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الآللئ تأصيميا وأصشافيا وتدهيقيا عشج البيخوني من خالل كتاب الجساىخ في معخفة الجهاىخ
أ.م .د .سعج رمزان

م .د .ازىار ىادي فاضل

جامعة السػصل  /كمية التخبية لمعمػـ االندانية  /قدع التاريخ
(قجـ لمشذخ في  ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙقبل لمشذخ في ٕٓ)ٕٕٓٓ/ٕٔ/
ممخص البحث:

احتل كتاب الجساىخ في معخفة الجػاىخ مخكد الرجارة رغع عذخات الكتب التي الفت في االحجار والسعادف قبمو وبعجه ،اذ

يعتبخ كتابو االىع في عمػـ السعادف والجػاىخ والفمدات  ،وىػ مغ اوائل مغ اصل معانييا ووضع الػزف الشػعي لبعس الفمدات واالحجار
الكخيسة وذكخ اف الكثيخ مغ ىحه الجػاىخ متذابية بالمػف لكشيا ال تختمف بصبيعتيا.

خرز البيخوني في مؤلفو فربلً لكل نػع مغ السعادف والجػاىخ واالحجار الكخيسة ومغ ىحه الفرػؿ فرل الآللئ اذ بجاء ىحا

الفرل بسشاقذة ايتسػلػجية األلئ وصفتيا عشج المغػييغ ويتبعيا بػصف صفات انػاع األلئ ومػاقع تػاججىا وتحميل خػاصيا الفيديائية .

ثع يحكخ القابيا عشج الجػىخييغ وبعج ذلظ يشاقر ؾيستيا وسعخىا في الدػؽ اخحاً بشطخ االعتبار الجرجات السختمفة لمشقاء والخرائز
البرخية ليا ثع يتبعيا بصخؽ اصبلح ما فدج مغ الآللئ ثع يأتي عمى ذكخ البحخ واليع ويتبعيا بحكخ االصجاؼ ومػاضع الآللئ
والسغاصات واعساقيا ،واوقات الخػص وكيؽية الخػص ،مسا ستتصخؽ اليو الباحثة بعج تقجيع نبحة عغ البيخوني وكتابو الجساىخ في معخفة
الجػاىخ ،مغ حيث معشى اسع السؤلف ،ومتى الف ،واىع االسباب التي دفعتو لتأليفو ،واىع السرادر التي اعتسج عمييا في مرشفو،
وماىي مشيجيتو التي سار عمييا البيخوني في كتابو.
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AL-Lalaa It was rooted, varied and marketed by Al-Biruni through the book
Al-Jamahir fi Marefat of Gems
Lect. Ph. D. Azhar Hadi Fadhil
Asst. Ph. D. Saad Ramadhan
University of Mosul / College of Education for Human Science / Dept. of History
Abstract:

The Book of the jamahir in Knowing Gems occupied the center stage despite the dozens
of books that were written in stones and minerals before and after him, as his book is considered
the most important in the sciences of minerals, gems and metals, and it is one of the first among
their meanings and placed the specific weight of some metals and gemstones and mentioned that
many of these gems are similar in color. But it is not different in nature.
Al-Biruni devotes in his work a chapter to each type of minerals, gems and gemstones,
and from these chapters the separation of pearls as this chapter began with a discussion of the
atemology of pearls and their description by linguists, and follows them by describing the
characteristics of the types of pearls, their location and analysis of their physical properties.
Then he mentions its titles among the essentials, and after that he discusses its value and price in
the market, taking into consideration the different degrees of purity and optical properties of it,
then he follows it with methods of repairing what has spoiled pearls, then he comes to mention
the sea and the yam and follows it by mentioning the shells, the places of pearls and the cesspits
and their depths, the times and the way of wicker, and this is what he touched To him, after
presenting an overview of Al-Biruni and his book Al-Jamahir in Knowing the Gems, in terms of
the meaning of the author's name, when he wrote it, the most important reasons that led him to
write it, the most important sources on which he relied in his work, and what is the
methodology that Al-Biruni followed in his book.
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السقجمة

الحسج هلل رب العالسيغ ،والربلة والدبلـ عمى أشخؼ الخمق أجسعيغ ،سيجنا دمحم الشبي األمي األميغ ،وعمى آلو

وصحبو ،ومغ تبعيع بإحداف إلى يػـ الجيغ.

 ،،،،،،،،أما بعج.

فإف مسا تسيدت بو الحزارة العخبية اإلسبلمية اىتساميا بجػانب الحياة باختبلفيا ،في فيع عسيق مغ رمػزىا لصبيعة

ىحا الجيغ العطيع ،الحي أتى لسعالجة مشاحي الحياة كميا مغ دوف تفزيل لجانب عمى آخخ.

ولعل الجانب االقترادي قج ناؿ حطا مغ اىتساـ عمساء اإلسبلـ؛ لعمسيع بؿيسة الساؿ في صشاعة األمع ،ولعل ىحا

الفيع مشيع كاف التفديخ السبكخ لسقػلة "الساؿ عرب الحياة" لحا كانت مؤلفاتيع في ىحا الجانب انصبلقا مغ ؾيستو
في نيزة الذعػب والبمجاف.

وفي ممسح ميع مغ مبلمح تأكيج أىسية ومكانة الجانب االقترادي يأتي االىتساـ بأمخ تفريمي آخخ وىػ التأكيج

عمى نطخة ميسة نحػ الساؿ وىػ أف االىتساـ يشبغي أف يكػف بسا خف وزنو وعبل ثسشو ،في فيع لصبيعة األشياء ولسا

يشبغي أف يكػف عميو االىتساـ.

و نقف مغ بيغ جيػد عمساء األمة بيحا الجانب

عمى واحج مغ أىع ما ُكتب في ىحا الذأف وىػ كتاب البيخوني

"الجساىخ في معخفة الجهاىخ" ،وتأتي أىسية الكتاب مغ أىسية الكاتب ،وتتمخز أىسية الكاتب في كػنو متخررا في

مجالو؛ فيػ عالع مغ عمساء السدمسيغ مسغ وضعػا برستيع بػضػح في مجاؿ العمػـ التجخيبية ،ويأتي في مقجمتيا

عمع الكيسياء والفيدياء ،فزبل عغ أنو اشمع عمى فمدفة اليػنانييغ واليشػد ،و تشاوؿ السؤلف

في الكتاب

القزايا التي تتعمق بيحا الجانب.

عجدا مغ

امتجادا لجيػد عمساء اإلسبلـ؛ تأتي ىحه الجراسة؛ بيانا لسا غسس مغ خبايا تخاثشا العخيق ،ووقػفا عمى كل ما لو
و ً
تأثيخ في واقعشا السعاصخ باإليجاب ،لشقف عمى سخ نيزة الدابقيغ ،فشرػب أخصاء حاضخنا ،مدتذخفيغ واقعا

أفزل لسدتقبمشا.

وقبل الحجيث عن تفاصيل بحثشا نقف عمى أمهر ميسة وجب بيانيا قبل الحجيث عن التفاصيل.

أوال -أىسية السهضهع:
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تأتي أىسية السػضػع مغ أىسية محتػى ما يتشاولو ،ومجى تأثيخه في الػاقع السعاصخ ،ومغ ىشا فالسػضػع الحي معشا

يحسل أىسية كبيخة في مجالو؛ إذ يتشاوؿ بالجرس جانبا حزاريا ميسا وىػ الجانب االقترادي ،وما مغ شظ في أنو –

الجانب االقترادي – يحسل في شياتو تأثي اخ بالغا في حياة األمع والذعػب؛ إذ نيزة الجوؿ ال تكػف إال بالساؿ
والخجاؿ ،وال ؾيسة لمساؿ إف لع يكغ بأيجي رجاؿ يحدشػف تػجييو واالستفادة مشو.

وقج ضيخ جميا مغ مؤلفات البيخوني اىتسامو بالجانب السالي؛ فقج أنذج أبػ الخيحاف البيخوني في "كتاب اآلثار الباؾية

عغ القخوف الخالية" (ٔ):

قج قال فيسا مزى حكيم

ما السخء إال بأصغخيو

من لم يكن معو درىساه

لم تمتفت عخسو إلـيو

فقمت قهل امخئ لـبيب

ما السخء إال بجرىسيو

تبهل سّشهرة عمــيو
وكان من ذّلو حقيــ اخ
لحا سيطيخ جميا اىتساـ البيخوني بالجػانب السالية ،لحا كاف مؤلفو ىحا السجاىخ ،الحي سيكػف مػضػع ىحا
البحث ألىسية الكتاب وأىسية تأثيخه في الجانب االقترادي.
ثانيا -أسباب اختياره:
ً
تقف أماـ اختيار أسباب ىحا السػضػع الخغبة في دراسة الجانب االقترادي في تخاثشا العخبي واإلسبلمي؛ لتػجيو
ذلظ لئلفادة مشو في حاضخنا ومدتقبمشا.

وتتمخز أسباب اختيار السػضػع ؼيسا يأتي :

ٔ -الػقػؼ عمى شخرية البيخوني بػصفو احج أىع عمساء اإلسبلـ في مجاؿ العمػـ التجخيبية؛ لئلفادة
شخحو في السجاؿ االقترادي ،ثع محاولة االستفادة مشو في الحاضخ.

ٕ -دراسة واحج مغ أىع كتب التخاث العخبي واإلسبلمي في الجانب االقترادي ،وىػ كتاب "الجساىخ".
ٖ -الػقػؼ عمى أىسية الكتاب ومرادره؛ لبياف مجى تحقق التػاصل الحزاري بيغ عمساء السدمسيغ.
ٗ -بياف مجى ما تفتقت عشو القخيحة العخبية في الجانب االقترادي.

٘ -بياف ما تُسثمو تجارة الآللئ مغ أىسية في الشػاحي االقترادية في الساضي والحاضخ.
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 -ٙالػقػؼ عمى سبب تأليف الكتاب.

ثالثا -مشيج البحث:

يعتسج البحث في السقاـ األوؿ عمى السشيج التحميمي؛ إذ يعج األندب لصبيعة البحث ومجالو.
رابعا -خطتو:
تتمخز خصة البحث ؼيسا يأتي :

 -السقجمة.

 التسييج :نبحة عن البيخوني وكتابو الجساىخ. السبحث األول :تأصيل الآللئ ووصفيا. -السبحث الثاني :أصشاف الآللئ.

 السبحث الثالث :تدهيق الآللئ وبيعيا. -الخاتسة.

 السرادر والسخاجع. -الفيخس.

و نعخض فيسا يأتي عخضا تفريميا لسحتهى البحث.
التسييج

نبحة عن البيخوني وكتابو الجساىخ

يحدغ بشا في تسييج البحث أف ُن ِّ
عخؼ بالبيخوني ،وبكتابو "الجساىخ" تعخيفا مخترخا؛ لمػقػؼ عمى الذخرية
العمسية لمبيخوني ،وعػامل تكػيشو.

أوًال -نبحة عن البيخوني(ٕ):

ٔ -أسسو ولقبو وندبو :ىػ دمحم بغ أحسج البيخوني ،أبػ الخيحاف ،يعج واحجاً مغ كبار العمساء في القخنيغ الخابع
والخامذ اليجخييغ .وألف البيخوني ال يعخؼ ندبتو وال أباه وال ججه ،فقج ُندب إلى محل ميبلده (بيخوف) وىي مشصقة
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مغ تػابع خػارزـ(ٖ) ،وىػ مشدػب إلييا ،ؼيقاؿ :البيخوني(ٗ) .وقيل :البخاني ،ومعشاىا بالفارسية خارج السجيشة؛ ألف

مقامو بخػارزـ كاف قميبل ،وىع يدسػف الغخيب بيحا االسع فمسا شالت غخبتو عشيع صار غخيبا(٘)؛ واشتيخ
بالخػارزمي( ،)ٙندبة الى خػارزـ.

ٕ -مهلجه :ولج البيخوني في الثاني مغ شيخ ذي الحجة عاـ ،ثبلثسائة واثشيغ وستيغ مغ اليجخة (ٕٖٙىػ) ( ،)ٚفي
بيخوف.

