي ح��اتهـــا العل�ـــا 

أو� إل�ه، أمـا رأ� اله�ـ�د مـ� ت�ـای� ال���ـة ف��ـا مالحقة نها�ة ال��اك� ال�فلى ال�ي ف�قها على خالف ما ت

                                                 
   ٤٧٠ص , مصطفي دمحم حلمي/ د. م إشراف أ١٩٨٤, اھرةجامعة الق,  كلیة دار العلوم , رسالة دكتوراه , البیروني ومناھج البحث في الدراسات الطبیعیة والریاضیة : بركات دمحم مراد سید  - ٦٤

  ٣٢٠ص , لواحق الجسم الطبیعي في فلسفة البیروني : أحمد مریحیل  –٦٥

  . ٧٣االسئلة واألجوبة ، ، مصدر سابق ،ص : البیروني - ٦٦
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ب��ها إلى م�اس� ��ل �ع�ها ب�ع� ح�ى ت�ور �ال���ة األولى مًعا، ف��� ال���وني إج�اًال ���ل للف���اء 

ال�ی�ام���ــة اله���ــة أك�ــ� مــ� الف���ــاء ال�ــاك�ة ع�ــ� ال��نــان هــ�ا علــى الــ�غ� مــ� اق��اعــه ب��ــ�رات أرســ�� 

ال�اس�ة في عل� الفل� ����ص م����ـة األرض، ف�ـع أنـه ت�ـ�ث عـ� إم�ان�ـة ح��ـة وم� �ع�ه ��ل���س 

  )٦٧.(األرض م��قً�ا إال أنه �ل م�لً�ا آلراء ��ل���س ح�ى ال�ها�ة

وه� األم� ال�� , ك�ا ان�ق� ال���وني ف��ة أرس�� في رف� ال��ء ال�� ال ی���أ في الف�� ال��ناني

" �ــأن أرســ�� اع��ـ� ال�ــادة قابلــة لل���ئـة إلــى مــا ال نها�ـة �ــالق�ة ال �الفعــلوقــ� رد ابــ� سـ��ا , ت��ـاه ابــ� سـ��ا

).٦٨(  

فال���وني أث�� وج�د ال�مان في األع�ان ��الف أرس�� واب� س��ا الل�ان جعال وج�ده في األوهام 

  : �ل وان�ق� �ل م� �ع��� وج�ده �الق�ة ف�ق, واع��� ال���وني أن ال�مان م�ج�د �الفعل ال �الق�ة, فق�

وال�اضي , ق� ات�ح ع�� الفالسفة وغ��ه� ��الن خ�وج �ال نها�ة م� الق�ة إلي الفعل ح�ى ی�ج�" 

  )٦٩" (وهي م��ای�ة في الع�ة فل��� �ال نها�ة, م� ال���ات واألدوار واألزم�ة مق�رة ق� وج�ت ونق��

ل�ل� الف��ة ورافـ�  وما واجه�ه م� اخ�الف ب�� م���, وق� اع��ف ال���وني ��ع��ة تل� ال��ألة 

فـ��� أنـه , وه� ما جعل ال���وني یـ�ف� مـا یـ���ه ابـ� سـ��ا حـ�ل هـ�ه ال��ـألة , لها ع�� ال�ار�خ الفل�في 

ألنــه ی�ــا�ع فــي ذلــ� أرســ�� ع�ــ�ما قــ�ر أن ال�ــادة قابلــة لل���ئــة الــى مــا ال نها�ــة , االحــ� �ــال�ف� وال�قــ� 

  )٧٠. (�الق�ة ال �الفعل 

الح��ال وج�د ع�ال� أخ�� م��لفة عـ� عال��ـا ) أت�اع أرس��(� ال��ائ��� ك�ا ان�ق� ال���وني رف

ال�� نع�فه، و��ل� ���ن أول م� ت��ث ع� ع�ال� م�ع�دة ض�� ال����ر الفل�في ال�أملي، فأكـ� �ـأن تلـ� 

