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 الخالصة

لها   بُد  ذا فالاالنجازات العلمية وجهاً من وجوه الحضارة االنسانية في كل امة ،ول نأ 

 قة واللسابامن تاريخ يوثق مسيرتها ورجالها,إذ إنها ال تنشأ مقطوعة عن جهود األمم 

لبه ي اغفتتطور من دون اسهامات الرواد األوائل،فالصرح العلمي للغرب اليوم مدين 
ً في حقول العلم والمعرفة،وهذا البحث يسلطلعلما وء الض ء المسلمين شرقاً وغربا

 فلكيينن المعلى اهم وانجازات العلماء األندلسيين في مجال الفلك،وقد اشتهر الكثير 

ن كانت لهم مؤلفات عديدة سجلت انجازاتهم،وبنو المراصد لمراقبة النج وم مم 
يين حول محورها,ووضعوا الجداول لتعودراستها،واثبتوا كروية االرض ودورانها 

مسية الش مواقع بعض النجوم،وحسبوا التقاويم واالعتدالين وحركة القمر وطول السنة

وغيرها من االمور الفلكية،كما كان لهم إسهامات في دراسة الكثير من 
 .ي مةقالظواهر،واخترعوا األدوات الخاصة بالرصد،وصنفوا في هذا المجال ُكتباً 

 :المقدمة

 هاجس الكشفباهتم االنسان منذ القدم برصد النجوم واالفالك السماوية مدفوعاً       
عن المستقبل ومعرفة المجهول والحصول على رضا االلهة ،بحركات النجوم 

حصل يعية وصور االبراج السماوية،بعد ان الحظوا أن ثمة وقائع بشرية،واحداثاً طبي

ً من اللدى حصول عدد من القرانات)االتصاالت ا ات قرانلكواكبية(،وان ثمة أنماطا
داث ى االح علالنجومية،السيما تلك التي يقال لها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تاثيراً 

ن عغيب ومسار الدول واعمار الملل والبشر.الى جانب التنبؤ بالمستقبل ومعرفة ال

 طريق التنجيم كما هو الحال عند كثير من الشعوب واالمم القديمة حتى
 .مجىءالحضارة االسالمية

ي وا ففي هذا البحث نستعرض علم الفلك والتنجيم لدى العرب المسلمين الذين برع

في  هذا الميدان مثل غيرهم من االمم والشعوب انذاك،من لدن نخبة من العلماء
ذا هالمشرق االسالمي عامة والمغرب االسالمي)األندلس(خاصة الذين تميزوا في 

فاهيم الم بكرة بعد ان كانت في مصنفات االغريق مقترنة بكثير منالمجال منذ فترة م

لماء عيدي الخاطئة والعلوم االخرى مثل الطب والجغرافية والفلسفة، اال انها على ا
 ح كثيرتصحياألندلس الذين اتسمت اعمالهم بالنزعة العلمية والعقالنية والتجريبية ل

عديد ع الستنتجوا الصحيح منها،واخترامن تلك االفكار والمقوالت الغير الصحيحة وا

يهم ايد من االدوات التي استخدموها في ارصادهم الفلكية مستعينين بما وصلت اليه
نب من علوم االغريق الفلكية والجغرافية ومصنفات اخوانهم في المشرق الى جا

غير وال الترحال لتاكيد كثير من نظرياتهم وارائهم،فعمل في هذا المجال المسلمين

ً ا  هذا لمسلمين ممن عاشوا في كنف المسلمين في هذا المجال على حد سواء،مشجعا
 اهتمامومي الحركة العلمية منذ فترة مبكرة من تاريخ االندلس التسامح الديني االسال

 لقمراالمسلمين في كثير من امورهم الحياتية واالقتصادية والدينية على منازل 

 .وحركة النجوم للترحال
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 واعثبالى مبحثين اثنين،كان المبحث االول منه بعد التمهيد بيان  قسم الدراسة
 ابينواسباب تطور علم الفلك في الغرب االسالمي)االندلس(خاصة، واظهارالفرق م

ً واحداً،وبيان ماهية  ي لفلك فلم اععلم الفلك والتنجيم الذين يعد في نظر البعض علما

خص  راهين المستندة عليها،فيماضوء علماء االندلس والمغرب وهو مواضيعه والب
ثرة الك المبحث الثاني منه لبيان لترجمة ابرز العلماء الذين اشتهروا به وهم من

ً لالطالة،مع ا ً منهم في كل قرن من الزمن تالفيا  رة الىالشاتوجب علينا اخذ نماذجا

مثل انه هناك علماء واشخاص ذاع صيتهم قبل عصر الخالفة االموية،على سبيل ال
ه س بن فرناس التاكرني من كورة رية)رندة( بجنوب االندلس الذي صنع اشبعبا

ات مايكون اليوم للمجموعة الشمسية من كرة مركزية تحيط بها مجموعة من الكر

ائج ن نتماالصغر كأنها اجرام سماوية ،اعقب ذلك المبحث باهم ما توصل اليه البحث 
 تخدمة في البحث.ملحقاً بها بقائمة الهم المصادر والمراجع المس

 بواعث تطور علم الفلك في المغرب االسالمي: اوال:: المبحث االول

د ي تعتمالت برزت عوامل كثيرة الهتمام المسلمين بعلم الفلك والجغرافية،تلك العلوم 
 ألندلسلى اعلى حركة األفالك والكون الرتباطهما ببعضهما ،وقد أنتقلت هذه العلوم ا

لتي يق اهما العلوم القديمة لحضارة الهند والروم واالغروالمغرب عبر طريقين أحد

ترجمت في المشرق األسالمي ايام العباسيين،وذلك عن طريق رحالت العلماء 
ب واقتناء تلك المصنفات ونقلها إلى األندلس ومن ذلك على سبيل المثال كتا

ا الطريق األخر 1السندهند) عن  س فقد كانتلك العلوم إلى األندل عبره قلانت الذي(.ام 

لس ألنداطريق سفارات الروم البيزنطيين والفرنجة التي كانت تفد بكثرة على ملوك 
 م(وكانت تلك السفارات تحمل1030-928هـ/422-316منذ عصر الخالفة األموية)

ل لمثامعها بناء على طلب حكام األندلس مصنفاًت أومترجمين ومن ذلك على سبيل ا

ى م(إمبراطور الروم البيزنطي إل959-944هـ/348-333سفارتي قسطنطين السابع)
 قرطبة حاضرة الخالفة األموية مابين سنة

-912هـ/350-300الناصر) الخليفة عبدالرحمن (أيام2م()949-947هـ/336-338) 

 (مفردةحملت تلك السفارة معها كتاب)األدوية ال،اذ م(لكسب ود خليفة األندلس961
 (.3ديوسقوريدوس)ل

ا األسباب التي يرة ي كثساعدت على تطور علم الفلك وازدهاره عند المسلمين فه أم 

 يمكن ايجازها في جملة أمور يقع في مقدمتها:

لكون ادبر والمتمثل بالقرأن الكريم الذي شجع على التفكير وت العامل الديني: .1

دعت ووالسعي في طلب العلم وكشف كثير من األمور التي ورد ذكرها في القرأن 

ديد وتح راستها،ومنها ما يتعلق بفرائض اإلسالم مثل فريضة الحجالمسلمين الى د

عند  ساجدأوقات الصالة والصيام واألعياد،ومسألة تحديد اتجاه القبلة توجيه الم

حة بنائها نحو مكة المكرمة وتعيين القبلة عند الصالة في البلدان المفتو

 (.4والصحاري، وغيرها)
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م تكاكهعلى األمم والشعوب األخرى واح:أن  انفتاح المسلمين العامل العلمي .2

 خذوابهم أمتد إلى األطالع على حضارات وثقافات جديدة،فأحب المسلمون أن يأ

تب الك بهذه الثقافات ويوسعوا افاقهم العلمية عن طريق نقل وترجمة العديد من

العلمية والفلكية وتمحيصها وتفسير غامضها وفك رموزها واستخالص 

فق وائق لتقريب مابينها وبين ماتوصل اليه المسلمون من حقفوائدها،والتوفيق وا

م لضرورات النقل وجوالت العقل,.شجع هذا التوجه حاجة المسلمين إلى علوم 

بحوا ،فاصتكن عندهم لها اهمية كبيرة قبل مجيء اإلسالم،مثل علم الفلك والتنجيم

 (.5يحتاجون إليها في حياتهم اليومية)

مها اتساع رقعة الدولة اإلسالمية وتشعب نظ ى أثروالننس :العامل األقتصادي .3

 وطيدالسياسية واإلدارية واالقتصادية،ورغبة الخلفاء والوالة في ضبط ذلك وت

 دعائم الدولة واالعتماد على العلماء وأصحاب النظر في شؤون الحال،ووصف

لذي جيم اتنم الالبلدان،وأحوال األقاليم ومسالك القوافل،وتنظيم موارد الدولة،وكان عل

يتطلب تعيين خطوط الطول والعرض لكل موضع في األرض ذا اثر علمي  كبير 

 (.6في االهتمام بالفلك)

اراً ستقرا:شهدت البالد اإلسالمية منذ مطلع القرن الثاني الهجري العامل الحضاري .4

 يه تتجهفخذت سياسياً وأزدهاراً ورخاءاً اقتصادياً،رافقه انتشار العمران والترف،وأ

ات مؤلففوس إلى الحياة العلمية والفكرية والتوسع في طلب العلم واقتناء الالن

ن العلمية،وقد ساهم في ذلك على تشجيع الحكام والخلفاء ورعايتهم للعاملي

 ن هر للعي(،فاألفالك في نظر االنسان وفي شعوره الباطني انما تتحرك وتظ7بالعلم)

عيين الفصول للزرع والسفر وتغيب عنها من أجل ضبط الوقت وقياس الزمن وت
 (.8واللباس والغذاء والعبادة وغيرها من األمور)

 ثانياً:الفرق بين علم الفلك وعلم التنجيم:

وهو رض،هناك نوع من التأثير الطبيعي للنجوم واألفالك على الحياة  في كوكب األ 
تأثير يرتكز على أسس وقواعد مفهومة تتحكم بالنظام الكوني،فحركة الشمس 

د الم ضعيتها ومنازل القمر وسائر الكواكب تؤثر في الفصول األربعة وفي حركةوو

النظر ك ،فؤثر في حياة االنسان والحيوان والنبات  وهو مايدرسه علم الفلتوالجزر و
وب في الكواكب لمعرفة تأثيراتها التكوينية أمر أجازه اإلسالم وهو أمر مطل

ا بعضهوال الفلكية واقتران األفالك بوالمشكلة فيه،وهكذا الحال في معرفة االح

فها الشمس وكسوفه والقمر وخسو البعض،وحركة االجرام السماوية ومايتصل بحركة

 مت مت مت مت  مت مت مت مت ٹٱٹٱُّٱ ، (10) َّ يت ىت نت مت ٹٱٹٱُّٱ (الذي أقره اإلسالم وشجع عليه9وغير ذلك)

َّ(11).  

