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األهداف:
ن ا ضلةناال
إلق ا ا ضلءاالا منااا علااةضم من لاام اام لةن ا ا ضلاء ا يك ض فاام لم ضللمفاالللم ا
ا
ضلةقنلم 1ضل ديفله  ،وتقديم أ ثنم ون ذج ما توالي ضلةنال ا ضل ءا ا ضلثقا ضلةإلسا وض فام
إلوع مديدك لنةنل ضلإلي ضلم وضلبصإليم وضل نللم وضل لةي ئلم وغلإله  .ع إسما أه لم خ صام لةن ا ضل نا
وضلإلي ضل م فلضا ضل شإلق أو ضألندلس.
لكن يبقا ضل دف ضلإلئلس  ،سع ا منا ذل  ،هل سل ن غعا وخصلسم ضلةنم ضلةإلس ضللفلط ،وسل ن ملض ل هذه
ضلع ءم ضلةن لم وضلشإلوط ضل نشأ وتولي ض ع  ،س ئنل م ضل س ه م ضلاقلقلم ل ذض ضل قنلد ضلةن
توليإل ضلةنم ض نس ن سص م م م.
لضلع ش فع جدضً؛ لضلع أف ل ضللثلإل ضل دضد ،وضللم له جإلى ويلإلي منا ع طق
نا أ
آ ق ةإل لم ن م .ولل يلإلي كم ع منا نسق ،نق إلح أن يللن
وأنا ا وج م ن م ،لدضيفل
سإلن لع ضلديضف منا ضلشلل ضل ل :
البرنامج الدراسي:
تقديم :ماذا نقصد بالعلوم عند العرب (أو باألصح " :العلوم العربية")؟
المحور األول :مشكلة التسمية :علم إسالمي أم علم عربي؟
المحور الثاني :لمحة عن الرؤية االستشراقية للعلم العربي.
المحور الثالث :العلوم عند العرب :عوامل النشأة والتطور أو ظاهرة العلم العربي في ضوء تاريخ العلوم.

المحور الرابع :منزلة علمي الفلك والرياضيات ضمن تقسيم العلوم عند العرب.
المحور الخامس :العلوم العربية :نموذجا علمي الفلك والرياضيات.
مــــالحق.

تقديم :ماذا نقصد بالعلوم عند العرب (أو باألصح " :العلوم العربية")؟
ل ل منل كثلإلك :ك لوب ،وضلصلدلم ،وضل لةي ا،
نقصد س لةنل معد ضلةإلب :تن ضالنل زضم ضلةن لم
ضلةصإل ضللفلط
ضلةنل ضلةقنلم،
وضللل ل ا ،وضل ن وضلإلي ضل م ،وضللغإلض ل  ،وضل لفلقا وغلإله
ضل لمدي وضلث لث مشإل
إلك ضلةصإل ضلذهب لإلفم  ( 2سل ضلقإلن ضلث
ض فم  ،وس لءبط
ضل لمدي) وهع ك ي دد هذه ضل إلك إلا ضلقإلن ضل س مشإل ضل لمدي؛ إلك ش دم " توليض ً من ل ً إليدض ً
 1ألخذ فكرة مدققة عن مفهوم العلم عند المسلمين ،يمكن الرجوع إلى كتاب :فرانز روزنتال ،العلم في تجل – مفهوم العلم في
اإلسالم في القرون الوسطى ،ترجمة يحيى القعقاع و إخالص القنانوة ،منشورات المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ط،1
.2019
 2من أجل معرفة موسعة حول هذا الموضوع ،يمكن مراجعة كتاب:
Lombard M. , l’islam dans sa première grandeur, ( 8-11 siècle), paris,
Flammarion,1971.
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و ذهمً"" 3؛ إلك ك نت ل ضلنغم ضلةإلسلم لغم من لم م ل لم ،ك ك ن ض فم إط يض ً ثق ل ً ح ضع ً لن ةدد
إ بإلضطلييم إلض لم ضألطإلضف تات يضيم
وضل علع ضلديع وضلةإلق وضلنغلي منا ض دضد فبةم قإلون،
ض فم .
ي ةنق ضأل إل س ل لمم ضلةنل ضل ك نت ن ج ً ب شإلضً لا ج م ضل ديعم ض فم لم ،ضالق ص ديم
طبلةم ضل ولي ضلذي ش دته ضلاء يك ضلةإلسلم ضلص مدك سدضيم ضلقإلن
وضالج ملم ضل تلد تإلس
ضل فع ضل لمدي .نقصد ذل ض ن ج ضل لإلي ضلذي ك ن ن للم الزده ي حء يي كبلإل ، 4وسإف م من ا
كب ي ،شإلق ً و غإلس ً ،ك لإلضزي وضس فلع وضل لضيز وضلةهإلضوي وضلغ ق وضلب ن وضلولف وضس
ضل لثم وضلبوإلوج  ...وغلإلهم الئام طلينم يعد مدده م ضلاصإل.
وتلد ي ض ش يك إلا أن ضاله
أف فل ل :

س ييخ ضلةنم ضلةإلس  ،ك يقلل يشدي يضشد،

شأنه أن ياقق

ل

فتح الطريق لفهم حقيقي لتاريخ العلم الكالسيكي ،من القرن التاسع الميالدي إلى القرن السابع عشر
الميالدي؛ ومن جهة أخرى المساهمة في معرفة الثقافة اإلسالمية نفسها بإعادة االعتبار لبعد كان دائما
مكونا لها وهو الثقافة العلمية.5
المحوراألول :مشكلة التسمية :علم اسالمي أم علم عربي؟
أثارت هذه المشكلة ما لم يثره أي تقليد علمي آخر ،كما أثار الكثير من المناقشات الساخنة بين مؤرخي
العلوم .يبدأ الخالف أوال حول التسمية المناسبة لهذا التقليد العلمي؛ البعض يفضل تسميته "التقليد العربي"
بسبب الهيمنة الساحقة للغة العربية المستخدمة في العلوم والكتابات الفلسفية .بينما يميل البعض اآلخر إلى
تصنيف هذا التقليد على أنه "إسالمي" ألن غالبية أولئك الذين ساهموا في تطوير العلم والفلسفة ليسوا
عربا .وكحل لهذا المشكل ،يقترح البعض خيارا ثالثا توفيقيا يستعمل عبارة" :التقليد العلمي العربي –
اإلسالمي" بحيث أن تجمع العرب (أكانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو صابئين الخ) ،والمسلمين
(أكانوا فرسا أو آسيويين الخ).
فكما هو معروف ،إن رجال العلم في هذه الفترة لم يكونوا كلهم عربا أو مسلمين .بعضهم كان فارسيا أو
هنديا أو مصريا أو يونانيا ،كما كان من بينهم مسيحيون ويهود وصابئين .وعليه ،فإن استعمال اصطالح
أو نعت 'عربي" يجد تبريره ومسوغه في كون أن اللغة العالمية للعلم (ابتداء من القرن التاسع الميالدي)،
في الفترة المدروسة ،كانت هي اللغة العربية .6وما يبرر ويسوغ استعمال اصطالح أو نعت 'إسالمي'
هو كون أن اإلسالم كان بمثابة اإلطار الثقافي الذي احتضن ميالد وترعرع ونمو هذا العلم.

3 Julio Samsó, La ciencia árabe y islámica y su papel, RDL Revista de Libros, n0 75,
01/03/2003.
 4الفورة العلمية ال تظهر إال في مجتمع بلغ مرحلة متقدمة من التطور االقتصادي واالجتماعي تجعل انبثاق العلم في هذا المجتمع في
لحظة تاريخية معينة حاجة موضوعية وليس اختيارا ذاتيا  .وإذا كان األمر كذلك أمكننا أن نفهم كيف تطورت علوم في الحضارت
القديمة كالحضارة الم صرية والبابلية (الرافدية) والفارسية والصينية والهندية ،خاصة تلك التي نشأت وتكونت في أحواض األنهار
الثالثة الكبيرة  :النيل ودجلة والفرات .ويمكن قول نفس الشيء عن الحضارة اليونانية التي كانت بدايتها بمنطقة أيونيا التي عرفت
حركة تجارية وأنشطة بحرية غنية كان من بين نتائجها سطوع فجر العلم اإلغريقي خاصة في مجال الفلك والرياضيات واألرصاد
بحسب ما تتطلبه األنشطة التجارية والبحرية .من جهته ،يشير أحمد جبار في كتابه  ....إلى هذه المسألة موضحا أن هذه النهضة
العلمية ظهرت في منطقة ذات إرث حضاري عريق (الشرق األوسط).
5 Histoire des sciences arabes, sous la direction de Roshdi Rashed, seuil, 1997, tome 1., p 13.
 6يقول بناصر البعزاتي  " :ولم تفرض العربية نفسها كلغة فكر إال عند بداية الحكم العباسي" ،الفكر العلمي والثقافة اإلسالمية ،دار
األمان ،الرباط ،2015 ،ص .7،وتحديدا "عند منتصف القرن التاسع (الثالث الهجري) أصبحت اللفة العربية سائدة باعتبارها لغة
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وبناء عليه ،نسجل المالحظات التالية:
تسمية "العلم اإلسالمي" غير دقيقة بحجة أن الكثير من المسيحيين واليهود والصابئة والزرادشتيين
ساهموا بقسط وافر في هذا الصرح الحضاري العلمي.
لماذا إذن 'علم عربي" بدال من "العلم اإلسالمي"؟
لسبب رئيسي هو أن القسم األعظم من اآلثار المتعلقة بالعلم العربي مكتوب باللغة العربية.
وهكذا فان ما يقصد بالعلم العربي هو تلك المنجزات العلمية "في جميع األمم والشعوب القاطنة في
الممالك اإلسالمية والمستخدمة للغة العربية في أكثر تآليفها العلمية".
وإذا كان فإن استعمال نعت (اصطالح) 'عربي' يبرره كون أن اللغة العالمية للعلم في الفترة التاريخية
المدروسة كانت هي اللغة العربية ،أي أن العربية كانت أداة العلم الرئيسية  .كما كانت لغة الدين
واإلدارة.
هكذا فالعلم العربي هو العلم الذي كتبت مادته باللغة العربية وأسهم في تشييد صرحه أقوام عاشوا في
البالد اإلسالمية سواء كانوا من العرب أو العجم  ،مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو صابئة.
ومهما يكن من أمر ،فإن العلم العربي المقصود به هو "العلم المكتوب بالعربية بالمعنى الذي نتحدث فيه
عن العلم اليوناني أو العلم الالتيني" كما يقول رشدي راشد في تقديمه لموسوعة تاريخ العلوم العربية.7

هكذا فالعلم العربي هو العلم الذي كتبت مادته باللغة العربية وأسهم في تشييد صرحه أقوام
عاشوا في البالد اإلسالمية سواء كانوا من العرب أو من العجم ،مسلمون أو مسيحيون أو
يهود أو صابئة.
أ إل ،إن ضلةنم ضلةإلس ضل قصلد سه هل "ضلةنم ضل ل لب س لةإلسلم س ل ةعا ضلذي ن ادث له
يل
و
م ضلةنم ضلللن ن أو ضلةنم ضلمتلع " ك يقلل يشدي يضشد تقدي ه ل لفلمم ت ييخ ضلةنل ضلةإلسلم.8
لل يغم ذل يظل ضلغ لض ق ئ ً وضل شلنم
أن ي لق .9

لحم؛ ألن ضأل إل ي ةنق،

م قه ،سلدل لإلي ال يُع ظإل

المحور الثاني :لمحة عن الرؤية االستشراقية للعلم العربي:
ال سد
س للش

ض قإلضي ،سص م إج للم ،سأنه ك ن لن س شإلقل ءل تع ول ضل إلضث ضلةن ضلةإلس ض فم
وضلل ع وضلصلن ،وضل اقلق وضل إلفم ،ك ك ن ل م ضل ءل ديضفم هذض ضل إلضث ونشإله

المدن الجديدة ولغة العلم األولى في العالم ،خصوصا بعد أن توحد نحوها وأمست اللغات األخرى تحتل مواقع ثانوية ،مثل الفارسية
واليونانية والسورية" ،ص.11 .
إنها " اللغة التي استعملها العرب ،والفرس ،واألتراك ،واليهود ،واألسبان طوال العصر الوسيط ،والتي لعبت دور الحامل لنقل وتبليغ
ما كان لدى مختلف العلماء القدامى إلى العالم اإلسالمي"،
Juan Vernet, Lo que Europa debe al Islam de España, Barcelona, El Alcantilado, p,6 ,
7 Histoire des sciences arabes, sous la direction de Roshdi Rashed, seuil, 1997, tome 1.
 8نفسه.
 9يقول بناصر البعزاتي " :وليست هذه المسألة تاريخية فحسب ،بل هي مسألة نظرية أيضا ،تتعلق بالعالقة بين الثقافة واللغة،
وبالعالقة بين المعرفة واالعتقاد ،وبالعالقة بين السلطة الثقافية والسلطة السياسية  ...وكل جواب يجد ما يدعمه من قرائن وأدلة؛ وال
ينتظر أن يتوقف الجدل الفكري حول هذا األمر .والبحث التاريخي ال زال يغتني من خالل اكتشاف بقايا من المعمار أو من الكتابات.
وسيظل االختالف بين الدارسين حول االنتماء الثقافي للفالسفة والعلماء ،بناصر البعزاتي ،الفكر العلمي والثقافة اإلسالمية ،ص.
.12
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وتإلج ه وتصعل ه و ق ل ع هج من لم حديثم ،وقد ضنشئلض ضجل ذل ة هد و إلضكة ساثلم و ؤفس م
من لم ج ةلم و وبلم م و لمم صصم ،إلا ديجم ي ل ضلقلل ة إن إن ج م ضلةن ص ي
يشلل أحد ص دي ضل ةإل م ضل ب شإلك ل إلضثع ضلةن وضل نس  ،وللل له صنم س لال ك ضلةن لم وضلةقنلم
لضق طبقم ضل س شإلقل تعولي
ض فم ضللفلط؛ لل  ،ال سد ض قإلضي ،ضل ق سل ،سأن ضللثلإل
منا ضل لضق وضألحل ضل قدك لن لضلملم وضل ا نم وضل غإلضم.
ضلسؤضل ضألف ف ضلذي منا ضلئه ي ل تقللم ضلديضف م ضالفشإلضقلم هل :هل ك نت لنةإلب إض م من لم
إلا فلل ت ييخ ضلةنل ض نس ن  ،أ أن م ك نلض لإلد نقنم وفة ك سإليدTransmetteurs :؟
ي ةنق ضأل إل ،سةب يك أخإلى ،سسؤضل :س ه م ضلةنم ضلةإلس
sciences arabes en histoire des sciences

ت ييخ ضلةنم م مLa place des :

ضنقس ت ضلاإلكم ضالف شإلضقلم إزضا هذض ضل لضلع – ضلسؤضل إلا إليقل ؛ وذل
ضل لمدي؛ وكل إليق ي ثل تقنلدض تأيي ل ً ن ً م ضآلخإل:

عذ ضلقإلن ضل فع مشإل

الفريق األول أو المرحلة األولى:
ي ل تس لم هؤالا س إليق ضل س شإلقل ضللمفلللل :
ملخص موقفهم:
ية بإلون:
 أن ضلةنم ضلةإلس لإلد ”أ نم من لم“ هلنلعلم وهنلعلس لم تم نقن إلا ضلغإلب ،أي تم يده إلاأصا س  .ضلةنم نظإل هؤالا يعاصإل ضلةنم س هل نظإليم ،ضلةنم ضلللن ن  ،و ضلةنم س
هل ع ج – تلإليب تاديدض ً -وضلذي لم يعشأ إال ضلقإلن ضلس سع مشإل ضل لمدي ،وهذض ةع ه أن
ضلةنم ضللمفلل ضلاديث و س لدضته ضل وص ت سأن ت ثل ثليك من لم للست إال ضف إلضيض ً
ب شإلض لنةنم ضلللن ن ضلقديم ،س يةع إلغ ا أي س ه م لنةنم ضلةإلس .
ضأل م .و
هل إال لإلد نقل وضق ب س ضلللن ن وضل عد وغلإله
 أن يس ا س لةنم ضلةإلسث م ،إن ءل ضلةإلب وضل سن ل يعاصإل نقل ضل إلضث ضلةن ضلللن ن سأ نم إلا أويوس ل ة ده
كق مدك لع ء ضلاديثم ( :ضلع ءم (ضنبة ث جديد .)Renaissance
وهذض مبإلم معه إحدى ضلب حث م س لقلل" :ومبإل للك س ه م ظن م ه ضلةصلي ضللفوا ق ل
ضلةإلب سدوي ف م ضلبإليد أو ح ظ ضأل نم ضلذي أدخل منل سةض ضل لديدضم ،ضن قل ضلةنم ض غإليق إلا
غإلب أويوس  .هلذض تبدو قصم ضلةنم أل إلا ي ئ قصم غإلسلم
أح دهم وويث م ضلشإلملل
خ لصم".10
ي ثل هؤالا  ،يس له رشدي راشد :أطإلوحم ”غإلسلم ضلةنم“  L’occidentalité de la scienceأو
La doctrine de l’occidentalité de la science classique »11

 10يمنى طريف الخولي ،فلسفة العلم في القرن العشرين .األصول – الحصاد – اآلفاق المستقبلية ،عالم المعرفة ،264 ،المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب -الكويت ،ديسمبر  ،2000ص.34 .
11 Pascal Crozet, « Les sciences arabes entre Antiquité et âge classique : La
( constitution d’un nouveau champ en histoire des sciences », 2004. ffhalshs-01191455f
CNRS), communication faite a l’occasion de la journée « Hommage a Roshdi Rashid » Le
15 juin 2004.
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ا ضإلته م  1883سل ةم ضلسليسلن 12
وال ب لغم ضلقلل إن ارنست رينان )(1823-1892
ضل محق) ية بإل هل ضل سؤول م ضن ش ي هذه ضألطإلوحم ضلةإلقلم ضلق ئ م منا
(أنظإل نص ضل ا ضإلك
لإلك ضلةإلق كأف س لمفولغإلض ل  ،ة بإلض ً أن "ضلةإلق ضلس لم يش إل إال س ص ئص فنبلم تقإليب ً؛
ل" لم يع ج ال ل لللجل  ،وال نا م ،وال منم ،وال نس م ،وال أدب ،وال تشللن  ،وال حل ك
دنلم".13
وتبة ً ل ذه ضلدملى ،إن ضلةنم ضللمفلل لم يل غإلسل س ل ص د م قط ،سل ك ن كذل جلهإلي non par
contingence mais par essence.
لضق مدك س حثل الحق ً ثل :سلل ت نلإلي Paul
تلدي ض ش يك إلا أن هذض ضل ثل ضنةلس
ؤل ه ضللبلإل نظام العالم إال
 ،Tanneryوسللإل دوهلم  Pierre Duhemضلذي ال يذكإل ضلةنم ضلةإلس
سشلل مإلض .
ي ل ضلإلد منا هؤالا ،ضلذي لم يللنلض يةإل لن
مدك وجله.