العــ�ال� ال نع�فهــا لعــ�م اســ��اعة ح�اســ�ا ال��ــف ع�هــا �الــ�� ولــ� أع�ــى فهــ� ال ��ــ���ع أن �فهــ� مع�ــى 

ة ل� ل� ���ع م� ال�اس ذ�� ال���، واب� س��ا �ق�ل اح��ـال وجـ�د عـ�ال� أخـ�� ل��ـه یـ�افع عـ� رأ� ال�ؤ�

                                                 
  ١٩ص ,م٢٠٠٢, لبنان, بیروت , دار الفكر المعاصر , حوار البیروني وابن سینا , عبدالكریم الیافي  - ٦٧

  ٨٨ص , االسئلة واالجوبة : البیرونى– ٦٨

  ٦٢ص , االسئلة واالجوبة , البیرونى  – ٦٩

  ٣٢٢ص,لواحق الجسم الطبیعي فى فلسفة البیروني : أحمد مریحیل  –٧٠
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وهـ�ا بــ�� ) ٧١. (أرسـ�� �أنـه ال ���ــ� أن ی�جـ� عــال� آخـ� م�ـل هــ�ا العـال� لــه الع�اصـ� وال���عـة نف�ــها

  : ال���وني 

خارج ه�ا ال�� ن�� ف�ه أنه ���� أن ���ن عال� آخ� : ل� اس���ع أرس�� �ال�� ق�ل م� قال " 

، �ائ� على ���عة أخ�� ، ألنا ما ع�ف�ا ال��ائع إال �ع� وج�دنـا إ�اهـا ��ـا أن األك�ـة لـ� لـ� ��ـ�ع ال�ـاس 

و��ـ�ن �ـل واحـ� مـ� العـال��� م����ـا عـ�  ٠٠ذ�� ال��� ، ل�ا ام�� أن ی��ه� ذات نف�ه ��ف�ة ال��� 

  )٧٢( ٠"صاح�ه 

ال���وني ع�ة ت�اؤالت ��ألها الب� س��ا ن����ج م� خاللها ون�� خالل ج�له مع اب� س��ا �ع�ض 

م�� ع�� ال�ف��� االس�ق�ائي ع�� ه�ا ال�جل مقابل �ع� اإلخفاقات ال�ـي وقـع بهـا ابـ� سـ��ا الـ�� ��ـاول 

�اســـ��اتة الـــ�فاع عـــ� ال�ف�ـــ�� األرســـ�ي لل�ـــ�اه� م�افً�ـــا علـــى اإلرث القـــ��� فـــي ال��ـــ� إلـــى العـــال� دون 

ال�قائع ال������ة ق�ل ال��اض�ة ال�ي ت���ها، وعلى س��ل ال��ال ��أل ال���وني ع� ���عة م�اولة اس���ان 

اســ��االت األج�ــام، أ� ت��لهــا مــ� شــ�ل إلــى آخــ�، أهــي تــ�اخل أم ام�ــ�اج أم غ�ــ� ذلــ�؟ �ال�ــاء مــ�ًال إذا 

األرســ�ي  ت��ــ� أ��ــ�� هــ�اء أم ت�فــ�ق أج�ائــه ح�ــى تغ�ــ� عــ� إدراك ال��ــ�، و���ــ� ابــ� ســ��ا �ــال��اب

ال�عهــ�د وهــ� أن ال�غ��ــ� یــ�� ��لــع ال��ــ� صــ�رته ومال��ــ�ه صــ�رة أخــ�� وذلــ� عــ� ���ــ� ق�ــ�ل اله�ــ�لي 

  .ص�رة ثان�ة

قـام ال���ونـي ب�ضـع ث�ان�ـة , و�ع� ه�ه االس�لة ال���وني ال�ي ت��ل ب�سالة أرس�� ع� ال��اوات 