مساهمات هامة في هذا  وقد برع العديد من علماء المسلمين في هذا العلم وكانت لهم

المجال،فلم يكن هناك مانع من التعرف على منازل القمر وأوضاعه والحديث عنه 
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بشرط المعرفة والخبرة بعلم الفلك،كما هو الحال لدى العاملين بالفالحة الذين اكتسبوا 
خبرة ومعرفة فلكية على مر السنيين خاصة فيما يتعلق بموسم الزراعة واألمطار،من 

للدارس أن يميز هنا بين مصطلحين قريبين من بعضهما، لصلتهما الضروري 

بدراسة الفلك والكواكب والنجوم،هما علم الفلك والتنجيم حتى أن  الكثير من الناس 
كانوا يظنون أنهما علم واحد وهو خطأ جسيم،وللتمييز بين االثنين البد لنا أوالً أن 

نجيم في القرأن الكريم في أيات كثيرة نبين ماهو علم التنجيم؟. ورد كلمة النجم والت

وبأشكال مختلفة تدل جميعها على المعنى الحقيقي لعلم التنجيم وهو محاولة التنبؤ 

 ىن مت مت متمت مت مت  مت مت مت مت مت مت مت مت ٹٱٹٱُّٱ الذي اليعلمه األ هللا تعالى وحده،وفي هذا المعنى نجد بالغيب

  (12) َّ مت ين
  (13)َّ مس مت مت مت مخ مت مح متمج مت مث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب  جب مت ٹٱٹٱُّٱ

 14َّ  من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خلحل جل مت مت مت مت مت ٹٱٹٱُّٱ  

  (15)َّ مت مت مت مت مت مت مت مت ٹٱٹٱُّٱ

  (16) َّ ىب نب مت مت رب مت ٹٱٹٱُّٱ

 (.17) َّ مت مت مت مت مت مت ٹٱٹٱُّٱ

تها واقياما في اللغة فالُمنجم والُمتنجم والنجام هو من ينظر في النجوم بحسب م
انب (هذا الج19أحوال الكون ويحاول معرفة الغيب) ( ويستطلع من ذلك18وسيرها)

نكره أاتها والتطلع إلى النجوم أو حسبان حركاتها وأوق من علم النجوم ومعرفة الغيب

هة مرضه  في حياة اإلنسان من جاثرً ( فاالعتقاد بأن للنجوم 20اإلسالم ونهى عنه)
يتنبأ ولع نظر في الطاوصحته وفقره وغناه وسعادته وشقائه، وأن بأمكان الُمنجم أن ي

على  بتنىاللشخص على هذا األساس،فهذا النوع من العلم باطل الدليل عليه سواء اذا 

وأنها  ا نفوسس لهاالعتقاد والتنبؤء بأن للنجوم نفوساً وأنها فاعلة باالختيار، أوأنه لي
م عالث الفاعلة باإلكراه والقسر،لربما وصل إلى االعتقاد بمؤثرية النجوم في حواد

نجوم ن الوحياة الفرد الى حد الكفر باهلل تعالى،كما هو معتقد بعض ضعاف النفس،بأ

 (. 21هي العلة في حدوث الحوادث فهذا االعتقاد يمثل انكاراً للخالق)
في  وفي ضوء ذلك يتبين أن اخبار المنجمين القيمة لها واليجوز تصديقها،يدخل

ن لك مذن والكهنة والعرافين وغير طائفة العاملين بالتنجيم،المتنبئين والمنجمي

 ندماعالعناوين والتسميات،التي كان ألصحابها مكانة عالية ومرموقة لدى البعض 
 كان الجهل يستحكم ويتفشى في بعض االنحاء 

عة النائية من دون ان يكون هناك من يتصدى لهم،إلى جانب أمور تتعلق بالطبي

من  دهره األيام والفيطالع على مايخالبشرية من التطلع إلى معرفة المستقبل واال
 اولةمخاطر وماينتظره من مفاجآت أو مايواجهه من تحديات تدفع اإلنسان الى مح

 دينياذا رافقه ضعف الوازع ال السيمااستطالع الغيبيات بشتى الطرق والوسائل،

 هعبادلباإليمان باهلل وعدم الرضا بقضاء هللا تعالى وقدره والتسليم بما قسمه 
(.وقد اختلط علم التنجيم ببقية العلوم مثل الكيمياء والفلسفة والطب واستخدمه 22) 

المشعوذون من أجل خداع الناس،ومن ادعاء بعض االطباء بمرض او وباء يعود إلى 

(كان علماء األندلس والمغرب أكثر تعلقاً بعلم التنجيم والكيمياء 23طالع أحد النجوم)
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م(محاوالت نفر من الناس معرفة 1406هـ/808وقد فند ابن خلدون)ت: والسحر
الغيب عن طريق النظر في النجوم ومن غيره من الطرق:"اقتصر كثيرون من أهل 

األندلس والمغرب على انتحال علوم التعاليم وما يضاف اليها من علوم النجامة 

والسحر والطلسمات... ودخل على الملة من هذه العلوم وأهلها داخلة واشتهر الكثير 
في مقدمته فصالً جاعالً  بحث ذلك ،"الناس بما جنحوا إليها وقلدوا آراءهامن 

 (.24ُعنوانه" في إبطال ِصناعة النجوم وضعُف مداِركها وفساِد غايتِها")

 ثالثاً: ماهية علم الفلك.

 حي مت  مت مت مت متمت ىن من مت مت  متمت مت مت مت مت مت يل ىل مل خل  مت مت مت مت مت مت مت مت مت مت مت  مت مت مت مت مت مس ٹٱٹٱُّٱ

َّ(25)  

في  مركب الكون في الحقيقة هو تركيب ما،أوهو شبيه بالتركيب،وكل العالم إنما هو 
 السافلوفلك الحقيقة من بسيطين هما المادة والصورة،ويقال للسطح المحيط بالعالم بال

طح (والفلك اسم يطلق على الجسم المستدير وعلى سطح الكرة وس26منه بالمركز)

 (.27كة الِمغزل في األصل)الدائرة وعلى محيطها،تشبيهاً بفل
 عالمةيمكن تعريفه من خالل تعريف ال -كما كان يعرف لدى المسلمين -علم الفلك 

إبن خلدون له:"علم الهيئة علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة)رأي 

الفلك  (،وحاول أن يبين اثر28العين(والمتحركة والمتحيرة،ويسميه بعلم الهيئة")
بأنه  م(فيشير873هـ/260(.أما الخوارزمي)ت: 29الكائنات)والجغرافية على طبائع 

 نومياوالنجم  هو في العربية يسمى بالتنجيم عن األصل اليوناني اصطرنوميا فاصطر

ضع و(ومن فروعه علم االزياج.ومن أهم انجازات المسلمين في الفلك 30هوالعلم)
 جوممواقع الن األزياج،والزيج هو صناعة جداول حسابية على قوانين عددية فيها

والكواكب مع حسبان اختالف حركاتها ومواضعها في الكرة السماوية في كل 

ً عند بعض االمم القديمة،كما كان معروفاً 31زمان)   عند(.كان علم الفلك معروفا
وعرف يين،العرب قبل اإلسالم ورثوه عن السومريين والكلدانيين واألشوريين والبابل

ها لمعرفة (،واستعانوا ب32عدداً من النجوم والكواكب)العرب قبل اإلسالم األبراج و
ا هتموبمواقع النجوم ومطالعها لالهتداء في الصحراء واالستدالل على الجهات،وا

 لفرقبحركات القمر فحسبوا به الشهور والسنين،وعمدوا الى النسيء لحل مشكلة ا

 لذياإلسالم بين طول السنين الشمسية والقمرية،واستمر وجود النسيء حتى ظهور ا
 حرمه.

