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امللخص:
متيزت املدرسة اإلسالمية ابألندلس بعلوم العقلية ،وكان هلا أثر كبري يف الدولة اإلسالمية ودول أورواب ،وسامهت األندلس من
خالل علمائها ابإلبداع والتطور العلمي يف احلضارة ،وتكمن أمهية ِّ
الدراسة يف توضيحها جلهود العلماء يف جماالت الصناعات
اإلسالمية يف جمال الكيمياء واألدوية والورق والزجاج واألصباغ ،وكذلك تطوير علم الريضيات واهلندسة من خالل معرفة األعداد
املساحات ابلشرب و ِّ
الذراع ،واهلدف من هذه الدراسة بيان وتتبع تطور العلوم العقلية وأشهر
واحلساب وقياس َّ
املسافات و َّ
الزواي و َّ
علمائها ابألندلس يف عصر اخلالفة األموية ،وتكمن مشكلة الدراسة يف إبراز أثر علماء اإلسالم على أورواب ،وابتكاراهتم اليت كانت
من أهم أسس احلضارة العلمية يف أورواب ،ولقد استخدمت الدراسة املنهج التارخيي التحليلي الذي يعتمد على استخالص املعلومة
من مصدرها وحتليلها .وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها أن صناعة ِّ
الزئبق وضعت قواعد وأسس علم الكيمياء ،وابتكار
صناعة العقاقري الطبية ،وتطوير صناعة الورق ،واكتشاف صناعة الزجاج ،واخرتاع جهاز اإلسطرالب الذي نتج عنه رصد الكواكب
والنجوم واإلجابة عن أغلب األسئلة بعلم الفلك.
الكلمات املفتاحية :االبتكارات العلمية ،اخلالفة األموية ،األندلس ،العلوم العقلية.
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Abstract:The Islamic school in Andalusia is characterized by mental science, and has had a
significant impact on the Islamic state and Western worlds, and contributed to the creativity
and scientific development that contributed to the global civilization, and the importance of
this study is to clarify the efforts of scientists in Islamic industries, including the manufacture
of medicines, paper, glass and dyes, as well as the development Mathematics, geometry and
knowledge of numbers I will address the most famous Andalusian scholars of the Umayyad
Caliphate. It has been accused that this was one of the foundations of scientific civilization in
Europe, and has used a historical and analytical approach, which relies on extraction of
information from the source and analysis. We have researched several results, including the
mercury industry, the innovation of the pharmaceutical industry, the paper industry, the
discovery of surfaces that lead to the observation of planets and stars and the answer to most
questions.
JGBSE 2019