فــال��� هــ� الفــ�اغ ال��ــ�ه� الــ�� , ل��ــانوم�ــ� ال���ونــي بــ�� ال��ــ� وا,أســ�لة أخــ�� عــ� الفل�ــفة ال���ع�ــة 

وال��ــ� هــ� الفــ�اغ أو , ب���ــا ال��ــان أخــ� مــ� ال��ــ� , ��ــغله شــيء م��ــ� أو غ�ــ� م��ــ� �ــال��ه� الفــ�د 

وال�ـالء هـ� مـا بـ�� ال��ـ��� ���ـ� ال ی��اسـان وال , م�ل� ال����ك لل�ص�ل ف�ه إلـى ال�هـة ال�ـي ی��ـ�ها

م���ا في ال�هات صال�ا ألن ��غله ج�� , ال�� ب��ه�ا �ع�ا م�ه�ما ل���ن ال�ع�, ی�ج� ب��ه�ا ما ����ه�ا

  )٧٣"(ثال� ل��ه في ل��ة خال ع� �ل األج�ام ال�ي ���� أن ت�غله الحقا
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واذا �ان أرس�� ان�� وجـ�د ال�ـالء وقـ� جـاراه فـي هـ�ا ابـ� سـ��ا فإنـه ی��ـ�� ب�ضـ�ح �ـأن ال���ونـي 

و�ق�ر أن وج�ده الب� م�ه م����ا إلـي أن �ـل ج�ـ� م��ـاهي , ی��� على وج�د ال�الء داخل العال� وخارجه 

  )٧٤.(و�ل ج�� م��اهي فق�ته م��اه�ة والعال� ��ل�, و�ال�الي فه� م��اهي , والعال� ����ع�ه ج�� , 

وقــ� ت�ــأل ال���ونــي عــ� ال�ــالء أنــه إذا �ــان فعــال ال ی�جــ� خــالء ��ــا یــ�ع� ابــ� ســ��ا ومــ� ق�لــه  

فل�اذا اذا م���ا قارورة وقل��اها داخل ال�اء صع� ال�ـاء ف�هـا ؟ قـائال  ,  خارجه أرس�� ال داخل العال� وال

:  

فل�ـاذا ��ـ�ث ع�ـ�ما یـ�� ام��ـاص الهـ�اء داخـل , إذا ل� ��� ث�ة ف�اغ داخـل أو خـارج هـ�ا العـال�" 

  )٧٥." (قارورة م�ل أن ال�اء ی�تفع إلى أعلى في داخلها ؟

ألنــه ی�ضــح ,مــ� م���ــي ال�ــالء داخــل العــال� وخارجــه  و��ــ�و مــ� خــالل هــ�ا الــ�� أن ال���ونــي

فاب� سـ��ا ع�ـ� م�اولـة االجا�ـة عـ� هـ�ا ال�ـ�ال حـاول ت���ـ� م�قفـه وم�قـف , اع��اضه على القائل�� �ع�مه

أرس�� في اث�ات ع�م وج�د ال�الء مع���ا �أن س�ال القارورة ال�� ��حه ال���وني ال �ع� دل�ال على وج�د 

ث� تأخـ� فـي االن��ـاش و الـ�قل� ن���ـة , �ن �أن ق��ا م� اله�اء ت�ل �اق�ة في القارورةودل�له ��, ال�الء 

  .  وهى ال�ي ت���� في ارتقاء ال�اء داخل القارورة , لع�ل�ة ت���� ال�اء 

/ إذا �ان� األش�اء ت���� أ� ت���د �ال��ارة وت�قل� �ال��ودة فِلـ� ت��ـ�ع:" ل�� ال���وني ��أل   

  )٧٦.(ال�جاج�ة ال��ل�ءة �ال�اء ع��ما ی���� ال�اء داخلها؟  ت���� القارورة

و��ـ�ج عـ� , و�ع�ق� اب� س��ا ه�ا ان ال��� ی�جع الى ان اله�اء ع��ما ی���ـ� �أخـ� فـي االن��ـاش 