م(حيث 749-661هـ/132-41وقد بدأ اهتمام المسلمين بعلم الفلك في العصر األموي)

ترجم في هذا العصر أول كتاب في علم الفلك هو كتاب)مفتاح النجوم(لهرمس 
(في أواخر العصر االموي،وازداد االهتمام بعلم الفلك في العصر 33الحكيم)

يجة تشجيع الخلفاء واألمراء في المشرق م(نت1258-749هـ/656-132العباسي)

(.وكان اتصال 34والمغرب لعلماء الفلك وأنشاء المدارس والمراصد الفلكية)
ً جديدة لعلماء المسلمين واصبحت أساساً  المسلمين ببالد فارس والهند قد فتح آفاقا

لم التجاه جديد في التأليف الجغرافي عندهم،وهو االتجاه الفلكي، فمضوا في هذا الع
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وزادوا عليه،واجتهد بعضهم في ضبطه وتحقيقه لكونها نظريات وهمية التستند إلى 
أساس من البحث والتحقيق،وقد عرف األندلسيون كيف يفيدون من مؤلفات األغريق 

والالتين ومن أخذ عنهم فأفادوا من ذلك في وصف وتحديد المواقع، 

فلكية الخاطئة وعالقاتها بالبروج وتقديرالمسافات،لكنهم لم يتقيدوا بتلك المعلومات ال
الفلكية،وزاد من توجه المسلمين إلى دراسة علم الفلك والجغرافية ودراسة تلك 

النظريات خاصة بعد ترجمة كتابي )المجسطي( و)الجغرافية( لبطليموس إلى 

العربية،الذي اهتموا بهما وترجموها اكثر من مرة خالل القرن التاسع والعاشر 
د من اقبالهم على دراسة كتاب بطليموس أنهم وجدوه يؤكد نظرية الميالديين،وزا

األقاليم السبعة،ويكمل ما اخذوه من الهنود من معلومات ويربط مابين األجرام 

(.كان الخلط بين مفهوم علم الفلك والجغرافية شائعاً 35السماوية واألماكن األرضية)
الفلك والجغرافية عند المسلمين عند علماءالمسلمين عامةً ناتجاً من ارتباط موضوعي 

في أوائل اشتغالهم بالعلم الجغرافي،وهو ناتج ايضاً عن أخذ الكثيرين منهم بأراء 

الهنود والفرس واالغريق في علم الفلك،إلى جانب الخلط بين موضوعي كتابي 
 (.36بطليموس في الفلك)

 رابعاً: موضوع علم الفلك وبراهينه.

اً ا معشرف موضوعه وإما بَوثاقِة براهينه وإما بهمإن  شرف كل علم يرتبط إما ب
نع ،لذلك فإن  شرف علم الفلك عند المسلمين،في موضوعاته التي هي من أعجب ص

ير تقبل غة الهللا تعالى وأعظم خلقه وأحكم فعله،وأما براهينهُ فهندسية وحسابية قطعي

ن  كية،فإلفلاوالحركات  الحقيقة,وفائدة هذا العلم عظيمة ِلمن نظر في االيات السماوية
 والبد في هذاالى،للفكر فيها مجاالً واسعاً ودليالً  قاطعاً على وجود الخالق سبحانهُ تع

لى وب إالعلِم من تقديم تصورات وإنشاِء مقدمات تكون مادة للبرهان مقربة المطل

كلمة  (فهي38(.وعلى الرغم من أن  معنى الفلسفة علم حقائق األشياء)37األذهان)
 لثقافةازات تقة من اللفظ اليوناني فيالسوفيا ومعناه الحكمة،وتعد الفلسفة من مميمش

ي رس فاليونانية التي أنتشرت في بالد المشرق منذ الفتح اإلسالمي وظهور المدا

فة لفلسالمشرق اإلسالمي، فأخذ الكثير من علماء الفلك المسلمين باالطالع على ا
م جادليهلى مسفة اليونان في الجدل والمنطق للرد عاليونانية واالفادة من أساليب فال

ق طري وإثبات كثير من االشياء أو تفسيرها وفق ماجاء في القرأن بطرق علمية،عن

 إليمانون اطرح الحقائق على أنها أمور مسل م بها،ثم يتجهون للبرهنة عليها،اي يتخذ
م في عل اصةالعقلية خ باهلل والتمسك بأركان الدين ثم يعملوا على اثبات ذلك باالدلة

 (. 39الفلك والطب)

 في األندلسممن اشتهروا تراجم علماء الفلك  بعض نعنبذة المبحث الثاني:

البلنسي،مسلم بن أحمد بن أبي عبيدة الليثي المعروف بصاحب  .1

 م(. 907هـ/295القبلة)ت:

اً فلكي ورياضي أندلسي،ذاع صيته في قرطبة إحدى اهم المدن األندلسية،وكان عالم 
في الحساب والنجوم،كانت آراؤه في النجوم مثار استهزاء وتعجب للقوم بسبب آرائه 
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المتقدمة،فعاب عليه البعض ذلك،من ذلك ما قاله الشاعر أحمد بن محمد بن عبد 
 م(:939هـ/328ربه)ت:

 (.40 )حــالَ َزَعمَت بهرام أو بيذُخت ترُزقُنا** البَـل ُعطارد أو مـريخ أو ز     

 (. م1007هـ/398ت:طي,أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن عبدهللا بن محمد)المجري.2

نسب فريد من أوائل علماء الفلك في األندلس،ولد في مجريط األسم القديم لمدينة مد

ق فيها،واَعد  إمام الرياضيين في زما قب نه لاليها,درس الرياضيات والفلك وتفو 

ين لرياضيام ائل العلماء في األندلس وإمبأقليدس األندلس،ترجع مكانته إلى أنه من أوا
عد ندلس باأل فيها وإلى كثرة طالبه االخذين عنه، مما جعل أثرهُ في انتشار العلوم في

مه اهتما عظمأن ادخل علم الفلك والكيمياء والتنجيم إلى األندلس على يديه،وقد كان مُ 

ليم لتعامجريطي في بالفلك،ومحيطا  بعلم االفالك وحركات االجرام السماوية،عمل ال
طي فتخرج على يديه نخبة من علماء الألندلس والمغرب،ومن أبرز أعمال المجري

ع لموقارأيه في أنَّ خط منتصف النهار)األريم/قبة االرض(يٌمر  بقرطبة بدال من 

عد ل (،واهتم بزيج البتاني*وبزيج الخوارزمي*و41الوهمي مابين الهند والحبشة)
ً للمؤلفات الفلكية في أوربعلى ضوء ذلك زيجه وأصبح ان ا إب  ت تلك الجداول أساسا

ويم العصور الوسطى,ومن هذه الجدوال نقل المجريطي التقويم الفارسي إلى التق

ذي ي الالعربي الهجري،وزاد المجريطي جداول فلكية محسنة بدالً من زيج الخوارزم
ً من السندهند) طي ببُعد ميز المجري(.ت42كان يستند إلى تقاويم فلكية مستمدة أساسا

لى ثقافي وعلمي حازه أثناء رحلته الى إلشرق،حيث أدخل رسائل اخوان الصفا*إ

في  األندلس مع مؤلفات عربية ويونانية في مواضيع الرياضيات والكيمياء,وعمل
 شرح وتبسيط الكثير منها،ولعل مصنفه)الرسائل الجامعة(هو شرح وتعليق على

يدة صة جاله للمؤلفات وشرحه لها وتعليقه عليها فررسائل إخوان الصفا,وأتاح بإدخ

 ً غرب ء اللعلما لألندلسيين لالطالع على علوم المشرق,وكان يمثل في الشرق أنموذجا
 تاب فيك:)كاإلسالمي،كما برع في الكيمياء العملية,ومن مؤلفاته في الرياضيات والفل

مة سطرالب(*ترجالعدد والمعامالت(وكتاب)ثمارالعدد(في الحساب ورسالة في)األ

 يموسلمجريطي وشروحا لكتب بطلل إلى اللغة الالتينية)واختصار تعديل الكواكب(
 (.43وغيرها من كتب الكيمياء)

 م(.1035هـ/427.إبن الصفار،أبو القاسم أحمد بن عبدهللا بن عمر الغافقي)ت:3
ية معألومهندس وفلكي من أهل قرطبة،تتلمذ على يد مسلمة المجريطي، أظهر نبوغاً  

،ثم طوائفإلى بداية عصر ال -التي كان يعلم بها الحساب والنجوم -،أقام في قرطبة 

ى س علانتقل منها إلى مدينة دانية في شرق األندلس وظل فيها حتى آخر أيامه،در

 عل عددما فيديه من أهل قرطبة تالميذ جمة وينسب إليه أنه أنشأ فيها مدرسة علمية ك
-370منهم عمر بن عبيدهللا بن يوسف الزهراوي) من تالميذ مسلمة المجريطي

م(وأبو السمح الغرناطي،ومن مؤلفاته)رسالة في 1062-981هـ/454

 (. 44األسطرالب(و)مختصر في الزيج()
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.أبوالسمح الغرناطي،أبواالصبغ بن محمد بن السمح 4

 م(.1035هـ/427المهري)ت:
م ا رغدهرت مكانته فيهرياضي وفلكي نشأ في قرطبة ثم انتقل إلى غرناطة حيث از 

سة لهندأنه لم يكن قبل ذلك عالماً مشهوراً،ففي غرناطة برز كعالم في الحساب وا
لك والفلك والطب وأقام بقية عمره في غرناطة.صنف عدداً من المؤلفات في الف

والرياضيات منها:)الكامل في الحساب الهوائي(و)الكافي في الحساب 

 نهماله كتابان عن األسطرالب قدم في األول مالهوائي(و)المدخل الى الهندسة(و
ً لكيفية استعم ً لسطرالب من ابتكاره،وقدم في الثاني شرحا ال تعريفاً وشرحا

ً كبيراً ع ريقة لى طاإلسطرالب المذكور وفوائد هذه اآللة,وقد أعد  أبو اصبغ زيجا

 (.45زيج السندهند)
 م(.1064هـ/456إبن حزم األندلسي،أبو محمد علي بن أحمد)ت:.5

 لوب ذابأس عالم فقيه وأديب له معرفة واسعة بعلم الفلك يمكن مالحظة آراؤه الفلكية

وم أن عم قطابع فلسفي،حيث أشار إلى الكثير من األمور الفلكية في مصنفاته منها:"ز
 م أنالفلك والنجوم تعقل وأنها تسمع وترى،وهذه دعوى بال بُرهان،وصحةُ الُحك

ة الجماد مرتبة واحدة التتبدل عنها،وهذه صف حركتها على النجوم التعقل أصالً وأن

قل تدبرنا (وليس للنجوم تأثير في أعمالنا وال لها ع46المدبر الذي ال اختيار له")
ً كتدبير الغذاء ل الهواء  كتدبيرنا وبه،إآلَ إذا كان المقصود أنها تدبرنا تدبيراً طبيعيا

الشمس في عكس الحر وتصعيد والماء، نحو أثرها في المد والجزر وكتأثير 

 (. 47الرطوبات والنجوم التدل على الحواث المقبلة)
اكن سعن الحركة الكونية ومفنداً القائلين على أن الكون  أيضا ويذكر إبن حزم

وال كان وزالم قائالً:"إن  السكون ا نما هو إقامة في المكان وإن  الحركة نقلة عن ذلك

فهي  لفلكاوابع الحركة،فالزمان اليقوم خارج حركة عنه...والزمان والمكان هما من ت
الذي  لحيزاالتي تضبط مقاديره،وتحدد أبعاده وترسم له في الوهم وجوداً،والمكان هو 

م (، فالحركة النقلية عند إبن حز48تتمكن فيه األجسام وتفارقه بالحركة.")