املقدمة:
نستنشق عبق املاضي مبجرد البحث والكتابة خالل العصور الوسطى ابألندلس ،فقد شهدت هذه احلقبة أفضل سنوات
اإلبداع واالبتكار والتطور والتقدم العلمي ،فقد كانت البداية بدخول اجليش اإلسالمي لألندلس بقيادة طارق بن زيد سنة (92هـ-
710م) مث بدأ عصر الوالة (95هـ714-م138/هـ755-م) ،وكان عصر الوالة قد شهد يف أغلبه احلروب والصراعات من
أجل الفتوحات اإلسالمية ،مث حل عصر األمراء (138هـ755 ،م) الذي شهد استقراراً نسبياً ،وانتشرت من خالله العلوم العقلية
كثرياً خاصةً علوم القرآن والسنة والشعر واألدب وبعض العلوم العقلية ،وشهد عصر اخلالفة األموية ابألندلس (316هـ-
982م422/هـ1030-م) التطور واالزدهار حىت أُطلق عليه ابلعصر الذهيب ،فقد ابدع علماء األندلس بصناعة الورق اليت نتج
عنها أتليف ال ُكتب وبناء املكتبات العلمية وانتشار الثقافة واملعرفة ،ومتيز علماء األندلس بعلم الكيمياء والرضيات واهلندسة والفلك،
ولقد كان لعلماء األندلس دور كبري يف الصناعات العلمية ،متيزوا بصناعة األدوية واألصباغ والزجاج والورق ،وسامهوا يف علم
الريضيات واهلندسة والفلك ،وابدعوا يف معرفة الكواكب والنجوم حىت أهنم استخدموا جهاز اإلسطرالب يف معرفة الكواكب
تبَّي يل أبن األندلس كانت جوهرة أورواب وأهنا منارة
والنجوم ،وبعد االطالع على املخطوطات والكتب املصادر واملراجع واملقاالت َّ
العلم والتعليم خالل العصور الوسطى.
االبتكارات العلمية زمن اخلالفة األموية ابألندلس
أوالً :علم الكيمياء
شهد عصر اخلالفة األموية ابألندلس ازدهار وتطور يف علم الكيمياء ،وكان هلذا العلم دور كبري يف ِّ
الصناعات املختلفة منها
الزيوت النَّباتية والعديد من
السكر و ُّ
العطور والورق واألدوية واألصباغ وصناعة الثلج و ُّ
الزجاج واملعادن واألحجار الكرمية وتكرير ُّ
ِّ
الصناعات األخرى (الشكيل.)6 :1989 ,
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ٍ
اضح اجلهود العلمية لعلماء األندلس ابلعلوم الكيميائية ،فوصلت إليهم هذه الكنوز العلمية بعد
وواكب العامل
بشكل و ٍ
التجارب والنَّظريت واإلبْداعات واالبْتكارات حيث ترمجت هذه العلوم إىل اللغات األوروبية فانتشر هذا اجلهد العلمي الكبري
مبختلف قارات العامل ،وقد كان إلسهامات العلماء دور كبري ونتائج علمية مذهلة أجربت القارة األوروبية على أن تتعلم من املدرسة
اإلسالمية ،وتبدأ االنطالقة يف علم الكيمياء عن طريق اجلهود العلمية العربية اإلسالمية (اليوزبكي ، )133-132 :2010 ,ومتيَّز
ابالزِّدهار العلمي يف علم الكيمياء وشهد تطوراً رائعاً ،ودخلت الصناعات الكيميائية مبختلف
عصر اخلالفة األموية ابألندلس ْ
الصناعات األندلسية ،وبذلك انتهى زمن اجلهل وحل مكانه زمن املعرفة والتطور واإلبداع العلمي .ويعد العالمة مسلمة بن أمحد
تمامه ابلبحث والدراسة عن كثري من الظواهر
اجملريطي{ت 398هـ1007/م} أبرز علماء األندلس بعلم الكيمياء ،فكان ْاه ُ
الكيماوية ،ولديه كتاب رتبة احلكيم الذي حيتوي ويتضمن جهوده العلمية مبجال الكيمياء ( البشري ،)375 :1997 ,وقد بدأ
اجملريطي كتابه رتبة احلكيم حبمد هلل عز وجل والثَّناء عليه مث بعث برسائل عديدة لطالب العلم بزمانه ،خيربهم ويوصيهم ويرشدهم
على طلب العلم الصحيح الذي أييت ابلفوائد يف البالد وللعباد ،وحيثهم على طلب العلوم العقلية مبا فيها الكيمياء واحلساب والفلك،
وينصحهم ابالبتعاد عن الفلسفة وعلومها وينتقدها كثرياً ( اجملريطي.)2-1 :
ُ
ويعترب اجملريطي من خالل كتابه رتبة احلكيم من أبرز وأهم علماء األندلس بعلم الكيمياء ،ويتضح ذلك بعد االطالع على
التجربة العلمية على الزئبق ،حيث وضع ربع رطل من الزئبق بزجاجة ووضعها يف داخل إانء اثين وجعل الكل على ان ٍر ٍ
هادئة ملدة
َّغريات اليت حتدث لزئبق ،وبعد بذل اجلهد الكبري والتفكري العميق والعلم
تُقدر ِّحبوايل ْأربعَّي يوماً ،بعد ذلك يستنتج ويالحظ الت ُّ
حوق أمحر نتج بسبب تفاعل وانْ ِّ
حتول الزئبق إىل مس ٍ
صهار الزئبق ابألكسجَّي (أكسيد
الغزير وجد أبن للْتَ ْجربة نتائج مذهلة وهي ُّ
ْ
الزئبق) ،ونالحظ بتلك النظرية أبن اجملريطي كان يعتقد تغرياً ابلوزن ،ولقد أملَّ ابلتفاعالت الكيماوية كثرياً (الدَّفاع)71 :1981 ,
 ،ويظهر أبن جزءاً من الزئبق تبخر فقد كان وزن الكمية املتبخرة يساوي ويعادل وزن األكسجَّي الذي دخل حَّي التَّفاعل ،ولو
أسس قواعد االحتاد
حصل ضبط التجربة لكانت من أفضل التجارب الكيميائية ،ومع ذلك يعترب هذا العامل هو من وضع و َّ
الكيمياوي ،فقد استفاد منه العديد من العلماء منهم (بريستلى) وغريه من الدارسَّي والباحثَّي يف الكشف عن احلقائق الكيميائية
طويلة ،ومتيَّز كتاب رتبة احلكيم ٍ
بقرون ٍ
اليت وضع أُسسها اجملريطي قبلهم ٍ