و���� اب� س��ا �أن االنق�اض ��ـ��عي خـالء .وه� ما ی�د� الى ���ها , ذل� ح�وث ف�اغ داخل القارورة 

ء م�اًال ان��ع اإلنـاء، ون�ـ� نعـ�ف ال�ـ�م �ـأن ال�ـاء إذا ج�ـ� ازداد ح��ـه وهـ�ا یـ�د� ما، ول�ا �ان ال�ال
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إلــى ت�ــ�ع اإلنــاء، وقــ� اع�ــ�ض ال���ونــي علــى هــ�ا ال�ــ�اب قــائًال أنــه إذا �ــان ســ�� ان�ــ�اع اإلنــاء هــ� 

  )٧٧. (ال�الء لل�م أن ���ن االن��اع ن�� ال�اخل ال ن�� ال�ارج ��ا ه� األم� في ال�اقع 

مـ� أهـ� االن��ـارات , ��ا تع��� ان�قادات ال���وني لفل�فة ال��رسة ال��ائ�ة في العل�م ال���ع�ة وه

ومــا ناق�ــه ال���ونــي مــ� م�ــائل , ل�ــار�خ العلــ�م عامــة وتــار�خ الف�ــ� الفل�ــفي االســالمي ال�����ــي خاصــة 

ون�ــ� ��ا�اتــه , لــي ��قــه فــي ���ــ� مــ� ���ــه العل��ــة ��ــ�ل ع�, ���ع�ــة فــي هــ�ه ال��ــاورات ��ــ�ل ن�ــ�� 

و��اول ��ف ق�ان��ها أو ��ع , ح�� ی��اول �ع� ال��اه� ال���ع�ة , العل��ة ال������ة م����ة ب�� ���ه 

ال��ـاه� فـي مع�فـة " ك�ا انه �عالج ����ا م� م�ائل العل� ال���عـي فـي ��ـ� بـ�اتها م�ـل , تف���ا عل��ا لها

و�عـ� ال���ونـي مـ�ًال حق�ق�ــًا " .ال��ـع�د� فــي اله��ـة وال��ـ�مالقـان�ن "أو " أو ال�ـ��نة فـي ال�ـ� " ال�ـ�اه� 

ألن فل�ـفة ال��نـان لـ� ت�ـ� وحـ�ها ال�ـ�رة , لل�د على م� �ع��� الفل�فة اإلسالم�ة ل��� إال فل�فة ی�نان�ة 

ال�املـة لل���ــة الف���ـة الفل�ــف�ة ولــ� ت�ـ� فل�ــفة ال��ـل��� م�ــ�د اســ���ار لهـ�ه ال���ــة وت�ـ�ار ألف�ارهــا بــل 

و�ن �ــان ال���ــ� مــ� ال�ــاح��� قــ� ذه�ــ�ا إلــى أن , ي ن�ــاج عقلــي أصــ�ل ی���ــى الــى ال���ــة ال�ــي اصــ�رتههــ

ال��ــل��� لــ� ت�ــ� لهـــ� فل�ــفة خاصــة بهــ� و�ـــالغ آخــ�ون ح�ــى ارجــع ذلـــ� إلــى ضــ�الة العقل�ــة اإلســـالم�ة 

� �اقي الفل�فات وع��ها ع� تع��� م��الت الف�� وس�� أغ�اره وال��اه�ة �ال���ة ال�ي ت���� أن ت�اف,

و�ل ذل� ال أساس له م� ال��ة ألن ما ن�اه م� أف�ار فل�ف�ة ���حها فالسـفة االسـالم مـا ه�ـإال ,األخ�� 