: قسمين ضربان:حركة اختيارية هي فعل النفس الحية وحركات ضرورية تنقسم الى
ا بنا ا طبيعية وأما قسرية،فالطبيعية هي حركة كل شيء غير حي مم  ه  عليه هللافهي إم 

ا كحركة الماء الى وسط المركز وحركة الألرض واألفالك والكواكب دوراناً،أ م 

من ظهرت منه عن غير قصد،في معرض رد إبن  زم حالقسرية فهي الحركة الكائنة م 
لفوا ي خاة وغيرهم مع االشارة إلى رؤوس المسائل التعلى الفرق المخالفة والفالسف

ئق او لحقافيها عقيدة االسالم، ومدار كالمه في ذلك على مقاالت تترجح بين إبطال ا

 (.49اثباتها،وقدم العالم أوحدوثه واثبات الصانع المدبر أونفيه)

 (.م1070هـ/462.أبوالقاسم,صاعد بن أحمد بن عبدالرحمن بن صاعد التغلبي)ت:6

ن م(درس على يد أب1029هـ/425مؤرخ وفلكي أصله من قرطبة ومولده في المرية)

حزم وتولى قضاء طليطلة حتى وفاته,من كتبه في الفلك)اصالح حركات 
 (.50النجوم()
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أبوحامد الغرناطي،محمد بن عبدالرحيم بن سليمان بن ربيع .7

 (.م1080هـ/473القيسي)ولد:

غرناطة جنوبي األندلس في قرية تدعى  رحالة وفلكي وجغرافي ولد في مدينة

قيس،أما نسبته باألقليشي فيعود إلى بلدة أقليش حيث قضى سنوات شبابه 
ً بالد1106هـ/500فيها،غادراألندلس سنة)  م(في سن السابعة والعشرين طائفا

ناطي (.يعد أبو حامد الغر51المغرب ومصر وبالد فارس وتركستان وبالد البلغار)

ممن اتجهوا بعلم الفلك والجغرافية إلى مايعرف بعلم  من أوائل العلماء
الكون)الكوزمولوجية(اي علم وصف الكون مع شيء من علم الحركات الكونية 

 فاقوالبحث في أسبابها وتعليل مظاهرها،فهو على الرغم من كونه رحالة جاب األ

ن في رحلته معلومات مهمة، فهو يصف االرض قائالً:"اعلم وفقك هللا ن   أوأنه دو 
ا في ذلك القمر من الهواء والبحار واألرض وما عليها و ا تها ومماتحالدنيا عبارة عم 

في  (.ترك أبو حامد الغرناطي عدداً من الكتب تضم52يحيط بها من معمورة...")

بي طياتها معلومات جغرافية وفلكية مهمة تسلط الضوء على المعارف العلمية أل
افل ابه حعلى دراسة الفلك والتقاويم المختلفة وكتحامد الغرناطي وتدل على توفره 

 رها إأليذكالبالفوائد التاريخية والجغرافية والفلكية،عندما يذكر لنا تفاصيل فلكية 

الد ت ببالعالم بالفلك، في كتابه تحفة )االلباب ونخبة االعجاب( حيث يقول:"وسمع
في  لليلاساعات ويكون  البلغار... يكون النهار في الصيف عشرين ساعة والليل اربع

عن  الشتاء عشرين ساعة والنهار أربع ساعات"عندما يتحدث في احد ابواب كتابه

أوقات الصالة ومعرفة الفىء والزوال ويريد بالفىء الظل وبالزوال تعامد 
 (.53الشمس)

 النهاروليل ثم يتبع ذلك بفصل عن ذكر ساعات الليل والنهار في الزيادة والنقصان،فال

 60شعيرة وكل درجة)شعيرة( 30درجة وهي  15ساعة والساعة  24تكون من لديه ي
ويصف طرفة كما ذكر، 1،814،400طرفة)للعين(فالليل والنهار  42دقيقة والدقيقة 

هو بعد ذلك االختالف بين الليل والنهارفي الطول والقصر بحسب شهور السنة،و

 ومقادير الظل في يحسب ذلك بالشهور الرومية والفارسية،ويتحدث عن الزوال
هار البلدان التي زارها وكيفية استخراج الزوال ومعرفة ما مضى من ساعات الن

ومي ومابقى ومعرفة طلوع الفجر ومعرفة دخول الشهر ومعرفة السنة الكبيسة الر

 (.54والعربي.كما ينتقل إلى ذكر طول االرض وعرضها)
 م(. 1087هـ/480ش)ت:أبواسحاق الزرقالي,ابراهيم بن يحيى التجيبي النقا.8

فلكي ورياضي وعالم ومخترع،ولد في قرطبة وبدأ حياته نقاشاً وأقام في طليطلة التي 

م(:"كان أوحد 1041هـ/433كانت مركزا ًثقافياً رئيساً في األندلس,قال إبن األبار)ت:
عصره في علم العدد والرصد وعلل االزياج لم تأت األندلس بمثله من حين فتحها 

في طليطلة أيام المأمون بن ذي  (كان أكثر رصده55لى وقتنا هذا")المسلمون ا

م(:"أبُصرأهل زمانه 1248هـ/646م(وقال القفطي)ت:1038هـ/430النون)حوالي
(اشتهر الزرقالي في مجال 56بأرصاد الكواكب وهيئة األفالك...واآلالت النجومية")
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فلكي في عصره،وقد أعالمها ويعُد أكبر راصد  الفلك والرياضيات كواحد من أبرز
ً في وضع جداول طليطلة الفلكية والتي تناولت حركة الكواكب  ولعب دوراً اساسيا

السيارة،واليعدل هذه الجداول في األهمية سوى زيج البتاني،فهذان الزيجان للطليطلي 

ً في تاريخ العلوم يفوق دور بقية الجداول الفلكية  وللبتاني لعبا دوراً مهما
 (.57مجتمعة)

با الزرقالي شروحاً خاصة بجداول طليطلة،وقد تمتعت هذه الجداول في أوروضع 

ا وفي الجغرافية الفلكي ان ة فكبشهرة واسعة منذ القرن الثاني عشر الميالدي،ام 
اس ة)قيالزرقالي دور الوسيط بين الشرق والغرب،ومن أعماله في الجغرافية الفلكي

 وهو رقم قريب جداً من قيم درجة طول بحر الروم(حيث أعطى اثنتين وأربعين

ا في الفلك فكان الزرقالي أول من أثبت أن  حركة م وج يل االقياسات الحديثة.أم 
(،كما 11,08(ثانية بالنسبة للنجوم الثابتة،والرقم المعاصر هو)12,04الشمس هي) 

 تكن أن  الزرقالي هو أول من قال بدوران الكواكب في مدارات بيضوية والتي لم

 (.58ولة في عصره)نظريته مقب
اشتملت مصنفات الزرقالي في الفلك على وصف اآلالت والمعدات المستخدمة 

 فيه،وقد ورد ذلك في كتاب له يعرف بـ)الصيفحة الزرقالية(:وهي ِمن أنواع

ى ا علاألسطرالبات،ولكنَّها شاملةٌ لجميع عروض البلدان،حيث اليقتصر استخدامه
لة ك)ِرساكذل سطرالبًا مميًزا دقيقًا جدًّا،وألَّفخِط  عرض وقياس معيَّن،حيث صنَع أ

م(،وتحتوي على 1095هـ/488الزرقالة(وهي في مائةُ باب،للمعتمدبن عباد)ت:

ة في صناعة واستعمال صحيفة الزرقالة وكيفية استخدمها،فش يه رح فمعلوماٍت هامَّ
 كيفية استعمال اإلسطرالب على منهاج جديد وبأسلوب سهل، والتحسينات التي

ان له ، وكأضافها إليها,كما ورد فيها حساب مواقع النجوم، فضالً عن معلومات فلكية

نية الالتيولية تأثير النظير له في مجمل العلوم االوربية،جرت ترجمته إلى اللغة القشتا
-1436والعبرية في القرن الثاني عشر،وقد كتب ريغيومونتانوس االلماني)

ن م،ومة أيام استخدمها األوربيُّون في نهضتهم(رسالة عن الصيفحة الزرقالي1476

 (.59م( في بعِض أرصاده الفلكيَّة)1534الذين أخذوا عنه كوبرنيكوس)ت:

  م(.1134هـ/529.أبوالصلت الداني،امية بن عبد العزيز االشبيلي)ت:9
عالم طبيعيات وفلكي وطبيب وأديب وشاعر،نشأ في األندلس واشتغل بالعلوم 

وسيقى واشتهر في علم الحركات والفلسفة,يرتبط اسمه بمحاولته الطبيعية والطب والم
ـ وهو مقيم في مصر ايام الفاطميين ـ النتشال مركب محمل بالنحاس غارق في مياه 

االسكندرية ولم يوفق في محاولته أيام األفضل شاهنشاه أحمد بن 

 م(أمير الجيوش حاكم االسكندرية ووزيرالمستنصر1121هـ/515بدر)ت:
( 60الفاطمي,اعتمدت محاولته على استخدام الحبال والبكرات في انتشال المركب)

