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�أبو ن�رص بن عراق :الأمري الذي توا�ضع للعلم فرفعه
فاطمة نا�صر
ُ
ي�ستعر�ض املفكر ر�شدي را�شد يف مقاله -مبجلة التفاهم�« -أب��و ن�صر بن عراق عندما كان الأم�ير عاملاً»� ،إ�سهامات �شخ�صية �إ�سالمية مل تنل حظها من التعريف واالنت�شار رغم
�أ�سبقيتها يف تناول علوم الريا�ضيات وعلم الهيئة الريا�ضي ،بل وقد تتلمذ على يديه العامل املعروف �أبو الريحان البريوين ،ولعل ذلك يعود �إىل ُندرة �أعماله الباقية؛ فهي على الرغم
من كرثتها مل تنل ن�صيب البقاء .ولكن ،من هو �أبو ن�صر بن عراق؟ ..ينتمي �أبو ن�صر �إىل �أ�سرة عريقة حكمت خوارزم وهي املعروفة ب�أوزباك�ستان حالياً .وال يُعرف تاريخ حمدد
لوالدته ووفاته� ،إال �أن �أغلب الدار�سني حددوا تواري َخ تقريبية ا�ستناداً لتاريخ والدة ووفاة تلميذه البريوين ،فمن املرجح �أن تكون والدته يف  950ميالدية يف خوارزم (�أوزباك�ستان
احلالية) ،و�سنه وفاته بعد �سنه  ١٠١٧كما يذكر كاتب املقال ،وهناك م�صادر �صادفتها �أثناء بحثي عن هذه ال�شخ�صية حددت �سنة وفاته يف  ١٠٣٦يف غزنه (�أفغان�ستان احلالية).
لقد انتهى حكم �أ�سرته خلوارزم حني ا�ستوىل ال�سلطان حممود
الغزنوي على خوارزم يف الثالث من يوليو �سنة  ١٠١٧ميالدية.
وال�سلطان حممود لي�س بغريب على �أ�سرة بني العراق فخليفة
خوازم�شاه امل�أمون كان زوج �أخته .وقد عا�ش �أبو ن�صر وتلميذه
ال �ب�ي�روين يف ب�ل�اط ال���س�ل�ط��ان حم �م��ود امل �ع ��روف ع�ن��ه رع��اي�ت��ه
الكبرية للعلوم والعلماء .وكذلك بنو العراق من قبله عرفوا
برعايتهم للعلم و�أهل احلكمة ،و�أبرز من تنعموا بهذه الرعاية
يف عهدهم� :أبو علي بن �سينا و�أبو ال�سهل امل�سيحي و�أبو اخلري
اخلمار و�أبو الريحان البريوين وبالطبع ابنهم �أبو ن�صر عراق
(ابن �أخ خليفة خوارزم�شاه).
العلوم التي خا�ض فيها ابن عراق
كما هو معروف يف ذل��ك ال��زم��ان من تعدُّ د اهتمامات العقول،
و�سعة اطالعها على معارف �شتى ،كان �أبو ن�صر بارعاً يف العلوم
الريا�ضية والفلك ب�شكل خ��ا���ص ،ول��ه �أي�ضاً �شواهد ت��دل على
�آرائه يف �أمور الدين والفل�سفة ،وهي �آراء -كما �سرنى -تنم عن
معرفة عميقة و�شخ�صية رزينة.
�أمور الدين والفل�سفة :ورد يف ر�سالة البن عراق بعنوان «ر�ؤية
الأهلة»؛ حيث تتناول الر�سالة مناق�شات تتعلق بالفلك والق�ضايا
الدينية املتعلقة :كر�ؤية الأهلة و�صوم رم�ضان .وتك�شف كتابة
اب��ن ع��راق عن طِ باعه ون��وع �شخ�صيته امليالة للحكمة واحلِلم
والبعد عن ال�شدة والتع�صب .فيقول يف مناظرته ملن �سماهم
«ف��رق��ة م��ن ال �غ��ال �ي��ة»« :وق ��د ك�ن��ت ك�ث�ير االج �ت �م��اع م��ع ه ��ؤالء
القوم واملناظرة �إياهم ،فمرة جماهراً باملخالفة ،ومرة م�سترتاً
باملقاربة؛ �إذ كان الزمان يف �أيام �أبي عبداهلل خوارزم�شاه يوجب
ذل��ك خا�صة على �أم �ث��ايل» .وه��ذه املناق�شات ك��ان��ت ت��دور حول
�س�ؤالني حمورين؛ هما:
 هل ما يعرفه العلماء بالتقريب يعرفه اهلل على وجه التحقيق�أم بالتقريب �أي�ضاً؟
 هل ع�صمة الأئمة متتد من �أم��ور الدين �إىل م�سائل الفلكوالعلوم؟
العلوم التي برع وملع فيها ابن عراق
* «الريا�ضيات»
تعد ر�سائله لتلميذه البريوين ور�سائل �أخ��رى يف الريا�ضيات
�أبرز ما حفظ من تراث هذه ال�شخ�صية الفذة.