ٖ -رحالتو العمسية :تمقى البيخوني العمػـ والسعارؼ الستجوالة في عرخه ،برػرة جيجة ،مسا ساعجه عمى اتداع دائخة
معمػماتو رحبلتو الكثيخة واشتياقو الستجفق الكتداب العمػـ الحي بجأ معو مشح حجاثة سشو ،وعخؼ البيخوني مشح بجاية

شمبو لمعمع باىتسامو بسدائل لع تكغ معيػدة أو معخوفة بيغ الستعمسيغ في زمشو؛ وليحا قيل عشو أنو مؤسذ عمع

السيكانيكا التجخيبية(.)ٛ

في العذخيغ مغ عسخه تخؾ مػششو قاصجاً سػاحل بحخ الخدر( ،)ٜفاعتشى بو في "جخجاف قابػس بغ وشسكيخ"(ٓٔ)،
وكاف محبا لمعمع؛ وقج أىجاه البيخوني أوؿ تأليف كبيخ لو ،وىػ كتابو "اآلثار الباؾية"(ٔٔ).

ٗ -طمبو لمعمم :اىتع البيخوني بجراسة الفمدفة ،وذلظ الشتيارىا في زمشو ،لتدامغ فتخة شمبو لمعمع بػجػد أحج أعبلـ
الفمدفة والصب معا ،وىػ الذيخ الخئيذ ،ابغ سيشا ،كسا كانت لو مكاتبات مع ابغ سيشا الحي كاف معاص اًخ لو .وكاف

البيخوني فاضبل في عمع الييئة ،والشجػـ ،خبي اخ بالصب(ٕٔ) .وإف دائخة معمػماتو واسعة لمغاية إذ أف تحجيج عجد العمػـ

جل اىتساماتو ونذاشاتو العمسية كانت تتسحػر في
التي لع يكغ يعخفيا أسيل مغ العمػـ التي عشى بيا .وإف ّ
الخياضيات والشجػـ والعمػـ الستعمقة بيا ولحا فقج اىتع في مجاؿ الجغخاؼيا إلى الجانب الخياضي والشجػمي ؼيو .متبحخ

وصشف فييا الكتب الجميمة(ٖٔ).
وتخرز بأنػاع الخياضيات
في فشػف الحكسة اليػنانية واليشجية
ّ
ّ

٘ -البيخوني والسحن :بعج رحبلت البيخوني في تحريل العمع عاد إلى مػششو األصمي ،كاف ذلظ في سشة ٓٓٗىػ،
وبعج عػدتو عرفت بو الفتغ والسحغ ،وذلظ عشجما جاء الدمصاف محسػد الغدنػي

(ٗٔ)

ليحتل خػارزـ في سشة  ٗٓٛىػ،
(٘ٔ)

ساؽ بعس مغ كاف فييا أسخى بسغ فييع البيخوني وىكحا يشتيي ىحا العالع إلى غدنة

عاصسة محسػد في

أفغاندتاف .لكغ البيخوني ليذ بالخجل الحي ييجأ أو تعيقو السرائب عغ ميساتو فيبجأ بالكتابة وىػ في شخيقو إلى

األسخ ،وكتب مسا كتب في ىحا الػقت كتابو السعخوؼ بػ "تحقيق ما لميشج"(.)ٔٙ
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 -ٙوفاتو :أقاـ البيخوني في اليشج بزع سشيغ ،بعج حياة حافمة بصمب العمع ،تػفي البيخوني في سشة
(ٓٗٗىػٔٓٗٚ/ـ) ،لتختع بو سيخة عالع مػسػعي تخؾ أث اخ ميسا في التخاث اإلسبلمي ،في عجد مغ العمػـ الشطخية
والعمسية؛ فقج اشتيخ البيخوني في السجونات العخبية في مجاؿ الجغخاؼيا والدياحة(.)ٔٚ
 -ٚمؤلفاتو:
ٔ-

كتاب" :اآلثار الباؾية عغ القخوف الخالية".

ٖ-

كتاب " :الجساىخ في معخفة الجػاىخ" الحي سيكػف مػضػع البحث.

ٕ-
ٗ-
٘-

كتاب" :االستيعاب في صشعة اإلسصخالب".
كتاب" :تاريخ األمع الذخؾية".

كتاب " :القانػف السدعػدي" وىحا الكتاب في الييئة والشجػـ والجغخاؼية.

-ٙ

كتاب" :تاريخ اليشج".

-ٛ

كتاب" :تحجيج نيايات األماكغ لترحيح مدافات السداكغ".

-ٚ
-ٜ

كتاب" :اإلرشاد" في أحكاـ الشجػـ.
"تحقيق ما لميشج مغ مقػلة مقبػلة في العقل أو مخذولة" .وىحا الكتاب مغ أشيخ كتب البيخوني.

ٓٔ -كتاب" :التفييع لرشاعة التشجيع" وىحا الكتاب في الفمظ ،وىػ رسالة كتبيا بالعخبية والفارسية.
ٔٔ -كتاب" :استخخاج األوتار في الجائخة"(.)ٔٛ

عخفشا بالبيخوني ،ثع ِّ
ؼ بكتابو" ،الجساىخ".
في ىحه الدصػر َّ
نعخ ُ
ثانيا -تعخيف بكتابو "الجساىخ":
ً

كتاب الجساىخ كتاب نؽيذ؛ جسع ؼيو البيخوني ما قيل في الجػاىخ واألحجار الكخيسة ،وصفاتيا وعيػبيا وأماكغ

وجػدىا ،ومشافعيا ،وكيؽية إصبلحيا ،وججاوؿ أسعارىا في البمجاف واألزماف ،وما اشتيخ مغ قصعيا الشؽيدة.

خاصا بجراسة بعس فخوع الجيػلػجيا؛ وكاف مغ صػر ذلظ اىتساميع
أ -دوافع التأليف :اىتع عمساء العخب
اىتساما ً
ً
الػاضح بجراسة السعادف واألحجار الكخيسة؛ وقج كاف لقرػر الخمفاء واألمخاء في ذلظ الػقت أثخ كبيخ في تذجيع
البحث عغ أماكغ وجػدىا ،وابتكار الصخؽ السختمفة لمتسييد بيغ جيجىا ،ورديئيا أو صحيحيا ومغذػشيا ،ومغ ىشا
نذأت الحاجة إلى تحجيج وزنيا الشػعي بجقة ،كحلظ فقج وضعػا السؤلفات العجيجة لجراسة كل مشيا وتحجيج خػاصو،
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ولعل تمظ الحاؿ الدائجة في زمغ البيخوني قج دفعتو لكتابة كتابو ىحا وقج نعتو السؤلف بالزخع؛ كسا ىػ ضاىخ في

تدسيتو" :الجساىخ في معخفة الجػاىخ"( .)ٜٔوىحا الكتاب "الجساىخ"َ ألبي الخيحاف البيخوني ،قج أَلفو مؤلفو لْمسمظ

شياب الجولة أبي اْلَف ْتح مػدود بغ َم ْد ُعػد بغ َم ْح ُسػد(ٕٓ) .ومسا يؤكج ذلظ الدعع أف السؤلف قج رفع كتابو إلى
اْل ُسعطع َ
خدانة أبي الفتح ،مػدود بغ مدعػد(ٕٔ) ،الحي كاف سمصاف غدنة واليشج مغ سشة ٖٖٗ إلى ٓٗٗىػ.
ب -معشى االسم :الجس ِ
اى ُخ ،بالزع أي :الزخع(ٕٕ) .وىحه التدسية تعج في حؿيقة األمخ نعتا لمكتاب فزبل عغ كػنيا
َُ
اسع لو ،ولعل السؤلف باختياره ليحه التدسية يزع بيانا عغ كتابو ،ومقارنتو بغيخه مغ الكتب التي تشاولت السػضػع
نفدو.

ف الكتاب :لع نيتج لتحجيج الػقت أو الفتخة التي بجأ البيخوني فييا تأليف الكتاب ،ويسكششا القػؿ أنو كتبو
ج -متى أُلِ َ
مع بجايات القخف الخامذ اليجخي ،إذ لسا جاء الدمصاف محسػد الغدنػي ليحتل خػارزـ في سشة ٗٓٛىػ ،ساؽ بعس

مغ كاف فييا أسخى بسغ فييع البيخوني ،وفي حيشيا بجأ البيخوني بالكتابة وىػ في شخيقو إلى األسخ ،فكتب مجسػعة
مغ الكتب مشيا كتابو السعخوؼ بػ "تحقيق ما لميشج"(ٖٕ) .ولعل الػقت كاف مشاسبا لمبيخوني كي يكتب كتابو ىحا

"الجساىخ" أيزا ،ولكشو مز ى زمشا في كتابة ىحا الكتاب؛ ألىسيتو ،ولجقة ما ؼيو مغ معمػمات وألف السؤلف كاف
يعتسج التجخبة في تجويغ ما يقخره مغ معمػمات في الكتاب ،وقج انتيى مغ التأليف في حجود العاـ ٖٖٗ إلى ٓٗٗىػ؛

ألف السؤلف قج رفع كتابو إلى خدانة أبي الفتح :مػدود بغ مدعػد ،الحي كاف سمصاف غدنة واليشج في تمظ الفتخة.

د -تقديم الكتاب :تسيد عمساء األمة بالسشيجية في التأليف والكتابة ،وكاف مغ عادتيع أف يقدسػا مؤلفاتيع برػرة
عمسية تجعل إفادة القارئ مغ تمظ السؤلفات سيمة ميدػرة؛ إذ قج ُق ِدست تقديسا واضحا .وعغ تقديع البيخوني لمكتاب

فقج َّ
قج َـ لمكتاب بسقجمة في حجود ثبلثيغ صفحة ،وقج اشتسمت تمظ السقجمة عمى فرػؿ ،سسى كل واحج مشيا:
(تخويحة) وقج بمغ عجدىا خسدة عذخ تخويحة(ٕٗ) .ثع أتبع ذلظ بفرل في التعخيف بالكتاب ،وقج افتتحو بحكخ

الياقػت ،ثع األلساس ،ثع الدشباذج ،ثع المؤلؤ ،ثع السخجاف ،ثع عقج فربلً في التعخيف بالبحار وأوقات الغػص وشخقو.
ثع عاد لمحجيث عغ أدبيات المؤلؤ ثع الدمخد ثع الفيخوز ثع العقيق ثع البمػر ،ثع السخجاف .ثع ذكخ بعج ذلظ عمى

التختيب :الجسدت ،والبلزورد ،والجىشج ،واليذع ،والدبج ،وحجخ الباذزىخ ،وحجخ التيذ ،والسػميا وخخز الحيات،

والختػ ،والكيخبا والس غشاشيذ ،والخساىغ والكخؾ ،والذاذنج ،وحجخ الحمق ،والحجخ الجالب لمسصخ ،والحجخ الجافع
لمبخد ،والدجاج والسيشا واألذرؾ والدئبق ،ثع الحىب والفزة ثع الشحاس والحجيج ثع األسخب وىػ (اآلنظ) ثع الخارصيشي،
َ
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ثع السعادف السعسػالت بالرشعة مغ أنػاع الشحاسػ ،ثع خاتسة في معادف األحجار في ببلد اليسغ .وإف كاف البيخوني لع
يؤلف كتابا متخررا في الكيسياء فإنو قج ضسغ كتابو الجساىخ بعزا مغ السدائل الستعمقة بعمع الكيسياء ،ففي القدع

الحي أفخده بالفمدات بعج أف شخح أنػاع األحجار الكخيسة يدتيل الفمدات بالدئبق ،ويذيخ إلى ضاىخة كيسياوية صحيحة
لرشع كبخيتيج الدئبق مغ تدخيغ الدئبق مع الكبخيت ،ؼيقػؿ بسداوجة الدئبق والكبخيت في الشار يعسل الدنجفخ "كبخيتيج