وألمية عدد من الكتب والرسائل في الهندسة والفلك منها الوجيز في الهندسة الذي 

ألف ه للملك األفضل,وله كتاب اخر في الهندسة والفلك بعنوان كتاب االختصار)الوجيز 
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ب المجسطي لبطليموس وله رسالة في) العمل في علم الهيئة(ويضم ملخصا  لكتا
 (.61باألسطرالب()

 (.م1153هـ/530.يوحنا األشبيلي)حوالي10 

صله أعالم فلكي أندلسي متنصر من أسرة يهودية عاش في طليطلة,ويشير اسمه إلى 
ترجمة ي الفاشتغل بعلوم الطب والفلك كما عمل في التنجيم,ويشتهر األشبيلي باعماله 

الفلك ضيات ولرياربية إلى الالتينية،حيث نقل إلى اللغة األخيرة كتباً في امن اللغة الع

 .(62با)اور والتنجيم والطب والفلسفة ولقيت منقوالته الالتينية اهتماماً واسعاً في

 م(. 1139هـ/534.إبن باجة،محمد بن يحيى بن الصائغ التجيبي )ت:11
طب ب اللرياضيات والفلك،وقد غلطبيب وفيلسوف كان بارعاً في العلوم الطبيعية وا

قة متعلوالفلسفة عليه،استخدم تلك المعرفة في توضيح كثير من األمور الفلكية ال
ب،عاش (،ولد في سرقسطة وانتقل منها إلى مدينة فاس من عدوة المغر63بااللهيات)

 في أواخر عصر المرابطين ومن ثم عمل في خدمة الموحدين،وفي وقت تعرض فيه

موما ت مسجة من األضطهاد كان من بين من اتهم بالزندقة وااللحاد وماالفالسفة لمو
ق لمشربسبب آرائه ووشاية البعض فيه بأيدي أعدائه منتقدين تأثره بأراءعلماء ا

أنه  ك بدليل(.اشتهر إلى جانب عمله بالطب والفلسفة باالهتمام بعلم الفل64اإلسالمي)

فغنى قبل د خسوف القمر في بالط داعيه،يشار اليه قبل مقتله إلى أنه على علم بموع
سوب الموعد بقليل بيتين من الشعر موجهاً خطابه إلى القمر وحدث الكسوف المح

أنه (:"1631هـ/1041الذي لم يكن من حوله على علم بحسابه كما يذكرالمقري)ت: 

عرف وقت كسوف البدر بصناعة التعديل،فزور في نفسه بيتين في خطاب القمر 
 ها،حتى إذا كان قبيل وقت الكسوف بقليل تغنى فيهما: أتقنها ولحن

 ـدِه ؟بَع شقيُك َغيب في لحـده * *  وتُشرُق، يابـدُر، من                      

ن موجعل يردد البيتين ويخاطب البدر،فلم يتم ذلك إال وقد بدأ الخسوف وعظم 
 (.65الحاضرين التعجب )

 م(.1150هـ/545:إبن افلح الفلكي،أبومحمد بن جابر)ت.12

ثات فلكي ولد في مدينة اشبيلية،تميز جابر بن افلح باعتماده على حساب المثل
ه أن  ثباتإالمجسمة)المثلثات الكروية(كمدخل لعلم الفلك،ومن أهم نتائج أعمال جابر 

ك الزهرة والمريخ اقرب الى كوكب االرض من الشمس،وإلبن جابر مؤلف في الفل

 رويةالح المجسطي(وفيه جزء هام في علم المثلثات الكاسمه:)كتاب الهيئة(او)اص
ً من وجوه إصالحه،جرت ترجم ة أنتقد فيه نظام بطليموس ولكنه لم يقترح وجها

ها قيمة م,وبلغ مجموع كتبه في الفلك تسعة ولمادت1534الكتاب إلى الالتينية سنة 

ا وربفي ا عظيمة في تاريخ المثلثات اشرف جابر على بناء مايعد أول مرقب)مرصد(
 (.66)فلكيوهو برج الخيرالدة)مئذنة المسجد الجامع ألشبيلية(الذي استخدم الرصد ال

 (. م1185هـ/581.إبن الطفيل،محمد بن عبدالملك بن محمد بن طفيل القيسي)ت:13
من كبار الفالسفة والعلماء وفلكي ي األندلس،برع في الطب والفلسفة والفلك وقد جمع   

(،ولد في وادي آش إحدى قرى 67ي رسالته)حي إبن يقضان()كل فلسفته وعلومه ف
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كم من شمال شرقي قرطبة، اشتملت اهتماماته على 53غرناطة على مسافة 
ً في بالط الموحدين مابين األعوام) -559الرياضيات والهندسة والفلك وعمل طبيبا

 (. 68م()1184-1163هـ/580

اه م ُمتنل جسياء الفلكية فرأى أن  كنظر إبن طفيل من خالل براعته في الهندسة والفيز
 ن أنألنه قد فرضت فيه الخطوط،وألن كل جسم التفرض فيه الخطوط باطالً اذ يمك

 يكون تحت أجسام لها ضلوع غير متناهية، وعلى هذا تكون األجرام السماوية

 ه: بأنقول متناهية،ويكون العالم بجملته متناهياً،من أهم آراءه الفلسفية والفلكية
حكام عن أووانين واالنظمة المسيطرة على الكون هي تعبيرات عن االرادة اإللهية الق

قد و(. 69)اية"القضاء والقدر أيضاً،كما قال:" بأن العلم متناه ليس ممتداً الى ماالنه

رق تتف أصاب إبن الطفيل حينما الحظ أن الحرارة تسير مع اإلضاءة)االشعاع(وأنها
ية أن لقطعاال:"وقد أثبت في علوم التعاليم بالبراهين على االرض على نظام معلوم فق

ذي الشمس كروية وأن  األرض كذلك،وأن  الشمس أعظم من األرض كثيراً،وأن  ال

يستضُي من األرض بالشمس أعظم من نصفها وأن  هذا النصف المضىء من 
 األرض في كل وقت أشد مايكون الضوُء في وسطه ألنه يقابل من الشمس أجزاءً 

ؤوس ر.وإن ما يكوُن الموضع وسط دائرة الضياء إذا كانت الشمس على السمت أكثر

 جدا،ً رودةالساكنين فيه، مما تبُعدُ الشمس فيه عن مسامته رؤوس أهله كان شديد الب
ألرض (،أما مسألة كروية ا70وإن كان مماتدوم فيه المسامته كان شديد الحرارة)

غيب تثم  كواكب التي تُرى تطلع في الشرقوشكلها كان دليل إبن طفيل على ذلك أن ال

ر دوائفي الغرب,إذا طلعت على سمت الرأس كانت الدائرة التي تقطعها أكبر من ال
إن  التي تقطعها الكواكب والنجوم التي تطلع عن يمين الواقف أو عن يساره,ثم

 (71)لفةمخت الكواكب إذا طلعت معاً فأنها تغُرب معاً أيضاً ولو كانت تسير في أفالك

 ر منفالشمس في نظر إبن الطفيل كروية الشكل واألرض كروية أيضاً والشمس أكب 
 لشمسااألرض كثيراً،واعتقد ابن طفيل أن  شكل العالم برمته هو شكل كروي،وأن  

ً من األرض بكثير، وكان يأخذ في الفلك برأي ارسطو طاليس القا ئل أكبر حجما

 ً بن طفيل االقائل باألفالك المتداخلة،شرح  رأي بطليموس باألفالك المركزية رافضا
ً من الكرة األرضية وكيف تختلف درجة الحرارة ف ي كيف أن  الشمس تضيء نصفا

ول اقليم ما باختالف موضع الشمس الظاهري عن سمت رؤوس أهل اإلقليم،ولعله أ

ها من تحولمن ألمح إلى العالقة بين المادة والطاقة، حين ربط بين احتراق المواد و
ها ة أن  شكل إلى أخر بما في ذلك انبعاث الحرارة والضوء،ومن آرائه في أصل الحيا

رة لحرانشأت بشكل تلقائي عند خط االستواء المتميز ببساطة االختالف في درجات ا

 (.72الفصول) بين الليل والنهار ومابين
ا أشار اليه أبو الوليد بن رشد)ت: احدهما  م(إلى1126هـ/595من مؤلفاته في الفلك مم 

في شرحه األوسط على كتاب االثار العلوية الرسطو،ويشير تلميذه البطروجي الى 

(.ترك إبن الطفيل رأي بطليموس في األفالك 73هذا أيضاً في مقدمة كتابه في الفلك)
المتداخلة وأخذ برأي أرسطو في األفالك المتمركزة،وكان يرى ضعف نظام 
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بطليموس نظام الكواكب المتحيرة وحركاتها بطليموس الفلكي،وكان أكثر ماشغل بال 
في رأي العين،إذا كانت االرض ثابتة في مركز العالم,والشمس والقمر والنجوم 

والكواكب تدور حولها من الشرق إلى الغرب،فلماذا القمر والكواكب الخمسة)عطارد 

ً على الشمس  والزهرة والمريخ والمشتري وزحل(تتحير في السماء تتقدم حينا
خرعنها حيناً،ويتقدم بعضها على بعض مرة بعد مرة وتختلف مواقعها في السماء وتتأ

بين حين واخر فضالً عن النجوم الثوابت،حاول بطليموس أن يعلل هذا التحي ر وأن 

يحسبه فترك نظام األفالك المتمركزة)ذوات المركز الواحد(وتبنى  نظام األفالك 
اكز األفالك الصغيرة على محيط األفالك المتراكبة والمتداخلة والذي تكون فيه مر

 (.74الكبيرة،لكن هذا النظام لم يحل سوى عدد يسير من المشاكل الظاهرة)

 إن مشكلة الكواكب المتحيرة ترجع إلى أمرين هما:

  يدور حول ً  لشمسااالعتقاد بأن االرض ثابتة في مركز العالم وليست كوكبا

 التي هي مركز النظام الشمسي.