ضل إلضث ضلةن

وضل نس

ضلةإلس إال ن ً ادودك،

نل س لقلل أو اال :إنه صالح أن ضلةنم ضلةإلس قد تأثإل س لةنم ضلللن ن  ،ك إن ةظم ضلةن ا وضل مف م
ضلةإلب أخذوض م أيفول ةظم آيضئه ،ك أن م أملبلض سإقنلدس وج للعلس وضيخ لدس وغلإلهم؛ لل ،
ضل لضلملم تق ء ض قإلضي س ن هذض يقع ص لم ظ هإلك ضل أثلإل وضل أثإل سل ضلاء يضم ضل ة قبم ،سالث
تؤثإل ضلاء يك ضلس سقم ضلاء يك ضلمحقم .و هذض ض ط ي ،للس س ف منا ضحد أن ضلةنم وضل نس م
صإل وس سل وآشلي .ويبدو
ضلللن ن قد نشئ أصم وأف ف منا أخذضه منل وحل م ضلشإلق ضلقديم
هذض ضل أثلإل ،ك سل ذل ضلةديد ضلب حثل  ،خمل ن ذج ط للس و ل غليضس وأ مطلن وج للعلس
سص م خ صم .وال يس ولع ضحد إن يدم أن هؤالا ضلللن ن ،وألن م تأثإلوض س لةنم وضلال م ضلشإلقل ل  ،ك نلض
ل إلد نقنم و قندي ل ك ن لدى ضلشإلقلل ضلقد ا هذه ضلةنل وضلال م.
ل ل ضل إلضث ضلةن ضلةإلس  ،تة بإل أحد ضأل ثنم ضل م لن دللل منا ج نب
وثانيا ا :إن ك ب ضلشللك
ضالس ل ي ضلةنل ضلةإلسلم لللن ت ثل ضلل نب ضلعقدي لإليث ضلللن ن  ،هلذض نلد أن ضللثلإل من ا
كثلإلك:
ضلةإلب ضن قدوض ضلةنم ضلللن ن وشلللض ن ئله وأفسه ،وال تةلزن ضأل ثنم هذض ضل ل ل،
ك ب إصمح ضل ق لم ضألولا ك ب ضسللعللس قوع ضلعسب
أسل ضلاس ث ست س قإلك ضلاإلضن
ضل ادودك ،وضس ض نح ( ضألندلس) إصمح ضل لسو (لبونل لس) ،ون س ضلةعلضن نلده معد ضلبوإلوج ،
وضس ضل لثم ك ب ضلشللك منا سونل لس.
المرحلة الثانية أو الفريق الثاني:
ضل قنلد ضالفولغإلض ضلث ن يةد ض دضدض ألم ل  Woepckeو  Sédillotضلقإلن ضل فع مشإل
ضل لمدي ،ومإلف مدك توليضم ضس دضا ضس دضا خ سلعل م ضلقإلن ضل ض  ،حلث ظ إل جلل جديد
ؤيخ ضلةنم.
12 Ernest Renan, L'Islamisme et la science: conférence faite à la Sorbonne, le 29 mars
1883
13 Ernest Renan, L'Islamisme et la science: conférence faite à la Sorbonne, le 29 mars 1883
االعتماد على بعض أقوال ابن خلدون الذي عنون إحدى فصول المقدمة ب" في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع" ،وقوله
أيضا " :من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة اإلسالمية أكثرهم من العجم".
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ي لة هذض ضل ل ي ،ك يةبإل م ذل س فل ل كإلوزي ،هل " ا ولم ضم ب ي ضألشل ا ك ه وللس ك
يلب أن تللن :أي ديضفم ضلةنل ضلةإلسلم لذضت ".14
نقد ضألطإلوحم ضللمفلللم ضل تدم أن ضس ل يضم ضل حصنت
سأي ءل ضلةنل ضلةإلسلم؛ سل ه ن ج لنةنل ضلللن نلم ضلقدي م.

ضلقإلن ضلس سع مشإل ضل لمدي ال تدي

نا إذن أ جلل جديد ضل س شإلقل ظ إل عذ أوضخإل ضلقإلن ضل فع مشإل ضل لمدي ن للم تالل جذيي
حصل س ءل تولي ضلديضف م حلل ت ييخ ضلةقنل م ،وضلديضف م ضل لنلللجلم ضألل نلم ضل أدخنت
ت ييخ ضلةنل ضلبةد ضألن إلوسلللج ضلذي أدى إلا ت للة ض نس نلم ضألويوسلم م إنس نل م أخإلى ،و ث م،
ضل اإلي ،ولل نسبل ً ،نةمم ضل إلكة ضألويوس .
المحور الثالث :العلوم عند العرب :عوامل النشأة والتطور أو ظاهرة العلم العربي في ضوء تاريخ
العلوم.
عظلي ت ييخ ضلةنم أو
قد ضلب حلن ت سلإلضم ن م لظ هإلك ضلةنم ضلةإلس  ،15فلضا
ضلةنم (ضالسس لللجل ) .وغع م ضلبل ن أن ضلاديث م ملض ل ضلعشأك وضل ولي يعديج ض
وللس ض نس م ضلةنم.
ل ن وإلق س صلل لن إلوق سل ت ييخ ضلةنم و نس م ضلةنم ,فعل
ضللدول ضل ل :
---1
2
3
4
نس ع ج

االبستمولوجيا (فلسفة العلم)
ضل ع ج ضلسعلإلون (ضل ةض ع )
ضسس لللجل لديضللم
ضسس لللجل دضخنلم (دضخمنلم)
ضسس لللجل ةل ييم
هذض ضللدول ضل ق ين ين :

عظلي نس م
ت ييخ ضلةنل

قط سبةض ضلةع صإل وض ش يضم ضنومق ً
تاريخ العلم
ضل ع ج ضلدي كإلون (ضلة ع )
ضسس لللجل ج ليم
ضسس لللجل خ يجلم (خ يج نلم)
ضسس لللجل وص لم

 -1ي ثل باث ت ييخ ضلةنم تل وزض ً لمسس لللجل ضل قنلديم ضل تقل منا ضل ع ج
ضلسعلإلون أي ديضفم ضلةنم ضف قمل م ظإلو ه وفل ق ته ،وضل إلكلة منا ضلبعلم
ضلدضخنلم لنةنم .ةعا هذض أن ت ييخ ضلةنم ية د منا ضل ع ج ضلدي كإلون .
 -2س ةعا أن ضل ق يسم ضل يي لم ،ك ق يسم خ يج نلم  ، externaliseت عح ضألولليم
لن صلصل م ضلل ليم سلع تإلكة نس م ضلةنل منا ضلقلضفم ضل ش إلكم وضلللنلم
(ضل لديضللم)؛
يةد ت ييخ ضلةنل س ث سم ”تاريخ جهوي“ يدض ع م أطإلوحم تةدديم ضلةنل وتلذيه
ضلسل ق ضلثق  ،سلع تُةد نس م ضلةنل ”تاريخ فدرالي“ تدض ع م أطإلوحم وحدك ضلةنم سغض
ضلعظإل م أيم فل ق م ثق لم أو غلإله .
3و -4ديضفم ضألن ط ضل ةإل لم حلث ضل ب دئ ضللبإلى ،و ع هج ضلباث وضل لإليب؛ أي ،سةب يك
عوق ضالك ش ف وضالف دالل
أخإلى ،ديضفم نقديم لنعظإلي م وضل ع هج ضلةن لم؛ ك أن ساث
وضالخ ب ي أو ضل اقق ضل ع فب سل ضللق ئع وضألحل  ،وسل ضل لإلسم وضلبع ا ضل ل و ق يؤيم

14 Pascal Crozet, « Les sciences arabes entre Antiquité et âge classique : La
constitution d’un nouveau champ en histoire des sciences ».
 15بناصر البعزاتي ،الفكر العلمي والثقافة اإلسالمية ،ص.12 .
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ةل ييم سبقم ،و اص نقدي لإلجإلضاضم (ضلعظإليم وضل وبلقلم) ضل ي أفس منل ضلةنم أجل
هج ضل ِةن ل ِم فلضا تةنق ضأل إل س لةنل ضلوبلةلم أو ضلةنل ض نس نلم.
تقديم يؤي ٍم نقدي ٍم ت َص ِليبل ٍم لن َ ع ِ
خالصات:
 ي م ت ييخ ضلةنل  ،ضلذي ضيتبط ظ ليه ضيتب ط س ل "ضلثليك ضلةن لم" 16و إلضجةم ضل صليضل إلضك ضالتص الن  ،إلا ج نب ضل ةإلي سأم ل ضلةن ا وفلإلهم ،سديع لم ضلةنم خمل ضألخذ
سةل ضالم ب ي ضأل ك وضلبعل م وضل منل وضألدوضم ضل تع ج ضل ةإل م ،سدل ضل إلكلة منا ضل أييخ
لنةنل سع ا منا ضل ولي ضلدضخن لنعظإلي م ضلةن لم.
 ضل ق يسم ضل يي لم لنةنم تباث ضلةمق م وضللش ئج سل ضلال ك ضلثق لم م م وضلال ك ضلةن لم مناوجه ضل صلص ضم دض منا س ه م ضلةنل ضالج ملم؛ خ صم ع ضلسلفللللجل
وضالن إلسلللجل  ،أخذض ً سةل ضالم ب ي ضل الط ضلسلفلل -ضق ص دي ،وضلسل ف  ،وضل ؤفس ضلذي
يإلت س تولي ضلةنل .
 تس ةل ضل ق يسم ضل يي لم سسلفللللجل ضلةنل ضل ت م س لشإلوط ضالج ملم 'ضلة م أويفم
ضل ؤفس تلم) لنةنم .وتباث م ضلشإلوط ضلسل فلم وضالق ص ديم وضل قعلم ضل تس ح سقل
ً
إلك ت يي لم اددك .ومنله ،وو ق ل ذض ضل عظلي ،إن ضلةنم للس سع ا س قم ق ئ سذضته؛
من لم
فل ق ت يي وله وقع ون ئج منا ضل ل ع.
سل نش ط ضج م
سةب يك أخإلى ،ي ل تن لص ت ييخ ضلةنم
سالث أن:
 -ضالن ج م ضلةن لم تُع ج ض

ل إلكةي هل:

ل السياقية Contextualité

فل ق م وشإلوط فل فلم وضج ملم وثق لم؛

وسع ا منا هذض ،إن ضل يفم ضلةن لم ضل ء ا ضلةإلس ض فم  ،وو ق ً ل ذه ضل ق يسم ،وثلقمضلصنم س ل مسس م ضلثق لم وضل دضوللم وضل ؤفس تلم ،وهذه ضل مسس م وضالم ب يضم ت إلض منا ضلةنم
تلج ً ةلع ً وضخ ل يضم ضل ء ل وضألف للب.
المحور الرابع :منزلة علمي الفلك والرياضيات ضمن تقسيم العلوم عند العرب.
فلإلض ً منا ن ج أيفول

تقسلم ضلةنل  ،يقلل ضس فلع

”ضلوبلةل م

مللن ضلال م“:

” لال م ضل ةنقم باألمور التي لنا أن نعلمها وليس لنا أن نعمل بها تس ا حل م نظإليم،
وضلال م ضل ةنقم باألمور ا لعملية التي لنا أن نعلمها ونعمل بها تس ا حل م م نلم .وكل وضحدك
ه تل ضلال ل تعاصإل أقس ثالثة؛ أقس الحكمة العملية حل م دنلم وحل م عةللم
ضلاإلكم وضل غلإل
ثالثة؛ حل م ت ةنق س
وحل م خنقلم {}...وأ الحكمة النظرية أقس
شأنه أن يلإلده ضلذه
حلث هل ضلاإلكم و ضل غلإل وتس ا حل م طبلةلم .وحل م ت ةنق س
م ضل غلإل وإن ك ن وجلده لو لن غلإل وتس ا حل م يي ضلم .وحل م ت ةنق س وجلده
قإلك تاقلق
لوم ضل غلإل م ي لو أصم وإن خ لو ب لةإلض ال أن ذضت
سغ م
ضللجلد إلل وه ضل نس م ضألولا وضل نس م ض ل لم جةا ع وه ةإل م ضلإلسلسلم ”.
ضلقسم ضلة ن

ضلال م هل الخير ،وغ يم ضلقسم ضلعظإلي الحق.

 16أنظرFloris Cohen , The Scientific Revolution, 1994. :
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أقس ضلال م ضلعظإليم ثمثم :ضلةنم األسفل ويس ا ضلةنم ضلوبلة  ،وضلةنم األوسط ويس ا ضلةنم
ضلإلي ض  ،وضلةنم األعلى ويس ا ضلةنم ض ل .
”ضلإلف لم ضل سم ” أقس ضلةنل ضلةقنلم“ ض
ن س ال ع ضس فلع
ضلال م وضلوبلةل م “ :ل ذض ك نت أقس ضلال م ضلعظإليم هذه ضألقس ؟.
هذه ضألقس ألن ضأل لي ضل

يللب ” :وإن ك نت أقس

ك ب” :تسع يف ئل

يُباث مع :

 إما أن تللن أ ليض حدوده ووجلده ةنق م بالمادة ضللس نلم والحركة ثل أجإلض ضل نوضلةع صإل ضأليسةم و ي للن ع و يلجد ضألحلضل خ ص س ثل ضلاإلكم وضلسللن
ْ
وضلبن وضلقلى وضللل ل م ضل مع تصدي هذه
وضل غلإل وضالف ا لم وضلللن وضل س د وضلعشلي
ضألحلضل وف ئإل يشب ؛
ثل ضل إلسلع
 وإما أن تللن أ ليض ً وجلده ةنق بالمادة والحركة وحدوده غلإل ةنقم سوضل دويإل وضللإليم وضل إلوطلم ،و ثل ضلةدد وخلضصه ،إن ت م ضللإلك غلإل أن تا ج
خشب أو ذهب أو ءم وال ت م ض نس ن إال وتا ج إلا أن ت م أن
إلا م أن
ت
صليته لام ومظم ،وكذل ت م ضل قةلإل غلإل ح جم ضلا م ضلش ا ضلذي له ضل قةلإل .وال
ت م ضل ولفم إال ع ح جم إلا م ضلش ا ضلذي له ضل ولفم ،و ع هذض كنه ل دويإل وضل إلسلع
ضألجإلض ضللضقةم ضلاإلكم؛
وضل قةلإل وضالحديدضب ال تلجد إال ل يا ن
ضلذوضم ثل
 وإما أن تللن أ ليض ً ال وجلده وال حدوده قإلي إلا المادة والحركة .أضلص م ثل ضل ليم وضللحدك وضللثإلك وضلةنم وضل ةنلل
ذضم ضألحد ضلاق يب ضلة ل ل وأ
وضللةئلم وضللنلم وضل لم وضلعقص ن و أشبه هذه ضل ة ن .
ج ه يةبإل الغزالي

” ق صد ضل مف م“ م هذض ضل قسلم ضلثمث س لقلل:

وإن ضنقسم {يقصد ضلةنم ضلعظإلي} إلا ثمثم أقس ؛ ألن ضأل لي ضل ةقللم ال ت نل:
إما أن تللن سإليئم م المادة وضل ةنق س ألجس ضل غلإلك ضل اإلكم؛
وإما أن تللن ةنقم بالمادة؛
وإما إن ي ل تاصلن

ضللهم سإليئم م مادة ةلعم.

ةعا هذض أن ضل لجلدضم تعقسم إلا ثمثم أقس ؛
ن ك نت ضل لجلدضم منا ثمثم أقس ك نت ضلةنل ضلعظإليم ساسب منا أقس ثمثم أيء ً.
(وه  :ضلةنم ضألف ل ويس ا ضلةنم ضلوبلة  ،وضلةنم ضألوفط ويس ا ضلةنم ضلإلي ض  ،وضلةنم ضألمنا ويس ا
ضلةنم ض ل ك فلقت ض ش يك).

األقسام الثالثة للموجودات
-----ضس فلع

العلم الرياضي
 أمور وجودها متعلقبالمادة والحركة
وحدودها غير متعلقة

العلم الطبيعي
 أمور حدودهاووجودها متعلقات
بالمادة الجسمانية
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العلم االلهي
 أمور ال وجودها والحدودها مفتقرين إلى

بهما.
والحركة.
 {موجودات} تتعلق {موجودات} تتعلقبما في الحركة والتغير بما من شأنه أن يجرده
من حيث هو في الحركة الذهن عن التغير وإن
كان وجوده مخالطا
للتغير.

ضلغةضل

أمور معقولة متعلقة
بالمادة

أمور معقولة تحصيلها
في الوهم بريئة عن
مادة معينة

المادة والحركة.
 {موجودات} تتعلقبما وجوده مستغن عن
مخالطة التغير فال
يخالطها أصال وإن
خالطها فبالعرض ال أن
ذاتها مفتقرة في تحقيق
الوجود إليها .
أمور بريئة عن المادة
والتعلق باألجسام
المتغيرة المتحركة

 معيار التقسيمللل منم

ضلةنل ضلثمثم لضلم ً يُباث له م أحلضل ذل ضل لضلع (ضلغةضل )؛

ت إلضتب ضلةنل و ق ً ل ةل ي ديجم ضل ةنق س ل دك وضلاإلكم:
 -ضل ةنق ضل

(ضلةنم ضلوبلة )؛

 ضل ةنق ضللةئ (ضلةنم ضلإلي ض )؛ ضل يقم (ضلةنم ض ل ).ي ن

ضلةنم ض ل

حلث أنه:

م ضلةن ل ضلإلي ض وضلوبلة

علم ي اص م أحلضل ضل لجلد ضل ونق .ضللجلد س هل لجلد( سةب يك أيفول) ،سلع يباث كل
أحلضل سةض ضل لجلدضم ضللةئلم ؛ وه األجسام والمقادير.
ضلةنم ضلوبلة وضلةنم ضلإلي ض
لوم ضل غلإل م ي لوه أصم ،وإن خ لوه ب لةإلض ،ال
ضلال م ض ل لم ت ةنق س وجلده س غ م
أن ذضته قإلك تاقلق ضللجلد إلله ،وه ضل نس م ضألوللم؛ وضل نس م ض ل لم جةا ع وه ةإل م
ضلإلسلسلم( .ضس فلع )
وهل ذل ضلةنم ضلذي لضلمه أمم ضأل لي ،وهل الوجود المطلق  .وضل ونلب له للضحق ضللجلد لذضته،
حلث ضنه وجلد قط ،كللنه جلهإلضً ،ومإلض ً ،وكنل وجةئل  ،ووضحدض وكثلإلض ،ومنم و ةنلالً ،وس لقلك
وس ل ةل ،و لض ق و ل  ،ووضجب و لع  ،وأ ث له .ويقع هذض ضلةنم :ضلعظإل فبب ضللجلد كنه؛ الن
ضل لجلد يعقسم إلا فبب و س بب ،وضلعظإل وحدك ضلسبب ،وكلنه وضجب ضللجلد ،و ص ته و تةنق
ف ئإل ضل لجلدضم سه ،ووجه حصلل عه.
(الغزالي
ضلعظإل

” ق صد ضل مف م“)
أجسام العالم ي ل

 -يعظإل ل ضلةنم ضلوبلة

ثمثم وجله:
حلث أن وقةت

 :ضلاإلكم ،وضلسللن ،وضل غلإل؛
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حلث س ح
 ويباث ل ضلةنم ضلإلي ضحلث نسبم سةض أجةضئ إلا سةض؛
 -يباث ل ضلةنم ض ل

حلث كلن

و قدضيه  ،و

حلث شلن وضف دضيت  ،و

ةل هللا تة لا.

وضلةنم ضلذي ي للا ضلعظإل ل هل سإليئ م ضل دك س للنلم هل ض ل  ،وضلةنم ضلذي ي للا ضلعظإل ل هل
سإليئ م ضل دك ضللهم ال ضللجلد ،هل ضلإلي ض  ،وضلذي ي للا ضلعظإل ل ال يس غع م ضل لضد
ضل ةلعم هل ضلوبلة ( -ضلغةضل ).
بين العلم الطبيعي والعلم الرياضي:
يباث ن

أحلضل سةض ضل لجلدضم ضللةئلم وه ضألجس وضل ق ديإل،

”وأ ضلةنم ضلوبلة إنه يعظإل ج لع هل ش ا ش ا هذض ضل ش ي إلله ،و ف ئإل ضل قلالم ضل
تلجب هلم أنلضع هل هذض ضل ش ي إلله أن تلجد ل  .ويعظإل أيء ً
ل يعظإل له ضل ة للم حلث
ه س ذه ضلا ل ،إن جن – سل ج لة – تلجب هلم أنلضع هل هذض ضل ش ي إلله أن تلجد ل .
حلث
نصم م ج لع أنلضع هل هذض ضل ش ي إلله ،وضلةنم ضلوبلة يعظإل ل
ل ة لل يعظإل ل
ه أنلضع هل هذض ضل ش ي إلله .وضل ة للم يق صإل سل أفب ب هذه منا ذض هل كل وضحد ع  ،وضلةنم
ذض هل وم ذض هل
كل وضحد ع
ضلوبلة يةو ج لع أفب ب كل يعظإل له ،إنه ين س أن يةو
وس ذض هل ول ذض هل“ .
الفارابي ،كتاب الحروف ،ص.68 .
ضلةنم ضلإلي ض

ضل ق ديإل وضألمدضد (ضللم ضل صل وضللم ضل ع صل)

الكم المنفصل:
يديس ضلل ل م ضل نس ولع أن نلإلي منل ضلة نل م ضلاس سلم ( ك لل ع سأن نءل مددض ً إلا سةء ،
وضلوإلح سأن نعقص ع سةء  ،وضلءإلب سأن نلإليه ،أو نقس سل مدد ضلع س جإلي منل
م نلم ضلقس م)
وهذض

ندمله س لاس ب  ،لاس ب يوبق منا ضلل ل م ضل ع صنم ؛أي منا ضللم ضل ع صل.