نجا "أوكديج
الدئبق"؛ ألف الكبخيت يعقجه ويػلج الحسخة ؼيو ،كسا يػلج ما في األسخب "الخصاص" السحخؽ ،ويريخه اسخ ً
الخصاص األحسخ"(ٕ٘).
ىـ -أىم السرادر التي اعتسج عمييا:
رجع البيخوني في كتابو ىحا إلى عجد كبيخ مغ الكتب السؤلفة في ىحا العمع ،إال أف السؤلف لع يرخح في السقجمة إال
عغ كتاب "الجػاىخ الثسيشة" لمكشجي

()ٕٙ

(تٕٓٙىػ) ،وكتاب نرخ بغ يعقػب الجيشػري (تٓٔٗىػ) وىحا الكتاب

األخيخ مكتػب بالمغة الفارسية( .)ٕٚوقج صخح البيخوني بدبب اقتراره عمى ىحيغ السرجريغ فقاؿ :معخفا بكتاب
يعقػب بغ إسحاؽ الكشجي ،ولع يقع إلي مغ ىحا الفغ غيخ كتاب أبي يػسف يعقػب بغ إسحاؽ الكشجي في الجػاىخ
ّ
ف
واألشباه ،قج افتخع فييا عحرتو ،وضيخ ذروتو ،كاختخاع البجائع في كل ما وصمت إليو يجه مغ سائخ الفشػ  ،فيػ إماـ

السحجثيغ ،وأسػة الباقيغ ،ثع مقالة لشرخ بغ يعقػب الجيشػري الكاتب ،عسميا بالفارسية ،لسغ لع ييتج لغيخىا ،وىػ تابع

لمكشجي في أكثخىا( . )ٕٛوقج اعتسج السؤلف عمى عجد مغ كتب المغة واألدب ،لذخح كمسة ،أو لبياف مبيع ،ومشيا كتاب

"شخح العمل" ألحسج بغ عمي ،وذلظ عشج شخح معشى كمسة المؤلؤ( .)ٕٜوكتاب السػازنة بيغ شعخ البحتخي وأبي تساـ(ٖٓ).
ولعل ما يسيد كتاب البيخوني وقػفو عمى وثيقة مغ الػثائق التي تشاولت أسعار الآللئ ،وىحه الػثيقة تجخل ضسغ

مرجر الكتاب ،وىحه الػثيقة تديج مغ أىسية الكتاب ،وتعػد ىحه الػثيقة أوائل عرخ بشي أمية ،وعشيا يقػؿ البيخوني:

وأما ؾيسة الآللئ في أياـ عبج السمظ بغ مخواف "في الثبت الحى وججتو" ،وقج عسل ؼيو عمى أف الجانق قيخاشاف

ونرف ،والجرىع احج وعذخوف قيخاشا(ٖٔ).
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و -قيسة الكتاب:

لمكتاب ؾيسة عمسية كبيخة ،ويرشفو البعس ضسغ عمع مغ العمػـ السيسة ،وىػ عمع "الجيػكيسياء"(ٕٖ) .ويعج

العمساء مغ أروع ما كتبو العخب في عمع السعادف ،واألحجار الكخيسة والفمدات(ٖٖ) .ومغ مطاىخ أىسية الكتاب أف
مؤلفو اعتسج التجخبة ،في كل ما تػصل لو مغ معمػمات عغ السعادف واألحجار الكخيسة .وقج رجع عشج كتابتو إلى

دراسة األحجار الكخيسة دراسة عمسية ونقج ما كتبو عمساء اليشج والعخب الحيغ تقجمػا زمانو ،حتى إنو فاؽ جسيع العخب

أيزا عمى رسالتي الكشجي في الجػاىخ واألشباه ،وأنػاع الحجارة ،واستفاد مغ مقاؿ الجيشػري ،وقج
في ىحا الفغ ،واعتسج ً
لجأ البيخوني في أبحاثو إلى التجخبة .ومغ أشيخ تجاربو في ىحا السيجاف ىػ حدابو لمػزف أو الثقل الشػعي ،وقج تسكغ
وفمدا ،ال تكاد تختمف ؾيستيا عغ ؾيسة الػزف الشػعي السحجد بالصخؽ
مغ إيجاد الػزف الشػعي بجقة لثسانية عذخ ًا
حجخ ً
أيزا عمى تبديط نطخية السداقط الفخاغية(ٖٗ) .وتتزح ؾيسة الكتاب في تمظ اآلراء
الحجيثة ،ىحا وقج عسل البيخوني ً
التي أوردىا البيخوني في الكتاب عغ عجد مغ السعادف وعغ خرائريا الفيديائية ،ومغ ذلظ قػلو عغ السغشاشيذ:

"أف حجخ السغشاشيذ -كاليخماف -لو خاصية الجحب ،ولكشو أكثخ مشو فائجة؛ ألنو يدتصيع أف يشتدع شفخة مغ الجخح،

معجنيا ابتمعو اإلنداف واستقخ في بصشو ،ويقػؿ "ديػسفػروديذ" العالع
خاتسا
أو شخؼ السذخط مغ أحج العخوؽ ،أو
ً
ً
اليػناني :إف أجػد أحجار السغشاشيذ ما كاف الزوردي المػف ،وعشجما يحتخؽ حجخ السغشاشيذ يتحػؿ إلى حجخ
حجيجي آخخ ،إال أنشا لع نذاىج قط ىحا الحجخ [ىكحا يقػؿ البيخوني]  ،ولع يرفو لشا أحج".

(ٖ٘)

وألىسية الكتاب فقج شبع عجة شبعات ،شبع الكتاب ألوؿ مخة في حيجر أباد ،بعشاية الديج زيغ العابجيغ السػسػي،

والحبيب عبج هللا بغ أحسج ،وذلظ عمى أصػؿ اعتشى بجسعيا وكتبيا وصححيا الجكتػر سالع الكخنكػي األلساني:

مرحح دائخة السعارؼ ،نديل لشجرة .وصجرت مؤخ اًخ شبعة فائقة لمكتاب في إيخاف ٜٜ٘ٔـ بتحقيق يػسف اليادي(.)ٖٙ

- 516 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
السبحث األول

تأصيل الآللئ ووصفيا

أوال -تأصيل الآللئ:

احجة ُلؤُلؤةٌ ٍ
ِ
ِ ِ
وسسي ألأل بو َ ِ
بياء والجسع َّالآللِئُ( .)ٖٚويقػؿ
ولسعانو و ُ ْ َ
يؤصل البيخوني لمسقرػد بالمؤلؤ لغػياّ ،
لزػئو َ
باشتقاقو مغ التؤللؤ ،أي :اإلضاءة( ،تؤلأل) البخؽ لسع( .)ٖٛيقػؿ البيخوني :تؤلأل وجيو ،أي :تفعل مغ المؤلؤ في

اإلضاءة(.)ٖٜ

ويصمق البعس عمى الجػىخ المؤلؤ ،وقيل :إف الكبيخ مغ المؤلؤ يدسى د ار والرغيخ لؤلؤا .ويتكػف المؤلؤ داخل

األصجاؼ(ٓٗ).

ويخى العمع الحجيث أف لسعاف الصيف الذسدي السشبعث مغ المؤلؤ ناتج عغ ضاىخة ضػئية أساسيا غزػف مجيخية

في سصح المؤلؤ نفدو(ٔٗ).

وبعج أف أورد البيخوني سبب تدسية المؤلؤ أخح يخبط بيغ ىحه التدسية ،وبيغ اسع الميل ،مغ ناحية الجاللة أو األثخ

"س ّسي الميل ألنو يبللى حتى يتذكظ ؼيو الشاضخ إلى الذيء
المغػي ،مبيشا الذبو بيغ االسسيغ في االشتقاؽ؛ ؼيقػؿُ :
ْ
ؼيقػؿ ىػىػ ثع يقػؿ الال فقج ألأل األشياء عميو"(ٕٗ).
ثانيا -وصف الآللئ:

يرف القمقذشجي المؤلؤ بأنو يتكػف في باشغ الرجؼ وىػ حيػاف مغ حيػاف البحخ السمح لو جمج عطسي كالحمدوف

ويغػص عميو الغػاصػف ؼيدتخخجػنو مغ قعخ البحخ

(ٖٗ)

ويرعجوف بو ؼيدتخخجػنو مشو(ٗٗ).

يرف البيخوني المؤلؤ بأنو يذبو البرل في التفافو شبقا عمى شبق(٘ٗ) ،ثع يتشاوؿ البيخوني الحجيث عغ الآللئ

مفتتحا الحجيث عشيا باآلية الكخيسة مغ سػرة الخحسغ ،وىي قػلو تعالى" :كأنيغ الياقػت والسخجاف" .ومغ ىحه اآلية

الكخيسة يخى السؤلف أف المفطتاف بيسا تخادؼ لمؤلؤ ،ؼيقػؿ" :إف اسع الذيء الػاحج يختمف في المغات السختمفة وال
يتفق في لغتيغ إال اتفاؽ في الشجرة"(.)ٗٙ
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قاؿ أبػ الحدغ المحيانى ،الجر والمؤلؤ ىػ الكبار ولع يخالف في السخجاف انو الرغار إال انو مشع االسع المؤلؤ أف

يقع عمى السخجاف ال محالة انو استشج في ىحا الخأي إلى قػؿ الشابغة الحبياني(:)ٗٚ
ومفرل من المؤلؤ وزبخجج

()ٗٛ

بالجر والياقهت ُزِّين نحخىا
ُّ
السخجاف ،نػعاف مختمفاف بالعطع والرغخ ،في
وىحا التفديخ مغ البيخوني لآلية الكخيسة ؼيو خصأ؛ حيث جعل المؤلؤ و َ
حيغ أف المؤلؤ يفخزه حيػاف بحخي  -أو نيخي أحيانا – والسخجاف يفخزه حيػاف آخخ ،وبيحا فيسا مختمفاف تساما في
()ٜٗ

الذكل والتخكيب

إال أف أىل التفديخ والستخررػف ؼيو يػازنػف بيغ الخأييغ ،ؼيجعمػف مغ المؤلؤ والسخجاف وجييغ لذيء واحج ،يقػؿ

مخة عغ المؤلؤ والسخجاف قاؿ :السخجاف :جيج المؤلؤ"(ٓ٘).
الصبخي" :سألت ّ
وخالصة القهل:

الحب ،وأما السخجاف،
فالرػاب مغ القػؿ في المؤلؤ ،أنو ىػ الحي عخفو الشاس مسا يخخج مغ أصجاؼ البحخ مغ
ّ
فإني رأيت أىل السعخفة بكبلـ العخب ال يتجافعػنو أنو جسع مخجانة ،وأنو الرغار مغ المؤلؤ(ٔ٘).
ىحا وقج زعع بعس أىل العخبية ،أف المؤلؤ والسخجاف يخخج مغ أحج البحخيغ ،ولكغ قيل :يخخج مشيسا ،كسا يقاؿ

أكمت خب اد ولبشا ،وكسا قيل:
(ٕ٘)
ِ ِ
ُم َتَقِّمًجا َسْيفا َوُرْمحا
اله َغى
َورْأي ُت َز ْو َجك في َ
وليذ ذلظ كسا ذىب إليو ،بل ذلظ كسا وصفت مغ قبل مغ أف ذلظ يخخج مغ أصجاؼ البحخ ،عغ قصخ الدساء،
فمحلظ قيل( :ي ْخخج ِم ْشيسا ُّ
الم ْؤُل ُؤ) يعشي بيسا :البحخاف(ٖ٘).
َ ُُ َُ
ويرف البيخوني المؤلؤ مغ ناحية الخشػبة واليبػسة ،واليبػسة التي يقرجىا البيخوني في وصفو المؤلؤ ال يعشى بيا

الجفاؼ(ٗ٘)؛ فإف لخشػبة المؤلؤ وجو ،وإف بعج ،وىػ أف سائخ الجػاىخ إذا وقعت عمى األرض استقخت ،والمؤلؤ يتجحخج