أبمهية كبريةٍ ملؤرخي وعلماء الكيمياء ،وركز ابن خلدون يف
َُ
استند عليها يف مؤلفاته منها
مقدمته على كتب اجملريطي ،وظهر ذلك واضحاً يف املوضوعات اليت تناوهلا َّ
وتطرق هلا وأخذ منها و ْ
كتايب اجملريطي (رتبة احلكيم) و(غاية احلكيم) (الشكري.)81 :1979 ,
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َّ
وهو
وقدم لنا اجملريطي مع البحث والدراسة أهم خطوات صناعة الزئبق وكيف ُأتثر الشمس به ،وحدثنا عن املاء وما جيري له ْ
ٍ
تعرض لِّلشَّمس صار حاراً ونقص ماءه بسبب احلرارة اليت قابلها ويصبح خباراً صاعداً،
راكن يف ابطن األرض أبماك ٍن
معروفة إذا َّ
وعندما تنتهي احلرارة بزوال الش ِّ
تتكرر احلالة على ما كانت عليه
َّمس يعود املاء متقلباً مبوضعه متأثراً ابحلرارة ،وحبالة رجوع الشَّمس َّ
ابلسابق حىت ينقص املاء ويصبح ما بقي سائالً غليظاً ،فال ميكن للْحرارة أن تُؤثر به بسبب مسك حجمه إىل أن ييبس ويتحول إىل
َّ
زئبق ( البشري ،)382 :1997 ,وفيما سبق نالحظ أبن اجملريطي أضاف للعامل جهوداً رائعة يف علوم الكيمياء وساهم يف دفع
احلركة العلمية لألمام.
ومن العلماء الذين هلم نتائج علمية ابلكيمياء عبد هللا حممد األزدي املعروف اببن َّ
الذهيب {ت 456هـ 1063 -م}
ِّ
اجتهد هبا
ببلنسية ،ويُعد من علماء األندلس عاملاً ابلعديد من العلوم املختلفة منها الكيمياء ،اهتم ومتيَّز ابلصناعات الكيميائية و ْ
كثرياً ،ومتكن من أتليف كتاب صغري ا ْكتشف من خالله أبن املاء ال يغذي ( أبو عُبية ,ب.ت ،)904/2 :أو أن املاء ال يعدو،
ومتيَّز ِّ
ِّ
بعلوم ِّ
تص ابجملاالت الكيميائية ( الذهيب:1971 ,
ابحلفظ والفهم والبحث عن العلوم اليت ختْ ُّ
الطب والفلْسفة ،وكان جمتهداً
 ،)51/10وال شك أبن أهل العلم برعوا بعلم الكيمياء يف الوقت الذي كانت فيه أورواب تغط ٍ
بنوم ٍ
عميق ،وقدَّموا للْعامل األورويب
ُسس الرئيسية للعلوم الكيميائية.
العلوم واملعرفة مبختلف العلوم النَّقلية ،وذهبوا إىل أبعد من ذلك أبن أ َّ
َس ُسوا هلم القواعد واأل ُ
شين القريواين( ،ت 361هـ) وقيل (ت371هـ)،
عمر بن أسد اخلُ ُّ
وكذلك من العلماء الذين سامهوا بعلم الكيمياء أبو عبد هللا ُ
عاش مبدينة قرطبة ونقل عن أمحد بن نصر وأمحد بن عبادة وأمحد بن زيد وقاسم بن أصبغ بعض العلوم الدينية ،وقد متيز بعدة علوم
أخرى ولديه كتب كثرية ابلفتيا والنَّسب واتريخ األندلس واتريخ اإلفريقيَّي ،ويعتقد أبنه ألف للمستنصر حوايل  100ديوان (الذهيب,
 ، )166-165/16 :1996ولقد كان من املقربَّي من اخلليفة املستنصر (366-350هـ) (الذهيب، )1002/3 :1374 ,
ولقد متيز ابلبحث واجلد واالجتهاد يف املعرفة والثقافة خاصةً ِّ
بعلم الكيمياء ،ومع اإلبداع بعلم الكيمياء إال أنه بعد وفاة احلكم
املستنصر قعد حبانوت يقوم ببيع األدهان (الصفدي ،)234/2 :2000 ,ويعترب عبد هللا بن حممد املعروف ِّ
ابلسري من علماء
األندلس بعلم الكيمياء ،فقد كان جمتهداً كثرياً يف هذا العلم (علي ،)58 :1923 ,وله معرفة بصناعة الكيمياء ،وكان مقرابًكثرياً
من اخلليفة احلكم املستنصر ابهلل ،وكان عاملاً ابهلندسة والنحو واللغة العربية (ابن الصاعد.)68-67 :1912 ,
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اثنيا :أشهر علماء الرايضيات واهلندسة
كان للحضارة اإلسالمية اهتمام كبري بعلم احلساب والريضيات ابألندلس ،ويعترب هذا العلم من أهم وأفضل العلوم العقلية،
ويعد من أشهر العلوم وال ميكن أن تستقيم احلياة بدونه أبداً ،وقد كانت أغلب الفرائض تقيَّد ابألعداد واحلساب مثل مواقيت
السنوات اليت تعترب من أهم ما ميكن حسابه ابألعداد ،حبيث ميكن معرفة زكاة
الصالة وعدد َّركعات الصالة ،وعدد األيم والشُّهور و َّ
املال وبداية الشهور وهنايتها وقسمة املرياث ،وتدخل األعداد مبعرفة املسائل الفلكية وقياس املسافات بَّي املدن والدول واألقاليم،
السمو ِّ
ِّ
ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
اه ْم
ض إَِّّال آَِّيت َّ
صُ
الر ْمحَ ِّن َعْب ًدا لَ َق ْد أ ْ
َح َ
وقد جاء ذكر األعداد ابلقرآن الكرمي يقول تبارك وتعاىل ﴿ إ ْن ُك ُّل َم ْن يف َّ َ َ
ٍ
السنَِّّي و ِّْ
وعدَّهم عدًّا وُكلُّهم آَتِّ ِّيه يـوم الْ ِّقيام ِّة فَـردا﴾ مرمي (﴿ )95-94-93ولِّتَـعلَموا ع َدد ِّ
ص ْلنَاه تَـ ْف ِّ
ص ًيال ﴾
َ ُْ َ َ
َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ًْ
اب َوُك َّل َش ْيء فَ َّ ُ
احل َس َ
ََ
َّي إََِّّّنَا هو إِّلَه و ِّ
اَّلل َال تَـت ِّ
ون ﴾ النحل ( ﴿ )51هو الَّ ِّذي جعل الشَّم ِّ
اح ٌد فَِّإ َّيي فَارهب ِّ
َّي اثْـنَ ْ ِّ
َّخ ُذوا إِّ َهلَْ ِّ
اإلسراء (َ ﴿ )12وقَ َ
َ َُْ
ال َُّ
َُ ٌ َ
س ضيَاءً
َُ
ََ َ ْ َ

