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على  تعيش  البشرية  زالت  ما  حنو  على 
قروٍن  قبل  املسلمون  برع  العلمية،  مائدتهم 
اإلنساني�ة،  املعرفة  مسرية  تطوير  يف  خلت 
وأسهموا يف صناعة احلضارة إىل حّد االبتكار 
حياتهم  تطوير  على  عملوا  إذ  واإلبداع. 
والسياسية  العلمية  جوانبها  مختلف  يف 
واخلدماتي�ة والتقني�ة، منذ أول بروز اإلسالم 

وسطوع شمسه. 

على  األمة  يف  الدينيون  القادة  عمل  وقد 
مثاًل  فنالحظ  العليم،  التطور  حركة  دعم 
كان  السالم  عليه  الصادق  جعفر  اإلمام  أن 
النافعة،  العلوم  تعّلم  على  تالمذته  حيّث 
احلياة  تطوير  خاللها  من  يمكن  واليت 
الذي  حيان.  بن  جابر  ومنهم  اإلنساني�ة، 
عليه  الصادق  اإلمام  أصحاب  من  يعّد 
السالم وتالمذته البارزين. وقد أخذ علومه 
ومعارفه عنه، وهذه احلقيقة صّرح بها كثري 

من املستشرقني الغربيني ككارديفوا. 

س علم الكيمياء مؤسِّ

جابر بن حيان
علي الهادي

قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية
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سرية مشرقة

الطويس،  هللا  عبد  بن  موىس  أبو  وهو 
بمدين�ة  ولد  بالصويف.  املعروف  الكويف، 
طوس سنة 0]] ه.ق، واملشهور أّنه تويف يف 

سنة 90].

اإلسالم  علماء  مفاخر  من  جابر  يعترب 
الفلسفة،  يف  برعوا  َمن  ِمن  ومشاهريه 
واملنطق،  والفلك،  والرياضيات،  والطب، 
ببعد  شخصيت�ه  تمتعت  ذلك  إىل  والنجوم. 
أديب وأخاليق، فكان جابر أديب�ًا، زاهدًا، واعظًا، 
وهذه سرية العالم احلقيقي الذي يقرن العلم 

باألخالق يف مسرية حياته.  

انتقل إىل الكوفة ودخل البالط العبايس يف 
عهد هارون، وكانت عالقته جيدة بالربامكة، 

الهتمامهم بعلم الكيمياء.

مكانت�ه العلمية

بشخصية  والغرب  الشرق  علماء  اهتم 
خاصة  كتب�ًا  أّلفوا  فقد  بالغًا،  اهتمامًا  جابر، 
العلمية  وإجنازاته  وسريته،  شخصّيت�ه،  حول 

أبو  محمد  بن  أحمد  أّلف  فمثاًل  والفكرية، 
عبدهلل اجلوهري كتابًا خاصًا حول جابر. 

بعض  جبمع  كراوس  بول  قام  وقد 
مختلف  من  جابر  مخطوطات 
كتاب  يف  ونشرها  األوروبي�ة،  املكتب�ات 
بن  جابر  رسائل  »مختار  بعنوان: 
وعن  عنه،  مجلدين  وأّلف  حيان«، 

مؤلفاته، ومذهبه]]].

أّواًل: مؤّسس علم الكيمياء]]]:

»جلابر   :  Berthelot . M برتلو  يقول 
يف  قبله  وطاليس  ألرسطو  ما  الكيمياء  يف 

املنطق«]]]. 

األّول  الكيميايئ  حيان  بن  جابر  يعدُّ 
الكيمياء  ألسس  واضع  وأّول  العالم،  يف 

البغدادي،  النديم  ابن  العلماء، ص56/  معالم  ابن شهر آشوب،  راجع:    -[

الزمان،  آخر  أبن�اء  وأنب�اء  األعيان  وفيات  خلكان،  ابن  ص0]]/  فهرست، 

ص]7]/  الرجال،  أسماء  يف  اإلكمال  التبريزي،  اخلطيب  ص7]]/  ج]، 

عبد احلسني الشبسرتي، الفائق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق)ع(، ج]، 

ص78]/ الكتيب، فوات الوفيات، ج]، ص77]. 

]-  يعرب عن الكيمياء يف الكتب القديمة اليت ترجمت جلابر«بالصنعة«.

]-  الزركلي، األعالم، ج]، ص]0]

سّميت  حىت  سّرها،  وصاحب  ومدّونها، 
عليها  َعَلمًا  فكان  جابر«،  »علم  باسمه 
أو  الطب،  على  )أبقراط(  يقال  كما 

)بطليموس( على الفلك.

العرب؛  إىل  أوروبا  اجتهت  وحني 
عالمًا  جتد  لم  علومهم،  حبر  من  تغرتف 
كما  بكتب�ه  فاهتموا  كجابر،  الكيمياء  يف 
عندهم  واشتهر  فيها.  العرب  يهتّم  لم 
 ،Geberus وبالالتيني�ة   ،Geber باسم 
وعين بتحقيق سريته من األوروبيني األستاذ 
]]9]م،  سنة  نشرها  له  مقالة  يف  هومليارد 
وذكره يف كتاب له وهو الكيمياء، الصادر سنة 
957]م، يف سلسلة بليكان االنكليية. وأيًضا 

يف كتٍب أخرى.