و�أهم ما و�صلنا من م�ؤلفاته يف هذا املجال:

 -1جم �م��وع��ة ر� �س ��ائ ��ل �إىل ت �ل �م �ي��ذه ال� �ب �ي�روين يف خم�ط��وط��ة
حمفوظة مبكتبة خدابخ�ش ببتنا بالهند ،ون�شرت دون حتقيق
عام .١٩٤٨
 -2كتاب «�إ�صالح كتاب ماناالو�س يف الأ�شكال الكروية».
� -3ضمنية كتاب الأ�صول.
 -4ر�سالة يف اجلواب عن بع�ض امل�سائل الهند�سية.
 -5ر�سالة يف معرفة الق�سي الفلكية بع�ضها من بع�ض.
 -6عدد من الأعمال املفقودة :ككتاب «تهذيب التعاليم» ،وكتاب
«�إحداث النقط على اخلطوط» ر�سالة يف عمل امل�سبع.
ك �ث�يرة ه ��ي �إ� �س �ه��ام��ات اب ��ن ع� ��راق يف ال��ري��ا� �ض �ي��ات ،خ��ا� �ص��ة يف
الهند�سة الكروية التي ارتبط ا�سمه بها ،وعلم اجلرب الذي مل
ي�صلنا �شيء من م�ؤلفاته فيه ،ولكن ر�سالة عمر اخليام «يف ربع
الدائرة» ت�شري �إىل �أعمال ابن عراق يف هذا املجال .كما كان من
�أهم خمرتعي ح�ساب املثلثات الكروية .وميكن ح�صر �إ�سهاماته
الرئي�س ّية يف فرعني:
 الهند�سة الإقليد�سية الهند�سة الكروية وح�ساب املثلثات الكروية�أم ��ا �أب ��رز �أع�م��ال��ه يف الهند�سة الإق�ل�ي��د��س�ي��ة ،فقد ك��ان يف عمل
القطوع املخروطية واملعادالت اجلربية .وفيما يتعلق بالهند�سة
ال�ك��روي��ة وح���س��اب امل�ث�ل�ث��ات ال �ك��روي��ة ،فيجب �أن ن�شري �إىل �أن
ه��ذا الفرع يف الريا�ضيات يعد �أول ما اكت�شف من الهند�سيات
الال�إقليد�سية .ويُعنى ه��ذا الفرع الريا�ضي بدرا�سة اخلوا�ص
امل�تري��ة ع�ل��ى ��س�ط��ح ال �ك ��رة .و�أب� ��رز م��ن �أ��س�ه��م ف�ي��ه �أب ��و ال��وف��اء
ال �ب��وزج��اين ،وه��و معلم اب��ن ع ��راق ،واخل�ج�ن��دي وك��و��ش�ي��ار بن
لبان وبالطبع ابن عراق� .أما قبلهم فكانت الإ�سهامات �أكرثها
ع�ن��د ع�ل�م��اء الإ� �س �ك �ن��دري��ة م�ث��ل ب�ط�ل�ي�م��و���س يف ك�ت��اب��ه امل �ع��روف
«املج�سطي» ،وكتاب «يف الأ�شكال الكرية» ملناالو�س .وهذه الكتب
اليونانية ُنقلت �إىل العربية من خالل ترجمة حنني بن �إ�سحق
واب�ن��ه يف ال�ق��رن التا�سع امل �ي�لادي .وق��د ��ض��اع الأ��ص��ل اليوناين
لهذه الكتب َ
ول يتبق �إال ترجماتها العربية التي متت ترجمتها
�إىل ال�لات�ي�ن�ي��ة وغ�يره��ا م��ن ال �ل �غ��ات .وت�ع��د ن�ظ��ري��ه م�ن��االو���س
«ال�شكل القاطع» الأداة الرئي�س ّية يف احل�سابات الفلكية حتى مت
التو�صل �إىل قانون اجليوب .و أ�ب��رز �أعمال ابن عراق فيما ذكر
ال م�ستق ً
�أنه تعمق فيها و�أ�ضاف �إليها لت�صبح بذلك ف�ص ً
ال من
فروع الريا�ضيات .كما �أن ابن عراق قد اكت�شف مفهوم «املثلث

القطبي» الذي يُن�سب حتى اليوم وللأ�سف �إىل العامل الفرن�سي
( )Francois vieteالذي عا�ش بني  ،١٧٠٣-١٥٤٠ويقوم
مفهوم املثلث القطبي على فكرتني:
�أوال� :إن كان مثلثا كرويا معلو َم الزوايا ،لكنه جمهول الأ�ضالع،
فمن املمكن معرفة �أ�ضالعه برد ح�سابها �إىل ح�ساب زوايا مثلث
قطبي.