دل�ـل علـى ال��اقــف الفل�ـف�ة اإلسـالم�ة ال�ــي ت��ـ�ت ��لـ�ل م���ــ�ة ذات �ـا�ع ف�ـ�� لل���ــ� مـ� ال��ــ�الت 

الــ�� ادرك " دوت" ذلــ� �عــ� ال����ــ�ق�� أم�ــالو���ــ� علــى , الفل�ــف�ة ال�ــي اح�ــار ف�هــا فالســفة ال��نــان 

م� ت�اق� ف�أح�امه ال�ي ا�لقها على فالسفة االسـالم  Ernest Renan"ارن�� ر��ان "م�� ما وقع ف�ه 

وهــ� �ق�ــ� ,ی��ــ� ف�ــه أن الفالســفة ال��ــل��� قــ� عارضــ�ا أرســ�� " ارن�ــ� ر��ــان" فقــ� ع�ــ� علــى نــ� لـــ 

, ه� ��ن�ا فل�ـفة ت�ـ��ل علـى ع�اصـ� ت��لـف ع�ـا �ـان ع�ـ� ال��ـائ��أن,ال�از� وال���وني وال���� وغ��ه� 

ووصـــفه� �ـــأنه� ,�عـــ� أشـــه� مـــ� وصـــف الفالســـفة ال��ـــل��� ب��ـــ�ار فل�ـــفة ال��نـــان" ارن�ـــ� ر��ـــان"مـــع إن 

  )٧٨.(واك�ف�ا �إعادة ما وج� ع��أفال��ن�أرس��,عاج�ون ع� االن�اج الف��� الفل�في
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  ال�ات�ة ون�ائج ال���

ق� ع��� م�� الع�ق��ة , ه�ه ال�راسة ����لل�اح� أن �ع��� �أن فل�فة ال���وني ال���ع�ة وفي خات�ة   

االسالم�ة وال�ي ت���ت ع�ا ذ��ه ال���� م� ال�����ق�� م� أن الفل�فة اإلسالم�ة ما هي إال فل�فة 

ل�ة الف�� الع��ي فإن ما وج�ناه ع�� ال���وني ما ه� إال دل�ل حق�قي على اس�قال, , ی�نان�ة �أح�ف ع���ة

   :وت�صل� ال�راسة إلى ن�ائج أه�ها  .ون��غه في ش�ى ال��االت الفل�ف�ة, اإلسالمي 

ه�اك اخ�الف واضح ب�� م�هج ال���وني وفالسفة ال��نان ال����ل في أرس�� ف��ا ی�عل�  .١

  .وه�ا االخ�الف ناتج ع� م��لقات �ال ال��ه��� والغا�ة ال�ي یه�فان إل�ها, �ال���عة 

واه�� , ث�� ال���وني م�اد� ال��ج�د ال���عي م� ال�ادة وال��رة ����ئ�� �ال�ات والع�ما .٢

فاذا �ان� , بل�اح� ال��� ال�ي تع�ض على ه�ا ال��ج�د �ال���ة وال�مان وال��ان وال�الء

وه�ا االن�قال م� الق�ة الى الفعل , ال�ادة ت��ل ال�ج�د �الق�ة فإن ال��رة ت��ل ال�ج�د �الفعل 

 . ی��ق� اال م� خالل ال���ة ال�ي ب�ورها ال ت�� اال في زمان وم�انال

وذل� م� خالل , ���� ال���وني ب�� العال� ال�اد� ال���عي والعال� ال���اف��قي العقلي  .٣

وم� خالل ال�مان وال��ان وال���ة , مفه�مي ال�ادة وال��رة ����ئ�� لل��ج�د ال���عي 

 وال�الء �ل�اح� لل��� ال���عي 

اس��اع ال���وني ت�اوز ال�فاه�� االساس�ة ال��علقة �الفل�فة ال���ع�ة وال���اف��ق�ة ال�ي �ان�  .٤

وخاصة ع�� اب� س��ا ال�� سار على ال�هج , سائ�ة داخل الف�� الفل�في االسالمي 

فال���وني اس��اع �ع�ق��ة اب��ار ��ق اس��اع م� خاللها إث�ات م�ه�ه وأف�اره , االرس�ي 

. 