احلِّساب ما خلَق َّ ِّ
والْ َقمر نُورا وقَدَّره منَ ِّ ِّ
صل ْاْلَي ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ت لَِّق ْوٍم يَـ ْعلَ ُمو َن ﴾ يونس (﴿ )5
اَّللُ ذَل َ
ازَل لتَـ ْعلَ ُموا َع َد َد السن َ
َّي َو ْ َ َ َ َ َ
ك إَِّّال ِّاب ْحلَ ِّق يـُ َف ُ َ
َ َ َ ً َ َُ َ
ول َِّّ ِّ
اب َال تَـغْلُوا ِّيف ِّدينِّ ُكم وَال تَـ ُقولُوا علَى َِّّ
احل َّق إََِّّّنَا الْم ِّس ِّ
ي أ َْهل الْ ِّكتَ ِّ
وح
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ َر ُس ُ
َ
اَّلل َوَكل َمتُهُ أَلْ َق َ
اها إِّ َىل َم ْرَميَ َوُر ٌ
اَّلل إَِّّال َْ
َ ُ
َْ
يح ع َ
َ َ
السمو ِّ
ِّمنْه فَآَ ِّمنُوا ِّاب ََّّللِّ ورسلِّ ِّه وَال تَـ ُقولُوا ثََالثَةٌ انْـتَـهوا خريا لَ ُكم إََِّّّنَا َّ ِّ ِّ
ِّ
ات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض
ُ
ُ َ ًْ ْ
َُ ُ َ
اَّللُ إلَهٌ َواح ٌد ُسْب َحانَهُ أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ َولَ ٌد لَهُ َما يف َّ َ َ
وَك َفى ِّاب َِّّ
َّلل َوكِّ ًيال ﴾ .النساء ()171
َ
ومتيز علم اهلندسة أبنه علم ينظر ابملقادير ،إما أن تكون متواصلة كاخلط والسطح ابإلضافة للجسم ،وإما أن تكون منفصلة
فالزاويتان املتوجهتان منهما
كاألعداد على سبيل املثال كل مثلث يشمل زوايه قائمتَّي ،وأيضاً مثل صاحب خطَّي متقاطعَّي َّ
متساويتان ،ويتميز علم اهلندسة أبنه يعطي صاحبها نور ابلعقل واستقامة ابلتفكري؛ ألن براهينها أغلبها بيِّنة االنتظام واضحة الرتتيب
ال يكاد اخلطأ يدخل أقْيستها لتنظيمها وترتيبها ،ولعلم اهلندسة عدة فروع منها فن اهلندسة املخصوصة ابألشكال الكروية
واملخروطات ،ابإلضافة إىل اهلندسة واملساحة وهذا العلم البد له من مسح األرض الستخراج مقدار مساحة األرض املعروفة ابلشرب
أو الذراع (ابن خلدون )257/2 :2004 ,وهبذه اْليت القرآنية نعلم أبن علم احلساب كان له ابلغ األثر يف احلياة اإلسالمية،
وقد متيز عدد كبري من علماء اإلسالم بعلوم احلساب زمن اخلالفة األموية ابألندلس.
وجيب أن نعلم أبنه مل تكن لعلم الريضيات تلك األمهية الكبرية اليت كانت لعلم الفلك ،وميكن القول أبن أقدم النُّصوص الريضية
اليت كانت هلا أمهية وموجودة برسالة قدمية ومل تنشر وهي خبصوص مسح األرض(التكسري) وقام بكتابتها الطَّبيب حممد بن عبدون
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اجلبال قبل (منتصف القرن الرابع اهلجري) ،ومتيز الكتاب أبن طبيعته علمية ،ويعتقد أبنه أبرز ِّ
السمات الرئيسية اليت ظهرت منذ
البداية بعلم الريضيات األندلسية (خوليو سامسو)1316/2 :1998 ,
وكذلك يعترب أمحد بن حممد بن أمحد العدوي الذي يكىن ابلطبريي {ت416هـ} من علماء األندلس بعلم احلساب ،قام
بتأليف كتاب املعامالت الذي يضم عن فروعاً من علم احلساب ،وقام بتأليف كتاب تصريف احلساب ابملعامالت املالية كالتصريف
َّ
ابملساحات العقارية ومبختلف ما يعرض ابملعامالت املالية ،ويتناول حساب اجملهول
الزكاة والبيع والشراء ،ويهتم كتاب الطبريي َّ
واملعلوم والكسر الصحيح واجلذور (محيدان.)80/5 :1995 ,
ويعترب ابن عبدون من أهم وأفضل وأمهر علماء األندلس ،وكان معلماً بقرطبة يعلم احلساب واملساحة ،ورحل للمشرق العريب
سنة 347هـ من أجل طلب العلم ورجع أبيم احلكم املستنصر سنة 360هـ ،وعمل مع احلكم ابلطب وملا تويف احلكم عمل مع
بتعليم علم احلساب واهلندسة (املراكشي ،)469/4 :2012 ,وكذلك من أبرز علماء األندلس ِّ
ابلريضيات أبو القاسم
املنصور ْ
