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الريحان  بأبي  ال�مكنى 
في  ولد  البيروني، 

هم.  362 عام  خوارزم 

خوارزم  عن  ارتحل  أنه  ويروى 
حادث  أثر  على  كوركنج،  إلى 
مهم لم تعرف ماهيته، ثم انتقل إلى 
بشمس  هناك  والتحق  جرجان. 
بني  سلالة  من  قابوس،  ال�عالي 
إلى  عاد  جرجان  ومن  ياد.  ز
بني  من  تقرب  حيث  كوركنج 
ونال  خوارزم،  ملوك  مأمون، 

حظوة كبيرة. لديهم 

الغازي  بيد  خوازم  وقوع  ولمكن 
إلى  البيروني  اضطر  سبكتكين 
الهند،  بلاد  باتجاه  الارتحال 
حيث مكث أربعين سنة، على ما 
بلاد  البيروني  وقد جاب  يروى. 
الهند، باحثاً منقباً، مما أتاح له أن 
في  شأنها  لها  قيمة  مؤلفات  يترك 
الهند  من  عاد  وقد  العلم.  حقول 
إلى غزنة ومنها إلى خوارزم حيث 

هم. عام 440  في حدود  توفي 

ال�ائة  يقارب  ما  البيروني  ترك 
التاريخ  حقول  شملت  مؤلف 
وسوى  والفلك  ياضيات  والر

آثاره: وأهم  ذلك، 

بالجداول  اشتغل  وقد  الجيوب. 
بالاستناد  للجيب والظل  ياضية  الر
إلى الجداول التي كان قد وضعها 
واكتشف  البوزجاني.  الوفاء  أبو 

النوعي. الوزن  لتعيين  يقة  طر

البيروني  قام  ذلك  عن  فضلاً 
على  وتطبيقية  ية  نظر بدراسات 
ضغط السوائل، وعلى توازن هذه 
السوائل. كما شرح كيفية صعود 
مياه الفوارات والينابيع من تحت 
إلى فوق، وكيفية ارتفاع السوائل 
مستوى  إلى  ال�تصلة  الأوعية  في 
اختلاف  من  الرغم  على  واحد، 
وأحجامها.  الأوعية  هذه  أشكال 

تدور  الأرض  أن  إلى  نبّه  وقد 
ية  نظر ووضع  محورها،  حول 

الأرض. محيط  لاستخراج 

القرون  عن  الباقية  الآثار  كتاب 
الخالية، كتاب تاريخ الهند، كتاب 
في  يحدث  وما  الهيئة  علم  مقاليد 
القانون  كتاب  المكرة،  بسيطة 
والنجوم،  الهيئة  في  ال�سعودي 
في  الأوتار  استخراج  كتاب 
الوجوه  استيعاب  كتاب  الدائرة، 
الإسطرلاب،  صفة  في  ال�مكنة 
بالإسطرلاب،  العمل  كتاب 
حركة  إلى  التطبيق  كتاب 
رسوم  كيفية  كتاب  الشمس، 
الهند في تعلم الحساب، كتاب في 
تحقيق منازل القمر، كتاب جلاء 
كتاب  البتاني،  زيج  في  الأذهان 
ية  كتاب رؤ الطب،  في  الصيدلية 
التقويم،  جدول  كتاب  الأهلة، 
كتاب  الهيئة،  علم  مفتاح  كتاب 
تهذيب فصول الفرغاني، مقالة في 
تصحيح الطول والعرض ل�ساكن 
كتاب  الأرض،  من  ال�عمورة 
سمت  كيفية  على  الأدلة  إيضاح 
الفجر  أمر  تصور  كتاب  القبلة، 
والشفق في جهة الشرق والغرب 
من الأفق، كتاب التفهيم لأوائل 
ال�سائل  كتاب  التنجيم،  صناعة 

لهندسية. ا

ية  الزاو تقسيم  في  البيروني  ساهم 
وكان  ية،  متساو أقسام  ثلاثة 
تناسب  قانون  معرفة  في  متعمقاً 

إنضم ألكثر 
من 220،000 
متابع للموقع
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البيروني
)362 – 440 هم / 973 - 1048م(

» البيرونــي هــو 
عقليــة  اكبــر 
ــا التاريخ.  عرفه
د. إدوارد سخاو, 
ــة برلين « جامع

 علوم العرب, وثائقيات بال حدود...
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 من صفحات العلم