الكم المتّصل:
يديس ضل ولط وضألشل ل ضل عدفلم ضلق سنم لنقل س ،عا نس ولع قل س طلل س قلم ،و نس ولع أن نلجد
ك ل م ألنع نقلس .
الط إلسع أو س ح ه  ،و ش سه ذل ؛ ول ذض
فيم ينظر علم التعاليم إذن؟
ضل يضس  :ك ب ضلاإلوف ص:68-67 .
” وأ علم التعاليم إنه إن يعظإل هذه ....أصع ف هل كم ،و ل ك نت هل م تن ضألنلضع
ف ئإل ضل قلالم سةد أن يجردها ذهعه وي نص م ف ئإل ضألشل ا ضل
ضللم تلجب أن يلجد ل
تناق وتةإلض ل  ،فلضا ك نت تن م إيضدك ض نس ن أو ال م إيضدته .وال يعظإل ضل قلالم
هل هذض ضل ش ي إلله؛
ضل ش ي إلله ضل اسلس ضلذي يا ل منا ش ا أصم وال سلجه ضللجله ،وال
وال يعظإل أنلضع ضللم حلث ه الحقم وم يضم ل ذض ضل ش ي إلله ،وال ل ذض هل هذض ضل ش ي إلله؛ سل
هل ضل ش ي إلله“.
مجردة م ضل ش ي إلله وم
يأخذ تن ضألنلضع ذهعه
ّ
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ضلغةضل :
ضللهم سإليئم م دك ةلعم :ك ل ثنث ،وضل إلسع ،وضل س ولل،
وأ ضلإلي ض أ ن ي ل تاصلن
وضل دوي( .ضلغةضل ) .أي س ل لإليد ،ضلذي مبإل معه أيفول ك ب ضلوبلةم س لقلل:
« La géométrie étudie la ligne physique en tant qu’elle n’est pas physique ».
 علم التعاليم :األصول والفروعاألقسام األصلية للحكمة الرياضية:
وه أيسةم :منم ضلةدد ،ومنم ضل عدفم ،وعلم الهيئة ،ومنم ضل لفلقا.
منم ضلةدد يةإلف عه ح ل أنلضع ضلةدد وخ صلم كل كل نلع

ن سه وح ل ضلعسب سةء

سةض,

ومنم ضل عدفم يُةإلف عه ح ل أوض ع ضل ولط وأشل ل ضلسولح وأشل ل ضل سوا م وضلعسب كن إلا
ضل ق ديإل كن إن ه ق ديإل وضلعسب ضل ل س ه ذوضم إشل ل وأوض ع ويش ل منله أصول ك ب
ضقنلدس؛
ومنم ضل لئم يةإلف له ح ل أجةضا ضلة لم إشل ل وأوض ع سةء معد سةض و ق ديإله وأسة د
وح ل ضلاإلك م ضل لأل مك وضل لنللضكب وتقديإل ضللإلضم وضلقولع وضلدوضئإل ضل س ت م ضلاإلك م
ويش ل منله ك ب المجسطي.

سلع

ومنم ضل لفلقا يةإلف عه ح ل ضلعغم ويةو ضلةنم ضت ق وضخ م أو ح ل ض سة د وضألجع س
وضل ل لع وضالن ق الم وض يق ع وكل لم تألل ضلنالن وضل دضيم إلا ةإل م ضل مه كن س لبإله ن.
ضألقس ضل إلملم لنةنل ضلإلي ضلم:
إلوع ضلةدد م ل ضلل ع وضل إليق س ل عدي ،وم ل ضللبإل وضل ق سنم؛
إلوع ضل عدفم منم ضل س حم ،وم ل ضلالل ضل اإلكم ،وم ل جإل ضألثق ل ،ومنم ضألوزضن وضل لضزي ،
و
ومنم ضآلالم ضللةئلم ،ومنم ضل ع ظإل وضل إلضي  ،ومنم نقل ضل ل ه؛
و

إلوع ضل لئم م ل ضلةيل م وضل ق ويم؛

و

إلوع منم ضل لفلقا ضت ذ ضآلالم ضلةللبم ضلغإليبم ثل ضأليغل و أشب ه( .ضس فلع ).

المحور الخامس :العلوم العربية :نموذجا علم الفلك والرياضيات
أوالا :علم الفلك.
 -1التعريف
 ضس خَندون:اإلك ِم وضل الِإلك ،ويس د ُّل سلل ل م تن ضلاإلك م
 "منميعظإل حإلك ِ
ُ
م ضلللضكب ضلث س م ،وضل ِ
مك ِلة َ ت مع هذه ضلاإلك م ضل اسلفم سوإلق هعدفلم”.
منا أشل ل وأوض ع لأل ِ
 -ضس فلع :
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” ومنم ضل لئم يُةإلف له ح ل أجةضا ضلة لم أشل ل وأوض ع سةء معد سةض و ق ديإله ،
وأسة د سلع وح ل ضلاإلك م ضل لأل مك وضل لنللضكب وتقديإل ضللإلضم وضلقولع وضلدوضئإل
ضل س ت م ضلاإلك م“.
 (ضلق و  ” :هل منم حإلك م ضلعلل “ ،ويقلل ت يك أخإلى” :منم هلئم ضل ن وحإلك م ضلعلل “).ئدك أولا:
إن ضلغإلض منم ضل لئم ” تبلل ضلاإلك م ضلس ويم ع كل ضخ م ت ضل إلئلم سأشل ل هعدفلم
حس ب أوض ع ضلللضكب ألي وقت ُإلض“.
تل
ئدك ث نلم:
 ضيتبط منم ضل ن  ،عذ ضلعشأك ،س لإلي ضل م سدللل (إلا ج نب ويد تةإلي ْ ضس خندون وضسفلع ) قلل ضلق و إن ضل لسو ك ن أول ك ب دون كل إلوع منم ضل ن ضلقديم ووصل ضلة ل
س لعظإل ج لع ضل س ئل ،نم يأم سق مدك إال وسإله منل س لوإليق ل ضل عدف وضلةددي ،ولم
يثبت شلئ ً حإلك م ضألجإلض ضلس ويم إال وسل كل تلصل ضل نلللن إلا ةإل ه وقل فه ،ولم
يلةل جدوالً إال وأوضح أصلل حس سه“.
 -2مصادر معرفتنا بتاريخ علم الهيئة عند العرب
 ضلل ب ضلةإلسلم ضألف فلم ل ةإل م أخب ي وتإلضجم ضل نللل وتآلل م أيسةم:
 ضل إلفت الس ضلعديم؛
 ت ييخ ضلال ا الس ضلق و ؛
 مللن ضألنب ا
 كش

طبق م ضألطب ا الس أس أصلبةم،

ضلظعلن م أف

ضلل ب وضل علن لا ج خنل م.

 -3مصادر علم الفلك عند العرب:
 -3-1المصدر الهندي
أخذ منم ضل ن ضلةإلس عا ه ضلةن  ،معد ضطنع ضلةإلب منا وضحد أش إل ضل ص دي ضل عديم،
وهل ك ب «ضلسعد هعد»  ،ضلذي تإلج ه إسإلضهلم ضل ةضيي إلا ضلةإلسلم ضلقإلن ضلث ضل لمدي.
وهل ضلل ب ضلذي فلة ل منا تعقلاه وتصليبه ا د س لفا ضل لضيز  ،تات ضفم «زيج
ضلسعد هعد».
(وكن م «ز ْيج» ضل س د م ضل ن ضلةإلس منا نو ق وضفع ،ذضم أصلل يفلم «زي »،
وتةع تن ضللدضول ضلإلي ضلم ضل تادد حإلك م ضلللضكب ضلسل يك ،وتس ح ساس ب أ كع
وقت ز ع ادد).
ويةد ضلل ب هذض أول ك ب نل وض د ضلاء يضم ضلقدي م ك ن له تأثلإل كبلإل
ضل ة يف ضل نللم أوضئل ن ل منم ضل ن معد ضلةإلب.

توليإل

بةد تأفلس سغدضد سسع ل  ،س دي ضل نل م ضل عصلي إلا طنب تإلج م ك ب منم ضل لئم .ويق ل أن
ج نم و د ضلسعد منا
ضلذي دم ه إلا ذل هل أن يجم هعدي ً ج ا سغدضد حلضل م 771
ةإل م حإلك م ضلللضكب وحس س وف ئإل أم ل ضل ن منا ذهب من ا
ضل عصلي ،وهل هإل
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أ ه وخصلص منا ذهب ك ب س لنغم ضلسعسلإلي لم ضف ه سإلضه س ُ وسده نت
 Brahmasphutasiddhantaتألل ضل نل وضلإلي ض ضلش لإل سْإله لبت
 Brahmaguptaألحد نلك ضل عد .وكن ضل عصلي ذل ضل عدي سإ ما صإل ضلل ب ثم أ إل
س إلج ه إلا ضلنغم ضلةإلسلم .للا ذل ضل ةضيي ضلس ل ضلذكإل.
أ ل ظ سيدهانت ةع ه س لسعسلإلي لم ةإل م و ذهب ومنم م ن  ،وأُطنق ذل ضلن ظ ضصومح ً
منا كل ك ب منم ضل لئم وحس ب حإلك م ضلللضكب.
و ةعا براهمست ُهطسدهانت ك ب ضل لئم ضل صاح ضل عسلب إلا سْإل ْه ْم .وحذف ضلةإلب ثنث ضلن ظ
ق صإلي منا ضلثنث ضألخلإل وهل فده نت ثم حإل له قنلم للصبح السندهند.
 -3-2المصدر الفارسي
إض م إلا ضل أثلإل ضل عدي ،ظ إل صدي آخإل ف ف ن ( يف ) ،ج ع ُوتإلجم جدضول ف لت
«زيج ضلش ه» .وقد القا ضن ش يض أوف ط ضل ل ع ض فم  ،ضل إلضحل ضألولا تولي منم
ضل ن ضلةإلس .
دضيج ضل قد
ضل ةنل إن ضل إلس ك نلض ضل إلحنم  ،لضلع حديثع  ،قد أديكلض
ضل ة يف عةلم م للم ي لةم ،خ صم أي كسإلى أنلشإلوضن أمظم نلك سع ف ف ن س ءل
تلضيثله م أفم م وأهل س سل وضلللن ن ضلةنل ضلةقنلم أو نقنله ضأل م ضل ل ويك ل م
ضلإلو وضلسإلي ن وضل عد.
و يذكإل هذه ضل إلحنم ديعم جعديس سلي ضل ضنشأ س نل م خلزف ن إلكةض من ل ضش ل
منا ديفم تديس ل كل ضلةنل وضل نس م ،ومنا ل بم لن و لةم وضل إلج م ،و س ش ا لنةمج
و إلصد لنباث ضل نل  .وسأ إل عه أيء ً تم نقل ك ب من لم ضلنغ م ضلسإلي نلم وضلللن نلم
وضلسعسلإلي لم ضلا ضل نليم ضل ك نت ذل ضلةصإل لغم ضل إلس.17
 -3-3المصدر اليوناني
أ ضل آلل ضلللن نلم ضل لئم أهم نُقل ع وأجن وأكثإله تأثلإلض ً تإلق ضلةإلب ،ك ب
المجسطي ضلذي لم تةل ضلةإلب ضلقإلون ضللفوا يذكإلون ا فعه و ء ئنه وية إل لن أنه
منم ضل ن ؛ سل إنه ضأل ضلذي ضف إلجت ع ف ئإل ضلل ب ضل ؤل م هذض ضل .
صع
ضشإلف
ُ
 -4كتاب المجسطي:
 -4-1في التسمية أو في اشتقاق اللفظ
المجسطي ه ضللن م ضل أطنق ضلةإلب منا ضل ؤل ضل نل لبونل لس (كنلديس سون للس
ضالفلعديي ضلذي م ش حلضل  170 – 90سةد ضل لمد) ،وتةع " ضلةظلم ”.
أصل ضش ق ق هذض ضلن ظ و فإل هذه ضل س لم؟
تإلددم ضلةإلب ضش ق ق ل ظ ضل لسو  .ق ل ح ج خنل م ك ب كش ضلظعلن” :المجسطي
سلسإل ضل لم وضلللم وت ل ضلل ا كن م يلن نلم ةع ه ضل إلتلب أصنه ماجستوس؛ ل ظ يلن ن ذكإل
ةع ه ضلبع ا ضألكبإل و ؤنثه ماجستي“ .ثم ق ل ” :وأ المجسطي ةع ه ضألمظم لغ م“.
 17لن ةيد ضل صلل ي ل ضلإلجلع إلا ك ب :كإللل ننلعل ،علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ،ل بم ضلدضي
ضلةإلسلم لنل ب ،ط ،2 .سلإلوم.1993 ،
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ومنا يذكإل ننلعل إنه ع و إلك نسخ ضلل ب ضلللن ن ضألصن و ع كثإلك ذكإله تص نل
يلن نلم أخإلى ،لم يةثإل أحد إلا ضآلن منا ضفم ”مجسطي“ ل ةإلي ك ب سون للس معد ضلللن ن
إن يُق ل له ”ضل صعل ضلةظلم ضل ةنل “.
معلضن ضلل ب ضلنغم ضلللن نلم ضألصنلم Mathematiké Sýntaxis :أي” :ضل للي (أو
ولط م ح ل ل ضلعص
ء
ضل ؤل ) ضلإلي ض ” ،وإلا ج نب ذل ُ ،و ِجدَم أي ً
معلضن  Megále Sýntaxisضل للي (أو ضل ؤل ) ضللبلإل") .ويشلإل ضفم ضل لسو ضلذي يةلد
لنقإلون ضللفوا إلا وجلد شلل أقل ضن ش ًيض لنةعلضن ضف د صلغم ضل ءلل "Megíste
"Sýntaxisأو "ضل للي ضألكبإل ".
أ س صلص تس لم ضلل ب ب“ضلةظلم“ علد أن هع ك يأي :
ضلإلأي ضألول :تشلإل ضألفب ب ضلنغليم وضل يي لم إلا حقلقم أن ضلةإلب تةإل لض منا ضفم ضلل تب،
سونل لس ،ومعلضن ضلة ل صلغم ضل ءلل ،المجسطي ،قبل أن يبدؤوض ديضفم وتإلج م
ضلعص ضل للن ن  .وسةب يك أخإلى ،قد تةإل لض منا ضالفم ضل لضصل ع مع صإل ضل ةإل م
ضل يفلم -ضللفولم (ضل نليم) ضل ضف إلم إلا ضلقإلون ضألولا تلفع ضلة لم ضلةإلس ض فم
ضلشإلق ضألدنا وضلشإلق ضألوفط.
وهذض ةع ه أن كأل ً ضألف ا ضلةإلسلم لبونل لس ن سه ودللنه ضل نل ضلةظلم ضل لسو قد ضش ُقت
ضألشل ل ضل يفلم-ضللفولم (ضل نليم) .ولل ك نت هذه ضألف ا قد ضف ُ دَّم سشلل ب شإل
ضلنغم ضلللن نلم (وللس ضلنغم ضل يفلم-ضللفولم ك هل ضلا ل) لل ن فلع ج م ذل نوق
ن .
وهل ا مإلس
(تلضلح :كن م لنلفل لس ضلللن نلم ف صبح لنلفل س لسإلي نلم وضل
س لةإلسلم.
كن م هلل ضلللن نلم ف صبح هلنل س لسإلي نلم وضل

ف صبح هلللا س لةإلسلم.

كن م ف لقللن ضلللن نلم ف صبح إف قس س لسإلي نلم وضل
كن م جعلس ضلللن نلم ف صبح جعس س لسإلي نلم وضل

ف صبح لنسلف

ف صبح أفوقس س لةإلسلم.

ف صبح ضللعس س لةإلسلم).

ف ك ب سون للس بالمجسطي أي ضلةظلم ألنه ك ن يعظإل إلا منم ضل ن سأنه منم
ضلإلأي ضلث ن ُ :
شإلي  ،ضم ب يض ضنه ي م سعظ ضلس ا وضلللن ،ويديس أحلضل ضلش س وضلق إل ،وه ضلنذضن
ي سبب ن ضلع ي وضلنلل وضخ مف صلل ضلسعم ،إض م إلا ضنه يل إل ةنل م لن لجه ضلس إل
ضلبا ي وضلصا يي.
ءل منا غلإله لةظم ضللدوى ضلذي له ،ل لةنل
نا سسبلنه ” :أ
يقلل ضل يضس
ي ُ
ي ءل منا غلإله لشإلف
ز ن ز ن ومعد قل قل ؛ وأ
ضلشإلملم وضلصع ئع ضل ُ ا ج إلل
لضلمه لةنم ضلعلل “( -يف ئل ضل يضس ).
يقلل ضس ضل لثم ” :ذض ضلذي شإلحع ه هل ضلوإليق ضلذي سه أديك ضلع ظإلون منم ضل لئم ج لع
أديكله كل ل م ضلاإلك م ضلس ئلم وهلئ م أ مك وأنلضع ضخ م ت  .وضل لئ م ضل ذكإلن ه
ه غ يم أديكله ون يم سنغ إلله ضج دهم .وضن أُديك ذل لةظلم جعب منله
هذض ضل ونلب ضلغ لض وصةلسم ضل سن وتةذي ضل إلض ول هل سه منل ضل عةلم وشإلف
ضلإلتبم وضلقإلب إلا ضأل لي ض ل لم“ – ( ق لم كل لم ضأليص د).
 -4-2أهمية الكتاب بالنسبة للعرب
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لقد ك ن ك ب المجسطي
ةظم ضل نللل ضلةإلب.