ق�ره ال���وني العل��ة على ت��ی� ال��هج ال��اس� ل�ل ف�ع م� ف�وع العل� ال�ي ���ها �ه�ت  .٥

وال�� ی�ف� مع ���قه ه�ا العل� ف�أی�اه �����م ال��هج االس�ق�ائي في م�ال العل�م ال���ع�ة 

 و ال������ة

اء سار ال���وني في ���ثه ال���ع�ة على ال���قة العل��ة ال��ی�ة ، ��ا أدر�ها العل� .٦

ال���ث�ن ، فق� سل� في ���ثه ���قه ال��� في ال��ائل العل��ة ی�خ� ف�ها �االس�ق�اء 



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٩٣٤

       ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

و�ع��� ف�ها على ال����ة ، و��د� الق�اس دورا في اس���ا� ال��ائج ال�ي تف�ي إل�ها ال����ة 

أو القان�ن فه�ا ال��هج ی��ء ���اه�ة األم�ر ال���ع�ة على ما هي عل�ه في ال�اقع وما یلى 

ل� ج�ع ال�قائع ال��اه�ة وت����ها وت�ت��ها الك��اف ما ق� ی��� ب��ه�ا م� عالمات ق� ذ

 .ن���ها قان�نا ���ع�ا او ن���ة عل��ة 

ل� ی�ل ال���وني ح�ى ی�م�ا ه�ا الق�ر ال�افي م� االه��ام ����ه وم�لفاته العل��ة والفل�ف�ة ،  .٧

فال ت�ال �ع� م�لفاته وم����اته  وال�ي ت��اج إلى ع��ات ال���ث وال�سائل العل��ة ،

���ا�ة ال���ز وال��اه� ال��ف�نة ، وال�ي تع�� ���ق ع� ف�� م�ق�م وساب� لع��ه ���ات 

  ال���� 

  

 ال��ادر وال��اجع

 : م�ادر ال���وني   )١(

إدوار س�او ، دار / اآلثار ال�اق�ة ع� الق�ون ال�ال�ة ت�ق��: أب� ال���ان ال���وني  -١

 .١٩٥٨ال�ل�عة، ب��وت ،

، ح��ر آ�اد ال��� �اله��، ١إف�اد ال�قال في أم� ال�الل ، � : -------------  -٢

.١٩٤٨  . 

اس���اج األوتار في ال�ائ�ة في ال�ائ�ة ���اص ال�� ال����ى : -------------  -٣

 . ١٩٦٥، القاه�ة ،١أح�� سع�� ال�م�داش، �/ ف�ها ، ت�ق�� 

ال���وني وأج��ة اب� س��ا وردود  أس�لة(م���عة األس�لة واألج��ة: ------------  -٤

س�� ح��� ن��، دار وم���ة ب��ل��ن،�ار�� ، . د/، دراسة وت�ق��)ال���وني عل�ه 

 م٢٠١٠

 ١سال� ال�� ن��� �  ٠ال��اه� في مع�فة ال��اه� ت�ق��  د: -------------  -٥

 .١٩٥٨ح��ر أ�اد ال��� �اله��  
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رآنا / � دمحم سع�� و د ال���/ ال���نة في ال��، ت�ق�� : -------------  -٦