بأدنى ميل في وجييا ،و يفمت مغ بيغ األصابع؛ لقمة تسكشيا مشو فكاف انفبلتو عمى ىيئة عجع التفاح والكسثخى إذا
رشبا وضغصا باإلصبعيغ حتى يختسي مدافة كثيخة ،وسببو ىػ تخشيب مبلستيا وتمدجو(٘٘).
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السبحث الثاني

أصـشاف الـآللئ

والمؤلؤ جشذ يذتسل عمى نػعيو مغ الجر الكبار والسخجاف الرغار كسا قاؿ أبػ عبيجة :إف الجر كبار الحب
ُّ
السخجاف" وىسا الشػعاف السختمفاف بالكبخ
والسخجاف صغاره والمؤلؤ يجسعيسا  -وقاؿ ّ
ّللا تعالى"َ :يخخج مشيسا المؤلؤ و َ
والرغخ ،ووقع المؤلؤ عمى الكبار(.)٘ٙ

أوال -أسساء المؤلؤ:

تتشػع أسساء المؤلؤ ،كسا تتشػع أسساء األسج والديف وغيخىا مغ السدسيات العخبية التي تتشػع أسسائيا ،أو ىي في
الحؿيقة مخادفات ليا وليدت أسساء ،ومغ أسسائيا وأنػاعيا السذيػرة كسا يحكخ البيخوني" :المؤلؤة ،والجرة ،والسخجانة،
والشصفة ،والتػمة ،والتؤامية ،والمصيسية ،والرجؼية ،والدفانة ،والجسانة ،والػنية ،والييجسانة ،والخخيجة ،والحػصة،

والثعثعة ،والخرل"(.)٘ٚ

ويجلل البيخوني عمى ورود تمظ األسساء في شعخ العخب ،فيحكخ قػؿ سػيج الذاعخ:
()٘ٛ

قخت العين وطاب السزجع
امية إن باشختيا
كالتؤ ّ
ّ
إف صخفت السخأة السذبية بتمظ المؤلؤة قخت العيغ بخؤيتيا وشاب السزجع بسباشختيا(.)ٜ٘
الرجؼية ندبة إلى الرجؼ ،قاؿ الشابغة الحبياني يرف امخأة:
كسزيئة صجفية غهاصيا

بيج ومن يخىا ييل ويدجج

(ٓ)ٙ

وقج تعقب البيخوني قػؿ الشابغة بالشقج فقاؿ" :فاف الرجؼ المؤلؤ واألـ عمى ولجىا أشفق وليا أصػف ولع يعغ

الشابغة صيانة رونقيا في صجفيا بل أراد بو الشدبة إلى الرجؼ فقط  -لكغ كسا قاؿ أبػ عمى األصبيانى" :إف قػلو

صجؼية ضعيف غيخ مفيج؛ الف كل درة في الجنيا فيي صجؼية  -وال يخز الرجؼ مشيا شيء غيخ شيء"(ٔ.)ٙ

إف كاف مغ الآللئ فيميا أو رمحيا فالبحخي مشو صجفي ،وقاؿ عبج الخحسغ بغ حداف(ٕ:)ٙ
(ٖ)ٙ
يدت من جهىخ مكشهن
ىي زىخاء مثل لؤلؤ الغهاص
ِم َ

إف كاف عشى بتسيدىا مغ الرجؼ واستخخاجيا مشو ،فالرجؼ ال يدسى جػىخا؛ وإنسا ىػ وقاية لمجػاىخ .وقاؿ سميساف

بغ يديج العجوى(ٗ:)ٙ

كأنيا درة مكشهنة ليق

يكف عشيا األذى في المجة الرجف
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واف كاف عشى شخؼ السادة التي خمقت المؤلؤة مشيا فيػ وجو.

وأما التؤامية ،وىػ أ حج أنػاع المؤلؤ ،وقج تشاوليا البيخوني بالػصف ،فيػ يطغ بيحا االسع االزدواج السذتق مغ
المفطة "التػأـ" خبلؼ الفخيجة ،واليتيسية ،وىسا نػعاف مغ الآلليء ،فاف الآللئ إذا وججت ازدوجت مدمػكة في سسط،

وجعمت في اليج شصخيغ سسيت أكخاسا ،أي شخائق فقج قيل إف الكخاسة مأخػذة مشيا ،وإذا ازدوجت في القبلئج حػؿ
الػاسصة وتقابمت زاؿ عشيا اسع اليتيع في االنفخاد بحرػؿ األخػات وانصباؽ بعس عمى بعس وىػ التكارس.
(قاؿ ذو الخمة(٘:))ٙ

الشجى والذسذ ماتعة
وحف كان ّ

()ٙٙ

التهم
إذا تهّقج في أفشانو ُ

الفزة(.)ٙٚ
الج ّرة بعيشيا .فأما التّػمة فيي مثل ّ
اميةّ :
ومغ ثع فإف التؤمية مغ "تؤاـ" تشدب ّ
الج ّرة مغ ّ
الج ّرة التّؤ ّ
ومغ أنػاعو الجساف ،وقيل :إنيا المؤلؤ ،وقج قيل :أنيا مراغة مغ فزة  -وقج تكخر ذلظ في الذعخ قاؿ امخؤ

الؿيذ(:)ٙٛ

إذا ما استحست كان قطخ حسيسيا

عمى متشتييا كالجسان لجى الجالى

()ٜٙ

وأما المػف في المؤلؤ فإف السصمػب في الجر بياضو مع تػابعو والرفخة عيب ؼيو فزبل أف يكػف محسػدا وجخى أبػ
مشرػر الثعالبي عمى عادة الذعخاء في التذبيو فقاؿ في خط عمي بغ مقمة(ٓ:)ٚ

خط ابن مقمة من أرعاه مقمتو

فالجر صيفخ الستحدانو حدجا

ودت جهارحو له ح ِ
ُّهلت ُمَقال

والهرد يحسخ من ُن َّهره َخ َجال

ثانيا -ألقاب المؤلؤ وصفاتو:
ً
يختمف المؤلؤ مغ حيث الذكل والتدسية فسشو السجحخج والسدتجيخ والسدتصيل والسخخوط وغيخ ذلظ .وأجػد الآللئ

ذات شكل كخوى بخاقة متمػنة بألػاف قػس قدح وخالية مغ العيػب وعمى شيء مغ الذفاؼية ،وغالبا ما يكػف المؤلؤ

أبيس أو قميل الرفخة أو الدرقة ،وقج يكػف أصفخ أو أحسخ أو أخزخ ،وقج يكػف نرف شفاؼ أو قاتسا ،ونط اخ

لشعػمتو قج يخجش ،وتؤثخ األحساض والعخؽ عمى المؤلؤ ،وقج يتمف لصػؿ الدمغ(ٔ .)ٚىحا وقج تحجث البيخوني بعج ذلظ
عغ صفات الآللئ ،وتحجث عغ ألقابيا ،وذلظ عشج الجػىخييغ ،وذكخ مشيا:

ٔ -السجحخج:
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قاؿ البيخوني " فسغ أنػاع المؤلؤ السجحخج ويعخؼ بالعيػف وال يػحج ؼيقاؿ عيغ"(ٕ .)ٚوعغ السجحخج مغ الآلليء يقػؿ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بسا
الجاحظ" :إذا بمغت اْلحبَّة نرف م ْثَقاؿ سسيت درة ،والسجحخجة السعتجلة في التجور إذا بمغ َوز َ
نيا نرف م ْثَقاؿ ُر َ
ِ
ِ ِ
ِ
نيا وتجحخجياَ ،وإِذا بمغ
بمغت في الثّسغ ألف م ْثَقاؿ َذ َـبا ،والبيزية دوف َذلظ في الثّسغ ،وأثسانيا ْتختَفع عمى ِزَي َادة َوز َ
ِ
ِ
ف
الرفة
عذخة َ
آالؼ ِد َيشار َوأَف ِش ْئت َ
ثسشيا َ
نيا مثقاليغ َوإِف ش ْئت جعمت َ
َوز َ
مائة ألف د َيشار ،والسجحخجة عمى َى َحا اْل َػْز َو ّ
اف أرفع لثسشيا وأنفذ"(ٖ.)ٚ
ؾيسة َل َياَ ،وِىي فخيجةَ ،وكمسا َك َانت أصفى وأنقى َك َ
َال َ
ٕ -السدتطيل:
وعغ ىحا القدع يقػؿ البيخوني :و"مشيا السدتصيل الستذابو الصخفيغ باالستجارة وتذبو ببعخ الغشع ،وربسا شبو بالديتػنة

فقيل زيتػني"(ٗ.)ٚ
ٖ -السدتجيخ:

قاؿ البيخوني" :ومشيا ألغبلمي السدتجيخ القاعجة ،السدتػى اإلحاشة ،الحادة الخأس ،كأنو مخخوط ،قاعجتو بعس كخة،

والحي يذبو السقبلنذ والجنى ومشيا الفمكي"(٘.)ٚ

ٗ -السدطح:

ومشيا الفػفمى السدصح القاعجة السقبب اإلحاشة العميا كالفػفل(.)ٚٙ

٘  -المهزي(:)ٚٚ

والمػزي ىػ الذبيو بالمػزة(.)ٚٛ

 -ٙالذعيخى:

السدتجؽ الصخفيغ( ،)ٜٚوقيل :ما شابو شكمو حب الذعيخ(ٓ.)ٛ

-ٚالسزخس:

(ٔ)ٛ

غيخ السحجد وجو الذكل العػجاج بو بالشػاتي

بعزيا بالبعس اآلخخ(ٖ.)ٛ

واألغػار(ٕ ،)ٛأو ىػ ما التحع بعزو ببعس ،كأنو حبات ألرق

-ٛالقمدمى:

ندبة إلى بحخ القمدـ وأكثخه يكػف مزخسا مزصخبا(ٗ.)ٛ

 -ٜالسدنخ:
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السدنخ ،أي :السعػج الطيخ ،وىػ الحي إضساره في وسصو ،كأنو شج بدنار يحيط بو(٘.)ٛ

ٓٔ -الريشية:

وؾيستيا مشحصة عغ ؾيع غيخىا ويطغ الشاس إنيا مرشػعة(.)ٛٙ

وجيج المؤلؤ في الجسمة ىػ الذفاؼ الذجيج البياض الكبيخ الجخـ الكثيخ الػزف السدتجيخ الذكل الحي ال تزخيذ ؼيو

وال تفخشح وال اعػجاج .مغ عيػبو أف يكػف في الحبة تفخشح أو اعػجاج أو يمرق بيا قذخ أو دودة أو تكػف مجػفة

غيخ مرستو أو يكػف ثقبيا متدعا (.)ٛٚ

ويزخه جسيع األدىاف والحسػضات بأسخىا ال سيسا الميسػف ووىج الشار والعخؽ وذفخ الخائحة واالحتكاؾ باألشياء

الخذشة ويجمػه ماء حساض األتخج إال أنو إذا أثج عميو بو قذخه ونقز وزنو فإف كانت صفختو مغ أصل تكػنو في

البحخ فبل سبيل إلى جبلئيا(.)ٛٛ
السبحث الثالث

تدهيق الآللئ وبيعيا

 -تدهيق الآللئ وبيعيا في القجيم:

تشاوؿ البيخوني الحجيث عغ بيع الآللئ وتدػيقيا مبيشا أف أسعار المؤلؤ تختمف باختبلؼ الشػع والػزف( ،)ٜٛؼيقػؿ:
"الخسع في اعتبار أوزاف الآللئ ىػ بالسثاقيل ،وفي أثسانيا بالجنانيخ الشيدابػرية ،والؿياس عمى حباتيا السجحخجة

السعخوفة بالشجع والعيػف"(ٓ.)ٜ

وؾيسة الشجع إذا اتدف مثقاال ألف ديشار ،وإف ؾيسة ما يتدف نرف وثمث مثقاؿ ثساني مائة ديشار ،والثمث خسدػف،

والخبع عذخوف ،والدجس خسدة ،والثسغ ثبلثة ونرف الدجس ،ديشار واحج(ٔ.)ٜ

والغبلمي مغ الجر عمى نرف مغ ثسغ الشجع ،وؾيسة الخايجانو نرف ؾيسة السجحخج إذا كاف بػزنو(ٕ.)ٜ