 اء ي ترتيب الكواكب المتحيرة باالضافة إلى األرض،وكان علماالختالف ف

ً هو بعد األرض:القمر -هرةالز-الشمس-االغريق مثل أرسطو قد قبلوا ترتيبا

تيب زحل،بينما اعتمد نفر آخر من العلماء على تر-المشتري-المريخ-عطارد

د المشتري،إذ نج-المريخ-الشمس-الزهرة-عطارد-ثان هو بعد االرض:القمر

ور نة كواكب الى يمين الشمس وثالثة الى يسارها،فأشار على تلميذه ثالث

 الدين البطروجي أبو اسحاق بأصالحه واقترح عليه طريقة      

اً وراناإلصالح,فكتب البطروجي كتاب)الهيئة(وحاول أن يتخيل لألجرام السماوية د

ة لغير أن  محاوية.خيال لولبياً,غير أن ه لم يزد ا المر األ تعقيداً ألنه ظل يفترض أموراً 
 (.75اإلصالح نفسها محاولة صائبة في مسار تصحيح العلوم)

 م(.1198هـ/595.أبن رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد )ت:14
وهو من أشهر فالسفة وفلكيي األندلس عاش في العصر الموحدي بدأ حياته بدراسة  

الطب ثم إلى دراسة  علوم الدين من تفسير وحديث وفقه،ثم انتقل بعدها إلى دراسة

ا  ً شديداً فقام بشرح فلسفته وأطلق الحرية لفكره مم  الفلسفة،وأعجب بأرسطو إعجابا

-(،كان اول من رأى كلف الشمس76جعله محل اتهام بالزندقة بسبب أراءه المبكرة)
وكتب عنه،وكذلك عرف بوساطة الحساب -بقع سوداء تظهر على سطح الشمس

قرص الشمس فرصده وشاهد بقعة سوداء على الفلكي وقت عبور عطارد على 

(،ونستخلص من فلسفة أبن 77قرصها في الوقت المحدد الذي كان قد عينه بالحساب)
رشد في الكشف عن مناهج األدلة  وجود الكون واألفالك دليلين ينفيان مقولة البخت 

جميع  واالتفاق،أولهما دليل العناية،والثاني دليل االختراع، فاألول يبنى على أن  

الموجودات موافقة لوجود اإلنسان،وأن  هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل 
قاصد لذلك فريد،اذ ال يمكن أن تكون هذه الموافقة باالتفاق ،والثاني يدخل فيه وجود 

الحياة ووجود السماوات،لذلك كان واجباً على من أراد معرفة هللا حق معرفته أن 
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االختراع الحقيقي في جميع الموجودات،ألن من لم  يعرف جواهر األشياء ليقف على
يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة االختراع...وأن الموجودات كلها متناهية،وهي 

صادرة عن صانع مبدع أفاض الموجودات وأعطى كل موجود منها حظه من 

 (.78الوجود)

 م(. 1204هـ/600.البطروجي,أبواسحاق نورالدين األندلسي)ت:15

ل اضي تتل مذ على يد العالم والفيلسوف إبن طفيل,وكان االَخير يعفلكي وري  ليه فيعو 

ولكن اصالح نظام بطليموس الفلكي بسبب العيوب التي كان يراها إبن طفيل نفسه,
 أضافالبطروجي حاول في كتاب)الهيئة(أن يدخل فكرة الدوران اللولبي للكواكب ف

ر العصو ة فيلى اللغة العبرية والالتينيإلى الموضوع تعقيداً جديداً،ترجمت أعماله إ

 (. 79الوسطى)

 م( 1205هـ/602.الخطيب األموي،أبو علي الحسن بن علي بن خلف)ت:16

لنجوم ك واأديب وعالم بالفلك من أهل قرطبة سكن أشبيلية وتوفي بها،له كتب في الفل

 (.80كتاب )األنواء( و)اللؤلؤ المنظوم في معرفة األوقات بالنجوم()
بن رضوان،أبويحيى محمد بن أحمد النميري الوادي أ.17

 م(.1259هـ/657آشي)ت:

ً في الفلك منها )تقاييد المنثور والمنظوم لم عفي  لغوي ورياضي وفلكي صن ف كتبا
 (.81النجوم(و)رسالة في األسطرالب الخطي(والعمل به)

محيي الملة والدين إبن أبي الشكرالقرطبي,يحيى بن .18

  م(.1281هـ/680محمد)ت:
ه ستقراربل افلكي نشأ في األندلس وزار المشرق وعاش متنقالً في البالد االسالمية,ق 

لخالفة المغول بقيادة هوالكو بعد أن اجتاح بغداد وانهى ا في الشام،وقع في أسر

ي فم(مرصداً فلكياً 1259هـ/657م(أنشأ هوالكو سنة)1258ه /656العباسية سنة)
-1264هـ/664-663في المرصد بين سنة) مراغة بأذربيجان فارسله للعمل

ً لنصير الدين 1265 م(ليعمل في الفلك والتنجيم ومرافقا

ً في المرصد لدى هوالكو,ضم 1247هـ/654الطوسي*)ت: م(الذي كان يعمل رئيسا
بي أبن عدداً من العلماء جلبهم هوالكو من مناطق مختلفة من العالم اإلسالمي وإل

 (.82قرانات الكواكب في البروج االثني عشر()الشكر مصنف بعنوان:)الحكم على 

  م(.1309هـ/709أبو جعفر،أحمد بن حسين بن باسو)ت:.19
ِمن أشهر الفلكيِ ين في غرناطة،وكان مسؤوالً عن مواقيِت الجاِمع الكبير في غرناطةَ 

 في وقته، وتذُكر المراجع والمصادر التاريخيَّة أنَّ والده هو الذي علَّمه،وقْد بلغ درجةً 

عظيمة في صناعة األدوات واآلالت العلميَّة الدقيقة بحيث لم يُكن له في عصره 
مثيل،تميَّزِت األسطرالبات التي صنَعهاأحمد بنفسه بجمال ُخطوطها التي ُكتبت 

م كلماتِه وحروفَه في أشكال زخرفيَّة جميلة.كما  بها،فقِد استخدم الخطَّ المغربي وصمَّ

اتِ زان كامل في التصميم الُكلي للشكل، إضافةً إلى تميُّزها تميَّزت أسطرالباته أيًضا ب
بالدقة المتناهية في تحديِد مواقع النجوم،وقد تنافَس الناس في ِشراء األسطرالبات 
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التي صنَعها،وتوَجد اليوم أربعةُ أسطرالبات من بين ما َصنَع أحمد معروضة 
صانعها كما كتب عليها سنة بالمتاِحف العالميَّة؛وهذه األسطرالبات وقَّع عليها 

 (.83م()1304هـ/704ُصْنعها) 

 م(.1613هـ/1022.إبن معيوب,أبو العباس أحمد بن قاسم األندلسي)ت:20

رياضي وفلكي ومؤق ت من علماء الحساب والهيئة أندلسي األصل ولد في 

 مات مراكش،وهو من علماء األندلس البارزين في الفلك والرياضيات ويُذكر أن ه

 ً ور لمنصا من قبل السلطان السعدي أبوالمعالي زيدان بن أحمد إبن السلطان مسموما
ة في م(ويشتهر إبن معيوب بكتابه الفلكي) السيار1627هـ/1037بن محمد الشيخ)ت:

 (.84تقويم السيارة في النجوم()

 الخالصة:

ي وا فساهم أنجب العالم األسالمي العديد من العلماء في الفلك والرياضيات،الذين. 1

منها على كية،تطويرالعلم،واثبت البعض منهم بالدليل والمشاهدة الكثير من االمور الفل

سبيل المثال أن األرض تدور حول نفسها وحول الشمس ولكنهم احجموا عن 
 االرض م انالتصريح بها خوفاً من االتهام بالكفر من قبل أولئك الذين ظنوا بغير عل

 .ثابتة فيحل بهم ما ال يحمد عقباه

من  لكثيركان العلماء المسلمين قد وضعوا الكثير من أسماء العلوم،كما نقلوا ا. 2
اث ا ترااللفاظ والمصطلحات من اللغة االعجمية إلى العربية لالفادة منها،وحفظو

ي وناناألقدمين من الضياع بنقل الكتب الفلكية مثل المجسطي الذي ضاع اصله الي

ي ة لتالمسلمون الكثير من المفاهيم الخاطئ وبقية فقط ترجمته العربية،وقد صحح
 ا منكانت في كتب االغريق وعلوم األقدمين،كماعرفوا الجاذبية االرضية وتمكنو

قياس الضغط الجوي وقياس محيط األرض وتقدير االعتدال الربيعي والخريفي 

مين لمسلورصد الكسوف والخسوف،وغيرها من األمور التي أثبتها العلماء الفلكيين ا
وا افادبل الغرب بقرون،كما انصب أهتمامهم في هذا المجال على اختراع األالت،فق

 من منجزات اليونان واضافوا الى هذا الشي الكثيرة.

عترفت ,واونبغ في األندلس علماء ُكثُر اضاؤوا بانجازاتهم العلمية أمداً طويالً . 3
ة رة األسالميبفضلهم أجيال من المستفيدين من العرب واألعاجم،وسجلوا للحضا

ن ة ،م محضاروانتصاراً كبيراً وأثبتوا للمسلمين وغير المسلمين أن  اإلسالم دين علم 

 لعملأبدعوا متأثرين بسماحة الدين االسالمي الذي شجع على التحصيل العلمي وا
 فكانت انجازاتهم مدينة للتراث اإلنساني أجمع.