 . ١٩٧٣، ��ات�ي، ١إح�ان إلهي، � 

، ١، � )ثالث أج�اء ( القان�ن ال��ع�د� في اله��ة وال���م: -------------  -٧

 . ١٩٥٦، وال��ل� ال�ال� ١٩٥٤ح��ر آ�اد ال��� �اله�� ال��ل� األول وال�اني 

ال��� / ق�� اس��عاب ال�ج�ه ال����ة في ص�عة اإلس��الب، ت�: -------------  -٨

، ١آ�ة هللا األس�اذ ح�� ح�� زاده ،� / دمحم أك�� ج�اد� ال����ي، راجعه وق�مه 

 .هـ١٤٢٢،م�س�ة ال��ع ال�ا�ع لألس�انة ال�ض��ة ال�ق�سة، م�ه� ، إی�ان ،

ال�فه� ألوائل ص�اعة ال�����، م���� دار ال��� ال����ة ،ب�ق� :-------------  -٩

 . ٨٤٨م�قات 

/ �ق�� مالله�� م� مق�لة مق��لة في العقل أو م�ذولة، ت�ق��ت: -------------  - ١٠

 . ١٩٥٨، ح��ر آ�اد ال��� �اله��، ١إدوار س�او، � 

ت��ی� نها�ات األماك� ل����ح م�افات ال��اك� ،ت�ق�� : -------------  - ١١

 ٢- ١ج�ء  ٨، م�لة معه� ال�����ات الع���ة ،ال��ل� ١ب�ل�اك�ف، �/ ب.د

 . ١٩٦٢،القاه�ة ،

، ١ب�ل ��اوس، �/رسالة في فه�س� ��� ال�از� ، ت�ق�� : -------- -----  - ١٢

 �١٩٣٦ار�� ، 

، ح��ر أ�اد ال��� ١ت�ه�� ال���ق� ل��ق�� مع�ى ال���، � : -------------  - ١٣

   �١٩٤٨اله��، 

راش��ات اله�� ، ح��ر آ�اد ال��� اله�� ،ال��عة األولى : -------------  - ١٤

،١٩٤٨  . 

 :ل��لفةال��ادر وال��اجع ا) ٢(

هـ ، ص ١٣٥٩م��ان ال���ة ، ��ع ح��ر أ�اد ال��� ، اله�� ، : أب� ال��� ال�ازن  - ١٥

٦٠.  
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ال��اث العل�ي لل��ارة اإلسالم�ة وم�ان�ه في تار�خ  العل� وال��ارة : أح�� ف�اد �اشا  - ١٦

 . ٣٧ – ٣٦، ص  ١٩٨٤، دار ال�عارف ، القاه�ة ، ٢، � 

رم��� :د : م���د أح�� ال�����ى ، ت�ج�ة :  ن���ة ال����ة ، تق���: أل��ت ای�����  - ١٧

، ٢٠٠٣دمحم م�سي أح�� ، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة ،:ش�اتة  م�اجعة د 

   ٧٧.ص 

ع�� ال�ل�� . د: العل� ع�� الع�ب وأث�ه في ت��ر العل� العال�ي ، ت�ج�ة: أل�وم�لى   - ١٨

  .١٩٤،ص  ١٩٦٢ة ،، دار القل�، القاه� ١دمحم ی�سف م�سي ، � .ال��ار ود

" مقال م�ضع �اب  ال�قال " ال��ء أس�ع م� ال��ت  - ال���وني: ��ام عل��   - ١٩

www.bab.com   ، ٢٠٠٧، ب��وت  

) ٢(سل�لة أعالم الع�ب , القاه�ة , دار ال�عارف , ال���وني : أح�� سع�� ال�م�داش   - ٢٠

  ب�ون تار�خ, 

 ١٩٨٨،ال��ر ل��مات ال��اعة ، القاه�ة ، ١ال���وني ف�ل��فا ، � :ب��ات دمحم م�اد  - ٢١

. 