مسلمة بن أمحد اجملريطي ،كان إماماً وأستاذاً لعلوم ِّ
الريضيات ،ومتيَّز بدراسة كتاب بطليموس وتعلم على يديه العديد من طُالب
الصفار والزهراوي القرطيب والكرماين وابن خلدون األشبيلي وابن اخلياط وابن البغونش وكلهم
العلم أ ْشهرهم ابن السمح املهندس وابن َّ
تعلموا منه علم اهلندسة واألعداد (القامسي ،)186/1 :2008 ,ومنهم جعفر بن مفرج بن عبد هللا احلضرمي تعلم احلساب
وعُرف بعلمه الذي أخذه عن أستاذه ومعلمه مسلمة اجملريطي (محيدان ،)136/5 :1995 ,ويعترب من أهم علماء احلساب وفنونه
ولد سنة (358هـ) (ابن بشكوال ،)186/1 :2010 ,ويُعد حممد بن عبد هللا بن مرشد موىل ابن طُملُس الوزير من علماء
األندلس (448-356هـ) ،كان يعيش بقرطبة وهو من أهلها ويكىن أاب القاسم ،كان جمتهداً ابلعلوم كثرياً ويعترب من علماء األندلس
يع بفهمه
ذكي بتفكريه وسر ٌ
بعلم احلساب واهلندسة (ابن اْلابر ،)315-314/1 :1955 ,وقالت زيغريد هونكه أبن العقل العريب ٌ
للْمسائل العلمية وتؤكد هونكه أبن أول من جدد وطور علم احلساب وجعله صاحلاً بكل وقت هم أهل اإلسالم ،وأصبح علم
ابالستخدام اليومي لدرجة أنه ملا وسع وانتشر ومتيَّز ابلتنظيم والرتتيب الدقيق امتزج مع ابقي العلوم األخرى
احلساب مهماً جداً ْ
(هونكه ،)158 :1993 ,وكذلك من علماء األندلس حممد بن أمحد بن عبد هللا بن سعيد األموي القرطيب (-331
399هـ1008-942/م) ،يكىن اببن العطار كان عاملاً وعارفاً بعلم احلساب (محيدان ،409/5 :1995 ,عاش بقرطبة وعُرف
عنه أبنه من أهل العلم واألدب والشُّورى أبيم َّ
الدولة العامرية وله كتاب ابلشُّروط (احلميدي ،)123-122 :2008 ,وممن متيَّز
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بعلم اهلندسة ابألندلس زمن اخلالفة األموية عمر بن عبد الرمحن بن أمحد بن علي بن الكرماين القرطيب األندلسي ،يكىن أبو
احلكم (ت458هـ) ،يعترب من أشهر وأفضل علماء اهلندسة ،كان يهتم ابلرحالت العلمية لطلب العلم ،رحل للمشرق العريب وانتهى
منها فاجته إىل حران ببالد اجلزيرة ،نبغ بعلم اهلندسة و ِّ
الطب مث رجع وعاش مبدينة سرقسطة ،ويُعد أبو احلكم أول من أدخل لألندلس
الصفا (القفطي ،)186 :2005 ,وممن عرف ابلعلم واالجتهاد واإلبداع إبراهيم بن لب بن إدريس التَّجييب وهو
رسائل إخوان َّ
معروف ابلقويدس (ت454هـ1062/م) من قلعة أيوب عاش بطليطلة ودرس هبا على يدي أستاذه ابن صاعد األندلس (محيدان,
 ،)118/5 :1995و كان عاملاً متميِّزاً وجمتهداً بعلم اهلندسة والعدد والفرائض ،وجلس لتعليم الناس لفرتةٍ ٍ
الزمن ،ويُعد
طويلة من َّ
أاب جعفر أمحد بن مخيس بن عامر من علماء األندلس ،فقد اجتهد وبرع بعلم اهلندسة وتقدم هبا ،ولديه عناية ابلطب وشارك
بعلوم اللسان واملنطق ،وسهام ابلتطوير احلركة العلمية ابألندلس زمن اخلالفة األموية (ابن اْلابر.)118-30/1 :1995 ,
اثلثاً :أشهر علماء الفلك
لقد ابدع أهل اإلسالم ابألندلس ابلعلوم الفلكية ،وكان االهتمام يرتكز على معرفة األوقات واالجتاهات والكواكب ،قال هللا تبارك
ِّ
ِّ ِّ ِّ
احل ِّج ﴾ البقرة ( ﴿ )189هو الَّ ِّذي جعل الشَّم ِّ
يت لِّلن ِّ
وتعاىل ﴿يَ ْسأَلُونَ َ
ك َع ِّن ْاألَهلَّة قُ ْل ه َي َم َواق ُ
َّرهُ
َّاس َو َْ
س ضيَاءً َوالْ َق َمَر نُ ًورا َوقَد َ
َُ
ََ َ ْ َ
ت لَِّقوٍم يـعلَمو َن إِّ َّن ِّيف ِّ ِّ
ِّ
السنَِّّي و ِّْ
ازَل لِّتَـعلَموا ع َدد ِّ
اَّلل َذلِّ َ ِّ ِّ ِّ ِّ
َّه ِّار َوَما َخلَ َق
ْ
َمنَ ِّ ْ ُ َ َ
اخت َالف اللَّْي ِّل َوالنـ َ
احل َس َ
اب َما َخلَ َق َُّ
ك إَّال اب ْحلَق يـَُفص ُل ْاْلَ َي ْ َ ْ ُ
ََ