ثانيا :مفهوم الثنائية ،وحت��دي��دا عالقة التحول بني �شكلني،
ت��رج��ع ال�شكل امل�ت�ح��ول �إىل �أ��ص�ل��ه ،م��ع االح�ت�ف��اظ بخ�صائ�ص
جديدة وببع�ض خ�صائ�ص ال�شكل الأ�صلي.
ول�ق��د َب � َرز اب��ن ع ��راق يف ه��ذا امل�ج��ال؛ الأم ��ر ال ��ذي ح��دا ب��ه �إىل
ت�صحيح بع�ض م�ؤلفات من �سبقوه يف ه��ذا املجال كت�صحيحه
لكتاب «زي��ج ال�صفائح» لأب��ي جعفر اخل ��ازن .كما �صحح كتاب
«الأ�شكال الكرية ملناالو�س» والذي كان يعد �أحد �أمَّات الكتب يف
جماله.
الت�صحيح املفقود
و�أعني بهذا �أن الأعمال الت�صحيحية كالتي قام بها ابن عراق يف
جماله الريا�ضي تكاد تنعدم يف حا�ضرنا اليوم .وك�أن من تقدمونا
وم��ن �سبقونا ال يقعون يف اخل�ط��أ ،وال ُيكن امل�سا�س ب�أعمالهم
ب�إعادة النظر واملراجعة والت�صحيح �إن تطلب الأمر كما فعل ابن
عراق.
و�أختم بالت�أكيد على �أهمية النظر يف خ�صائ�ص و�سمات الع�صر
الذهبي للفكر الإ�سالمي ،وكيف متكنا حينها من ت�صدر الأمم
م�ع��رف� ًّي��ا ،وت���ص��دي��ر م��ا ن�ت��و��ص��ل �إل �ي��ه م��ن اك�ت���ش��اف��ات وف�ت��وح��ات
م�ع��رف�ي��ة ..لقد ُك� َّن��ا متوا�ضعني ب��رف�ع��ة .ف�ن��أخ��ذ م��ن غ�يرن��ا غري
متع�صبني ونرد ما يرد عليه ،ال ن� ُأخذ �إال احلق وال نعطي �إال احلق.
وب�ين �أيديكم م��ا قاله اب��ن ع��راق يف ت�صحيح كتاب �أب��ي جعفر،
وقوله هذا ي�ستحق �أن يعمم ويعمل به اليوم« :و�إن كان بع�ض
النا�س يعظم �أن ي�ستدرك على مثل �أبي جعفر يف ت�أليفاته �سهوا
وق��ع ل��ه ،ف ��إن الأوىل مب��ؤث��ر احل��ق �أال يتهيب ذل��ك ،وال يطوي
عن �أهل العلم باباً من �أبوابه ظهر له ،و�إن كان الذي يُ�ستدرك
عليه ما ي�ستدرك فا�ض ً
ال متقدماً يف ذلك العلم ،ف�إن العامل �أقل
ما ي�سلم من �أن يقع له ما وقع لأبي جعفر .و�أب��و جعفر نف�سه
ا�ستدرك على ماناالو�س يف كتابه املو�سوم بالأ�صول الهند�سية
غلظاً �أو �سهواً وقع له».
f_wahaibi@hotmail.com