أهم ضل ص دي ضللض دك منا ضلةإلب .سل ك ن اط إمل ب وتقديإل

يقلل معه ضلق و ” :وإلا سون للس هذض ضن ا منم حإلك م ضلعلل و ةإل م أفإلضي ضل ن ومعده
هذه ضلصع مم سأيدي ضلللن نلل وضلإلو وغلإلهم ف كع ضلشق ضل غإلس
ضج ع ك ن إلق
ء و ضمنم أحدض سةده تةإلض ل ألل ثل ك سه
ضأليض وسه ضن ظم ش ل ُ وتلنا غ ُ
ضل ةإلوف بالمجسطي وال تة ط ة يض ه سل تع وله سةء م س لشإلح وضل بلل  ...وإن غ يم
ُم ك سه منا إلتب ه
ضلةن ا سةد سون للس ضل يلإلون إلل وث إلك مع ي م ضل ي ع سلن ل
منم ضلةنل قدي وحديث
وإحل ج لع إجإلضئه منا تدييله  .وال يُةإلف ك ب أل
ش ل منا ج لع ذل ضلةنم وأح ط سأجةضا ذل ضل غلإل ثمثم ك ب ضحده ك ب المجسطي هذض
منم هلئم ضل ن وحإلك م ضلعلل وضلث ن ك ب أيفولط للس منم صع مم ضل عوق وضلث لث
ك ب فلبليه ضلبصإلي منم ضلعال ضلةإلس “.18
-4-3محتوى الكتاب
و

ك ب المجسطي ثمث مشإلك ق لم:

ضألولا وضلث نلم يليد تةإلي م وتاديدضم م م وأف فلم ،ويبإله س منا كإلويم ضأليض وأن
ك نت ضلعقوم ضل ةلعم منا فوح ضللإلك ،ويص ضلاإلكم
ضلل ذسلم تلذب دضئ ً إلا إلكة ضأليض
ضل دضييم لللكب ضأليض وغلإله ضلللضكب ،و ضل ق لم ضلث لثم يديس حس س م ضللقت و ة دالته ،و
ضلإلضسةم يديس نظإليم ضلاإلكم ،و ضل سم يصل إلا ضك ش ف حإلكم ضلق إل ضالناإلض لم ضلث نلم ،أ
ضل ق لم ضلس دفم لديس خسلف ضلق إل وكسلف ضلش س.
و ضلس سةم يديس ضلعلل ضلث س م ،و ضلث عم يديس ديب ضلانلب وتللن ضلقبب ضلس ويم ،وهل يةلد
إلله شلل أكثإل تلفة ً ،ضل فةم ،ويؤكد ضلة شإلك إلكةيم ضأليض ،و ضلا ديم مشإلك يإلكة
منا كلضكب ثل ضلةهإلك ومو يد وضل ش إلي .و ضل ق لم ضلث نلم مشإلك يصل إلا تأكلدضم حلل حإلكم
ضلللضكب ال تةضل ح ا ضللل تإلتدي أه ل ضل ئقم ،وإذ يصل إلا ضل ق لم ضلث لثم مشإلك وضألخلإلك للعلب
منا ديضفم ضلاإلكم ضلةإلضلم لنللضكب وضناع ا دضيضت وحلم ذل ضالناع ا.
 -5عوامل النشأة:
صالح أنه  ،ك يذكإل ضس خندون" ،لم يل لنةإلب ،ولنللل ضألول ضل سن ل  ،حظ وض إل ضلةنل
وضل نس م وضل علن وضل قعل م؛ للعه "تبنليم س ل دييج تل م جديدك ضلةنل ضل علمم ضل ق بسم ضل ق للد
ضل لإليم ضلس سقم وتشلنت أف للب جديدك ضلصل غم وضلبع ا وضل لضصل ،إض م إلا توليإل ضألف للب
ضلقدي م .سل إن فنوم ضلقد ا تُللوزم ل سةد سديجم س ءل أتت سه أجل ل ضلةن ا عذ ز
تصليب م وتةديمم وإسدضم م
ضل لضيية وضللعدي إلا ز ضس فلع وضس ضل لثم وضلبلإلون
ضلةنل ضل ن م .لقد أخذ ضلةن ا ضلذي م شلض أحء ن ضلثق م ضل وبلمم س لدي ض فم ضلعلضك
ضل ةإل لم ضلصنبم و ع هج ضلعظإل ضلةقن ضلس ئدك م ضلقد ا وطليوه ومبإلوض مع س لةإلسلم وأد لله
ضألنسلم ضل انلم وضف د له سديج م ةلعم ضل ةل ضالق ص دي".19
تُةإلف ضلل ب ضل ؤل م هذض ضل ل ل ب"ك ب ضألنلضا" ) . (livres des saisonsسدأ ضاله سه عذ
ضلقإلن ضل فع ضل لمدي  ...وهل أول منم حظ س اله قبل ضلإلي ضل م ن س ألفب ب تإلتبط س يف م
 – 18أويده ننلعل ،علم الفلك  ،...ص.221-220 .
بناصر البعزاتي ،الفكر العلمي والثقافة اإلسالمية  ،ص19.11 .
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ثق لم جديدك ط إلم ع ل ا ض فم ؛ ح ج م ديعلم ك ةإل م لضقلت ضلصنلضم ضل س ضللل لم وتاديد
ج م ضلقبنم تاديد ضللل ضألول وضللل ضألخلإل ش إل ي ء ن ،ش إل ضلصل ..وإمدضد ضل قليم ضلق إلي.20
هذض ضلسل ق ،و عذ ضلقإلن ضلث ضل لمدي ،ظ إل نلم ن ضل ؤل م :ك ب ضل لضقلت و ثبت دالئل ضلقبنم
ضل تقد حنلال س ةلنم ل ذه ضل ش كل دون أ ق أو أف س نظإلي ل .
السؤال :هل تولي منم ضل ن ضلةإلس -ضل سنم  arabo – musulmaneن للم هذه ضلةلض ل ضلديعلم قط،
سالث لم يل لل ولي للال وجلده ؟
يللب أح د جب ي" :إنه يلب ضف بة د هذه ضل لإلك" . 21يقلل إنه
هذه ضلا ج م ضلثمث:

ضل ؤكد أن هذض ضلة ل ضلديع ضل

ثل

 تاديد لضقلت ضلصمك؛ تاديد ج م ضلقبنم؛ تاديد دخلل وضن ا ش إل ي ء ن.22ضل ب لغم س ل ن يسط ضلديع لم ضالف ثع ئلم وضل إل لقم ضل
ضلبدضيم ؛ لل
قد ل ةبت دويض ضيل سل
ضلاء يك ضلةإلسلم ض فم لم س ذض ضلة ل قط.
مإل منم ضل ن
ودللل أح د جب ي هل أ ن هذه ضل شلمم قد حنت وقت بلإل منا ضل س ليل ضلإلي ض وضل نل  ،ويغم
ذل  ،ظنت ه ذه ضلديع لم س إلك .وهلذض نل ك ن ضأل إل ي ةنق س ن ضل شلمم ضلديعلم قط لءة ت
ضلاإلكلم ضلةن لم ضل نللم ط ل أ ن ضلالض ة ضلديعلم لم تةد وإلوحم .لل ضلةلس هل ضلذي حصل ،إذ أن
تولي منم ضل ن  ،منا غإلضي ضلةنل ضألخإلى ،أ إل أ ن ه ملض ل أخإلى إلتبوم سسل ق حء يي و ء ا
ثق ية بإل ضل للن ضلديع جةاض ع إلا ج نب للن م أخإلى .يغم أن هذض ضلة ل ك ن اددض
ضلبدضيم.
العامل الثاني:
ةإل م ضل س قبل لدى
ضل ن كا جم ضج ملم (ضيتب طه سةنم ضل عللم) ،23وك ةبلإل م ضلإلغبم
ئ م ضل ل ع ضل ن م .وهذض أدى إلا ضزده ي منم ضل عللم ضل ةلل منله أجل ض ج سم م
ضلع سلم وضالج ملم لة م ضلع س ك لإلج ل ضلسنوم ضلذي يصدوض ب لغ للم م لصع مم
ضآلالم ضل نللم وسع ا ضل إلضصد ضل نللم .الم ق د هؤالا أن ضلة لم تات ضلق إل وكل يا ليه
ضلل ئع م ضلالم ،خ ضع ل أثلإلضم حإلك م ضلللضكب وضلعلل (م لم لق ضلق إل) .وألن ضألجإلض
ضلس ويم ،تبة ل ذض ضالم ق د ،تؤثإل منا صلإل ضلع س ،قد نشأم ضلا جم إلا ضإلويك ةإل م
حإلك م ضلعلل وضلللضكب و لضقة سدقم .وهذض يقع ص لم ضه م ضلعش ط ضل نل .
20 Ahmed Djebbar, Une histoire de la science arabe. Introduction a la connaissance du
patrimoine scientifique des pays d’Islam, Entretien avec Jean Rosmorduc, Eds. Seuil ,
2001,p.153.
21 Ahmed Djebbar, Une histoire de la science arabe,,p.156.
 22حول العالقة بين الفلك وأحكام الشريعة انظر المحاضرة التاسعة والعشرون والثالثون من كتاب نللينو :علم الفلك تاريخه عند
العرب في القرون الوسطى  .كما نقرأ في كتاب صوان الحكمة " :وأما علم النجوم فإن ابتداءه كان من بابل من جهة الكلدانيين ،وذلك
قبل زمان ابرهيم – صلوات هللا عليه .وسببه أنهم كانوا مقبلين على صناعتي الفالحة والمالحة ،ولن يُستغنى فيهما عن أحكام النجوم.
و أعانهم على ذلك صفاء الجو في بالدهم ولطائف طبائعهم وذكاء أذهانهم وخفة أرواحهم وقلة األنداء والسحاب في بالدهم .وأما علم
المساحة والهندسة فمن مصر ابتداءه .وسببه أن م ّد النيل كان يكسح مزارعهم في كل سنة ،يحتاجون إلى قسمتها ومساحتها وتقديرها
وتحديد حدودها ،بالضرورة التي دعتهم إلى ذلك تحرزا من الغرق" .وعن علم الحساب يقول ":وأما علم الحساب فإن أول من فتقه
أهل فونيقي ،وهم أهل حمص ومن يليهم .وذلك ألنهم كانوا تجارا مسافرين محتاجين إلى الحساب ألرباحهم وحفظ رؤوس أموالهم
عليهم في شرائهم وبيعهم وخسراناتهم .فهم الذين اخترعوا هذا العلم" ،صوان الحكمة ،السجستاني ،ص.57 -56 .
م ضل إلق سل ضل عللم وضل ن  :ص  30 -29ك ب :نننلعل ،علم الفللك 23...
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وهلذض نشأ ،يقلل أح د جب ي ،24منم ضل عللم ضل نل L’astrologie astronomique
 -6مراحل تطور الفلك عند العرب :من االستيعاب والرصد إلى النقد والشكوك
إل ضل ن ضلةإلس س إلحن ل أف فل ل ه  :ضالف لة ب وضلإلصد ل م ضل ن ضلللن ن أوال ،وضل صالح وضلعقد
وتقديم ضلبدضئل ثانيا.
 -1مرحلة االستيعاب والرصد
 -1-1االستيعاب :الترجمة والشرح
على مستوى الترجمة :ومنا خمف يدمله ثنلض وأنص ي ضألطإلوحم ضالف شإلضقلم ضل قنلديم ضلقإلن
ضل فع مشإل ضل لمدي خ صم ، 25يقلل دي فةلدضن " :يل أن نعظإل ضل قعل م ضل ضم ده ضلةإلب
ل إلج م ضل إلضث ضلللن ن ح ا نديك سس للم أن م نلم ضل إلج م هذه ك نت ق ئ م منا م دقلق ل ء ل
ضلل ب ضل تم نقن إلا ضلةإلسلم ،وأن ضل إلج ل ضل ع ل لناء يك ضلةإلسلم ض فم لم ك نلض يعقنلن
وصل إلل م ض يث ضلللن ن  ،وإن ك نلض منا منم س لةنل ضل ية نلن منا نقن .
سشلل حإل
ويل لإلثب م ذل أن نأخذ ث ال وضحدض هل حعل س ضفاق .و ةنل أنه ش يك م نل م ضل إلج م ضل
نشوت سغدضد عذ ضلعص ضألول ضلقإلن ضلث لث لن لإلك {ضل فع لن لمد} .وقد تإلك ك س يص له
ضل قعلم ضل ضم ده لن إلج م يقلل له إنه ال ي إلجم ك س إال سةد أن تل ع لديه نسخ يلن نلم مذك عه،
م دت أن أ ةل ج لع
لق سل سةء سبةض ح ا تصح ع نس م وضحدك ،ثم يقلل " :وكذل
أتإلج ه" .هذض ةع ه أن ضلق ئ ل منا تإلج م ض يث ضلللن ن ك نلض ديكل ألسة ده وضشل لل ته ،وية دون
أسع ا ضلثمثل فعم أو ناله
منا م وضضح ودقلق ل ء لعه .يقلل حعل م ن سه " :وكعت ش س
قلله أن ضل إلجم
وك نت قد ضل أ ت ل مُدك ص لام ضلةنم ن س و ل نل ه ضلل ب" .بل
يقبل منا ضل إلج م سةد أن يللن قد ضك سب منا ضألقل ب دئ ضلةنل ضل يش غل منل ".26
على مستوى الشرح:
لم يل ضلةإلب س إلج م ك ب منم ضل ن ضلللن ن (ك لأل م ضألخإلى ك ل عديم وضل يفلم) ،وإن م دوض
ضلا شإلح وضل ةنلق منل ....وقد ك ن لل ب المجسطي ضلعصلب ضللض إل تن ضلشإلوح م وضل ةنلق م
ل نه ق ئم منا ضف ة دك
؛ ألن هذض ضلل ب هل ضلذي تأفس منله منم ضل ن ضلةإلس ضلذي "
نق ئص
ل
وضف لة س سشإلح وضل ةنلق منل وإت
ك ب سوننل لس نظإلي م س إلج
سعقده ".27
وهلذض ف ظ إل ،عذ ضلقإلن ضل فع ضل لمدي ،ظ إلم ل لمم ضألسا ث لةإلض ن ئج المجسطي سوإليقم
بسوم وتإلسليم ،تس ح س دضوله ونشإل ء لنه منا نو ق وضفع ،ي ل وز ضلدضئإلك ضلءلقم لةن ا ضل ن
ضل صصل .
24 Ahmed Djebbar, Une histoire de la science arabe. Introduction a la connaissance du
patrimoine scientifique des pays d’Islam, Entretien avec Jean Rosmorduc.
 25المستشرقون الذين اعتبروا علم الفلك العربي في مرتبة دنيا مقارنة بالعلم اليوناني (بطليموس) والعلم األوروبي (كوبرنيكوس):
بول تانيري  Paul Tanneryفي كتابه "أبحاث في تاريخ علم الفلك القديم" Recherches sur l’histoire de
 ،l’astronomie ancienne, Paris, 1893,وبيير دوهيم في كتابه :نظام العالم ،ودلمبري J.B. Delambre,
 ، Histoire de l’astronomie au Moyen Age, Paris, 1819مهدي سعيدان ،علم النجوم أو علم الهيئة أم علم
الفلك؟ صعوبات التأريخ لعلم عربي ،مجلة دراسات استشراقية ،العدد  ،23ص .ص .125 -86
( 26ذكإله ج لل صنلب G. Saliba, « The role of Maragha in the development of Islamic Astronomy : a :
scientific Revolution before the Renaissance”, in Revue de Synthese.1987.
عن :مهدي سعيدان" ،علم النجوم أم علم الهيئة أم علم الفلك؟ .صعوبات التأريخ لعلم عربي" ،مجلة دراسات استشراقية ،العدد ،23
 ،2020ص ص .125 – 86
مهدي سعيدان ،علم النجوم 27....
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ولةل أش إل ضفم ي ل ذكإله هذض ضالط ي هل ضل إلغ ن ( 28ضف ه ضلل ل :أح د س ا د س كثلإل
ع ص ضلقإلن ضل فع ضل لمدي( نال  ،) 850ضلذي يدما «جلض ع منم ضلعلل
ضل إلغ ن ) ثم،
وضلاإلك م ضلس ويم» ،هل إال ن ص ةدل و صلب للمجسطي .وية بإل ضل ؤل م ضألولا منم
ضل ن معد ضلةإلب.
 -1-2مرحلة المالحظة والرصد:
وت ز هذه ضل إلحنم سللن

إلحنم ضل محظم وضلإلصد لن أكد

دقم ضلاس س م.29

م ل ضلةن ا ضلةإلب سغدضد ،هذه ضل إلحنم ،منا ضلإلصد ضل لدضن وتدقلق حس س م سونل لس .وقد
ك نت هذه ضل إلضصد مب يك م ؤفس م من لم ق ئ م ضأليك ن ،أي ل جلضنب تعظل لم (إدضيك ،ودمم
ل  ..إلخ) ،وجلضنب قل لم ( ة يلإل وقلضمد ضالش غ ل وغلإله ) ،ه أحس ةبإل م ه جس ضلدقم
وضلصإلض م ضلذي وفم ضل ن ضلةإلس  .ل مم ضل نللل ضل عءلي تات إلصد وضحد لم تل تإلضل م ضلع ئج
ضلة ئ م وضل قإليبلم .وإن أصإلوض منا إق م ن ئل م منا أدق ضل ةول م ضلإلصديم ضل ي ل ضللصلل
إلل  .هدض ضل دقلق وضل صليب ضلةإلس لن ن  ،فلظ إل أيء  ،كثإلك ضألزي ج .ك يظ إل ح ا ضلةع وي
ضل يك لنل ب ثم «ضلةيج ضل ا » ،ضلذي فبق ذكإله ،و«إصمح ضل لسو » ،ألس ا د ج سإل س
ضأل نح ،و«ضلشللك منا سونل لس»  ،الس ضل لثم .لن م إصمح وض ا ن وش  ،ت إلدد كثلإلض ضلل س م
ضل نللم ضلةإلسلم .وه تدل منا ل لد يصدي ه ئل لءبط حإلك م ضلس ا لم يسبق له ثلل ت ييخ
ضلبشإليم.
و

سل أش إل ضل إلضصد ضل نللم:

 مرصدا بغداد ودمشق زمن المأمون (ق  9م):إلصدي سغدضد ود شق ز ضل أ لن
و هذه ضل إلحنم ظ إلم ل لمم ضل إلضصد ضل نللم أه
( ،) 813-833وذل " أجل ض ا ن ضل ن ضلقديم وإغع ئه وضلقل سأيص د جديدك حسب لقع سغدضد و دن
ح ضلش فلم ضل إلت ع سغدضد ،و إلصدض آخإل
أخإلى"" .30وقد سعا ضل نل م ضل أ لن إلصدض مظل
منا ق م جبل ق فللن د شق" 31وك ن يش غل س ذي ضل إلصدي ل لمم من ا ضل ن وك نلض
ةول م المجسطي ،وسإلصد خ ص لنش س وضلق إل خمل فعم
لن ل سإمدضد سإلن ج دقلق لن اقق
ك نم .وهذض أوصن م إلا وضع أهم ضألزي ج ضلةإلسلم ضلذي فُ «ضلةيج ضل ا » ،وهل مب يك م
نللينو ص  . 40في تصنيفه لما سماه كتب العرب الفلكية إلى أربعة أصناف ،يضغ الفرغاني تحت صنف ما سماه الكتب االبتدائية
وهي "على صفة مدخل الى علم الهيئة ا لموضح فيها مبادئ العلم بالجمال ودون البراهين الهندسية ....ومن هذا النوع كتاب أحمد بن
محمد بن كثير الفرغاني والتذكرة لنصير الدين الطوسي(ت ).)1274.والمل ّخص في الهيئة للجغيني (ت( )1221 .اسمه الكامل:
شرف الدين محمود بن محمد بن عمر الجغيني) ،وتشريح األفالك لبه اء الدين محمد بن الحسين العاملي ( ت )....وهلم جرا28.
وقد أدى ذلك ،بأحد الباحثين الغربيين هو روني تاتو إلى القول بفرضية تطوير العرب للمنهج التجريبي في علم الفلكRené .
Taton, la science antique et médiéval, PUF, 1957. p.489.
 29إن كثرة المراصد في العالم العربي  -اإلسالمي ،باعتبارها مؤسسات علمية قائمة األركان ،أي لها جوانب تنظيمية (إدارة ،ودعم
مالي ..إلخ) ،وجوانب قيمية (معايير وقواعد االشتغال وغيرها) ،هي أحسن معبر عن هاجس الدقة والصرامة الذي وسم الفلك
العربي .فجماعة الفلكيين المنضوي ن تحت مرصد واحد لم تكن ترضيهم النتائج العائمة والتقريبية .وإنما أصروا على إقامة نتائجهم
على أدق المعطيات الرصدية التي يمكن الوصول إليها .هدا التدقيق والتصويب العربي للفلك ،سيظهر أيضا ،في كثرة األزياج .كما
يظهر حتى في العناوين المختارة للكتب مثال «الزيج الممتحن» ،الذي سبق ذكره ،و«إصالح المجسطي» ،ألبي محمد جابر بن
األفلح ،و«الشكوك على بطليموس» ،البن الهيثم .فكلمة إصالح وامتحان وشك ،تتردد كثيرا في الكتابات الفلكية العربية .وهي تدل
على مجهود رصدي هائل لضبط حركات السماء لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية.
البعزاتي ،الفكر العلمي ،...ص 30.287
 31العلوم عند العرب .أصولها ومالمحها الحضارية ،عباس عطيطو محمود و حسان حالق ،دار النهضة العربية ،1995 ،ص.
.315
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جدول نل ل لضقع ضلعلل وضل غلإلضم ضل توإلأ منل  .وهل ضلةيج ضلذي أثعا منله كل
تصالح سةض حس س م سونل لس .
و«ضلب ن » .ل ل

«ضلبلإلون »

 مرصد مراغة (ق13.م):ض فم  ،سل
م  ، 1259إيإلض ن ،وك ن س ث سم ضيتق ا جديد منم ضل ن
تأفس إلصد إلضغم
ضلة لم كنه .وقد تأفس سةم م نصلإل ضلدي ضلولف (م .)1274.وقد تم تةويده س ل نللل وضل عدفل
وضلإلي ضلل  ،و ل بم ض م ،قلل إنه ك ن س أيسة ئم أل ك ب .كل هذض س دف تدقلق وتصالح
ضألزي ج .ك أنه ضل إلصد ضلذي أف م إض م جديدك لع ذج ضألجإلض  ،س ل لدضم ج مم ضل إلصد:
ضلولف وضألزدي وضلشلإلضزي .وه ض ض م ضل ضن قنت إلا د شق ،وليه ضس ضلش طإل « لق ت
ضلقإلن ضلس دس مشإل ضل لمدي.
ضلل ع ضأل لي» ،لللإليه كلسلإلنل
( ومنا ملس هل ش ع ،قد أدى غةو سغدضد طإلف ضل عغلل هلالكل لبغدضد م  1259إلا
إمو ا د ةم جديدك لةنم ضل ن ضل شإلق  32ع ضلولف ومن ا آخإلي ك نلض يش غنلن تات يئ ف ه
س إلصد إلضغم.ضلذي ضش غل ل إلك ت لق ضلةشإلي فعم . 33وقد تإلأفه سدضيم ضأل إل ضل نل وضلإلي ض
ضللبلإل نصلإل ضلدي ضلولف (م .)1274 .وقد ضش غل إلا ج نبه من ا كب ي ك ا ضلدي ضلةإلض ضلق د
يس ،سل ك ن سلع م م لم ن
ضألندلس وقوب ضلدي ضلشلإلضزي
د شق و ا ضلدي ضل غإلس
ضلصل ".34
ضلقإلن ضلإلضسع مشإل ضل لمدي ضل ص حبت
وسشلل يق ن ضل إليب م ضل ظلةم ضلعص ضلث ن
غةوضم تل لي الن  ،ك نت صالسم سإنش ا إلصد آخإل هل إلصد ف إلقعد) .ضلقإلن ضل س مشإل
ضل لمدي تات يم يم أللغ س ضش غل سل  1420إلا  1449و سل ضل ش غنل له ضلل ش .
مرصد اسطنبول (ق16.م):
ضل إلصد ضلث لث هل إلصد ضفوعبلل .أُفس ضلقإلن ضلس دس مشإل ضل لمدي طإلف ضلسنو ن مث ن
إلضد ضلث لث ( )1574-1595سل ضل ش غنل له ط يق ضلدي ضس ةإلوف إلا ج نب نللل آخإلي .
وتلدي ض ش يك إلا أن م نلم تشللد ضأليص د ضل نللم ووضع ضللدضول ،ص حب ه م نلم صع مم أدوضم
ضلإلصد ك ألفوإلالب وضلص لام (ضزدهإل س ألندلس منم ضل ن ضألدضت .