ٍ ِّ ٍ
ِّ ِّ ِّ
السمو ِّ
َّ ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ُّج ِّوم َوإِّنَّهُ لََق َس ٌم لَ ْو تَـ ْعلَ ُمو َن َع ِّظ ٌيم﴾ الواقعة
ض َْلَ َيت ل َق ْوم يَـتَّـ ُقو َن﴾ يونس (﴿ )6-5فَ َال أُقْس ُم مبََواق ِّع الن ُ
اَّللُ يف َّ َ َ
صلْنَا ْاْلَي ِّ
(﴿ )76-75وهو الَّ ِّذي جعل لَ ُكم النُّجوم لِّتَـهتَ ُدوا ِّهبا ِّيف ظُلُم ِّ
ت لَِّق ْوٍم يَـ ْعلَ ُمو َن﴾ األنعام (،)97
ات الَِّْرب َوالْبَ ْح ِّر قَ ْد فَ َّ
ََ َ ُ ُ َ ْ
َ
َ
َ
َ َُ
ضل عن طريقه ،وأيضاً
جعل هللا عز وجل النجوم كعالمات لِّتُ ِّبَّي الطريق إذا ما ضاع اإلنسان أثناء سرية ،فهي تعترب أدلة اثبتة ملن َّ
بَّي هللا لنا الشُّهور ابألهلة فعلى سبيل املثال ال احلصر نعلم دخول وخروج شهر رمضان واحلج عن طريق اهلالل ،مثَّة ترابط كبري بَّي
علم الفلك وحياة اإلنسان على ظهر هذه األرض.
وبَّي أبنه علم خيتص حبركة
وميكن معرفة ذلك من خالل سرد ابن خلدون وحديثه عن علم الفلك ،فقد أطلق اسم (علم اهليأة) َّ
النُّجوم (اجلامدة – واملتحركة – واملتحيِّزة) ويظهر لنا تلك احلركات على هيئة أوضاع لألفالك حبيث تندمج معها وتصبح مالزمة
هلذه احلركات الواضحة واحملسوسة على شكل هندسي ،ويؤكد لنا ابن خلدون أبن مركز األرض يتوسط اجملموعة الشمسية وذلك
بسبب اإلقبال واإلدابر (حرايب ,وآخرون ،)313-312 :1995 ,وقد متيز علم الفلك ابألندلس ابلتَّقدم والتَّطور واإلبداع .ومن
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اهتمام العلماء هبذا العلم اهتموا كذلك ابْلالت املستخدمة يف رصد املظاهر الكونية ،وقد كان اإلسطرالب من آالت الفلك املهمة
اليت تستعمل يف حل أسئلة علم الفلك (خيوليو ،)1327-1326/2: 1998 ,وواكب علم التَّنجيم علم الفلك خالل العصور
الوسطى ،وكانت مؤلفات التصنيف عند االستطالع ورؤية النُّجوم ويتم التَّواصل مع بعض املنجمَّي املختصَّي ،وكانت أغلب
الرسائل والكتب حينما تصنف حتتوي ببعض صفاحتها األخبار العلمية ابلتَّنجيم الفلكي وهو يتناول طرق حتديد مراكز الكواكب
وأوجه القمر ومواقع اللقاء (وتعرف بتقاطع مدارين) (انفعة ,وآخرون.)183-182/2 :1990 ,
ابلص َّفار من أفضل وأهم علماء األندلس ابلفلك ،عاش بقرطبة (ت )426يعرف أيب
ويعترب أمحد بن عبد هللا الغافقي َّ
القاسم ،برع ابحلساب والعدد وله دور كبري بتعليم الناس ابألندلس ،ولديه رواية أخذها عن القاضي ابن مفرج وغريه (ابن بشكوال,
 ، )81/1: 2010وقد قام مسلمة اجملريطي بتعليمه ،مث رحل إىل دانية وهي من أعمال بلنسية واستقر هبا ،وآاثره كثرية منها أرجوزة
الزيج املسطح ،وزيج على مذهب السند هند ،وخمتصر الزيج يوجد بباريس برقم ( )1102مكتوب ابلكتابة العربية ،وقام
ابلفلك و َّ
الصفَّار إبنشاء رسالة استخرج هبا معرفة األوقات اخلمس ،ومتكن من أتليف رسالة ابإلسطرالب واألمساء املعروفة عليها ،وقد
ابن َّ
قام ابقتباسها سنة 413هـ (محيدان )57-56/5 :1995 ,من أستاذه مسلمة اجملريطي(كاربروكلمان ,ب.ت ،)228/4 :وأبرز
الصفَّار ابن برغوث (ت444هـ 1052/م) ،وحممد بن خرية بن العطار القرطيب ،وابن شهر الرعيين القرطيب
طالب ابن َّ
(ت453هـ1043/م) (أبو عبية.)83/2: ,
ومن علماء الفلك أصبغ بن حممد الغرانطي (ت426هـ) (البغدادي ,ب.ت ،)583/1 :يكىن أىب القاسم ،بزغ جنمه
وارتفع ذكره وأصبح من أهل االبْتكار والتَّطوير يف ميادين العلوم الفلكية ،كان له مهَّة عالية وذكاء متميز ،فقد نفع اجملتمع األندلسي
ابإلسهامات العلمية زمن اخلالفة األموية ،ومن ضمن إبداعاته العلمية واإلسهامات الفكرية ،فقد قام بتأليف كتابَّي علميَّي ،األول
أمسه اإلسطرالب يتناول احلديث عن هذه اْللة وصفاهتا ،أما الثاين فيتناول كيفية العمل هبا ،وأهم مميزاهتا وأعماهلا ،ختتص ابلبحث
ابألجرام السماوية كالوقت والشمس والنُّجوم ،وحيتوي هذا الكتاب على  130ابابً (حباجي خليفة ,ب.ت.)1390/2 :
وبرز أبرض األندلس زمن اخلالفة األموية (422-316هـ) احلسني بن أمحد بن احلسني بن حي التُّجييب القرطيب ،ويُعد من
علماء الفلك ،فقد أخذ العلم من أستاذه أيب عبد هللا حممد بن عمر الذي يُكىن اببن بُرغوث ،ومل يكتفي بذلك بل اجتهد بطلب
الرحالت العلمية للمشرق العريب ،رحل ملصر من أجل العلم والتَّعليم واملعرفة (املقري،)511-510/2 :1969 ,
العلم عن طريق َّ
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املودة فبعث به رسوالً إىل اخلليفة ببغداد القائم أبمر هللا ،وانل منه القبول واألنس
مث رحل لليمن وتواصل أبمريها ووجد عنده القبول و َّ
واحملبة ،وكان عاملاً ابلعدد واهلندسة واب ِّ
لصناعة ولديه هبا زيج خمتصر ،تويف رمحه هللا ابليمن سنة ( 456ابن آابر:1995 ,
 ،)220/1وأيضاً من علماء األندلس عمر بن أمحد بن خلدون يقال له أاب مسلم احلضرمي األشبيلي األندلسي (ت449هـ)،