غ النبو ل علىتراجم األندلسية كدليحاول هذا البحث أن يجمع بين دفتيه عدداً من ال. 4

بما  لسانيةوال اإلسالمي في األندلس وفي العلوم المختلفة،إذ جمعوا بين العلوم العقلية
لمجال ذا اهفيها علم الفلك والتنجيم، حاولنا فيه التعريف بأبرز علماء األندلس في 

 .والتطرق إلى أهم إنجازاتهم وأرائهم ومصنفاتهم في هذا العلم الجليل
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 هوامش البحث وإحاالته:

رف كتاب فلكي يعود تاريخه الى القرن الخامس الميالدي لمؤلف هندي مجهول ع .1

ى د علالكتاب باسم سوريا سدهانتا وتعني المعرفة من الشمس،اصبح يطلق فيما بع

رجمة ل وتكل كتاب يبحث في علم النجوم،وقد دون شعراًفي أربعة عشر باباً،قام بنق

 م(796هـ/180لفلكي ابراهيم بن حبيب الفزاري)ت:الكتاب ا

 لس علىألندمن السنين الهندية الشمسية الى سنين المسلمين القمرية دخل الزيج الى ا

يد المجريطي. فروخ:عمر، تاريخ العلوم عند العرب،بيروت،دار العلم 
 .125-123، 39،ص1970للماليين،

 قاضيهار الرياض في اخبار الالمقري :أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني،از .2

. ورد اسم 2/258: 1978،الرباط،صندوق احياء التراث العربي،2عياض،ط

اصر االمبراطور أرمانيوس ملك القسطنطينية في المصادر التاريخية خطأ فالمع

لك ...ملهذا السفارة هو االمبراطور قسطنطين السابع كما تذكر المصادر:"فكاتبه

بع وثالثين وثلثمائة وهاداه بهدايا لها قدر القسطنطينية،واحسبه سنة س

لى ية اعظيم...".؛ينظر مؤنس:حسين الجغرافية والجغرافيون في األندلس من البدا

 .8/233-7،مج1960-1959الحجاري،صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية،مدريد،

ً عالماً وعشاباً صنف ا .3 ب لكتانسبة إلى الطبيب الرومي ديوسقوريدوس،كان طبيبا

ف الذكر كمعجم طبي لألعشاب عرف فيه نحو ستمائة نبتة وعشب ووصفها األن

ا بدقة متناهية وصورها في كتابه ذاكراً خصائصها الدوائية ومناطق تواجده

عيون الطبيعية.ينظر أبن اصيبعة:موفق الدين أبي العباس بن أحمد بن القاسم ،

 58صالحياة،د.ت، االنباء في طبقات االطباء،تحقيق:نزار رضا،بيروت،دار مكتبة

؛ عنان :محمدعبدهللا ،دولةاإلسالم في األندلس القسم 129، 59،

 .1الهامش رقم  453،ص1997،القاهرة،مكتبة الخانجي،4االول،ط

الخطابي:محمدالعربي،موسوعة التراث الفكري العربي  .4

 .1/66: 1998االسالمي،بيروت،دارالغرب االسالمي،

 كتابلعلوم عند المسلمين،العين،دار المحاسنة:محمد حسين ،أضواء على تاريخ ا .5

 .206،ص2001الجامعي،
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 .210-199مؤنس،الجغرافية والجغرافيون،ص .6

 .112فروخ،تاريخ العلوم،ص .7

 .1/66الخطابي،موسوعة التراث: .8

شار الخشن :حسين ، مفاهيم ومعتقدات بين الحقيقة والوهم،بيروت،مؤسسة االنت .9

 .62،ص2002العربي،

 .5سورة الرحمن: .10

 .39سورة يس:  .11

 .123سورة هود: .12

 .77سورة النحل: .13

 .20سورة يونس: .14

 .40سورة الطور: .15

 .47سورة ن: .16

 .35سورة النجم: .17

 هيئةالفيروزابادي:مجد الدين محمد بن يعقوب،القاموس المحيط،القاهرة،ال .18

: 1301ة،العربية العامة للكتاب،نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة االميري

4/179 . 

،القاهرة،منشورات مجمع اللغة 4الوسيط،ط مجموعة مؤلفين،المعجم .19

 . 1960:2004العربية،

 .177فروخ،تاريخ العلوم ،ص .20

 الشريف الرضي:محمد بن الحسين ،نهج البالغة،تعليق وشرح:الشيخ محمد .21

 .1/128: 1990عبدة،ايران،دار الذخائر،

 .41الخشن،مفاهيم ،ص .22

 .141الخشن،مفاهيم ،ص .23

تاب ،بيروت،دار الك2ابن خلدون،ط ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد ،مقدمة .24

 .893،ص1991اللبناني،

 .11،12سورة فصلت:  .25

العرضي:مؤيد الدين بن بريك العامري،تاريخ علم الهيئة،تحقيق:جورج  .26

 .31-27،ص1990صليبا،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،

 .1/100،2/717الخطابي،موسوعة التراث: .27

لعرب ام اوان المبتدأ والخبر في أيابن خلدون:عبدالرحمن بن محمد ،العبر ودي .28

 .1/487والعجم والبربر،بيروت،مؤسسة االعلمي للمطبوعات،د.ت:
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 .144، 143مقدمة إبن خلدون،ص .29

ات لكليالخوارزمي:محمد بن أحمد الكاتب ،مفاتيح العلوم،القاهرة،منشورات ا .30

 .122،ص1981األزهرية،

ار لعرب،بيروت،دالحلو:عبده وبهزاد جابر،الوافي في تاريخ العلوم عند ا .31

 . يذهب البعض إلى ان159؛فروخ،تاريخ العلوم ،ص1996،125الفكر اللبناني،

ناه ومع لفظ الزيج يرجع أصله الى اللغة الفارسية عندما اطلق الفرس تسمية زبكه

أسية الر السدى الذي ينسج فيه لحمة النسيج،على الجداول الفلكية لمشابهة خطوطها

ل كيها مل على جميع الجداول الرياضية التي يبنى علخيوط السدى فهذه الكتب تشت

بة حساب فلكي،ينظر ناللينو:كارلو،علم الفلك عند العرب،بغداد،منشورات مكت

 .42،ص1963المثنى،

 .205-202محاسنة،أضواء على تاريخ العلوم،ص .32

 بيوتيعرف أيضا بهرمس البابلي احدى السدنة السبعة الذين رتبوا لحفظ ال .33

ية لداناليه بيت عطارد وبأسمه سمي وتعني عطارد في اللغة الك السبعة وانه كان

 ينسبوهرمس,واصله من بابل بأرض العراق انتقل إلى مصر وتملكها وخلفه ابناءه 

سحاق  وب أاليه في مصر بناء الهرمين.ينظر بن النديم: أبو الفرج محمد بن أبي يعق

المعروف بالوراق،كتاب الفهرست،تحقيق: رضا 

 .417,418،د.مط,د.ت,صتجدد,طهران

 .206-202محاسنة،أضواء على تاريخ العلوم ،ص .34

 .210، 199،202مؤنس،الجغرافية والجغرافيون حتى عصر الحجاري،ص .35

فة مؤنس: حسين،الجغرافية والجغرافيون في األندلس مابعد االدريسي صحي .36

 .88،ص12،1964و11معهد الدراسات االسالمية،مدريد،عدد

 .2/716الخطابي،موسوعة التراث: .37

 .1/478؛ينظر إبن خلدون،العبر:79الخوارزمي،مفاتيح العلوم،ص .38

 .222، 221محاسنة،أضواء على تاريخ العلوم,ص .39

ابن الفرضي :عبدهللا بن محمد بن يوسف األزدي ،تاريخ علماء  .40

ب لكتاااألندلس،تحقيق:ابراهيم االبياري،القاهرة بيروت،دار الكتاب المصري ودار 

.م فارس :حمد ،موسوعة علماء العرب 821-2/819: 1983اللبناني،

 .   98,ص1993والمسلمين،بيروت،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،

 .482أبن اصيبعة،عيون االنباء،ص .41

*نسبة الى الفلكي والرياضي أبو عبدهللا محمد بن جابر بن سنان 

 معظم حياته برصد االجرام السماوية خاصة م(اشتهر عنه بانه امضى929هـ/317)ت:
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خالل اقامته بالرقة،ويعد من اعظم الفلكيين والرياضيين ويضم الزيج اكثر من ستين 
فصال تعالج مختلف مسائل زيج السند هند. ابن خلكان :أبي العباس شمس الدين أحمد 

بن محمد ،وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان،تحقيق:أحسان عباس،بيروت،دار 

مين ،موسوعة عباقرة ؛فرشوخ: محمد ا167-5/164: 1968صادر،
  .30،31 /1: 1996االسالم،بيروت،دار الفكر العربي،

م(الرياضي والفلكي 873هـ/260* نسبة الى أبو عبدهللا محمد بن موسى)ت:

لم ه هو عع فيوالجغرافي والمورخ لمع اسمه في بغداد ايام الخليفة المامون,اهم ما ابد
وله حا زيج للسنوات الفارسية الرياضيات وفي مجال الفلك اعد جداول فلكية منه

ية المجريطي فيما بعد الى التقويم العربي,كما الف في موضوع الحركات الفلك

 .128،129؛فارس،موسوعة علماء العرب,ص

 .175؛فروخ،تاريخ العلوم،ص283أبن اصيبعة،عيون االنباء،ص .42

( م983هـ/373*علماء اسالميون ظهرت رسائلهم في اواخر القرن العاشر الميالدي)

هذا بسهم وهم جماعة من المفكرين في االمور الدينية والفلسفية والعلمية سموا انف

 ردهااالسم اخوان الصفا وخالل الوفا الماخوذة من واحدة من الحكايات التي او
ن م(في كتابه كليلة ودمنة واتخذوا م759-724هـ/142-106عبدهللا بن المقفع)

رسالة اشتملت رسائلهم على جميع  51البصرة مركزا لهم,اعدت الجماعة نحو 

صوم ر معمواضيع وعلوم عصرهم خاصة الفلسفة الميالة بقوة الى الفكر اليوناني.ينظ
-45، 1998:فؤاد ،اخوان الصفا فلسفتهم غايتهم,سوريا،دار المدى للثقافة والنشر،

67 . 