علم الفلك األداتي
الحضور القوي لعلم الفلك األداتي أو اآللي  Astronomie instrumentalباألندلس ،وهو عبارة عن
مجموعة من المعارف العلمية لحل المشكالت الدينية كتحديد القبلة أثناء بناء مسجد أو دفن ميت أو نحر
ذبيحة  ...كانت هناك حاجة أيضا لمعارف فلكية ورياضية لتحديد توقيت الصلوات الخمس أو تحديد
بداية ونهاية كل شهر تبعا للتقويم القمري خاصة شهر رمضان  .ومن أجل ذلك تم تطوير العديد من
آليات للمالحظة والرصد .
علم الميقات
علم الميقات (أو المواقيت) ” علم يُتوصل به إلى معرفة أزمنة األيام – نهارها وليلها – ومعرفة أحوالها
وكيفية التوصل إليها لضبط أوقات العبادات وتوخي جهتها ومعرفة الطوالع والمطالع من أجزاء البروج
32 René Taton, La science antique et médiévale. Des origines a 1450, P.U.F.p.472.
33 Ahmed Djebbar, Une histoire de la science arabe,p. 171.
 34نفسه.
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ومن الكواكب التي منها منازل القمر ،ومقادير الظالل ،واالرتفاعات ،وانحراف البلدان بعضها عن
بعض وسموتها“ ( .محمد بن إبراهيم السنجاري المعروف بابن األكفاني ،إرشاد القاصد إلى أسنى
المقاصد ،عن محمد العربي الخطابي ،علم المواقيت :أصوله ومناهجه ،1986 ،ص.3 .
يعتمد علم المواقيت أساسا على آالت الرصد الفلكي التي منها الظلية والشعاعية والمركبة والبسيطة ك:
الكرة والصفيحة والربع المجيّب وربع المقنطرات وذات الكرسي ،وبيت اإلبرة.
ومن بين هذه اآلالت الرصدية المعروفة في الغرب اإلسالمي نجد اآللة الشهيرة بالصفيحة الزرقلية التي
اخترعها العالم الفلكي األندلسي الزرقلي ( .)1029-1100ويعد اختراع هذه اآللة الرصدية الدقيقة من
أهم االنجازات العلمية التي ساعدت على تقدم الرصد الفلكي .
وفي األندلس أيضا اخترع ابن باص األسلمي الملقب بالسلعلع (القرن الرابع عشر الميالدي) آلة رصدية
متطورة سماها بالصفيحة الجامعة.
وقد ك ن
ضلبون )
وهذض
-2

ن ئج ضل محظم وضلإلصد ،ضللش
خمل ضأليص د.

م مد ضن ظ حإلك م ضلللضكب (خنل ضلعظ ضل نل

ح ل ضل نللل ضلةإلب منا ضلش وضل و لبم س إل لم ن لذج سونل لس وسل ن نلضقصه وثغإلضته:
المرحلة الثانية :مرحلة النقد والشكوك35

هم ضل ع قدون لعظ سونل لس و ضلذي ح ن م منا ذل ؟ ( أنظإل نص ألح د جب ي

ضل محق).

بةد ضلل ع وضل عقلح إذن ،سدأم إلحنم ضلش  ،و ا ولم تإل لم ه لضم ن لذج سون للس ضل عوقلم .حلث
ظ إلم لجم نقديم قليم ضلةنم ضلةإلس م ل  ،ومنم ضل لئم خصلص  .شلل ي ل تس ل ه سةصإل
ضل عظل م ضل ليوثم م ضلللن ن .وسدأ ضاله سعقد ضل لئم ضلبون لم.
ضلش
أن م أيضدوض ضل لئم ضلإلي ضلم أن ت ع فب آن وضحد ع ضأليص د ضلدقلقم
وخمصم ضم إلضض م تل
وضألصلل ضلوبلةلم ضل سنم س  .إن ك نت أيص د سون للس فنل م  ،و ةظم ضل نللل ضلةإلب يقإلون له
سذل  ،ةنا وضضع ضل لئم إذن إن ي صلي ضللإلضم ضل تديإل ضلللضكب منا نظ ضل إلصلد تصليض ية د
منا أصلل طبلةلم ،وي ل سلضفو ه وص ضللإلضم يي ضل دون ض خمل س ذه ضألصلل { }...ل لئم
ضلصالام إذن ه ” إص سم ي إلج س أليص د ويش هد س لةل ن ويلإلي منا ضألصلل ضل لضلمم غلإل
ل م لش ا ع “.
يأت هذض

فل ق م أصبات سألم ضلش ط غلم منا ضل ل ع ضلةن

ك ب ضس ضل لثم« ،ضلشللك منا سونل لس»  ،وك ب ضلإلضزي
وك ب «ضلال م ضل شإلقلم» الس فلع  ،ضلذي يةد س ث سم مص يك
ي ل أن نونق منله تس لم «ضلشللك منا أيفول».
هذض ضل لجه ضلعقدي ضلة  ،لةب دويض
وسونل لس ،وأيفول .وس لةلدك إلا

آنذضك ،وي ل ضل ثلل لذل ب:

ضلوب «ضلشللك منا ج للعلس»،
كش ه خمف ع أيفول ،إلا ديجم

كش ضلعقص أم دك ضلةنم ضلللن ن ضلثمثم :ج للعلس،
ي ع نا  ،فع لق معد ضل شإلوع ضلعقدي منم ضل لئم قط.

" 35شكوك بدون انعتاق" كما عبر عن ذلك حيلوط باسكال في مقاله" :إحياء علوم الفلك :من السماوات إلى الفضاء" ،مجلة فكر
ونقد ،العدد  ،33نوفمبر  ،2000ص .ص.70 – 37 .
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ولةل أسإلز ضن ق د لن ن ضلبون

– وهل ضلذي ك ن أحس فبل ً وأكثإل شللم ً -هل ذل ضلذي قد ه

ابن الهيثم ( .)1040 -965 \432 -355
ح هذض ضلب ب(.نقل ضلع لذج ضل نل ضلبون ) ،ل أظ إل تع قض سونل لس
ويةد ضس ضل لثم أول
سشلل صإليح و عظم .لةل نسقه حإلج عوق وضضح .ةنا ضلإلغم أن سونل لس ك نت له فنوم
قليم منا ضل ن ضلةإلس  ،حلث ك ن نصه المجسطي ؤطإلض ً للل ضلعش ط ضل نل  ،قد مد ،آنذضك ،س ث سم
«ضلب يضديغم» ضل لجه ل ن ن ضلةإلس  .ولم ي عع هذض ضس ضل لثم تلجله ف ضلعقد له .نم يةد س ل ن
ضلسللم أكثإل .بةد أن ذكإل ل لمم ضل ع قء م ك سه «ضلشللك منا سونل لس» ،و أه ،
ك ب المجسطي ،و ع
سألم ةدل ضل سلإل ،ق ل ضس ضل لثم " :ذه ضل لضضع ضل ع قءم ضل وجدن ه
للس له مذي .وذل أن ع لضضع تلإلي لإلى ضلس ل ضلذي ال يةإلى
هل ةذوي له ،و ع
ضلبشإل عه ،ل ةذوي له .و ع لضضع ضيتلب س لقصد ،وه ضل لئ م ضل قإليه لنللضكب ضل سم،
نلس له ل مذي".
إن أزق ضلعسق ضلبونل ضلذي آث يه ضس ضل لثم ،د ع سةض ضل نللل ضلةإلب إلا سذل ج لدهم صمحه.36
اإلكلض ل ي ل تس ل ه «ضل إلد منا سونل لس»  ،و ا ولم تصالاه ،حلث ف لإلي سةد قإلن ضس
ضل لثم تنبلم ندضا ضل إلد هذض ،طإلف نلل ضألندلس ،للصل دضه معد ضلبوإلوج  ،س وليإل ن ذج
يي ضلم جديدك ،وٳ ن ك نت ضلع ئج ضلاقلقم شنم .لل ا والم ديفم إلضغم غإلب إيإلضن ،ضل
يةد نصلإل ضلدي ضلولف  ،و ؤيد ضلدي ضلةإلض  ،وضس ضلش طإل أسإلز وجله تأثلإلض ح ا منا
كلسإلنل ن سه ،ف علح ذل .
س ذض يللن كل ضلولف و ؤيد ضلدي ضلةإلض وضس ضلش طإل هم ضلإلوضد ضلذي تلصنلض إلا ضس ل ي هلئم
كلسإلنلللم ف سقم منا كلسإلنل  ،إلا حد ي ل ضم ب ي كلسإلنل  ،أحد أتب ع ديفم إلضغم ،أو آخإل م لم
إلصد إلضغم ،ع يق سسلط ولل قلي ،هل إلكةيم ضلش س ملض إلكةيم ضأليض.
ن
النصوص( :

ك ب :ضلشللك منا سبون للس)37

ضلعص : 1
يقلل ضس ضل لثم " :ولما نظرنا في كتب الرجل المشهور بالفضيلة ،المتفنن في المعاني والرياضة،
المشار اليه في العلوم الحقيقية ،أعني بطلميوس القلوذي  ،وجدنا فيها علوما ا كثيرة ،ومعاني غزيرة،
كثيرة الفوائد ،عظيمة المنافع .ولما خصمناها وميزناها ،وتحرينا انصافه وإنصاف الحق منه ،وجدنا
فيها مواضع ُمشبّهة ،وألفاظا ا بشعة ،ومعاني متناقضة ،إال أنها يسيرة في جنب ما أصاب فيه من
المعاني الصحيحة .فرأينا أن في اإلمساك عنها هضما ا للحق ،وتعديا ا عليه ،وظلما ا لمن ينظر بعدنا في
كتبه في سترنا ذلك عنه .ووجدنا أولى األمور ذكر هذه المواضع ،وإظهارها لمن يجتهد من بعد ذلك في
سد خللها ،وتصحيح معانيها ،بكل وجه يمكن أن يؤدي إلى حقائقها".
( ضلشللك منا سونل لس ،ص,) 4 ,
ضلعص : 2

ضألندلس نلد أن هع ك تل يض ً لإلي ً أق ضن ق ده لبطلميوس منا أف س لإلك أنه ال يلض ق لةي ا أيفول كابن باجة وابن طفيل
36
ن يم ضلقإلن ضلث ن مشإل ضل لمدي.
وابن ميمون وابن رشد وج ا أثإلهم البطروجي سعظإليم جديدك ة يضم ل ن ضلبون

 37ضلاس س ضل لثم ،تاقلق :مبد ضلا لد صبإله و نبلل ضلش س  ،وبةم دضي ضلل ب.1971 ،
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" وقد سق أن نبل ضلوإليقم ضل ضيتلب سون للس ضل لئ م ضل قإليه لنللضكب ،وه أنه ج ع كل
صح لن قد ل وله حإلك م كل وضحد ضلللضكب ،ثم تونب هلئم تصح أن تلجد أجس لجلدك
ت اإلك تن ضلاإلك م ،نم يقدي منا ذل  ،إلض هلئم لنم دوضئإل وخولط لنم ت اإلك تن
ضلاإلك م أن تلجد أجس ت اإلك تن ضلاإلك م .يتلب هذه ضلوإليقم ضضوإلضيضً ،ألنه لم يقدي منا
غلإله  .وللس إذض إلض ض نس ن خوأ ت لنه تاإلك ضلس ا خط نظلإل لذل ضل ط ثل تن ضلاإلكم,
وال إذض ت لل ض نس ن دضئإلك ضلس ا وت لل ضلللكب اإلك ً منا تن ضلدضئإلك ضل لنم ،وإذض ك ن ذل
كذل  ،ل لئ م ضل إلض سون للس لنللضكب ضل سم ه هلئم س طنم ،وقإليه منا منم عه سأن
س طنم ،ألنه لم يقدي منا غلإله  .ولاإلك م ضلللضكب هلئم صالام أجس لجلدك لم يق منل
سون للس وال وصل إلل  .ألنه للس يصح أن تلجد حإلكم اسلفم دضئ م ح ظم لعظ تإلتلب إال ول
هلئم صالام أجس لجلدك".
( ضلشللك منا سونل لس ،ص ,ص,) 42 – 41 ,
ضلعص : 3
" وقد ضيتلب ضل ا الم منا منم عه س  ،قد غنط غنول  :أحده ضل ة ن ضل قإليه ضل ينة ع
ضل ا الم ،وضآلخإل ضيتل سه ضلغنط منا منم عه سأنه غنط .ومنا تص يي ضألحلضل ،وضألشبه س النص ف،
أن سونل للس لل قدي منا هلئم يقإليه لنللضكب ال ينظم ل ش ا ضل ا الم لذكإله وقإليه  ،ولم
يةدل مع إلا قإليه ضلذي ينة عه ضل ا الم ضل حشم ،وإن قعع س قإليه ألنه لم يقدي منا أجلد عه,
وضلصالح ضلذي ال شب م له أن هلئ م حإلك م ضلللضكب هلئ م صالام لجلدك وإلدك ال ينة ل ش ا
ضل ا الم وال ضل ع قء م  ،وه غلإل ضل لئم ضل قإليه سون للس ،و وق منل سون للس وال
وصل ه إلا ت لل حقلق ".
( ضلشللك منا سونل لس ،ص,) 64 – 63 ,
هذه ضلعصلص أن ضأل إل ي ةنق س ا ولم جديدك ل أصبح يةإلف ،عذ أ مطلن ،ب"إنق ذ
ي بل
ضلظلضهإل".
مسألة إنقاذ الظواهر قبل بطلميوس
مسألة انقاد الظواهر عند أفالطون:
حإلك م
ضل ةإلوف معد ضل نللل و عد ضلةصلي ضلقدي م أن هع ك ضضوإلضس م تاصل
لقد ك ن
ضلس ا تأت منل
ضلللضكب ضلسل يك "ضلةهإلك ،ضل إليخ ،ضل ش إلي ،زحل ،مو يد" ،أثع ا دويضن
جديد كأن ت ئ م وح ئإلك
لاظ م ت لق ل ل ةلد ضلق قإلى حإلكم تإلضجةلم ثم تس أن سلإله
يةع أن قإليبم وت يك
ج م و ج م أخإلى ك نت تبدو هذه ضلللضكب ءلئم ت يك
أ إله  .هذض
.
سةلدك
أن
يةع
خ م
أخإلى
هذه ضلظلضهإل وغلإله لم يل من ا ضل ن ض غإليق للقبنله  ،ألن م ك نلض ية بإلون أن ضألجإلض ضلس ويم
أن تللن حإلك ت دضئإليم س م ب ي ضلدضئإلك أك ل شلل هعدف  "،لل هل ف وي
إل لم و قدفم وال سد
ل ضل " .لس ا ه ل ل ضلل ل وضلثب م ال ضلللن وضل س د.
هذض ضأل إل د ع أ مطلن إلا إممن دملته ضل ش ليك "ضنق د ضلظلضهإل" وضل تعص منا ضإلويك ضلباث
م طإليقم يي ضلم تلةل ضلس ا أك ثإل نظ وأكثإل تع غ  ،أي منا ضلإلي ضلل أن ينقلض منا م تق م
سؤوللم وضع ن لذج خمله ت م تبإلئم ضلس ا ضل لضا ضلب يزك لنةل ن ،وضنق د ضلظلضهإل ضلع ج م م
وسسإلمم ث س م.
دضئإلي و عظ
ضلللضكب ضل ئ م وضل الإلك سالث يصبح دويضن
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م

يإلجع ضل ءل إذن أل مطلن صل غم ضل سألم ضل نللم ،حلث شلنت مب يك "ضنق د ضلظلضهإل" سن م
ك نت س ث سم فق وأ ق ضالش غ ل ضل نل وضلبإلن ج ضلو لح ضلذي شغل ضلب حثل ل
معد من ا ضل ن
ضلل ووس إلا ضلللف لس) ضل تلجد خن ضل لضا
يع هة ضألل ل فعم فةل ويضا ضل ةقلللم (ضالن ق ل
ضلقإلن ضلس دس مشإل.
وضلذي فل م ك هل ةإلوف سناظم كلسلإلنل
النموذج البطليمي إلنقاذ الظواهر
إن اقتراح أدوكس و النموذج األرسطي القائم عليه لٳنقاد الظواهر ،كان يعاني من علة دون حل فهو
يجعل الكواكب على مسافات متساوية وثابتة من األرض ،األمر الذي تكذبه نظرة متفحصة بالعين
المجردة ،فالزهرة والمريخ يظهران أكثر لمعانا في بعض األحيان وهو ما يفسر كونهما قريبان من
األرض ،بل حتى القمر نفسه ال يوجد على مسافات واحدة من األرض .وهو ما أربك الفلكيين.
إن النموذج " بأفالك التدوير" له ايجابيات ،حيث يتالءم وافتراض أفالطون فال يوجد فيه غير الحركات
الدائرية المنتظمة ،كما أنه يضع في حسبانه حركة الكواكب المتحيرة التي تبدو بصريا متذبذبة ما بين
القهقرى.
إلى
العودة
و
اإلمام
إلى
التقدم
لكن ورغم سحر النموذج الرياضي هذا ،بقي الواقع يعاند ،فأحيانا تظهر الكوكب في تراجع أكبر مما
يحدده نظام أفالك التدوير ،األمر الذي دفع بطليموس -لحل المشكلة إلى إزاحة األرض عن مكانها وجعل
الكون يدور حول نقطة افتراضية ،خيالية ال توجد واقعيا تدعى "معدل المسير " "  Equantلكنها تحقق
ضبطا أكثر في الحسابات.
لقد ك ن سون للس يةإلف أنه يإلتلب خوأ ويع ضل عوق للعه للس لديه أي سديل أخإل أ ءل نق ذ
ضلظلضهإل .وهل ضأل إل ضلذي جةل من ا ضل لئم ضلةإلب يلج لن نقدض له ،ل وضع ل شإلومه سن م لل
آخإل ضل و ف ،وذل سادس هلئم يي ضلم ت ة يض ع ضل ةول م ضأليفولم ضل أخد س
ت نا مع
كأولل م ،لقد ضن قل وص كإلك ضلة لم ضلوبلةلم إلا وص كإلك خل للم ال ممقم ل س لوبلةم ،ل ل
سل ضلعظإليم
س لذهع  ،م ضل و سق ع ضللضقع وهل خنط أث ي ضل ن ضلةإلس .ضلذي سدأ يعشد ضالنسل
وضللضقع ،أي خنق ضل لض ق سل ضلع ذج ضلذهعلم وضلوبلةم.
خالصة
ج ام دملى ”إنق ذ ضلظلضهإل“ كدملى لال صةلسم ضل اقق س ل محظم حإلكم ضألجإلض ضلس ويم .لذل
ءل كثلإل من ا ضل ن  ،عذ ضلقإلن ضلث ن قبل ضل لمد ،ضلإلكلن إلا تن ضلدملى وضلاديث م إلضل م
لنة ل وضلاس ب ،سدل ت سلإل ضللق ئع حقلق وممق ت ضلسببلم
ضل عوق للعه للس لديه أي سديل أخإل أ ءل نق ذ