وؾيسة السدنخ -أي :السعػج الطيخ -نرف عذخ ؾيسة السجحخج إذا تػازنا ،وىػ الحي إضصساره في وسصو كأنو شج

بدنار يحيط بو(ٖ .)ٜوىحا الشػع مسا يداد ؼيو االحتياط في السبايعة لئبل يكػف مصبقا مغ قذخي لؤلؤتيغ متداويتيغ

مػصػلتيغ مكتػمتي الجػؼ بجز معجػف(ٗ.)ٜ
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وؾيسة السثقاؿ مغ سائخ األشكاؿ عذخة دنانيخ  -وكاف الشجع السصمق يتخمف بعساف والبحخيغ؛ فقج قاال :إف الشجع

البحخيشي إذا تجحخج وبمغ غايتو مغ محاسغ الرفات ولتدف نرف مثقاؿ فيػ درة وؾيستيا ألف ديشار ،وليذ لسا بمغ
مثقاليغ مشيا ؾيسة بالحؿيؿية (٘.)ٜ

وأما السقعج ،وىػ الحى يتجيخ أحج شخؼيو ويحتج األخخ ،فانو يشحط في الؿيسة .واليتيسة ثبلثة مثاقيل ،وسسيت يتيسة

لحىاب صجفيا قبل ايبلد أخت ليا ،ويدسى  -أيزا  -مثميا فخيجا إذا عجمت نطيختيا ،فاضصخ إلى ترييخىا واسصة

العقج(.)ٜٙ

الؿياس بالسجحخج والتدعيخ بالبحخيغ أف ما اتدف سجس مثقاؿ فؿيستو مغ ديشاريغ إلى ثبلثة  -والثمث مثقاؿ ،مغ أثشى

عذخ إلى عذخيغ ،والشرف مغ ثبلثيغ إلى خسديغ ،والثمثيغ إلى سبعيغ ،والستدف نرف وثمث مثقاؿ إلى مائة

والسثقاؿ إلى مائتيغ ويدداد بعجه لكل دانق في الػزف مائة في الثسغ إلى أف يبمغ مثقاال ونرفا ثع يريخ يفاضل الثسغ
في دانق خسدسائة ديشار وإذا بمغ مثقاليغ بألفيغ والثبلثة ثبلثة( .)ٜٚوأما السقعج فانو يشحط في الؿيسة ،وكانت اليتيسة
ثبلثة مثاقيل ،وسسيت يتيسة لحىاب صجفيا قبل ايبلد أخت ليا ،ويدسى  -أيزا  -مثميا فخيجا إذا عجمت نطيختيا

فاضصخ إلى ترييخىا واسصة العقج ،وسسيت القبلدة  -وقاؿ غيخىسا في الؿيع واألوزاف عمى أف الؿياس بالسجحخج،

والتدعيخ بالبحخيغ ،أف ما اتدف سجس مثقاؿ فؿيستو مغ ديشاريغ إلى ثبلثة ،والثمث مثقاؿ مغ أثشى عذخ إلى عذخيغ
والشرف مغ ثبلثيغ إلى خسديغ والثمثيغ إلى سبعيغ(.)ٜٛ

وإذا كاف البيخوني قج تشاوؿ أسعار المؤلؤ بعامة ،فإنو يتصخؽ لمحجيث عغ أسعار المؤلؤ حاؿ خمػه مغ العيػب،

ؼيقػؿ :ويػجج في القمدمي آللئ كبار ،فاف سمست عغ التآكل واالنثقاب كانت ؾيسة ما يتدف ثبلثة مثاقيل ستسائة
ديشار ،فاف بمغ العذخة فاقت الؿيسة واستتساـ كل ثسغ(.)ٜٜ

"أما ما يػجج مشو ببحخ القمدـ وسائخ بحار الحجاز فخديء
بيشسا يقػؿ القمقذشجي بخداءة ىحا الشػع مغ المؤلؤ ،ؼيقػؿّ :
الج ّرة مشو في نياية الكبخ؛ ألنو ال يكػف ليا شائل ثسغ"(ٓٓٔ).
ولػ كانت ّ
ويذيخ البيخوني ،ضسغ حجيثو عغ بيع الآللئ ،إلى ؾيامو بػضع ججولة ألسعار تمظ الآللئ مبيشا وجو الخبلؼ في

تمظ الؿيع السادية ألنػاع الآللئ ،ؼيقػؿ البيخوني:

"وقج ججولت ما ذكخ عمى اضصخاب واقع في السبيغ ومغ عمى

سػى الحكاية وأما اختبلؼ األقاويل فإني فييا حاؾ ليا وجامع متبجدىا إلراحة شالبيا"(ٔٓٔ).
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ويبيغ البيخوني في حجيثو عغ اختبلؼ أوزاف الآللئ أنو يقف ليحا االختبلؼ عمى سبب ،معمبل ذلظ االختبلؼ إلى

سببيغ :السشذأ ،أـ األجػاؼ الغائبة عغ الحذ .مدتجال بقػؿ أبي دواد األيادي(ٕٓٔ):
ُخّميت عديد يهم ِظ ّل
درة غاص عمييا تاجخ
فالتاجخ ىػ اآلمخ أجخاءه بالغػص ،الؿيع باألمخ دوف الغػاص ،فاف جخايتو كل يػـ مشاشحيغ بخبع مشا تسخ سػاء
أحتذت أصجافو در ار أو خمت ولع يخخج إال لحسا وندبة الغػص إلى التأجخ كسا ندبة الدراعة إلى رب الزيعة دوف

االكار واف كاف الفعل لو(ٖٓٔ).

والعديد كبيخ القػـ فميذ يخغب في الجرر إال مثمو مغ أرباب الشعع  -فاف قيل انو أراد ممظ مرخ فانو لقب ممػكيع

كاف وجيا بعيجا وعمى بعجه ركيكا وأراد بيػـ الطل انقصاع الذسذ عشيا ووقػع الطل عمييا ألف الذسذ إذا أشخقت
عمييا نرق رونقيا في السشطخ وكانت كدخاج في ضحى وإنسا يدتبيغ حدشيا في الطل كسا تدتبيغ األشياء

بأضجادىا  -ولكل قػـ مغ الستحخفيغ في حخفيع مػاضع وأوقات لعخض سمعيع وما يفعمػنو مغ ذلظ ضخب مغ الغر

والتسػيو  -وقج قيل يػـ شل غيخ معجع وندوؿ الصل يكػف بالميل ثع يختفع بالغجاة وال يسشع الذسذ عغ اإلشخاؽ بل
يديجىا ضياء بترؽية اليػاء وتخشيبو وإذا السقرػد غيبة الذسذ فاف مصخ الدحاب الدائخ ليا إذا نفس عغ الخش لع

يستشع مانع عغ تذبييو بالصل  -وقاؿ عسخ بغ احسخ -
وما ألهاح درة ِى ِ
جال عشيا مختسا الكشهنا
بخقى
ّ
ليجمهىا وتأتمق العيهنا
وخد
يمففيا بجيباج ّ
يعشى ما الح مغ الجرة عشج كذف الغصاء عشيا فإنسا أضافيا إلى الرائغ ألنو يداوؿ الجػاىخ ويرػغ الجساف عشج مغ
يخاه مغ الفزة ،وقاؿ حداف بغ ثابت(ٗٓٔ):

فالنت أحدن إذ بخزت لشا
من درة أغمى بيا ممك

يهم الخخوج بداحة القرخ
(٘ٓٔ)

مسا تخبب حائخ البحخ
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ججوؿ بياف أثساف المؤلؤ بالقيخاط(:)ٔٓٙ
قخاريط المؤلؤ

دراىم الثسن

ٗ

ٕٓٓٓ

ٚ

ٓٓٓٙ

٘
ٜ

ٔٔ
ٖٔ

قخاريط المؤلؤ

ٖٓٓٓ

٘ٔ

ٓٓٓ٘ٔ

ٜٔ

ٕٓٓٗٚ

ٔٚ

ٓٓٓٛ

ٓٓٓٓٔ

ٕٔ

ٖٓٓٓٔ

دراىم الثسن

ٓٓٔٛٚ
ٕٖٓٓٓ

 -تدهيق الآللئ وبيعيا حجي ًثا:

لقج كانت اليشج والخميج العخبي مرجري المؤلؤ قجيسا ،وأما في الػقت الحاضخ فقج تعجدت مرادر استخخاجو

وتشػعت؛ ؼيدتخخج مغ سػاحل استخاليا وأمخيكا الػسصى ،وبعس الجدر الػاقعة ،جشػب السحيط اليادي( .)ٔٓٚكسا

تػجج مرائج المؤلؤ بسحاذاة شػاشئ اليشج ،وسيبلف ،والخميج العخبي ،والبحخ األحسخ ،والياباف ،واستخاليا ،وبعس جدر

السحيط اليادي وغيخىا(.)ٔٓٛ

وفي ىحا الرجد نذيخ ألىسية مػانئ الخميج العخبي في الشذاط التجاري؛ فقج صجرت السػانئ اإلسبلمية الػاقعة

عمى الخميج العخبي البزائع والدمع السحمية الفائزة إلى بمجاف الذخؽ األقرى ،خاصة السػاد الدراعية مثل التسػر

والفاكية كالعشب والشارنج والسػز(.)ٜٔٓ

وصجر السدمسػف السشدػجات كالدقبلشػف والعسائع والخد والبد والػشي ومبلبذ الػبخ والرػؼ والعشبخ الذحخي

والبخػر ،كسا صجروا الكشجر والقاشخ وأوراؽ التشبػؿ والبغ والػنج والربخ وحجخ الػالدة والساسكة والشبظ والجر بمؤلؤة

ومخجانة .ىحا فزبلً عغ البزائع والدمع السحمية التي يشقميا البحارة السدمسػف إلى شخؽ إفخيؿيا مغ الخميج العخبي
مثل التسػر والفػاكو والمؤلؤ واألحجار الكخيسة والسشدػجات السختمفة(ٓٔٔ).
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ومغ بيغ ىحه الآللئ فإف لؤلؤ البحخيغ يستاز عغ غيخه بالجػدة ،وىحا الشػع مغ الآللئ يدسى بمؤلؤ بػمباي ألنو

يباع في ىحه الببلد؛ ألف بػمباي كانت مخك اًد ميساً لتجارة المؤلؤ الحي يأتييا مغ مغاصات الخميج ،ألف مجيشة بػمباي

كانت عاصسة اليشج التجارية ،وكاف التجسع العخبي والخميجي فييا أكثخ؛ حيث كانت معطع البزائع اآلتية مغ الغخب

أو الذخؽ لسشصقة الخميج تسخ بسجيشة بػمباي ،بدبب مخور البػاخخ التجارية الكبيخة إلييا برػرة مشتطسة ،ثع تشقل تمظ
البزائع بػاسصة الدفغ التجارية السخررة لمخميج أو بػاسصة الدفغ الذخاعية إلى األماكغ التي أوصت عمييا(ٔٔٔ).

ويأتي في السختبة الثانية بعج لؤلؤ بػمباي المؤلؤ السدتخخج مغ سػاحل كاليفػرنيا في الػاليات الستحجة األمخيكية ،وقج

عثخ في ىحه األماكغ عمى لؤلؤة زنتيا خسدة وسبعيغ قيخاشا ،وىي أكبخ لؤلؤة وججت في ىحه السشصقة وكاف ذلظ في

عاـ ٗٔٛٛـ(ٕٔٔ).

ويقػـ اليشػد الحسخ باستخخاج المؤلؤ مغ خميج السكديظ وال زاؿ المؤلؤ يدتخخج مغ البحخ الكاريبي وأسبانيا(ٖٔٔ).