ع نواثة أ* أَطلق العرُب كلمة أسطرالب على ِعدَّة آالت فلكيَّة،تنحِصر في ثال
 على خط أورئيسية بحسِب ما إذا كانْت تمثِ ل مسقط الكرة السماوية على سْطحٍ مستوٍ 

علم مستقيم أوبال أيِ  مسقط,واألسطرالب كلمة يونانية معناها:ميزان الشمس و

عرفة لى مإاألسطرالب:هوعلٌم يُبَحث في عن كيفية استعمال آلة معهودة،يتوصَّل بها 
 ارتفاعها كعلى أسهل طريق وأقرب مأَخذ مبيَّن في كتبكثيٍر ِمن األمور النجوميَّة،

تبعًا  الشمس ومعرفة الطاِلع وسمت الِقبلة وَعرض البالد،تنوع أشكاله

يت با ،وُسِم  ا فِكرتهوسمه الستعماله،الشكازية:التي صنَعها خلف بن الشكاز األندلسيُّ
بيعتتلخَّص في أنَّ الضوَء عندَ رسمها يَنطِلق ِمن نقطة االعتدال ا لى عيسقُط ي ولرَّ

،وتَنتُج ستواء االمستوى يمرُّ بنُقطتي االنقالب الِش توي والصَّيفي وَعُموديًّا على خِط  

ي ية التلعادصحيفة تُعطي مقطعًا عموديًّا للكون طرفاه القطبان بخالف األسطرالبات ا
ن تتخيَّل الضوء منطلق ِمن القطب الجنوبي،ويسقط على خط االستواء.ينظر اب

وذكر  رالبصفار :أبو القاسم أحمد بن عبدهللا بن عمرالغافقي ،كتاب العمل باالسطال

أالته واجزائه،نشر:مياس بيا كروزا،مدريد،مجلة المعهد المصري للدراسات 
؛دائرة المعارف االسالمية،مادة 76-1/47،مج1955، 3اإلسالمية ،العدد

 .   732، 1/725: 1998اسطرالب،د.م،مركز الشارقة لالبداع الفكري،
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الم ،تيمورباشا:احمد ،اعالم المهندسين في االس175فروخ،تاريخ العلوم،ص .43

 .29القاهرة،دار الكتاب العربي،د.ت،ص

س بن صاعد األندلسي :أبي القاسم صاعد بن أحمد ،طبقات االمم،نشر لوي .44

قاسم ؛ ابن بشكوال :أبو ال70،ص1913شيخو اليسوعي،بيروت،المطبعة الكاثوليكية،

فة لثقادالملك ،الصلة،تحقيق: شريف أبو العال العدوي،القاهرة،مكتبة اخلف بن عب

 . 1/80: 2008الدينية،

 .483،484أبن ابي أصيبعة، عيون االنباء,ص .45

 بن حزم األندلسي :أبو محمد علي بن أحمد ،الفصل في الملل واالهواء .46

والنحل،تحقيق:محمد ابراهيم نصر وعبدالرحمن عميرة،الرياض،شركة مكتبات 

 . 38-36: 1982اظ،عك

 .38-36إبن حزم،الملل واالهواء: .47

، 14 /1؛الخطابي،موسوعة التراث:179-175إبن حزم،الملل واالهواء:ص .48

35    . 

   .218فروخ،تاريخ العلوم،ص .49

الضبي :أحمد بن عميرة ،بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل  .50

؛ ابن 417 /2: 1989األندلس،تحقيق:ابراهيم االبياري،بيروت،دار الكتاب اللبناني،

 .535بشكوال،الصلة، ترجمة رقم

المقري:أحمد بن محمد التلمساني،نفح الطيب من غصن األندلس  .51

 .   1/551: 1988الرطيب،بيروت،دارصادر،

 لبابأبو حامد الغرناطي:عبدالرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي ،تحفة اال .52

اجع ر 1993جديدة،ونخبة االعجاب،تحقيق:اسماعيل العربي،المغرب،دار االفاق ال

 ماوصفه في رحلته.   

 .   1/294كراتشفسكي،تاريخ األدب : .53

 .55مؤنس، الجغرافية والجغرافيون مابعد االدريسي ،ص .54

التكملة لكتاب الصلة القسم المفقود،تعليق:الفريد بل وإبن أبي  .55

 .    169،ص1919شنب،الجزائر،لمطبعة الشرقية،

ماء الحكوسف ،أخبار العلماء بأخبارالقفطي :جمال الدين أبي الحسن علي بن ي .56

وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات ،نشره:يوليوس 

جي ,اعاد نشره بالتصوير مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة الخان1903لبيرت،لبيزغ،

 .  42بالقاهرةص
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 2002،بيروت،دار العلم للماليين،15الزركلي :خير الدين ،االعالم،ط .57

:1/79   . 

هضة ،القاهرة،دار الن8احمد ،موسوعة النظم والحضارة اإلسالمية،طشلبي : .58

 . 2/71: 1986المصرية،

كراتشكوفسكي :اغناطيوس ،تاريخ األدب الجغرافي،ترجمة:صالح الدين  .59

 .111،112 /1: 1963عثمان هاشم،القاهرة،لجنة التأليف والترجمة والنشر،

 . 246-1/243ابن خلكان،وفيات االعيان: .60

فة ب تحمحمد بن عبدهللا بن أبي بكرالقضاعي ، المقتضب من كتاإبن االبار : .61

 .60-56،ص1989القادم تحقيق:ابراهيم االبياري،بيروت،دار الكتاب اللبناني،

بالنثيا:أنخل جنثالث ،تاريخ الفكر األندلسي،ترجمة:حسين  .62

 .  537،538، ص1955مؤنس،القاهرة،مكتبة النهضة المصرية،

 .  219فروخ،تاريخ العلوم،ص .63

 .   4/429إبن خلكان،وفيات االعيان: .64

 . 7/25،26المقري،نفح الطيب : .65

 .    456؛بالنثيا،تاريخ الفكر،ص176فروخ،تاريخ العلوم ،ص .66

 ،دارأبن طفيل: أبو بكر محمد بن عبدالملك،حي بن يقظان،تحقيق:فاروق سعد .67

 .1947األفاق الجديدة،بيروت،

خبار ملوك المغرب إبن ابي الزرع،االنيس المطرب بروض القرطاس في ا .68

 .  1/126: 1936وتاريخ مدينة فاس،الرباط،مطبعة محمد خاللي،

 .  176،219فروخ،تاريخ العلوم،ص  .69

 .   40،41فارس،موسوعة علماء العرب,ص .70

 .226محاسنة،اضواء،ص .71

 . 176فروخ،تاريخ العلوم،ص  .72

د :فؤاابن جلجل,أبو داود سليمان بن حسان,طبقات االطباء والحكماء ،تحقيق .73

 . 1955:2/78القاهرة،مطبعة المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية،القاهرة،سيد،

 .  49،129،176فروخ،تاريخ العلوم ،ص .74

 . 15،176فروخ,تاريخ العلوم ،ص .75

 .226محاسنة،أضواء،ص .76

جرداق :حنا ،مأثر العرب في الرياضيات والفلك،بيروت،المطبعة  .77

 .  22،ص1950االميريكانية،
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لكشف عن مناهج االدلة،ضمن كتاب فلسفة إبن بن رشد :أبو الوليد ،ا .78

،اعادة تصويرها دار العلم 1935رشد،مصر،المكتبة المحمودية التجارية،

ئة رة،الهيلقاهللماليين؛جوامع الكون والفساد،تحقيق:أبو الوفا التفتازاني وسعيد زايد،ا

 .35-9،ص1991المصرية العالمة للكتاب،

  .455بالنثيا ،تاريخ الفكر األندلسي،ص .79

: بن االبار:ابو عبدهللا بن بكر القضاعي،التكملة لكتاب الصلة،تحقيق .80

 .   1/213: 1995عبدالسالم الهراس،بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر،

ن السيوطي :جالل الدين بن عبدالرحمن ،بغية الوعاة في طبقات اللغويي .81

 .1/42: 1979،تحقيق:محمد ابو الفضل ابراهيم،د.م،دار الفكر،2والنحاة،ط

من  * ولد في مدينة طوس من بالد خراسان عمل في خدمة هوالكو بعد ان انقذه

ي يم فاسريه الحشاشين،الف في االسر عدد كبير من الرسائل العلمية اشتغل بالتنج
المرصد الذي أسسه ايام هوالكو وزود المرصد بمعدات وادوات الرصد الفلكي 

فلك وجمع في المرصد ابرز علماء الالضخمة واالكثر دقة منها ذات خمس الحلقات،

ن رب مالمسلمين في الشرق ممن وقعوا في اسر المغول ونقلوا الى المرصد مع مايقا
لمغول مصنف فلكي وعلمي نهبه المغول. االمين:حسن،االسماعيليون وا اربعمائة الف

 . 41-16,ص1997ونصير الدين الطوسي،بيروت،الغدير،

 .198،18،19-197. فارس،موسوعة علماء العرب, ص82
اب خوليو ، العلوم الدقيقة في االندلس ،ترجمة: همام غصيب ، كت. سامسو :83

ركز الحضارة العربية االسالمية في االندلس ، تحرير :سلمى الخضراء ،بيروت،م

 .2/1329: 1998دراسات الوحدة العربية ،
ة من . االفراني :**محمد بن الحاج بن محمد بن عبدهللا بن الصغير ،صفو84

ز ،مركانتشرمن صلحاء القرن الحادي عشر،تحقيق:عبدالمجيد خياللي،الدار البيضاء

 .104,ص2004التراث الثقافي المغربي،
 

 
 