لقد ك ن سون للس يةإلف أنه يإلتلب خوأ ويع
ضلظلضهإل.
ك ن ضلنللا إلا دملى ”إنق ذ ضلظلضهإل“ كوإليقم ضضوإلضييم ل ل وز ضل نل ضل محظ سل ضالن ظ
يقد ه ضلإلصد خإلوج م ضالن ظ  .وقد ك ن سونل لس وضع سذل ضل نل ،لذل
حإلكم ضلللضكب وسل
ك ن ينلأ إلا تقعل م حس سلم لن غولم منا ضلعقص ضلقديك منا ضل م ،س ل إلكلة منا ضلاس ب أجل
ضبط ضل عبؤ .م ي إلدد إض م ن لللكب للس للب لن ظ هإل ك يقد ضلإلصد.
كل

م لج سونل للس ضل شلنم س خ ص ي؟

حل وجد بطليموس أن ضأليص د ال ت و سق وضلعظإليم ضل ا وضة أدخل إض م (دوضئإل صغلإلك) ضف ه
ضلعقد وضل محظ م م إلض
أفالك التدوير لغإلض ضل و سقم وإحل ضلعظإليم؛ لل نظإلي ه لم تسنم
دي
منل مدد من ا ضل ن ضل سن ل ع م ضس ضل لثم وضلولف وضس ضلش طإل وغلإلهم وك نلض سذل
لسقلط .
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ضنةدض ضل و سق سل ضل إلضل م ضلعظإليم ضل ن م ون ئج ضأليص د؛ ل لأ
هذض يةبإل م أز م ت ثل
صإل يس ل ضل عبؤ.
سونل لس إلا ضل ةليض م مد ضل و سق سإيج ع ضل ء يب إلا حس ب وفو
ضل ف  ،ألنه ياسب حإلكم ضألجإلض وك ن للل وضحد ع حإلكم
شلد سع ا نظإلي ذض نصلب ادود
س قنم سع س م ضألجإلض ضألخإلى ،دض ضلإلصد ال يقإل س الن ظ ضلش ل لاإلكم ضألجإلض .
تولي منم ضل ن ك نت ت لة س ةدد
لاظم
إن دملى ”إنق ذ ضل ظ هإل“ دم م ضسس نلجلم ضنبثقت
أي ع سع ا منا محظ م ح ف م .وهلذض أصبح ”إنق ذ ضل ظ هإل“
ضل إلضل م وصةلسم ضل اقق
مم م منا ضة ضلعظإليم ضل نللم ضل تس دم ل لمم ضل صالا م.38
ي ل تن لص هذه ضل صالا م

"ضس دضع" ثمثم

هلم أف فلم:

 -1ن ضل دويإل épicycle
 -2ضل ن ضل يج ضل إلكة excentrique
 -3ةدل ضل سلإل équant

المحور السادس :الرياضيات.
 -1علم التعاليم :أصل الكلمة
تإلجم ضلةإلب ضلن ظم ضلللن نلم  Mathêmata - μάθηματαس لإلي ضل م ت يك وس ل ة للم أو
ضلةنم ضل ةنل ت يك أخإلى .ويبدو أن ضل إلج م ضألكثإل و ا لن ةعا ضالش ق ق لن ظم ضلللن يم ه
هل ق سل
ضل إلج م ضلث نلم .ف ع دض ً إلا ص دي ن م ،ي بل أن كن م ” تل ت “ ضلللن نلم تةع
لن ةنم“.39
 -2نظرة تاريخية حول تاريخ علم التعاليم عند العرب.
 تعرف العرب على كتاب األصول.يعد كتاب األصول الكتاب األكثر سبكا من حيث البناء البرهاني االستنباطي ،وقد جمع فيه صاحبه
اقليدس اإلسكندري (عاش بين  330و 270قبل الميالد تقريبا) ،جل ما وصل إليه علم الرياضيات إلى
حدود زمانه أي القرن الثالث قبل الميالد .ويتضمن عرضا منظما للقضايا الرئيسية في الهندسة العددية
األولية ولنظرية األعداد .استنادا إلى مبادئ أولية هي التعريفات واألوليات (البديهيات) والمسلمات
(المصادرات) ،عليها تقوم ،ومنها تُستنبط ،المبرهنات المترابطة المتسقة فيما بينها.
إنه الكتاب الذي يمثل الصورة العليا للرياضيات” ،ولم تتطور الهندسة اليونانية بعد هذا الكتاب تطورا
يستحق الذكر؛ بل عقمت الروح اليونانية بعده واستمر هذا العقم إلى العصر الحديث حين جاء ديكارت
بهندسته التحليلية .ولهذا يجب أن نعبر هذه الفترة الطويلة بين أقليدس ( 275ق.م ).في القرن الثالث قبل
الميالد حتى ديكارت في القرن السابع عشر بعد الميالد لنصل إلى جديد في علم الهندسة“ (.عبد الرحمن
 38بناصر البعزاتي" ،جذور التجديد الفلكي الكوبرنكي " ،ضمن :التقليد والتجديد في الفكر العلمي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالرباط ،2003 ،ص ,ص.138 – 103 .
» 39 “aquello que se aprende”- « ce qui peut être enseigné » ou « ce qui peut être appris
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بدوي ،مناهج البحث العلمي ،ص.)30وفي القرن التاسع عشر الميالدي بدأ النظر في أسس الهندسة
األقليدية من طرف كل من ريمان ولوباتشوفسكي على وجه الخصوص.
إلى حدود نهاية القرن الثامن وبدايات القرن التاسع الميالديين استقر ببغداد عدد كبير من العلماء
والمترجمين القادمين من مختلف البقاع واألنحاء .لقد نجح بعض الخلفاء؛ ُرعاة العلم كالمنصور (754م-
775م) وهارون الرشيد (786م809 -م) في المساهمة في تنشيط وتطوير العلوم الطبيعية والرياضيات؛
وهكذا نشأت ببغداد مدرسة الرياضيات البغدادية وقدمت خالل قرنين نشاطا علميا مكثفا وواسعا .في
المرحلة األولى قامت هذه المدرسة باالنكباب على دراسة المؤلفات القديمة وترجمتها إلى العربية .كما
قامت ،في نفس الوقت ،بتطوير سريع لمعجم علمي بالعربية ألول مرة .في ظرف مائة أو مائة وخمسون
سنة ،كانت أهم أعمال أوقليدس وأرخميدس وأبلونيوس وهيرون وبطليموس و ديافانتوس ،إلى جانب
آخرينُ ،مترجمة إلى العربية ،سواء عن أصولها اليونانية أو عن السريانية .العديد من األعمال كاألصول
لأقليدس تمت ترجمتها عدة مرات من قبل مترجمين مختلفين .ساهم في هذه الترجمات والتعليق عليها
أثرها العظيم في إقبال بعض المسلمين على دراسة الهندسة،
وشرحها علماء كبار؛ فكان لهذه الكتب ُ
وكان كتاب إقليدس أعظ َمها أثرا ،وأكثرها تداوال؛ ِلما امتاز به من التنسيق والتنظيم ،و ِلما ُوجد فيه من
الكتاب المعتمد الوحيد الذي يرجع إليه كل من
ي ٍّ عجيب ،حتى صار
َ
قضايا ُو ِ
ضعت على أساس منطق ّ
التأليف في الهندسة.
يريد
َ
ولقد حظي هذا الكتاب بمنزلة رفيعة عند أهل االختصاص من المسلمين؛ إذ وجدوا فيه ،كما يذكر
القفطي ،كتابا "جليل القدر ،عظيم النفع ،أصيل في هذا النوع ،لم يكن ليونان قبله كتابٌ جامع في هذا
الشأن ،وال جاء بعده إال َمن دار حوله“.
تُر َجم كتاب إقليدس أكثر من مرة وفي أزمان مختلفة؛ فالحجاج بن يوسف بن مطر الكوفي – وقد كان
أول المترجمين لكتاب إقليدس – نقله إلى العربية نقلين :أحدهما في عهد هارون الرشيد ،ويُدْعى:
يعول.
الهاروني ،وهو األول ،واآلخر في عهد المأمون؛ لذلك س ِّمي بالمأموني ،وعليه َّ
الحراني (ت
نقله كذلك إسحاق بن حنين (ت 298هـ910 /م) إلى العربية ،وأصلحه ثابت بن قرة
َّ
288هـ901 /م).
إلا ضلةإلسلم
لقد ك نت ك ب ضلإلي ضل م ض ط ئ م كبلإلك ضل ؤل م ضلللن نلم 40ضل ت ت تإلج
ض حإلكم ضل إلج م ضللضفةم ضلعو ق ضل ت ت ضلةصإل ضلةب ف منا ضلعال ضل ةإلوف وضل ش لي،
س م ب يه ذضهإلك ضج ملم وثق لم.41
 40أنظر المؤلفات الرياضية اليونانية التي ترجمت إلى العربية  :ص  ، 205من:
Ahmed Djebbar, Une histoire de la science arabe.

Les principaux écrits de géométrie grecque traduits en arabe
)Euclide (IIIe s. av. J.-C.
; -Kitàb al-usül [Livre des éléments] : traduit par al-Hajjâj puis par Ishàq
; Kitàb al-muctyât [Livre des données] : traduit par Ishàq
Kitàbf i l-qisma [Livre sur la division < des figures >] : traduit par Thâbit.
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-

ويأت ك ب ضألصلل ألقنلدس كأش إل ؤل يي ض يلن ن تُإلجم إلا ضلةإلسلم ،وقد سنغت ضلةع يم سه حدض ً
كبلإلض ً إلا ديجم أنه أملدم تإلج ه ت يك أو تم إصمح تإلج ه ت يك أخإلى ،ك تةددم شإلوحه.
وس لإلغم أن ضلةنم ضلةإلس  ،منا نال م  ،يشلل ض دضدض ً لنةنم ضللمفلل  ،إن "سنلغه ل س لى
ضلعءج ،إن هذض ضال دضد تالل إلا ض دضد ة ل ونقدي ل ذض ضلةنم ضللمفلل ".42
وهلذض أسدع ضلةإلب إلوم ً جديدك
وضع أفس "ضل عدفم ضل انلنلم".

ضلإلي ضل م ،ثل ضللبإل وحس ب ضل ثنث م ،ك ك نلض ضلسب قل إلا

ولةل ضللجه ضلإلي ض ضلب يز ،ل نا سسبلنه ،هل ضل لضيز ضلذي يُةد ك سه ضللبإل وضل ق سنم " مم م
يقم ت ييخ ضلةنم سلجه م  ،و ت ييخ ضلإلي ضل م سلجه خ ص؛ ألنه "منم غلإل سبلق"  .43ويقلل
روني تاتون "إن هذض ضلل ب ،ضلذي تُإلجم مدك تإلج م إلا ضلمتلعلم ،ك ن له أثإل كبلإل منا ضلةنم
ضألويوس ".44
ويقلل م دوضم تألل ه " :منا أن أل ت ك ب ضللبإل وضل ق سنم ك س ً صإلض ً لم ينة ضلع س
ق ف ت م وأحل م وتل يضت م ،و ج لع ي ة نلن سه
لضييث م ووص ي هم و
ضلا جم إلله
وجلهه و علنه"45
س حم ضأليضل وكإلى ضألن ي وضل عدفم وغلإل ذل
لل

ضلل ب أيء ً جةا نظإلي ي ةنق سأفس ضلاس ب وقلضمده و ي ةنق سه

سل " إن للن م ضل ة ي ضلإلي ض سإل ه تغلإل سإل ه خمل أقل

ضل ة دالم ضللبإليم.

قإلن سةد تللن منم ضللبإل"46

 -3الرياضيات في المشرق
-

Archimède (IIIe s. av. J.-C.) :
; -Kitàb al-kura wa l-ustuwàna [Livre de la sphère et du cylindre] : traduit par Thâbit
Kitàb tarbf ad-dà’ira [Livre sur la mesure du cercle] : traduit

-

Kitàbfi qismat ash-shakl al-musammà bi Situmâshiyün [Livre sur la division de la figure appelée

-

; par Thâbit

stomachion] : traduction anonyme.
-

)Apollonius (111e s. av. J.-C.
; )Kitàb al-makhrütàt [Les Coniques] : traduit par Ibn Abl Hilàl (livres I-IV) et par Thâbit (livres V-VII
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إلا حدود ن يم ضلقإلن ضلث وسدضي م ضلقإلن ضل فع ضل لمديل ضف قإل سبغدضد مدد كبلإل ضلةن ا
ن ضلبق ع وضألنا ا .لقد نلح سةض ضل ن ا؛ ُيم ك ضلةنم كالمنصور (- 754
وضل إلج ل ضلق د ل
ضل س ه م تعشلط وتوليإل ضلةنل ضلوبلةلم وضلإلي ضل م؛
 ) 775وهارون الرشيد () 809 - 786
سلةنوم
منا م د ضل نل م هارون الرشيد ،شُلدم ل بم م إلك ُج ةم س ل ولط م ضل تم جنب
ضأل ص ي وضألصق ع .نةنم كذل أن ضل نل م المأمون (  ) 833- 813نلح
وضلللن ن وضل عد ،وغلإله
أن يإلفل سةثم خ صم كُن ت س ل لع ن ضلل ب وضل ولط م .لقد نلات سغدضد تل لإل ضلةشإلضم
ضل ل ب م ،وس لضزضك ذل  ،تلض إل ضلعس خلن وضلل بم ضلذي ت إلغلض ل م نسخ ونقل ن ضل ؤل م
ضلةن لم.
خنقت مدرسة الرياضيات البغدادية منا ض دضد قإلنل نش ط ً من ل ً لث ً ووضفة ً.
إلا ضلةإلسلم .ك
ضل إلحنم ضألولا ق ت هذه ضل ديفم س النلب ب منا ديضفم ضل ؤل م ضلقدي م وتإلج
ق ت ،ن س ضللقت ،س وليإل فإليع ل ةلم من س لةإلسلم ألول إلك .ظإلف ئم أو ئم وخ سلن
فعم ،ك نت أهم أم ل أوقليدس وأرخميدس وأبلونيوس وهيرون وبطليموس و ديافانتوس ،إلا ج نب
آخإلي  ُ ،إلج م إلا ضلةإلسلم ،فلضا م أصلل ضلللن نلم أو م ضلسإلي نلم .ضلةديد ضألم ل كاألصول
ن ل  .ف هم هذه ضل إلج م وضل ةنلق منل
مدك إلضم قبل إلج ل
لأقليدس ت ت تإلج
وشإلح من ا كب ي؛ ي ةنق ضأل إل هع ساإلكلم سةثت ضل إلوح هذه ضألم ل ضللمفلللم ،أي تن ضألم ل
ضلللن نلم ضل ظنت منا ض دضد مدك قإلون غ يقم فب ت ضلة لق ،ص يم أم الً
ضل ع ول وذضم
قل م وجدوى.
عوقم سمد
إلا ج نب ضألم ل ضلللن نلم ،تم ضك ش ف ك ب من لم جديدك ج ام ضل عد وإيإلضن و
م ل  ،وضل لةبت سدويه دويض ً كبلإلض ً توليإل ضلةنل ضلإلي ضلم ضلة لم ض فم .
ضلإلض دي
وقت الحق ،ف صبح ضلةمقم ع ضلصل ذضم أه لم كبلإلك .وإذض ك ن غلإل ضل س بةد أن يللن لنةن ا
ضل سن ل ضطمع منا سةض ضل ؤل م ضلةن لم ل ذض ضلقوإل ،إنه ضل ؤكد أنه إلا حدود ضلناظم ،ال نةإلف
ضلصلعلم إلا ضلةإلسلم.
أيم تإلج م م صدي أصن
ضألمم ضل ؤفسلن وضلعصلص ضل ؤفسم:
أسل جة إل ضل لضيز