د أح�� ف�اد / العل�م واله��سة في ال��ارة اإلسالم�ة ، ت�ج�ة : ه�ل  –ر  -دونال� - ٢٢

  .م ٢٠٠٤) ٣٠٥(�اشا ،سل�لة عال� ال�ع�فة ،ال����، الع�د رق� 

دار ال�عارف ) العل��ةأ��اثه –م�لفاته–ح�اته(أب� ال���ان ال���وني: على أح�� ش�ات  - ٢٣

 .م ١٩٦٨،القاه�ة ، 

ل��ان , ب��وت, دار الف�� ال�عاص�, ح�ار ال���وني واب� س��ا: ع�� ال���� ال�افي  - ٢٤

 .م٢٠٠٢,

، ص ١٩٩٤، ١ش�خ في م�آة الف�� ال����، دار ال�ع�فة، دم��، � :فای� ف�ق العادة - ٢٥

١٤٦. 

م، ص  ١٩٥٧ف ، القاه�ة ،، دار ال�عار ١ال�ع�د إلى ال���خ ، �: دمحم ج�ال الف��� - ٢٦

٣٤   

http://www.bab.com/
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–أدب العل�اء في نها�ة الق�ن ال�ا�ع  و��ا�ة الق�ن ال�ام� اله��� :  دمحم س���  - ٢٧

  . ٨٧،ص  ١٩٧٧،ال�ار الع���ة لل��اب ، ل���ا ، )ال���وني وع�� ال��ام (

, س�ر�ا /دم��, دار ال��� لل�قافة لل��� , �١,ح�اة ال���وني : دمحم ع��ال���� ال���  - ٢٨

 م٢٠٠٠

دار ال�ع�فة ال�امع�ة .تار�خ الف�� الفل�في في االسالم : دمحم على اب�ر�ان  - ٢٩

 ٢٠٠٠, االس���ر�ة,

 م١٩٣٧ن��ؤه ورق�ه وتق�مه ال��ی� ،��ع القاه�ة ،: عل� ال���عة : م��في ن��ف - ٣٠

 . ١٨١، دار ال�����ق ، ب��وت، ص ١٧مع�� األد�اء ،ج :  �اق�ت ال����   - ٣١

تار�خ العل�م ع�� الع�ب ، دار ال�قافة لل��� وال��ز�ع  ���ث في: ���ي ���� ال��لي - ٣٢

 ١٩٩٨.، القاه�ة 

فل�فة العل�  في الق�ن الع����، سل�لة عال� ال�ع�فة ،ال���� : ���ي ����  ال��لي  - ٣٣

 . ٧٤م، ص ٢٠٠٠،) ٢٦٤(،الع�د رق� 

  

  :رسائل جامع�ة) ٣(

, ���ع�ة وال��اض�ة ال���وني وم�اهج ال��� في ال�راسات ال: ب��ات دمحم م�اد س��  - ٣٤

م��في دمحم / د. م إش�اف أ١٩٨٤, جامعة القاه�ة,  كل�ة دار العل�م , رسالة د���راه 

  حل�ي 

أب�ال���ان ال���وني و�سهاماته العل��ة في م�ال الفل� : ع�� �امل دمحم إس�اع�ل  - ٣٥

, جامعة اإلس���ر�ة , كل�ة اآلداب , رسالة ماج���� غ�� م���رة , وال��اض�ات 

 دمحم أح�� ع��القادر / د.إش�اف أ, م١٩٩٧
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Natural Sciences by AbiRayhan Al-Biruni  
  

Abstract  
  

This research entitled“The Philosophy of Natural Sciences” by Abi Al-
Rayhan Al-Biruni, aims to identify the most important aspects of natural 
philosophy for Abi Al-Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni (362 AH / 973 
AD - 440 H / 1048 AD). The study also shows that Al-Biruni addressed the 
principles of nature (the matter and the form) And the affection of the natural 
body (time, movement, place and emptiness), and his criticism of the 
pedagogical philosophy represented by Aristotle and those who followed his 
approach from the philosophers of Islam as Ibn Sina, and the systematic way in 
which Al Biruni was dealing with the major philosophical and scientific 
problems that he presented to him whether he faced as a philosopher and which 
he faced By virtue of being a scientist. 
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