الخاتسة
يعج البيخوني واحجا مغ عمساء السدمسيغ الحيغ تسيدوا في السجاؿ العمسي ،ومسا يجعل البيخوني مسي اد عغ غيخه تمظ

السػسػعية التي اترف بيا ،والتي أسفخت عغ تسيده في العمػـ الشطخية ،كالفمدفة والتاريخ ،والتجخيبية كالصب

واليشجسة ،وإف لع يذتيخ البيخوني جغخاؼيا ،إال أنو أجاد في الجػانب الفمكية والجغخاؼيا الخياضية ،وقج أكج البيخوني

إتقانو ىحه العمػـ فتخؾ في كل مشيا أث اخ يشفع الشاس مغ بعجه ،ليكػف مغ أولئظ الثبلثة الحيغ ال يشقصع أجخىع بعج

مساتيع.

و نجج مغ بيغ عجد مغ مؤلفات البيخوني أف ىحا الكتاب  -الحي تشاولشاه بالجرس  -قج تسيد مغ بيشيا في كػنو تشاوؿ

جانبا ميسا ربسا لع يتصخؽ إليو كثيخ  ،وتأتي أىسية الكتاب مغ تشاولو مػضػعا يتعمق بالجانب االقترادي ،مسا يجؿ
عمى أف القخيحة العخبية قج تفتقت عغ عقػؿ قادرة عمى العصاء ،ذلظ العصاء الحي ال يقف عشج حج أو عرخ بل
يتشاوؿ كل زماف ومكاف إف أحدشت األمة تصبيق ما خمَّفو ليا األوائل مغ عمػـ.
تبيغ في ىحا البحث

كيف أف عمساء األمة لع يقترخوا في شمبيع العمع عمى جانب عمػـ الجيغ فحدب ،وإنسا

تذعبت مشاىميع ،وتعجدت ُسُبل شمبيع لمعمع ،و ندتصيع في
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السثارة ضج عمساء األمة؛ ليتبيغ لمقاصي والجاني كيف أف أمتشا كانت أمة معصاءة ،خجمت البذخية في

الحياة كميا  ،وما عمى السعاصخيغ إال االقتجاء والتأسي.

مشاحي

اليػامر
(ٔ)

انطخ :معجع األدباء "إرشاد األريب إلى معخفة األديب" ،شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الخومي الحسػي ،تحقيق :إحداف

عباس ،دار الغخب اإلسبلمي ،بيخوتٔٗٔٗ ،ىػٜٜٖٔ /ـ.ٗٔٙ /ٔ ،
(ٕ)

انطخ تخجستو في :الػافي بالػؼيات ،صبلح الجيغ خميل بغ أيبظ بغ عبج هللا الرفجي ،تحقيق :أحسج األرناؤوط وتخكي مرصفى ،دار

إحياء التخاث – بيخوتٕٔٗٓ ،ىػٕٓٓٓ/ـ ،ٗٚ /ٕ ،وعيػف األنباء في شبقات األشباء ،ٜٗ٘ /ٔ ،واألعبلـ ،خيخ الجيغ بغ محسػد بغ
دمحم بغ عمي بغ فارس ،الدركمي الجمذقي ،دار العمع لمسبلييغ ،ط٘ٔ ٕٕٓٓ ،ـ ،ٖٔٗ/٘ ،وتحقيق ما لميشج مغ مقػلة مقبػلة في العقل
أو مخذولة ،أبي الخيحاف دمحم بغ أحسج البيخوني الخػارزمي ،عالع الكتب ،بيخوت ،طٕٖٔٗٓ ،ىػ ،مغ مقجمة التحقيق ،بػية الػعاة في
شبقات المغػييغ والشحاة ،عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ،جبلؿ الجيغ الديػشي ،تحقيق :دمحم أبػ الفزل إبخاـيع ،السكتبة العرخية  -لبشاف /
صيجا ، ٘ٓ /ٔ ،واإلعبلـ بسغ في تاريخ اليشج مغ األعبلـ السدسى بػشدىة الخػاشخ وبيجة السدامع والشػاضخ ،عبج الحي بغ فخخ الجيغ
بغ عبج العمي الحدشي الصالبي ،دار الشذخ :دار ابغ حدـ  -بيخوت ،لبشافٕٔٗٓ ،ىػٜٜٜٔ /ـ ،ٚٓ/ٔ ،تاريخ اإلسبلـ ووؼيات السذاىيخ
واألعبلـ.ٖٔٗ /ٕٜ ،
(ٖ)

قاؿ السيّمبي" :وبيخوف مجيشة أىميا مدمسػف ،ومشيا إلى السشرػرة خسدة عذخ فخسخا" .انطخ :الكتاب العديدي أو السدالظ والسسالظ،

الحدغ بغ أحسج السيمبي العديدي ،جسعو وعمق عميو ووضع حػاشيو :تيديخ خمف ،صػ ٖٖٔ.
(ٗ)

انطخ :األعبلـ ،خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي بغ فارس ،الدركمي الجمذقي ،دار العمع لمسبلييغ ،ط٘ٔ ٕٕٓٓ ،ـ،ٖٔٗ/٘ ،

وتحقيق ما لميشج مغ مقػلة مقبػلة في العقل أو مخذولة ،أبي الخيحاف دمحم بغ أحسج البيخوني الخػارزمي ،عالع الكتب ،بيخوت ،طٕ،
ٖٓٗٔىػ ،مغ مقجمة التحقيق.
(٘)

بػية الػعاة في شبقات المغػييغ والشحاة :صػ ٓ٘.

()ٙ

انطخ :اإلعبلـ بسغ في تاريخ اليشج مغ األعبلـ.ٚٓ /ٔ ،

()ٚ

انطخ :تحقيق ما لميشج مغ مقػلة ،مغ مقجمة التحقيق.
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()ٛ

انطخ :الػؼيات واألحجاث ،ممف مخترخ لؤلحجاث والػؼيات عبخ التاريخ ،مػقع ممتقى أىل الحجيثٖٔٗٔ ،ىػ ،صػ ٖٓٔ.

()ٜ

شخؾيو بعس الجيمع وشبخستاف وجخجاف وبعس السفازة اّلتي بيغ جخجاف وخػارزـ وغخ ّبيو أراف وحجود الدخيخ وببلد الخدر
بحخ الخدرّ ،

وجشػبيو الجيل والجيمع وىحا البحخ ليذ لو اتّراؿ بذيء مغ البحار عمى وجو
الغدّية بشاحية سياكػه
الغدّية
وشساليو مفازة ّ
وبعس مفازة ّ
ّ
ّ
مج لو وال
األرض فمػ أف رجبل شاؼ بيحا البحخ لخجع إلى مكانو الحي ابتجأ مشو ال يسشعو مانع إال نيخ عحب يقع ؼيو وىػ بحخ مالح وال ّ

جدر وىػ بحخ مطمع قعخه شيغ بخبلؼ بحخ القمدـ وسائخ بحخ فارس  . ...السدالظ والسسالظ ،أبي إسحاؽ إبخاـيع بغ دمحم الفارسي

االصصخخي ،السعخوؼ بالكخخي ،دار صادر ،بيخوت ٕٗٓٓـ ،ٕٔٛ /ٔ،وصػرة األرض ،دمحم بغ حػقل البغجادي السػصمي ،أبػ
القاسع ،دار صادر ،أفدت ليجف ،بيخوتٜٖٔٛ ،ـ ،ٖٛٙ /ٕ ،وحجود العالع مغ السذخؽ إلى السغخب ،لسؤلف مجيػؿ (تػفي :بعج
ٕٖٚىػ) ،محقق ومتخجع الكتاب (عغ الفارسية) :الديج يػسف اليادي ،الجار الثقاؼية لمشذخ ،القاىخةٕٖٔٗ ،ىػ.ٕٚ /ٔ ،
(ٓٔ)

ىػ :قابػس بغ وشسكيخ بغ زياد الجيمسي ،شسذ السعالي ،صاحب جخجاف وشبخستاف ،وكاف أبػه وشسكيخ وعسو مخداويج مغ ممػؾ

الخي وأصبياف وتمظ الشػاحي؛ ألف أوؿ مغ ممظ مغ الجيمع ليمى بغ الشعساف فاستػلى عمى نيدابػر في أياـ نرخ بغ أحسج الداماني وقاـ
بعجه أسافخ بغ شيخويو وكاف مخداويج بغ زيار أحج قػاده فخخج عميو فحاربو فطفخ بو مخداويج فقتمو وممظ مكانو وعسل لشفدو سخي اخ مغ
ذىب فجمذ عميو واشتخى عبيجا كثيخة مغ األتخاؾ وجعل يقػؿ أنا سميساف وىؤالء الذياشيغ وكاف ؼيو ضمع وجبخوت فجخل عميو غمسانو
األتخاؾ فقتمػه في الحساـ وولػا عمييع أخاه وشسكيخ فاستػلى عمى جخجاف وشبخستاف ودامت الحخب بيشو وبيغ ركغ الجولة أبي عمي ابغ
بػيو نيفا وعذخيغ سشة ،وركب في آخخ أيامو فخسا لو فعارضو خشديخ فذب بو الفخس وىػ غافل فدقط عمى دماغو فيمظ  ،. ...وكتب
ابغ العسيج عغ ركغ الجولة كتابا قاؿ ؼيو الحسج هلل الحي أغشانا بالػحػش عغ الجيػش وقاـ بعجه ابشو أبػ مشرػر بيدتػف وشسكيخ مقامو
وتػفي سشة سبع وستيغ وثبلثسائة وكاف عزج الجولة بغ بػيو زوج ابشة بيدتػف فشفح معد الجولة إلى السصيع وسألو أف يشفح إليو العيج
عمى جخج اف وشبخستاف والخمع ففعل ذلظ ولؿبو ضييخ الجولة ووصمو ما نفح إليو في جسادى األولى سشة ستيغ وثبلثسائة فديغ ببلده
لمخسػؿ وندؿ عغ سخيخه عشج وصػؿ الخمع إليو ونثخ عميو الشثار العطيع ونفح لمسصيع في جػاب المقب ستيغ ألف ديشار عيشا وغيخ ذلظ
مغ الثياب والخيل) ولسا تػف ي خمف أخاه قابػس بغ وشسكيخ ونفح إليو الصائع الخمع والعيج عمى شبخستاف وجخجاف ولؿبو شسذ السعالي
وكاف قابػس فاضبل أديبا متخسبل شاع اخ ضخيفا لو رسائل بأيجي الشاس يتجاولػنيا وكاف بيشو وبيغ الراحب بغ عباد مكاتبات وتػفي سشة
ثبلث وأربعسائة وكاف ؼيو عدف وشجة فدئسو عدكخه وتغيخوا عميو وحدشػا البشو مشػجيخ حتى ؾبس عميو وقالػا لو إف لع تؿبس أنت
عميو وإال قتمشاه وإذا قتمشاه فبل نأمشظ عمى نفػسشا فشحتاج إلى أف نمحقظ بو فػثب عميو وؾبزو وسجشو في القمعة ومشعو مغ ما يتجثخ بو
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في شجة البخد فجعل يريح أعصػني ولػ جل دابة حتى ىمظ وكاف حكع عمى نفدو في الشجػـ أف مشيتو عمى يج ولجه فأبعج ابشو دا ار لسا
كاف يخاه مغ عقػقو وقخب ابشو مشػجيخ لسا رأى مغ شاعتو وكانت مشيتو عمى يج مشػجيخ ثع إف مشػجيخ قتل قتمتو وكانػا ستة تػاشؤوا
عميو فقتل خسدة وىخب الدادس إلى خخاساف فؿبزو محسػد بغ سبكتكيغ وحسمو إليو وقاؿ إنسا فعمت ىحا لئبل يتج أخ أحج عمى قتل
السمػؾ فقتل اآلخخ ثع مات مشػجيخ سشة ثبلث وعذخيغ وأربعسائة فقاـ ابشو أنػشخواف بغ مشػجيخ مقامو وتػفي أنػشخواف سشة خسذ
وثبلثيغ وأربعسائة ثع ولي ابشو حداف بغ أنػشخواف وكاف مػتو في قمعة جشاشظ وحسل تابػتو إلى جخجاف ودفغ في مذيج كاف قج بشاه
لشفدو وأنفق عميو األمػاؿ العطيسة وكاف قج بالغ في تحديشو وتحريشو .الػافي بالػؼيات ،صبلح الجيغ خميل بغ أيبظ بغ عبج هللا
الرفجي ،تحقيق :أحسج األرناؤوط وتخكي مرصفى ،دار إحياء التخاث  -بيخوتٕٓٗٔىػٕٓٓٓ /ـ.ٚٛ /ٕٗ ،
(ٔٔ)

مغ مقجمة تحقيق كتابو ،اآلثار الباؾية.