عاش إبشبيلية ومتيز هبا وأصبح من أفضل وأشهر سكاهنا ،كان عاملاً بعلم الفلك وعلومه وابهلندسة والطب ،يعترب من العلماء الذين
معروف ابلشَّرف والدرجة العالية الرفيعة مبدينته (القفطي:2005 ,
ركزوا على طلب العلم وكان صاحب عقل ذكي وفكر ُم ْستنري ْ
.)186
وأما ابن برغوث حممد بن عمر بن حممد يكىن اببن برغوث ،كان عاملاً بعلم األفالك وعلومها وهيئاهتا ،فقد اجتهد وأبدع
مبختلف حركات الكواكب ورصدها وبفضل هللا مث جهده حتصل على علوم كثرية ابللغة العربية والريضيات ،كان معتدالً أبخالقه
جمتهداً يف علمه حريصاً على وقته ،يبذل الوقت والعمر واملال من أجل العلم واملعرفة ،كما متيز أبو احلسن خمتار بن عبد الرمحن بن
خمتار بن شهر الرعيين (ت 465هـ) بعلم اهلندسة والفلك ،وتوىل القضاء سنة (427هـ1036/م) (ابن صاعد-71 :1912 ,
. )72
وممن ظهر ابألندلس وورد ذكره بقائمة علماء الفلك غريب بن سعيد القرطيب ،عال ذكره بعد وفاته لديه كتاب ابألنواء نشر مع
الرتمجة الفرنسية عام 1961م (محيدان ،)339-338/5 :1995 ،وكان كاتباً لعبد الرمحن الثالث (350-300هـ-912/
961م) ،وأيضاً كتب للحكم املستنصر ابهلل (360-350هـ970-961/م) وكان عاملاً ابلعديد من العلوم املختلفة ابألندلس
(كاروكلمان ,ب.ت ،)288/4 :وممن عرف بعلم الفلك بنهاية الدولة العمرية أبو عبد هللا حممد بن احلسني ويكىن اببن الكناين،
رحل زمن الفتنة إىل سرقسطة وسكنها ،وكان بصرياً بعلم النَّجوم واملنطق والفلسفة والطب ،عُرف َّ
ابلذكاء وسرعة الفهم ،تلقى العلم
على حممد بن عبدون اجلبلي وأمحد بن حفصون الفيلسوف وعمر بن يونس بن أمحد احلراين وابن عبد هللا حممد بن إبراهيم العاصمي
السرقسطي املعروف ابحلمار وأيب
وأيب حممد عبد هللا وابن مسعود التَّجاين وحممد بن ميمون املعروف مبركوش وسعيد بن فتحون َّ
احلرث األسقف تلميذ ربيع زيد األسقف الفيلسوف وأيب القسم فند جنم وأيب مرون التجاين ومسلمة بن أمحد اجملريطي ،تويف ابن
الكناين رمحه هللا سنة (420هـ1029/م) وقد جتاوز  80سنة (ابن صاعد.)82 : ,
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تخدم يف قياس مراكز النُّجوم وحركتها ،ويعترب من أفضل اخرتاعات أهل اإلسالم ابألندلس
صورة اإلسطرالب :هو جهاز الذي يُ ْس ْ
(طارق السويدان.)421 :2005 ،
ونستنتج مما سبق أبن إسهامات علماء اإلسالم ابألندلس كان هلا نتائج كبرية َّأدت إىل التطور واالزدهار العلمي ومعرفة علم
الفلك ،وال شك أبن املسلمَّي يعلمون أمهية علم الفلك من خالل القرآن الكرمي ،فقد َّبَّي لنا هللا عز وجل أمهية النَّجوم والكواكب
اليت نعلم منها معرفة التَّقومي والوقت ،مما ساهم يف سرعة التطور متيز علماء الفلك ابألندلس ،فقد ظهرت املؤلفات واجتهد طالب
العلم ابلتَّحصيل العلمي عن طريق الرحالت العلمية للمشرق العريب ،وأيضاً أقيمت املراصد اليت تستخدم من أجل االستكشاف
ومعرفة ورصد الكواكب والنَّجوم ،وال ننسى دور اخللفاء األمويَّي ابألندلس يف تقدمي كل الدعم املايل واملعنوي وكل ما حيتاجه العلماء
يف سبيل التطور وزيدة سرعة احلركة العلمية يف العلوم الفلكية.
اخلامتة:
أثر واضح
تؤكد لنا املخطوطات واملصادر التارخيية أبن اإلسهامات اإلسالمية ابلعلوم العقلية ابألندلس كثرية جداً ،وقد كان هلا ٌ
يف احلياة األندلسية والقارة األوروبية عموماً ،ومتيز أهل اإلسالم أبهنم فتحوا أبواب العلوم وأعطوا مفاتيح الكنوز العلمية اليت هبا وصل
فعم اخلري وانتشر الضياء وانتهى اجلهل ،وتعترب هذه اإلجنازات
الغرب إىل أعلى املراتب ،وانلوا هبا الرفعة والشرف والتقدم واالزدهار َّ
العلمية لألمة اإلسالمية ابألندلس من أهم العوامل اليت قامت عليها النهضة العلمية العاملية ،ونستنتج مما سبق أبن علماء األندلس
متكنوا من صناعة العقاقري الطبية اليت سامهت يف شفاء املرضى وأنقذت العديد من األرواح واألنفس ،وأيضاً يتضح لنا أبن علماء
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األندلس متكنوا من تطوير صناعة الورق الذي حفظ العلوم ونشرها يف أغلب دول العامل ،وكذلك من النتائج اليت وصلت إليها أبن
اجملريطي هو من وضع أسس علم الكيمياء يف كتابه (رتبة احلكيم) و (غاية احلكيم) ،ابإلضافة إىل ما قدمه علماء الفلك يف استخدام
اإلسطرالب الذي نتج عنه رصد الكواكب والنجوم واإلجابة عن أغلب األسئلة بعلم الفلك.
وتوصي الدراسة بضرورة وأمهية إماطة اللثام عن تلك اإلجنازات العلمية اليت قدمها علماء املسلمَّي يف األندلس ،كما توصي الدراسة
بكشف ذلك الكنز الدفَّي من املخطوطات العلمية وحتقيقها ونشرها.
املصادر واملراجع:
القرآن الكرمي
ابن اْلابر ،أيب عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي البلنسي ،1955 ،التكملة لكتاب الصلة ،حتقيق عبد
السالم اهلراس ،دار الفكر ،بريوت
ابن بشكوال ،أليب قاسم ،2010 ،الصلة ،حققه بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،تونس

ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد ،2004 ،املقدمة ،حتقيق عبد هللا حممد الدرويش ،ط ،1دار البلخي ،دمشق

ابن صاعد ،أيب القاسم صاعد بن صاعد بن أمحد بن صاعد األندلسي ،1912 ،طبقات األمم ،حتقيق لويس شيخو
ايسوعي ،مطبعة الكاثوليكية ،بريوت
أبو عُبية ،طه عبد املقصود عبد احلميد ،ب.ت ،احلضارة اإلسالمية دراسة يف اتريخ العلوم اإلسالمية ،دار الكتب
العلمية ،بريوت
بروكلمان،كار  ،ب.ت ،اتريخ األدب العرب ،حققه عبد احلليم النجار ،ط  ،4دار املعارف ،القاهرة

البشري ،سعيد عبد هللا صاحل ،1997 ،احلياة العلمية يف عصر اخلالفة يف األندلس ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى،
كلية الشريعة و ِّ
الدراسات اإلسالمية

البغدادي ،إمساعيل ابشا حممد أمَّي بن مري سليم ،ب.ت ،إيضاح املكنون يف الذيل على كشوف ُّ
الظنون عن أسامى
الرتاث العريب ،بريوت
الكتب والفنون ،حتقيق حممد شرف الدين ابلتَّقاي ،دار إحياء ُّ
حرايب ،عباس عطيتو حممد -حالق ،حسان ،1995 ،العلوم عند العرب أصوهلا ،ومالحمها احلضارية ،دار النهضة

العربية ،بريوت

محيدان ،زهري ،1995 ،أعالم احلضارة العربية اإلسالمية ،إشبيلية للدراسات والنَّشر والتَّوزيع ،دمشق

احلميدي ،أليب عبد هللا بن حممد بن فتوح بن عبد هللا ،2008 ،جذوة املقتبس يف اتريخ علماء األندلس ،حققه بشار
عواد معروف ،حممد بشار عواد ،دار املغرب اإلسالمي ،تونس
الظنون عن أسامى الكتب والفنون ،حققه حممد شرف ِّ
خليفة ،حاجي ،مصطفى بن عبد هللا ،د.ت ،كشف ُّ
الدين
ابلتقاي ،دار إحياء الرتاث ،بريوت

خوليو سامسو ،1998 ،احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس ،حترير سلمى اخلضراء اجليوسي ،ط  ،1مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت
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الدَّفاع ،علي عبد هللا 1981 ،إمام علماء املغرب يف العلوم التطبيقية اجملريطي ،جملة الفيصل ،العدد  ،56دار الفيصل
الثقافية ،ص71

الذهيب ،1996 ،سري أعالم النُّبالء ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،أكرم بوشيي ،مؤسسة الرسالة ،ط ،11بريوت-165/16 ،
166
َّ
الذهيب ،أيب عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،1971 ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،
حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتاب العلمية ،بريوت

الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز مشس الدين أبو عبد هللا ،1374 ،تذكرة احلفاظ ،حمقق عبد الرمحن بن حيي
املعلمي ،دائرة املعارف العثمانية ،د.م

السويدان ،طارق ،2005 ،األندلس التاريخ املصور ،ط ،1اإلبداع الفكري ،الكويت
َّ
الشكري ،جابر ،الكيمياء عند العرب ،1979 ،دار احلرية ،بغداد

الشكيل ،على مجعان ،1989 ،الكيمياء يف احلضارة اإلسالمية ،دار الشروق ،القاهرة

الصفدي ،صالح الدين خليل بن أبيك ،2000 ،الوايف ابلوفيات ،حتقيق أمحد األرانؤوط ،تركي مصطفى ،ط  ،1دار
إحياء الرتاث العلمي ،بريوت234/2 ،

علي ،حممد كرد ،1923 ،غابر األندلس وحاضرها ،مطبعة الرمحانية مبصر ،ب.م

القامسي ،خالد بن حممد مبارك ،2008 ،اتريخ احلضارة اإلسالمية يف األندلس ،ط ،1الدار الثقافية للنشر ،القاهرة

القفطي ،مجال الدين أيب احلسن على بن يوسف ،2005 ،أخبار العلماء أبخبار احلكماء ،حتقيق إبراهيم مشس الدين،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت

اجملريطي ،مسلمة بن أمحد بن وضاح ،خمطوط رتبة احلكيم ،خمطوطات مكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز اجلامعية ،جامعة
أم القرى ،رقم 21

املراكشي ،أيب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري األويسي ،2012 ،الذيل والتكملة لكتاب املوصول
ِّ
والصلة ،حتقيق إحسان عباس ،وآخرون ،ط ،1دار املغرب اإلسالمي ،تونس
املقري ،أمحد بن حممد التلمساين ،1969 ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،دار صادر ،بريوت

انفعة ،حسَّي – بوزورث ،كيلورد ،1990 ،تراث اإلسالم ،ترمجة حسَّي مؤنس ،إحسان صدقي العمد ،دار علم املعرفة،
الكويت

هونكه ،زيغريد ،1993 ،مشس العرب تسطع على الغرب ،ترمجه عن األملانية فاروق بيضون وآخرون ،ط ،8دار اجليل،
بريوت

اليوزبكي ،توفيق سلطان ،2010 ،احلضارة اإلسالمية يف األندلس وأثرها يف أورواب ،ثقافتنا للدراسات والبحوث ،اجمللد
 ،5العدد العشرون
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