(ضلقإلن ضل فع ضل لمدي) ص حب ك ب ضللبإل وضل ق سنم،

أسل سلإل ضللإلج (ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي)ص حب ك ب ضلبديع ضلاس ب ،وضس ضل لثم ص حب
ك ب حل شللك ك ب ضقنلدس ضألصلل وشإلح ة نله ،وضلسلةي وضلصغ ن وضلبلزج ن وضس
مإلضق وضلبلإلون وم إل ضل ل وضللإلج وأسل ف ل ضلق لي ونصلإل ضلدي ضلولف وغلإلهم
 -4الرياضيات في األندلس :خوان مارطوس كيسادا
لم تش إل ضألسا ث ضلةن لم ضل شإلق ض فم وحده ،سل إن هذه ضلبالث مإل ت توليض ً كبلإلض ً ش ل
ض إليقل و ضفب نل ضل سن م – ضألندلس . -بةد إلوي دك قصلإلك م دخلل م إلا شبه ضللةيإلك ضأليبلإليم
( ،) 711ضف قل مإلب ضألندلس فل فل ً م ضل م م سبغدضد وأفسلض إ يت م ضل صم تات قل دك ضلة ئنم
ضأل ليم م  . 756سنغت وضةلم ضالف قمل هذه أوج معد أمن أ لإل قإلطبم عبد الرحمان الثالث
( ،) 961- 912م  ، 929ن سه خنل م ،اقق ً سذل قولةم ت م ع سغدضد ذل ضللقت فلضا منا
ضل س لى ضلسل ف أو منا ضل س لى ضلديع .
إلا هذض ضل ييخ ،ك نت تلجد دولم قإلطبم ثق م أندلسلم أصلنم ت ء مع صإل ضفب نلم -يو نلم،
ومإلسلم -شإلقلم ،وسإلسإليم وي لديم ،وضل سنغت ش إلك وضفةم ،فلضا ضل لدضن ضلةن أو ضلق نلن ،
وضلديع أو ضألدس  .ك ث ل منا ذل  ،فعذكإل أن الحكم الثاني ( ،) 976- 961ضل نل م ضلث ن  ،ك ن ي لل
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سس ا ضق ع ا ونسخ مدد كبلإل ضألم ل ضل ك نت تلجد سبندضن إفم لم أخإلى ،و هذه ضألم ل ت ت
إلس ي للن  44لندضً.
م نلم تللي ل بم ض م سالضل  400.000ولط ،ت ت إلف
يقلدن ضلاديث م ضلةنم ض فم س ألندلس – و ث م م ضلإلي ضل م س فب نل ضل سن م – إلا ضإلويك
ضلبلئم ضألندلسلم؛
ضألخذ سةل ضالم ب ي ،س لديجم ضألولا ،ضف إلضييم تقنلد نل وتعلل التلعل -قلط
ضلقإلن ضلإلضسع مشإل ضل لمدي وسدضي م ضلقإلن ضل س مشإل ضل لمدي ،نلد ك تب ً
إذ أنه ضلعص ضلث ن
غ يسل ً ل لالً يعسب لن ن سيسبوتو ( ) 621- 612ك س م ق ك ت ع ول قء ي ت صل سةن ْ ضل ن
وضل عللم .ج م أخإلى ،ي لنم ضل ؤيخ الرازي م ش إلك سان إزيدور االشبيلي ك علم ،وهل ي ل
ك سلْه :موسوعة األصول و في طبيعة األشياء.
أن ي سإل ضل س يضم ضل نللم ضل ج ة
إلا ج نب ذل  ،إن ضلدللل ضللضضح ضلذي لديع حلل سق ا وضف إلضييم تقنلد تعلل أصن هل ذكإله
ألفونسو {ضلة شإل} كتاب التقاطعات  ،هذض ضلل ب ضلذي يءم تلضييخ حلل هذض ضل قنلد ضل علل س
ذل ضلةديد ضل ق طع تل م ضل عللم أصل مإلس  ،ث ل ضألسل م ضل سةم وثمثلن أيجلزك
للدّابي؛ ضل علم سمط ضأل لإل هشام األول ( ) 796- 788ضلذي يلض ق سشلل غإليب ضل صل ضلسبةم
وخ سلن كتاب التقاطعات.
سلصلل ضأل لإل ضأل لي عبد الرحمن األول إلا فدك ضلالم وضللنلس منا ضلةإلش م  756ف بدأ ضلثق م
ضألندلسلم ضت ذ ط سع شإلق  ،وهل ضلو سع ضلذي فل ة ق أكثإل ع عبد الرحمن الثاني (.) 852 - 821
قبل ذل سة ن سةلد ،ك ن ضل سن لن ضألندلسللن يقل لن سإلحمم نال ضل شإلق وش ل ض إليقل س دف
ضل اصلل ضلةن  ،أ و ل لإلد ضلاج إلا لم .وأثع ا ملدت م يلنبلن ة م آخإل ضل س لدضم ضلةن لم وضلثق لم.
لقد تالل سلد قإلطبم ،ضلذي أُنشأ م  786إلا إلكة لإلشة ع ضلثق  ،وشلئ ً شلئ ً ،تم إدخ ل منم
ضل ن وضلإلي ضل م ،إلا ج نب منل أخإلى ،ض ضلبإلض ج ضلديضفلم لن ةنلم ضلة ل ضل صص س ل س جد
وضل دضيس أو ضلبللم ضلةن لم ضل صم س ل ديفل .
تلدي ض ش يك إلا أن ضل ءل ضصوب غ ضلثق م ضلةن لم س لو سع ضل شإلق يةلد إلا ضلدوي ضلإلئلس ضلذي
لةبه عبد الرحمن الثاني هذض ض ط ي .ضلل تب ضل غ يس ضل ل لل ضلقإلن ضلإلضسع مشإل أو ضل س
مشإل ضل لمديل ضلذي فبقت ض ش يك إلله ،يؤكد أن عبد الرحمن الثاني هل أول أدخل ضللدضول ضل نللم
{ضألزي ج} – ضلءإلوييم أجل حس ب يق إلب ضلدقم ل اديد لقع ضلش س وضلق إل وضلللضكب لاظم
اددك -ضألندلس .تن ق هذه ضل أكلدضم ع ش دضم أخإلى تُعسب ألش ص ثل عباس ابن فرناس
(م ) 887.أو عباس بن ناصح (م .سةد  ) 844م إدخ ل ضللدضول ضل نللم ضل ةإلو م تات ضفم فعدهعد ،
ضل ا ل أن ق س اإليإله هل ضل نل وضلإلي ض ضل ش لي
وضل تةلد إلا أصلل هعديم ،ضل
الخوارزمي حلضل م . 830
ضلقإلن ضل فع ضل لمدي يس هل عباس ابن فرناس ،ضلذي للس
ضللجه ضآلخإل ضلب يز ضلعص ضلث ن
ً
ً
ً
قط ش مإلض و عل ً ،سل ضش إل سللنه م ل يي ضل و نلل  ،وقد مإلف معه صع مم آلم لنولإلضن سلت
س عةله وأهدى آلةا ذضم ضلانق – ضل لم يل ل وجلد ضفب نل ضل سن م قبنه -إلا ضأل لإل عبد الرحمن
أتاديد
الثاني ،ءمً م ف مم ئلم {ضل لق تم} أهدضه لأل لإل محمد ،ضل ي ل ضالم د منل
ضلس مم ح لم غل ب ضلش س وضلعلل .
سةد هذه ضل إلك ضل لجه ضل شإلق ضلذي طبع ضلقإلن ضل فع ضل لمدي ،دخنت ضلثق م ضلةن لم ضألندلسلم،
إلحنم ضف لة ب وت ن ض ف م ضألف فلم لنةنم ضل عدو -يف
ضس دضا ضلقإلن ضلة شإل ضل لمدي،
وض غإليق  ،وي لنا هذض ،يس سشلل أكثإل وضلح ً  ،ضلل ب ضل ةإلوف بتقويم قرطبة ،هذض ضلل ب
ي ل قإلضاك ضف ش دضم ت م ضألطة م وضألشإلسم حسب ضلعظ ضلغذضئ ضاليبلقإلضط  ،ية قد ؤل ضلل ب أن
ضلبإلوج وضل ع زل تبة ً
لإيبوقراط و جالينوس .ك نلد إح الم إلا و لع ضلش س و يلض ق
لنلدضول ضل نللم ضل عديم ضلسعد هعد ،وساسب أزي ج ضلة لم ضل نل البتاني (م .م  ،) 929ضلذي تإلجع
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أصلله إلا سمد ضلإلض دي ضلةنل  .ج م أخإلى ،ي ء ك ب تقويم قرطبة أدوضم نللم ل ةإل م صلل
ع ص ضلع ي ،وضخ مف "ضلظل"
 ،ك"ضيت ع" ضلش س
وأوق م ضلسعم ضلش سلم سل ل وت
ساسب ضل ونع ضل ذكلي ،وكذض ء ضلنلل وضلع ي أو ء ضل لإل وضلش ق ،ضلخ.
ل ل ضلةنم وضلإلي ضل م
أي أحد آخإل إلحنم ضف لة ب ض يث ضل عدو  -يلن ن
لل ضلذي ي ثل أحس
سلمة المجريطي ضلذي يؤشإل ،ضل قنلد ضألندلس ضلإلي ض -
منا وجه ضل صلص ،هل ،سدون ع زع ،م ْ
ضل نل  ،منا سدضيم إلحنم ضلعءج ضل ف ؤت ث يه  ،سشلل خ ص ،ضلقإلن ضل لضل  .وفع إلد ل
قلل ،صمً خ ص ً ل ذض ضلة لم ضلإلي ض و ديف ه.
فلأت
ك ن ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي ضلقإلن ضلذهب لنةنم س ألندلس ،وضل ءل ،سدون ش  ،يإلجع ذل إلا
ضل س لى ضلإل لع ضلذي وصل إلله ضلةنم س ألندلس منا ض دضد ضلقإلن ضلة شإل ضل لمدي ك يإلجع إلا ضلةن ا
ش ل أ إليقل  .هذه
ضل شإلق ك
سلمة ،ضلذي أصبالض جد ش ليي و بلنل
هذض ضلقإلن ،كم ْ
ضالنةل ف م ضل شإلقلم لمنل زضم ضلةن لم ضألندلسلم ظ إلم ن لل وأصبات جد لضتإلك ضس دضا ضلقإلن
ضس ل ي علي ابن خلف أو الزرقلي
ضلا دي مشإل ضل لمدي .هذض ضلقإلن تم صعع أفوإلالس م كلنلم
ص حب كتاب العمل بالصفيحة الزيجية ،منا فبلل ضل ث ل - ،نس له ،ضلل نم وضل صإلك – وهل
ك ب ك ن جد ةإلوف ضلشإلق ضألدنا .وضحدك سل أسإلز خص ئص ضلقإلن ضلا دي مشإل هذض ،ت لنا
تولي ضلإلي ضل م س ءل م ل و ُ علة
ضلسعلضم ضألخلإلك ،ت لنا
ضألسا ث ضل وصنت أوج
سِّي ْد وضبن معاد.
ثمث أش ص هم :المؤتمن ،ابن ال ّ
ضألول سل هؤالا ضلثمثم هل الملك يوسف المؤتمن ط ئ م فإلقسوم ( ،) 1085 - 1081ضلذي تم
طإلف
ؤخإلض ً ضك ش ف ضلةديد نصلصه ضلإلي ضلم .هذه ضلعصلص ضل تم ضلةثلي منل تلش
س لضه ضلإل لع (أقليدس،
ضل ن ن سه ،م ة يف ج دك أل ءل سلبنللغإلض ل دضولم لنإلي ضل م
أرخميدس ،أبولونيوس ،مينيلو االسكندراني ،تيوديسيس الطرابلسي ،بطليموس ،ثابت بن قرة ،آل بنو
موسى وابن الحيان ) ،كإنل زضم أصنلم .ولن ذكلإل إن ضألم ل ضل أنلةه ضل ؤت تم ضدخ ل ضلا صإل
طإلف ابن ميمون وتم ذته ضلذي ك نلض ةإلو ل آنذضك سغدضد ضلإلضسع مشإل ضل لمدي.
ضتل ه ثل ف ي ضلإلي ض ابن السيد ،أف ذ ضل لنسلف ضللبلإل ابن باجة ،وضلذي أنلة أم له – ضل
أنلةه تن
ال نةإل إال مبإل إش يضم غلإل ب شإلك -سنعسلم ،سل  1087و  . 1096سل
ضألسا ث ضل صنم س ل ل ْ ضل لضلل م ضلاس سلم وضل عدفم ،بة ً ضل ل ل ضألخلإل ،تقنلد أبولونيوس
كتاب المخروطات ،إلكةض ً منا ديضفم خص ئص ضل عاعل م ضل ن ليم وضل س ليم.
أ إل ،إن ضلإلي ض ضألكثإل ش إلك هذه ضل إلحنم هل ابن معاد الجياني (م.سةد
يل
و
 ،) 1079م لم نل و قله ،ؤل يف لم غ يم ضأله لم حلل ل ضلعسبم ضلإلي ضلم { له:
"ضل ق لم شإلح ضلعسبم"} ،ك شإلحه أوقنلدس ضلل ب ضل س األصول .عذ وقت للس
ي الكرة ضلذي ية بإل ،سم ش
سبةلد ،تم ضل ةإلف منا ضلل ب ضلذي يا ل معلضن كتاب مجهوالت قس ّ
ل ل حس ب ضل ثنث م ضللإلويم ،ضلإلف لم ضألكثإل قد ً ضلغإلب ضللفلط ،وضلعص ضألول
هذض ضل عاا ضلذي ي م له ضلة ل ساس ب ضل ثنث م ضللإلويم س ةةل م منم ضل ن  .ضلاقلقم ،إن
هذض ضلة ل ي ء ضالنةل س ضألول ،ضلغإلب ض فم  ،ل أُطنق منله "ثليك حس ب ضل ثنث م"
ضل حدثت ضل شإلق ن ي م ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي ،وضل تظ إل تلنل ت ضألولا
ضل ؤل م ضلإلي ضلم ضل شإلقلم ضل ةإلو م .ك ؤل م أبي نصر منصور وأبي الوفاء البوزجاني
والخجندي والبيروني وآخإلي .
أهم ضنل زضم هذه ضلثليك ضف بدضل ضآللم ضللحلدك لاس ب ضل ثنث م ضل ك نت حلزك ضلةن ا ضلللن ن،
كبطليموس - ،بإلهعم مينيالوس ،-ضل سلضفو ك ن سإ ل ن م حل شلنم ضل ثنث م ضللإلويم مبإل
ثنثل كإلويل  .هذه ضل بإلهعم ضلةليصم تم
ضلةمق م ضل لجلدك سل ضل ق ديإلضلس م – ضألقلضس أو ضلةوضي -
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ضالف ة ضم مع  ،س ءل ل لدضم ضلإلي ضلل ضلس ل ضلذكإل ،س الك ا س لةمق م سل أيسةم ق ديإل
ضل ثنث ضللإلوي ضللضحد .لقد أدخل ك ب ابن معاد فنسنم فت بإلهع م – ضل تلجد سلع نظإليم
و بإلهعم ضلظمل -وه بإلهع م جديدك
ضللللب ،وق مدك ضل ق ديإل ضأليسةم ،و بإلهعم ضلللب ضل
س ألندلس وضل س ءن أصبح ،ضلس ل ،حل أي نلع أنلضع ضل ثنث ضللإلوي.
غلإل أنه ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي ،ضلذي فُ م حق ب"ضلقإلن ضلذهب " لنةنم ضألندلس  ،بلم ً
س لقإلن ضلث ن مشإل ضل لمدي ،هل ضلقإلن ضلذي ي ثل سدضيم تإلضجع سو ا .وك هل ةنل  ،إن ا والم
ضل لحلد ضلسل ف سقل دك ضل إلضسول ( ) 1144- 1091وضل لحدي ( ) 1232- 1147لم تة ع  ،كل
ضلا الم ،سا يم ضألنشوم ضلثق لم وضلةن لم .ج م أخإلى ،ظ إل ز ضل لحدي شةلي ة دي
لن س ةإلسل وضلةبإلضنلل  ،وقد أضإل هذض ضلشةلي أي ضإلي س ل ة ون ضللثلق ضلذي ك ن إلا ذل ضلال سل
جةل ضلةن ا أصل ضل س ةإلسل ضل سلالل أو أصل ي لدي يءوإلون
من ا ضلدي ن م ضلثمث
غ لب ضألحل ن ،ل غللإل دي ن م أو ضل لإلك.
س لإلغم ذل  ،لم تل يوح ضل محظم غ ئبم سشلل كن م هذض ضلةنم ضألندلس لنقإلن ضلث ن مشإل
سبةض ضل محظ م ضل نللم ضألوللم ثل تن
ضل لمدي .ويبدو أن ابن رشد ( ) 1198- 1126ك ن
إلضكش م  . 1153س ل ثل ،إن ك ب إصالح المجسطي
ضل تاققت سعل ح ع نلم ف لل (ك نلس )
لابن أفلح يُةد م م يئلسل ً تولي ضلإلي ضل م ضألندلسلم ضلقإلن ضلث لث مشإل ضل لمدي  .ي ةنق ضأل إل
س ؤل ُوضع طإلف عظإل يإلصد ثغإلضم ك ب المجسطي لبطليموس ،منا فبلل ضل ث ل إغ ل
ؤل ه أدضتل
سونل لس ضلبإلهعم حلل ضناإلضف ضلللضكب ودويضن  .ج م أخإلى ،يص ابن أفلح
لن محظم ضلن ل  ،يس  ،ليوث ن م ج ز ضلإلصد وضلقل س ضل ةإلوف ب(تليكلل ) { كإلك ف ويم
ا للم لقل س ض حدضثل م ضلس ويم} ،وف هم ضالن ش ي ضألويوس لاس ب ضل ثنث م ضللديد ،ضلذي فبق
أن أدخنه ضس ة د إلا ضألندلس ،ك فبق أن أشإلن إلا ذل ف ل ً ،ل ي ةنق س ف ة ل ة دلم ضل ق ديإل
ضأليسةم و بإلهع م جللب وجللب ت لجابر بن أفلح.
ل ل منم ضل ن ضلإلي ض  ،ال سد ض ش يك إلا ضف ل إثعل ه  :أبو الصلت الداني وابن الكماد.
ك ب ضألول نص ً م ضألفوإلالب ثم آخإل م ضلص لام ضلةيللم .م نه حلل هذه ضآللم ضألخلإلك ية بإل،
هذض ضل لضلع سةد ك س م ضلل تب ضل إلض
كإلونلللجل ً ،ضلعص ضلث لث ضلعصلص ضل وصن ع
لنعص ضلاس س ضلذي نةإل ه ضللل البن السمح {اختصار فن الحساب} ،وك س م الزرقلي .يبدو أن ضأل إل
ي ةنق س سألم توليإل آلم الزرقلي (أي ضلص لام ضلةيللم)  .لل ضالحدضثل م ضل س ة نم ضلعص ضحدضثل م
سون لفلم .ج ه ،يبدو أن ابن الكماد ك ن تن لذض ً ب شإلض ً للزرقلي ،إذ يبدو أن هع ك تأثلإلض ً وضضا ً
ألف ذه ل ي صل س للدضول ضل نللم ضل صعة ض سالثم ضل ل ل ضلش س .
هذض ضل ولي ضلذي يبدو سولئ ً لن ن ضلإلي ض سةد ضالزده ي ضلذي حققه ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي،
إلحنم فلوإل ل ضل مف م ضأليفوللن وضلةن ا أ ث ل ابن رشد ،وابن ميمون ،وابن
سألم تؤكد أنع
باجة ،وابن طفيل  ،ضلذي ك نلض يو الن ضلا إيل د منم ن يللن تلض ق ع ك ب ضل لةي ا
ألرسطوطاليس  .إن هذه ضلعظإليم ضأليفولم لم تل تقبل إال ثمثم أنلضع ضلاإلكم :حإلك م ضلوإلد
ضل إلكةي ،وحإلك م ضللذب ضل إلكةي .وضلاإلك م ضلدضئإليم حلل إلكة ضأليض؛ وهذض ةع ه ي ض ضل ن
ضلبونل لف ضلق ئم منا حإلك ضأل مك ضلا نم وأ مك ضل دويإل ،ك ي إلتب معه أيء ً ضلإلغبم ضلةلدك
إلا نظ ضللإلضم ضل ش إلكم  ،أي إلا إلكة ش إلك س الول لندضئإلك أو أكثإل.
نلم سعل ن صإل سغإلن طم (- 1232
سةد فقلط ض بإلضطلييم ضل لحديم ،ضناصإل ضل ل ل ضألندلس
 ،) 1492وضزدضد ضللضع تإلدي ً منا ك ن منله ضل إلحنم ضلس سقم .وقد وجد ح نم ضلقنم ضل لإلي
ل ل تإلضس ضك ساه ضل سلاللن ،ءوإلي لقوع ضلادود أجل ضالف قإلضي
وضلةن ا أن س م
غإلن طم أو ضل لإلك إلا ش ل أ إليقل أو ضل شإلق .حدث هذض س لإلغم ضلسل فم ضل فع الفوسو العاشر
ضل د م إلا ضالح ظ س لةن ا ضل سن ل سةد غةو ليفل م 1266
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 .وإذض فن ع سش دك ضل ؤيخ ضلغإلن ط ابن الخطيب  ،إن ضل ن ك ن ي عح مموضم م لإلج ل ضلةنم ضلذي
يقبنلن ضم ع ق ضلدي نم ضل سلالم ،وقد قُبل مإلضه سةض ضلا الم ك ك ن ضأل إل ح لم برناردو
العربي ضلذي ف هم ضل إلضجةم س لنغم ضلقش للم لإلف لم الزرقلي حلل ضلص لام ،وضل ضن ت