(ٕٔ)

تاريخ اإلسبلـ ووؼيات السذاىيخ واألعبلـ ،شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َق ْايساز الحىبي ،تحقيق :عسخ عبج

(ٖٔ)

يشطخ  :تاريخ مخترخ الجوؿ ،غخيغػريػس بغ تػما السمصي ،أبي الفخج السعخوؼ بابغ العبخي ،تحقيق :أنصػف صالحاني اليدػعي،

الدبلـ التجمخي ،دار الكتاب العخبي ،بيخوت ،طٕٖٔٗٔ ،ىػٜٜٖٔ /ـ.ٖٔٗ /ٕٜ ،
دار الذخؽ ،بيخوت ،طٖ ٜٜٕٔ ،ـ.ٔٛٙ /ٔ ،
(ٗٔ)

الغ ْدَنػي (ٕٔٗىػٖٓٓٔـ) محسػد بغ سبكتكيغ الغدنػي ،الدمصاف يسيغ الجولة أبػ القاسع ابغ األميخ ناصخ الجولة أبي
ُّ
الدْمصاف َ

مشرػر :فاتح اليشج ،وأحج كبار القادة .امتجت سمصشتو مغ أقاصي اليشج إلى نيدابػر .وكانت عاصستو غدنة (بيغ خخاساف واليشج) وفييا
والدتو ووفاتو .مات أبػه سبكتكيغ (صاحب غدنة ،ناصخ الجولة ،أميخ غداة اليشج ،أبػ مشرػر) سشة  ٖٛٚىػ وخمف ثبلثة أوالد ،ىع:
باَّلل العباسي خمعة
محسػد وإسساعيل ونرخ .وجخت بيشيع حخوب ،ضفخ بيا (محسػد) واستػلى عمى اإلمارة سشة  ٖٜٛوأرسل إليو القادر َّ
الدمصشة ،فقرج ببلد خخاساف فاستمب ممكيا مغ أيجي الدامانية ،وصسج لقتاؿ ممظ التخؾ بسا وراء الشيخ ،وجعل دأبو غدو اليشج مخة في
كل عاـ ،فافتتح ببل دا شاسعة ،واستسخ إلى أف أصيب بسخض عاناه مجة سشتيغ ،لع يزصجع فييسا عمى فخاش بل كاف يتكئ جالدا ،حتى
مجونة ،وىػ تخكي األصل ،مدتعخب ،كاف حازما صائب الخأي ،يجالذ العمساء ،ويشاضخىع،
مات وىػ كحلظ ،وقبخه في غدنة ،وسيختو ّ
وكاف مغ أعياف الفقياء ،فريحا بميغا ،استعاف بأىل العمع عمى تأليف كتب كثيخة في فشػف مختمفة ،ندبت إليو .األعبلـ.ٔٚٔ /ٚ ،
(٘ٔ)
ويعخبػنيا ؼيقػلػف جدنة ،ويقاؿ
َغ ْدَن ُة :بفتح أولو ،وسكػف ثانيو ثع نػف ،ىكحا يتمفظ بيا العامة ،والرحيح عشج العمساء غدنيغ ّ
لسجسػع ببلدىا زابمدتاف ،وغدنة قربتيا ،وغدف في وجػىو الدتة ميسل في كبلـ العخب ،وىي مجيشة عطيسة ووالية واسعة في شخؼ
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ججا بمغشي أف بالقخب مشيا عؿبة بيشيسا مديخة
الحج بيغ خخاساف واليشج في شخيق ؼيو خيخات واسعة إال أف البخد فييا شجيج ّ
خخاساف ،وىي ّ

يعج وال
الحخ ،ومغ ىحا الجانب بخد كالدميخيخ ،وقج ندب إلى ىحه السجيشة مغ ال ّ
يػـ واحج إذا قصعيا القاشع وقع في أرض دفيئة شجيجة ّ

يحرى مغ العمساء ،وما زالت آىمة بأىل الجيغ ولدوـ شخيق أىل الذخيعة والدمف الرالح ،وىي كانت مشدؿ بشي محسػد بغ سبكتكيغ

إلى أف انقخضػا .معجع البمجاف ،شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الخومي الحسػي ،دار صادر ،بيخوت ،طٕٜٜٔ٘ ،ـ/ٗ ،
ٕٔٓ.
()ٔٙ

يشطخ  :مقجمة تحقيق كتابو" ،تحقيق ما لميشج مغ مقػلة مقبػلة في العقل أو مخذولة ،ألبي الخيحاف دمحم بغ أحسج البيخوني

الخػارزمي ،عالع الكتب ،بيخوت ،طٕ ٖٔٗٓ ،ىػ.
()ٔٚ

انطخ :مقجمة تحقيق كتابو" ،تحقيق ما لميشج مغ مقػلة مقبػلة في العقل أو مخذولة.

()ٔٛ

يشطخ  :في تخجستو :األعبلـ ،الدركمي.ٖٔٗ /٘ ،

()ٜٔ

يشطخ  :عمع الجيػلػجيا عشج العخب ،صػ ٔ.ٜ

(ٕٓ)

يشطخ  :عيػف األنباء في شبقات األشباء ،أحسج بغ القاسع بغ خميفة بغ يػنذ الخدرجي مػفق الجيغ ،أبػ العباس ابغ أبي أصيبعة،

تحقيق :الجكتػر ندار رضا ،دار مكتبة الحياة – بيخوت.ٜٗ٘ /ٔ ،
(ٕٔ)

الغ ْدنػي (ٔٗٗىػٜٔٓٗ/ـ) مػدود بغ مدعػد بغ محسػد بغ ِ
سبكتكيغ ،أبػ الفتح الغدنػي :مغ ممػؾ آؿ سبكتكيغ بغدنة ،مػلجه
َم ْػُدود َ َ

ووفاتو فييا .كاف في عيج أبيو قج ولي ؾيادة جير زحف بو إلى بمخ لقتاؿ آؿ سمجػؽ ،وجعل معو مغ يجبخ أمػره سشة ٕٖٗ ىػ وفي
غيابو قتل أبػه ،فع اد إلى غدنة وقتل عسو دمحما ،وابغ عسو أحسج ،الشتخاكيسا في قتل أبيو ،وتػلى الدمصشة في الدشة نفديا (ٕٖٗ) وسار
سيخة ججه (محسػد) فافتتح كثيخ مغ حرػف اليشج ،واستسخ إلى أف تػفي .األعبلـ.ٖٔٛ /ٚ ،
(ٕٕ)
الخزؽ الحديشي ،أبػ الؽيس ،السمّقب بسختزىَّ ،
الدبيجي ،تحقيق:
محسج بغ عبج ّا
محسج بغ ّ
يشطخ :تاج العخوس مغ جػاىخ القامػسّ ،
مجسػعة مغ السحققيغ ،دار اليجاية.ٗٚٗ/ٔٓ ،
(ٖٕ)

يشطخ :مقجمة تحقيق كتابو" ،تحقيق ما لميشج مغ مقػلة مقبػلة في العقل أو مخذولة ،ألبي الخيحاف دمحم بغ أحسج البيخوني الخػارزمي،

عالع الكتب ،بيخوت ،طٕ ٖٔٗٓ ،ىػ.
(ٕٗ)

عشيا وعغ محتػاىا ،انطخ :مع البيخوني في كتابو الجساىخ ،فاضل الصائي ،مجمة السجسع العمسي العخاقي ،السجمج ٕٜٗٔٚٗ ،ـ،

صػ ٔ٘.
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(ٕ٘)

عمع الكيسياء والريجلة عشج العخب "مصبػع ضسغ مػسػعة الحزارة العخبية اإلسبلمية" ،فاضل أحسج الصائي ،السؤسدة العخبية

لمجراسات والشذخٜٔٛٚ ،ـ ،صػ ٖٗ.
()ٕٙ

عمع الكيسياء والريجلة عشج العخب ،صػ .ٕٛ

()ٕٚ

مقجمة تحقيق ،كتاب "تحيق ما لميشج"

()ٕٛ

يشطخ  :الجساىخ في معخفة الجػاىخ ،صػ ٖٔ.ٖٕ -

()ٕٜ

الرجر نفدو ،صػ .ٗٚ

(ٖٓ)

السرجر نفدو ،صػ ٕ٘.

(ٖٔ)

السرجر نفدو ،صػ ٘٘.

(ٕٖ)

يشطخ  :معجع افتخاءات الغخب عمى اإلسبلـ ،أنػر محسػد زناتي  -جامعة عيغ شسذ ،في ىحه الجراسة سػؼ نقػـ بعخض شبيات

عمساء ومفكخي الغخب وافتخاءاتيع عمى اإلسبلـ في محاولة الشيل مشو  ،ومحاولة الخد عمييا بعمسية ومػضػعية ،صػ .ٛٛ
(ٖٖ)

انطخ :عمع الجيػلػجيا عشج العخب «مصبػع ضسغ مػسػعة الحزارة العخبية اإلسبلمية» ،عمي الدكخي ،السؤسدة العخبية لمجراسات

والشذخ ،صػ .ٔٚ
(ٖٗ)

السخجع نفدو ،صػ .ٔٚ

(ٖ٘)

عمع الفيدياء عشج العخب «مصبػع ضسغ مػسػعة الحزارة العخبية اإلسبلمية» ،أحسج سعيج الجمخداش ،السؤسدة العخبية لمجراسات

والشذخٜٔٛٚ ،ـ ،صػ .ٖٔٙ
()ٖٙ

يشطخ  :مجمة السجسع العمسي العخاقي ،السجمج ٕٜٗٔٚٗ ،ـ" ،مع البيخوني في كتابو الجساىخ" ،بحث لمجكتػر فاضل الصائي ،صػ

ٔ٘.
()ٖٚ
الخزاؽ الحديشي  ،أبػ الؽيس  ،السمّقب بسختزى َّ ،
الدبيجي ،دار
محسج بغ عبج ّ
محسج بغ ّ
انطخ :تاج العخوس مغ جػاىخ القامػسّ ،
اليجاية ،مادة( :ألأل).
()ٖٛ

يشطخ  :مختار الرحاح ،زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الحشفي الخازي ،تحقيق :يػسف الذيخ دمحم ،السكتبة

العرخية  -الجار الشسػذجية ،بيخوت – صيجا ،طٕ٘ٔٗٓ ،ىػ ٜٜٜٔ /ـ ،مادة( :ؿ أؿ أ).
()ٖٜ

الجساىخ ،صػ .ٗٚ
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(ٓٗ)

مفاـيع إسبلمية ،صػ .ٕٙٚ

(ٔٗ)

مجمة السجسع ،صػ ٖ.ٚ

(ٕٗ)

الجساىخ ،صػ .ٗٚ

(ٖٗ)
ِى ،دار الكتاب العخبي ،بجوف شبعة
الس َ
صِّخزّ
السغخب ،ناصخ بغ عبج الديج أبى السكارـ ابغ عمى ،أبػ الفتح ،بخىاف الجيغ الخػارزمي ُ
وبجوف تاريخ.ٖٗٛ /ٔ ،
(ٗٗ)

صبح األعذى في صشاعة اإلنذا ،أحسج بغ عمي القمقذشجي ،تحقيق  :د.يػسف عمي شػيل ،دار الفكخ ،دمذقٜٔٛٚ ،ـ/ٕ ،

.ٔٓٙ
(٘ٗ)

الجساىخ ،صػ ٗ٘.