يذكر  كما  علمّيًا  مختربًا  جابر  مزنل  كان 
معمل  على  ُعرث  قد  بأّنه  ويذكر  هومليارد. 
جابر أثن�اء احلفر يف أنقاض منازل يف الكوفة 
منذ قرنني من الزمن. وقد كان أشبه بالقبو، 
قوارير،  فيه:  وُوجد  األعني،  عن  وبعيد 
وأجهزة  وميان،  وهاون،  وأفران،  وموقد، 
تقطري إىل جانب كثري من األدوات، فكانت ما 

يقرب من أربعني جهازًا وأداة. 

ثاني�ًا: علم النجوم والفلك: 

علم  يف  زمانه  علماء  أشهر  من  جابر  كان 
بأسرار  عارفًا  بارعًا  وكان  والفلك،  النجوم 
الكتب  من  العديد  دّون  وقد  العلم،  هذا 
حول الشمس والقمر والنجوم، وابتكر أمورًا 
علم  يف  بارعًا  وكان  أحد.  إليها  يسبقه  لم 

قراءة يف كتاب
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وله  والكواكب.  النجوم  وتأثري  الطلسمات، 
األصطرالب  عمل  يف  مؤّلًفا  مصر  مدين�ة  يف 
يتضمن ألف مسألة ال نظري له، وعرث له السيد 

ابن طاووس على مؤّلف يف علم النجوم. 

ثالثًا: علم الطب: 

حكيم.  طبيٌب  أيضًا  هو  الكيميايئ  جابر 
كتاب،   500 يقارب  ما  الطب  علم  يف  أّلف 
وكان يدخل إىل البالط العبايس، ويعالج كبار 
رجاالت الدولة من احلكام والوزراء. وقد نقل 
جابر العديد من الروايات الطبّي�ة عن أستاذه 
اإلمام جعفر الصادق، وبدوره ُنقل عنه الكثري 

منها أيًضا. 

براءة اخرتاع وابتكار 

نتج عن الشخصية اليت تمّي بها جابر الكثري 
موضع  تزال  ال  اليت  العلمية  اإلجنازات  من 
استفادة البشرية حىت اليوم. مستحًقا بذلك 
اجنازاته  أهم  ومن  العليم  االبتكار  جائزة 

العلمية أنه: 

له  ورسم  التجرييب،  العلم  قواعد  أرىس 
منهجه، وحدد موضوعه.

ومفادها  املعادن،  تركيب  نظرية  وضع 
عنصرين  من  مؤلفة  جميعها  املعادن  أن 

أساسيني، هما الكربيت والزئبق. 

جسد  لكل  جعل  فقد  املوازين،  علم  ابتكر 
من األجساد موازين خاصة بطبائعه.

استحضر »حامض الكربيتيك«، 
و»حامض النرتيك«. 

كشف »الصودا الكاوية«.

طريقة  وأدخل  الذهب«،  »ماء  استحضر 
بواسطة  باحلل  الفضة  عن  الذهب  فصل 

احلامض. 

»كلوريد  راسب  من  حيدث  ما  الحظ 
الفضة« عند إضافة محلول ملح الطعام إىل 

محلول نرتات الفضة. 

أشار إىل طبقات العني، فسبق بذلك يوحنا 
 سنة ]]] ه ، وسبق حنني 

ّ
ابن ماسويه املتوىف

 سنة ]6] ه . 
ّ

بن إسحاق املتوىف

التقطري والتبلور والتذويب  وصف أعمال 
والتحويل. 

كربونات  مثل:  أخرى،  مركبات  استحضر 
وقد  الصوديوم،  وكربونات  البوتاسيوم، 
صنع  يف  املنغني  أكسيد  ثاين  استعمل 
ومركباته  الزئبق  خصائص  ودرس  الزجاج، 
بعد،  فيما  بعضها،  واستعمل  واستحضرها، 

يف حتضري األوكسيجن.

أحيوا الرتاث العليم جلابر!

املنطق  العلوم:  ألف جابر وصّنف يف شىت 
الطب  وعلم  واملواعظ،  الزهد  والفلسفة، 
النب�ات،  وعلم  احليواين،  والطب  اإلنساين، 
واألمالح،  األحجار،  وعلم  الفلك،  وعلم 
مجموعة  وصنائع  واحليل،  والسموم، 
علم  يف  كثرية  كتب  وله  احلرب،  وآالت 
وكتاب  وعللها،  املعادن  ككيمياء  الكيمياء 

التدابري، وغريهم.

على  يزيد  ما  فكانت  مؤلفاته  وُعّدت 
ورقة  ألفي  تشتمل  بعضها  كتاب.   [900
إىل  كتب�ه  يف  وأشار  ألف،  على  اآلخر  وبعضها 
رسائل اإلمام جعفر الصادق، وهي خمسمائة 

رسالة يف الكيمياء.

إىل ذلك أّلف ابن حّيان أكرث من ثالثة آالف 
ُطِبَع  ومؤّخًرا  الطبيعية.  العلوم  يف  رسالة 
الصناعة  علم  يف  الصادق  جعفر  رسالة  له 
وله  ألماني�ة.  ترجمة  ومعها  الكريم  واحلجر 
املكتب�ات  يف  منتشرة  كثرية  مخطوطات 

العربي�ة والعاملية.

إن هذا الرتاث العليم الذي تركه جابر بني 
على  يقع  واليت  النادرة،  الكنوز  من  لهو  حيان 
إحياء  إىل  السعي  واملحققني  الباحثني  عاتق 

هذا الرتاث العليم.

فأحيوا تراث جابر.

باحث يف التاريخ اإلساليم

علي الهادي 
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