()ٗٙ

السرجر نفدو ،صػ .ٗٙ

()ٗٚ

الجساىخ ،صػ .ٗٚ

()ٗٛ

ديػاف الشابغة الحبياني ،صػ .ٔٓٚ

()ٜٗ

مجمة السجسع العمسي ،العجد (ٕٗ) صػ .ٙٛ

(ٓ٘)

جامع البياف في تأويل القخآف ،دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي ،أبػ جعفخ الصبخي ،تحقيق :أحسج دمحم شاكخ ،مؤسدة

الخسالةٕٔٗٓ،ىػٕٓٓٓ /ـ.ٖٗ /ٕٖ ،
(ٔ٘)

تفديخ الصبخي.ٖ٘ /ٕٖ ،

(ٕ٘)

السػازنة بيغ أبي تساـ والبحتخي ،أبي القاسع الحدغ بغ بذخ اآلمجي ،تحقيق  /الديج أحسج صقخ ،دار السعارؼ  -الصبعة الخابعة،

تحقيق :عبج هللا السحارب (رسالة دكتػراة) مكتبة الخانجي  -الصبعة األولى ٜٜٔٗ ،ـ ،صػ  : ،ٕٗٛخدانة األدب وغاية األرب ،ابغ
حجة الحسػي ،تقي الجيغ أبػ بكخ بغ عمي بغ عبج هللا الحسػي األزراري ،تحقيق :عراـ شقيػ ،دار ومكتبة اليبلؿ-بيخوت ،دار البحار-
بيخوتٕٓٓٗ ،ـ.ٕٚ٘ /ٕ ،
(ٖ٘)

تفديخ الصبخي.ٖ٘ /ٕٖ ،

(ٗ٘)

الجساىخ ،صػ ٕ٘.

(٘٘)السرجر نفدو ،صػ ٕ٘.
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()٘ٙالسرجر نفدو  ،صػ .ٗٚ
()٘ٚ

يشطخ  :السرجر نفدو  ،صػ .ٗٚ

()٘ٛ

لداف العخب.ٖٙ /ٕٔ ،

()ٜ٘

الجساىخ ،صػ .ٗٚ

(ٓ)ٙ

ىكحا أورده البيخوني في الجساىخ ،صػ  ،ٗٚوفي ديػاف الشابغة ،صػ ٕٗ:

(ٕ)ٙ

حداف بغ ثابت (ت ٘ٔٔىػ) مغ شعخاء الحساسة الذجخية ،مغ سكاف السجيشة السشػرة .وىػ آخخ مغ عخفشا
سعيج بغ عبج َّ
الخحسغ بغ َّ

ٍِ
ٍ
اصيا
ص َجؼّية ّ
غػ ُ
ْأو ُدّرة َ
(ٔ)ٙالسرجر نفدو  ،صػ .ٗٛ

ِ
ويدجج
ييل
ٌ
بيج متى يخىا ّ

مغ أبشاء حداف .ولع أجج مغ أرخ لػفاتو ،فأتيت بيا تخسيشا.وفي ديػاف حداف ،بيت لو ،زاد عميو ابشو عبج الخحسغ بيتا ،ثع زاد صاحب
التخجسة سعيج ،بيتا آخخ ،وىحا مغ الصخؼ .األعبلـ.ٜٚ /ٖ ،
(ٖ)ٙ

الجساىخ ،صػ .ٗٛ

(ٗ)ٙالسرجر نفدو  ،صػ .ٗٛ
(٘)ٙ

الخَّمة (ٔٔٚىػٖٚ٘/ـ) غيبلف بغ عؿبة بغ نييذ بغ مدعػد العجوي ،مغ مزخ ،أبػ الحارث ،ذو الخمة :شاعخ ،مغ فحػؿ
ُذو ُّ

الصبقة الثانية في عرخه .قاؿ أبػ َع ْسخو بغ العبلء :فتح الذعخ بإمخئ الؿيذ وختع بحي الخمة .وكاف شجيج القرخ ،دميسا ،يزخب لػنو
إلى الدػاد .أكثخ شعخه تذبيب وبكاء أشبلؿ ،يحىب في ذلظ محىب الجاىمييغ .وكاف مؿيسا بالبادية ،يحزخ إلى اليسامة والبرخة كثيخا.

وامتاز بإجادة التذبيو .قاؿ جخيخ :لػ خخس ذو الخمة بعج قريجتو " :ما باؿ عيشظ مشيا الساء يشدكب " لكاف أشعخ الشاس .وقاؿ
األصسعي :لػ أد ركت ذا الخمة ألشخت عميو أف يجع كثي اخ مغ شعخه ،فكاف ذلظ خي اخ لو .وعذق " مية " السشقخية واشتيخ بيا .لو " ديػاف
شعخ" في مجمج ضخع .تػفي بأصبياف ،وقيل :بالبادية .األعبلـ.ٕٔٗ /٘ ،
()ٙٙ

الجساىخ ،صػ .ٗٛ

()ٙٚالسرجر نفدو  ،صػ .ٗٛ
()ٙٛ
ام ُخُؤ ال َؿ ْيذ (ٓ ٛؽ ىػ ٘ٗ٘/ـ) امخؤ الؿيذ بغ حجخ بغ الحارث الكشجي ،مغ بشي آكل السخار :أشيخ شعخاء العخب عمى اإلشبلؽ.
ْ
يساني األصل .مػلجه بشجج ،أو بسخبلؼ الدكاسظ باليسغ .اشتيخ بمؿبو ،واختمف السؤرخػف في اسسو ،فقيل حشجج وقيل مميكة وقيل
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عجي .وكاف أبػه ممظ أسج وغصفاف .وأمو أخت السيميل الذاعخ ،فمقشو السيميل الذعخ ،فقالو وىػ غبلـ ،وجعل يذبب ويميػ ويعاشخ
ّ
(دمػف) بحزخمػت ،مػشغ آبائو وعذيختو ،وىػ في نحػ العذخيغ
صعاليظ العخب ،فبمغ ذلظ أباه ،فشياه عغ سيختو فمع يشتو .فأبعجه إلى ّ
مغ عسخه .فأقاـ زىاء خسذ سشيغ ،ثع جعل يتشق ل مع أصحابو في أحياء العخب ،يذخب ويصخب ويغدو ويميػ ،إلى أف ثار بشػ أسج عمى
أبيو وقتمػه ،فبمغ ذلظ ام أخ الؿيذ وىػ جالذ لمذخاب فقاؿ :رحع هللا أبي! ضيعشي صغي اخ وحسمشي دمو كبيخا ،ألصحػ اليػـ وال سكخ غجا!
اليػـ خسخ وغجا أمخ! ،ونيس مغ غجه فمع يدؿ حتى ثأر ألبيو مغ بشي أسج ،وقاؿ في ذلظ شع اخ كثيخا .األعبلـ.ٔٔ/ٕ ،
()ٜٙ

الجساىخ ،صػ .ٗٛ

(ٓ)ٚالسرجر نفدو  ،صػ ٔ٘.
(ٔ)ٚ

انطخ :المؤلؤ (الجػىخ) ،حدغ الباشا ،مفاـيع إسبلمية ،مػقع و ازرة األوقاؼ السرخية ،صػ .ٕٙٚ

(ٕ)ٚ

الجساىخ ،صػ ٗ٘.

(ٖ)ٚ

انطخ :التبرخة بالتجارة في وصف ما يدتطخؼ في البمجاف مغ األمتعة الخؼيعة واألعبلؽ الشؽيدة والجػاىخ الثسيشة ،عسخو بغ بحخ

بغ محبػب الكشاني بالػالء ،الميثي ،أبػ عثساف ،الذييخ بالجاحظ ،تحقيق :حدغ حدشي عبج الػىاب التػندي ،مكتبة الخانجي ،القاىخة،
مرخ ،طٖٔٗٔٗ ،ىػٜٜٔٗ /ـ ،صػ ٖٔ ،ونخب الحخائخ في أحػاؿ الجػاىخ ،دمحم بغ إبخاـيع بغ ساعج األنراري الدشجاري البخاري،
السعخوؼ بابغ اإلكفاني ،صػ ٖ.
(ٗ)ٚ

يشطخ  :نخب الحخائخ في أحػاؿ الجػاىخ ،صػ ٖ ،والجساىخ ،صػ ٗ٘.

(٘)ٚ

يشطخ  :نخب الحخائخ في احػاؿ الجػاىخ ،صػ ٖ ،والجساىخ ،صػ ٗ٘.

()ٚٙ

الجساىخ ،صػ ٗ٘.

()ٚٚالسرجر نفدو  ،صػ ٗ٘ ،ونخب الحخائخ في أحػاؿ الجػاىخ ،صػ ٖ.
()ٚٛ

مجمة السجسع ،مع البيخوني ،صػ ٓ.ٚ

()ٜٚ

الجساىخ ،صػ ٗ٘.

(ٓ)ٛ

انطخ :نخب الحخائخ في أحػاؿ الجػاىخ ،صػ ٖ ،مجمة السجسع ،صػ ٓ.ٚ

(ٔ)ٛ

يقرج بو مغ نتأ مغ المؤلؤ ،وبخز.

(ٕ)ٛ

الجساىخ ،صػ ٗ٘.
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(ٖ)ٛ

مجمة السجسع ،صػ ٓ.ٚ

(ٗ)ٛ

الجساىخ ،صػ ٗ٘.

(٘)ٛالسرجر نفدو  ،صػ ٗ٘.
()ٛٙالسرجر نفدو  ،صػ ٗ٘.
()ٛٚ

صبح األعذى.ٔٓٙ /ٕ ،

()ٛٛالسرجر نفدو ٔٓٚ /ٕ ،
()ٜٛ

وما ذكخه البيخوني ،ىػ ما تؤكجه الجراسات الحجيثة؛ حيث تذيخ السرادر العمسية الحجيثة إلى أف المؤلؤ مادة صجؼية ،يتفاوت سعخىا

بحدب حجسيا وشكميا ولػنيا .مجمة السجسع ،صػ ٖ.ٚ
(ٓ)ٜ

الجساىخ ،صػ ٘٘.

(ٔ)ٜالسرجر نفدو ر ،صػ ٘٘.
(ٕ)ٜالسرجر نفدو  ،صػ ٗ٘.
(ٖ)ٜالسرجر نفدو صػ ٗ٘.
(ٗ)ٜالسرجر نفدو صػ ٗ٘.
(٘)ٜالسرجر نفدو صػ ٘٘.
()ٜٙالسرجر نفدو  ،صػ ٘٘.
()ٜٚالسرجر نفدو  ،صػ ٘٘.
()ٜٛالسرجر نفدو صػ ٘٘.
()ٜٜالسرجر نفدو  ،صػ ٘٘.
(ٓٓٔ)

صبح األعذى.ٔٓٙ /ٕ ،

(ٔٓٔ)

الجساىخ ،صػ ٘٘.

(ٕٓٔ)السرجر نفدو  ،صػ ٘٘.
(ٖٓٔ)السرجر نفدو  ،صػ ٘٘.

- 535 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
(ٗٓٔ)السرجر نفدو صػ ٘٘.
(٘ٓٔ)السرجر نفدو صػ .٘ٙ
()ٔٓٙ

مجمة السحسع ،صػ ٘.ٚ

()ٔٓٚ

السخجع نفدو ،صػ ٗٚ

()ٔٓٛ

مفاـيع إسبلمية ،صػ .ٕٙٚ

()ٜٔٓ

يشطخ  :البحخية اإلسبلمية في الخميج العخبي والسحيط اليشجي خبلؿ العرػر اإلسبلمية ،خالج إسساعيل نايف الحسجاني ،كمية

الجراسات اإلسبلمية والعخبية ػ دبي ،مجمة التاريخ العخبي ،صػ .ٕٔٙٚ
(ٓٔٔ)

الدابق ،نفدو .وانطخ :شخيق الحخيخ ،شػقي شعث الستحف الػششي بحمب – سػرية ،مجمة التاريخ العخبي ،صػ ٖ٘ٗٓٔ.

(ٔٔٔ)

رحمة مع قافمة الحياة ،صػ .ٜٙ

(ٕٔٔ)

مجمة السجسع ،صػ ٗ.ٚ

(ٖٔٔ)

السخجع نفدو ،صػ ٗ.ٚ
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