سليغلس م  1278؛ ويغم ذل  ،إن ضلة دي وضلوبلة ك ن هل ي ض هذض ضلةإلض – وهذض ضلإل ض
لضزضك ع تولي ضلةنم ضلذي
ضأليضض ضل سلالم،
ك ن أحد ملض ل مإلقنم تولي ضلةنم ض فم
شلده ضل س ةإلسلن ضل سلاللن ضل س ةإلسلن ،ك حدث ضلقإلون ضألولا س ألندلس ،-ك ةل ضلوبلب
وضلإلي ض الرقوطي  ،ضلذي ي ض ضلةإلض ضل نل وضخ ي ضل لجه صلب غإلن طم ضل ك نت تات حلم
ضلسنو ن محمد الثاني  .كل ضألحلضل ،كثلإل هم ضلةن ا ضلذي ضف بةدوض لإلك ضل للث سغإلن طم قوةلض
ضلادود ضاليبلإليم لمف قإلضي ،فلضا ضل شإلق – ك لة لم ضل نل محي الدين ،ضلذي م ل فليي ،
إلصد يضغم -أو ش ل أ إليقل  ،ك لة لم ضلإلي ض ضلب يز القلصادي ،ضلذي ولد سسوم م 1412
تلنس م 1486
وتل
و إل فمطل غإلن طم لنةن ا أجلضا ضالف قب ل وضل إلح ب ،ك ةل محمد الثاني( ،) 1302- 1273ضلذي
ضش غل سمطه ،ك أشإلن إلا ذل ف ل ً ،الرقوطي أو ضل نل وضلإلي ض ابن الرقام (م،) 1315.
أصل أندلس وجد ن سه س قإلض ً س لنس وضلذي قإلي ،سونب ضلسنو ن ضلغإلن ط  ،ضلإلجلع إلا
ؤل
غإلن طم سشله ضللةيإلك ضلةإلسلم؛ ك ن هذض ضلة لم يديس ضلإلي ضل م وضل ن لابن هذيل ك ك ن أف ذض ً
ضل ق ويم وصع مم ضآلالم ضل نللم .ج ه ،ك ن ضأل لإل
لنسنو ن نصر ( ) 1309- 1314ن سه
يوسف ،أخ محمد الثاني ،شغل ً و للة ً سل ب ضلإلي ضل م وضل ن  .ج م أخإلى ،تلدي ضالش يك إلا أنه
غإلن طم ضلةإلسلم ه ته ،سل ضلقإلنل ضلإلضسع مشإل وضل س مشإل ضل لمديل  ،إلا ابن الحاج
مإلف أسله –ضلذي ك ن نل يض ً
(م ،)1314.ضل لللد ضشبلنلم ،وقد ك نت وق ئذ سلالم ،وضلذي ُ
ضشبلنلم – سصعع ضلع مليك ضللبلإلك ل س ضللديد سونب ضلسنو ن ضل إليع أبو يوسف
ضل ُ دجعل
(  ،) 1886-1258وضل ضف إلمت ضن ب ه ضلإلح لم ليون األفريقي ،ضلذي وص س ش يك إلا أن ال ي ل
أن تدوي إال أيسةم ومشإلون إلك ضللل .
ل ل ضلإلي ضل م "ضل لصم" ،أي تن ضلإلي ضل م ضل ال تق إلن م نلم توليإله س ل وبلق م
أخلإلضً ،و
ضل قعلم أو ضل نللم ،تلب ضالش يك إلا ضف ل ضثعل ه  :ابن بدر والقلصادي؛ ابن بدر ضلذي يُل ل ت ييخ
يقلل إنه ولد ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي وآخإلون يقلللن إنه ولد
لمده سالث نلد ضلدضيفل
ضلقإلن ضلث لث مشإل ضل لمدي ،وهل ؤل يف لم أوللم ضللبإل ضل ي م ل سال ضل ة دالم
لل
ضلم ع هلم .ث م م ل أكثإل أه لم لن ؤيخ القلصادي ( ،)1412-1486ذل ضللجه ضلب يز خ صم
ك س ته حلل ضلاس ب ،وضللبإل وقس م ضل لضييث ،هذه ضلل س م ضل لم تُدْيس ،جن  ،س له ضلل يم.
إلضكة ثق لم
س ءل يحنم حله ضلا لم ،ت ل القلصادي ضلديضفم س ن س ن ووهإلضن وتلنس ،ك
ضلقإلن ضل س مشإل ضل لمدي؛ هذض ي سإل ضل أثلإلضم ضل ك نت لبةض
أخإلى س ل شإلق ضالفم
ضح لضا ؤل ته منا نظ تإل لةي جبإلي
سمد ضل غإلب وضل شإلق منله ،وهذض ي لنا
ضلإلي ضلل
ضس دضئ لم يل ةإلو ً س ألندلس إلا حدود ذل ضل ييخ.
إنه ضل ا ل جدض ً أن ضلقإلون ضل لمديم ضلث لث مشإل وضلإلضسع مشإل وضل س مشإل قد مإل ت غإلن طم
إلوع منم ضل ن
ل ل ضلديضف م حلل ضلس م م ضلش سلم {ضل ةضول} ،ك إلع
ضلعصإليم ثليك ه م
ضلإلي ض ضلذي ي م ،منا وجه ضل صلص ،س لس م م ضلش سلم ،ألنع تةإلف يف لم ،منا ديجم كبلإلك
ضأله لم- ،ضل إلج م وضل عشليك حديث ً -حلل هذه ضل دك وه تعسب إلا ابن الرقام (م ،)1315.ضل
تظ إل ضل يك ضللبلإلك ل ذض ضلإلي ض وضل نل  ،ضلذي يوبق ديضفم ضل ةضول ضل ع للم ضل ةإلو م
ب"أن لل " {آلم يلن نلم قدي م ل ثلل ضللسم ضللإلوي منا فوح س ل دون ضف دض حس ب ضل ثنث م}
معلضن يف لم لبونل لس هذض ضل لضلع  ،-وضلق ئم منا ض فق ط م ضل سولالم { أو ضل س قط} ،وضلذي
لم يل لثق ً إلا حدود تن ضلناظم ضألندلس .ابن الرقام هذض ن سه ،هل وضضع سةض ضللدضول ضل نللم
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ضل يظ إل خمل سأنه تأثإل بأبن اسحاق التونسي؛ ضلش ا ضلذي أهنه ألن يللن أحد ضلةن ا ضألكثإل
أه لم ضلة د ضلعصإلي.
أجل إت هذه ضلعظإلك ضلسإليةم حلل ضلة لم ضلإلي ض ضألندلس  ،يبدو لع أنه ضأله لم س ل ن ،ضلقلل
إن تولي ضلةنم س ألندلس قد لةب دويض ً غ يم ضأله لم ضن ش ي ضل ة يف ضلةن لم سأويوس ؛ إذ ضنومق ً
م نل م
ضألندلس ضتل ت هذه ضل ة يف نال س ق ضلبمد ضألويوسلم وضلللن ن ،مبإل نظ ةقد و ش س
ضل إلج م ضلةإلسلم إلا ضلمتلعلم أو إلا لغ م يو نلم أخإلى .ضس دضا ضلقإلنل ضلث ن مشإل وضلث لث
طنلونم منا إنل ز هذه ضل م ،من ً أن
مشإل ضل لمديل  ،م ل ضلةديد ضل إلج ل وضل دونل
أجل إن ض هذض ضلةنم أويوس ،
ل ل ضلإلي ضل م ،ك ن غ يم ضأله لم
أنلةه هؤالا ضلةن ا،
ك ك ن ضلشأن ،قبل ذل  ،ت ً ل تم إنل زه سبغدضد طإلف من ا إلج ل لل اقق ضل ولي ضلإلي ض
كم ضلبندي ض فم لل .
 مدرسة مسلمة المجريطي الرياضية باألندلسسلمة ،ك فبق أن قنع ف سق ً ،يةع  ،فل ق ضلثق م ضل نللم ضلإلي ضلم ضألندلسلم ،سدضيم إلحنم
ذكإل ضفم م ْ
ُ
جديدك ولولي جديد ضلعءج سةد إلحنم ضالف لة ب وضل إلج م ضلقإلن ضل فع ضل لمدي وضل فبقت
لإليط { دييد ح لل ً} ،ديس سقإلطبم،
سلمة
إلحنم ضالزده ي ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي .ولد م ْ
وتل س فعم  . 1007تعبأ ،سص ه م لم تعللم ش لإل ،سسقلط ضل نل م  ،وهل حدث ةمً ،ك تعبأ
سبةض ت صلل ضلال ك ضلسل فلم ضلس سقم منا أز م ن يم ضل م م (ضل س ك س ل عم) ضل ضندلةت ضلثنث
ضألول ضلقإلن ضلا دي م شإل س ألندلس .وس لإلغم أنع ال نا ظ س ح الم تبل نل حه أيم محظم
لنعلل  ،إن ش إلته تةلد خ صم إلا إصمح ألزي ج "فعد هعد" ك ص غ الخواريزمي ،ضل  ،ك فبق
أن قنع  ،يةلد ضل ءل إدخ ل إلا ضفب نل ضل سن م خمل إلك حلم ضأل لإل عبد الرحمن الثاني.
هذض ض صمح لنلدضول ضل نللم ضلذي سإلع له سْن م س ل ة ون ع تن لذه الصفّار (م .م  ،) 1034ص ي
ضلصةب تقلل ه ط ل أن ضلصلغم ضألصنلم لل ب ضلخوارزمي س لةإلسلم { زيج ضل لضيز } قد ض مت
سلمة تإلج م التلعلم ضلقإلن ضلث ن مشإل ضل لمدي .ويغم
وال ن ل إل إال منا ضلعص ضلذي يضجةه م ْ
سةض ضألزي ج حلل ضلاإلك م
كل ش ا ،يبدو أنه ضلل ئة أن نعسب لص حبع ضف ة ل تقليم قإلطبم
كلن ضفب نلم
ضل لفوم ،وضف ة ل ضل قليم ضلش س ضل يف وإض م سةض ضألدوضم ضل ال ش
أصلنم.
سلمة و ديف ه ،ك تم ذته ،لم يق صإلوض منا ضلة ل منا ضل قنلد ضل نل ضل عدي،
ج م أخإلى ،إن م ْ
ضل ةإلوض ضل"فعد هعد" ،سل أدخنلض منا ضل ن ضلبونل لف كذل مدك إصمح م .هلذض ،وك هل
ةإلوف ،إن سن م ك ن شغل ً س م المجسطي لبطليموس ،وأن تن لذه ضل لة ابن الصفار ك ن
سلمة ابن السمح قد ضف ة ل
يةإلف كتاب الجغرافيا لع س هذض ضل ؤل ضلللن ن بطليموس ،وأن تن لذ م ْ
ك سه الهيئة حول الصفيحة الزيجية ضحدضثل م مدديم أخلذك م بطليموس ،والبتاني و ،ضلذي هل
سلمة منا كتاب تسطيح بسيط األرض Planisferio
أهم كل ش ا آخإل ،هل أنع نا ظ سشإلح لم ْ
لبطليموس  .ي ةنق ضأل إل سة ل ذي ط سع نظإلي يديس له بطليموس أفس و ب دئ ضل سقط
ضالف إليلغإلض {ضل سقط ضل لسم} ل دضي منا فوح س ل وضلذي يشلل أف س ضألفوإلالب ،ضلذي،
ضلاقلقم ،للس لإلد آلم لن محظم ،سل أيء كا فلب ت ثن .هذه ضلاقبم ضل ك نت ل ج لع ضلاس س م
يلب أن ت م يدوي ً ،ك ن ضألفوإلالب هل ضلق مدك ضلاس سلم ضل يس ة ن ضل نلللن وضل عل لن ،س لإلغم
أنه يلب ضالم إلضف سأن ذل لم يل ي م س لدقم ضلمز م ،ل شلمم ضل ن .ضللإلوي وكل ضألفئنم ضل صنم
ساإلكم ضلش س وضلعلل ضلث س م.
ضلقإلن ضلة شإل – هذض ضلقإلن ضلذي تإلكع ه منا ه ش ضلقلل معد مإلضع س خ ص ي ل ييخ ضلإلي ضل م
سلمة و ديف ه  ،-ج م أخإلى ،ش د هذض
س الندلس -لع لق معده هذض ضللةا ضنومق ً ش ص م ْ
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ل ل ضآلالم ضل نللم .ج م أولا ،إن ضلس م م ضلش سلم ضالفب نلم
ضلقإلن سإلوز س لدضم أخإلى
ذل تن ضل تُعسب إلا مءل
زلع نا ظ س تع إلا هذه ضلاقبم ضلة علم س
ضألولا ضل
سلمة  ،وهل ابن الصفار؛ ج م ث نلم ،ش دم ى ذه ضلاقبم سإلوز ية بإل ،منا
أمء ا ديفم م ْ
ضأليجح ،ضخ إلضم ً أندلسل ً ،أي ضلص لام ضلإليللم ..لل ن م ذض تةع هذه ضآللم لع ذكإل أنه ،لل نقل
س ح س ب لقع كلكب ضلللضكب ،إن ضلة لم ضل نل ضللديإل س ذض ض فم ك ن يا ج ،منا ضألقل إلا نص
ف مم ضلاس ب س ف ة ل سةض ضللدضول ضل نللم .أجل ي ع سإلج وضحد ك ن ينة ضح س ب لقع
ضلش س وضلق إل.وضلةقدك ضلع زلم وضلللضكب ضل سم ضل ةإلو م .كل هذض يس دم حلضل أيسع ف م م
ضلبدي طبة ً أن تللن ن للم ذل  ،ضلاصلل
ضلة ل ،سدون ضح س ب ضللقت ضلذي يس نة ه تأويل ضلبإلج.
ً
منا أسإلضج غ للم جدضً .س ن ضلال ضلبدضيم ل ذه ضل شلنم س خ إلضع ضلص لام ضلةيللم ضلذي للس شلئ آخإل
حل خو
غلإل ل لم م ضلع ذج ضلللكبلم منا ق س ضلعظإليم ضلبون لم ،وضل ك نت ت ل
ل شلنم تاديد لقع كلكب ضلللضكب سإجإلضا أقل نسبم ضلاس ب
ضل ؤكد أخلإلضً ،أنه إلا غ يم ضلقإلن ضلة شإل ضل لمدي لم يل س ل ن وجلد إال ؤشإلضم ،غ يم
ضل ش شم ،للجلد منم ن س ص ئص و لةضم أندلسلم ،وه  ،ج لع ضلا الم ،م جةك م ضالتل ن
سلمة المجريطي ،ضل ؤفس ل ديفم
س س ه م أصلنم .زك إل ةع  ،إن ضللضةلم ف غلإل جذيي ً ع م ْ
قلل فع ادث م ضل ع سبل ل ذه
أصنلم من ا ضل ن وضلإلي ضل م وضل عدفم ضألندلسلل  .ل فلأت
ضل ديفم.
سلمة،
ضنسل ً ع ضل ةنل م ضل أويده صاعد األندلسي ضلونلون
ك سه الطبقات حلل تم لذ م ْ
وتم لذ هؤالا ضل م لذ أيء ً ،ق خلللل صامصو سلضع شلإلك أنس ب لن ع سبل ل ذه ضل ديفم ،وه
ضلشلإلك ضل تبل  ،ألول إلك ،أن ضلةنل ضلاقم أصبح ل وجلد س قل .شلإلك أنس ب ضل م لذ وضألف تلذ
هذه ك نت منا ضلشلل ضل ل :
سلمة :ابن الخياط ،ابن السمح ،ابن الصفار ،الزهراوي ،ابن خلدون والكرماني؛
 \1تم لذ م ْ
 \2تم لذ ابن الصفار :ضبن شهر ،الواسطي ،ابن البرغوت ،ابن العطار والقرشي؛
حي.
 \3تم لذ ابن البرغوت :ابن الليث ،السرقسطي ،ابن الجالب ،وابن ّ
سل هذه ضلش صل م ضل سم مشإلك ،تلدي ضالش يك إلا أن ضلش صل م ضل م وضألكثإل تأثلإلض ً  ،إلا
سلمة هم :ابن الصفار وابن البرغوت وابن السمح وابن خياط. .ضلب قلن لإلد أف ا ألش ص ال
ج نب م ْ
سلمة وابن الصفار وابن السمح وابن
نةإلف م أم ل م أو حل ت م .نا ظ قط – جةئل ً -سعصلص لم ْ
الخياط.
ث م خ صلم ال سد سل ن  ،سل ضل لضييخ ضل يذكإله صاعد األندلسي حلل ضل ع سبل ل ذه ضل ديفم،
ه ض صإلضي منا إيما ضألولليم .لةنم ضلاس ب ولن عدفم طإلف أغنبلم هؤالا ضلةن ا .ال نل د نةإلف
شلئ ً م تولي ضلإلي ضل م ذضت – أي سدون توبلق م نللم -هذه ضلاقبم ضلة علم ل ذض ضلقإلن ضلة شإل
ضلقإلن ضل لضل – ضلذي ي ل ذكإل
ضلاسب ن ضالزده ي وضل ولي ضلنذضن مإل
ضل لمدي؛ لل إذض أخذن
أف ا سلع يي ضل أ ث ل المؤتمن أو ابن معاد  ،-ي ل أن نة بإل أن هؤالا ضل ؤل ل ضللب ي ضلقإلن
ضلا دي مشإل ضل لمدي ك ن ل م س لءإلويك أفمف وأن هؤالا هم ضلذي ية بإلون ،حق ً ،يي ضللض ديفم
سلمة .ةمً ،إن ص مد ضألندلس ي ثل ش هدض ً
ً حلل تة ط يوضد هذه ضل ديفم لنإلي ضل م ،ك يؤكد
م ْ
ً
أنه فلضؤ تةنق ضأل إل بمسلمة أو ابن السمح أو الزهراوي إن م أل لض ك ب حلل ضلإلي ضل م ضل ل ييم.
إن ضل ةنل م ضل سالزتع تةضل ضةل م ل ي ص كتاب الجبر والمقابلة يغم أنه ،ك يذكإل أحمد
جبار  ،فلضا تةنق ضأل إل سل ب ضلاس ب ضل ل يي أو س لإلف ئل حلل قس م ضل لضييث وحلل ضلاس ب
ضالجإلضئ ت ء  ،سدون ش  ،مع صإلجبإليم .ك أن م ل -يغم ضل ع جةا كبلإل عه -ضلإلي ضلل
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ضل قنلد ضلإلي ض ضل غ يس لنةصإل ضللفلط ضألدنا.
ضألندلسلل ل ذه ضلاقبم قد خن سةض ضآلث ي
 -4خصائص علم الرياضيات في اإلسالم الوسيط :موقف خوان مارطوس كيسادا:
ل ي ةنق س ل ص ئص ضألف فلم لنإلي ضل م وضلةنم ضلةإلس م ل ً ،ي ل أن نأت منا ذكإل ثمثم
خص ئص منا ضألقل:
الخاصية األولى :إن ت لة ،أوالً  ،سللن جذويه ت غذى ضل ة يف ضألف فلم لألم ل ضلةن لم
ضلللن نلم وضل عديم ،وت لة ،ث نل ً ،س ة لُق وتإلضسو ع منل مإلسلم أخإلى ك لبصإلي م ومنم ضل ن  ،ك
ت ز ،أخلإلضً ،سعةم ضلبإلضغ تلم ل ل وبلق ت ضلة نلم أه لم ضف لة ب ضلةنم وتوليإله .لعُنق
ضآلن نظإلك صإلك م كل وضحدك هذه ضل ص ئص.
اله  ،ثق م
ضل م ض ش يك إلا أن ضلةإلب ت لعلض أن يل ش لض ،ضلبندضن ضل
أ ضل صلم ضألولا،
ضل ل الم ضلديعلم
م ل لم ك نت تاظا معدهم س الح إلض  ،ضل ل ل ضلةن  ،يغم أن ضأل إل للس كذل
وضألدسلم وضلق نلنلم ضل ك نلض يا قإلون  ،وضل ملضله سثق م ضل صم هذه ضل ل دي ضنومق ً
ض فم  -و ث م ،ت لعلض ،سشلل فإليع ضف لة ب ضل صليضم ضلثق لم ضل طليه أه ُل هذه ضلبندضن
منا ض دضد مدك قإلون ،ع ضلة ل منا ضلإلق س إلا أمنا ضل إلضق .
ضلبمد
ظ هإلك ضل ُ ث ق م هذه ،أي ضف لة ب ضل إلضث ضللمفلل إلا أن أصبح نل ً ل م ،ل ضلإلي ضلل
ضللصلل ،ل ي ةنق س وليإل ضلنلغ يي م ضلةدديم وضل س ئل ضل إلتبوم س  ،إلا س لى
ض فم لم
أكثإل يقل ً ضل س لى ضلذي سنغه ضلإلي ضللن ضل علد أو ضلصلعللن تن ضل إلحنم .ف ح هذض سإيل د
ضللف ئل وضلوإلق ضألكثإل ة للم لال وتة لم هذه ضل شلمم ضل ك نت وإلوحم إلا حدود ذل ضللقت .وإذض
ك ن ضل عديلن أو ضلصلعللن ضك لض سإنش ا ق مدك لناس ب ضل إلدي ،ن ضلإلي ضلل ض فم لل ضن إلطلض
فلإلويك سع ا نظإليم ل نم .هلذض ،وضنومق  ،منا فبلل ضل ث ل ،نظإليم ضلقولع ضل إلوطلم ضل
ضلةع يم ،سع ا منا
ويثله م ضلقد ا ،ضس لإلوض نظإليم هعدفلم ل نم م نلض منا توليإله  ،س ينة
ة دالم ضلديجم ضلث لثم.
ضل ؤل م ضلللن نلم وضل عديم ،شلد ضلةن ا ضلةإلب
وس لضزضك ع توليإلهم ل ة ي م ضلةن لم ،ضل أخذوه
هلم ونظإلضم جديدك شإلوح ت م منا ضألم ل ضلللن نلم ضألصنلم ضل ك ن ي م تةليء  ،سةض
ضألحل ن ،كعظإليم ضلعسب لأودوكسوس و أقليدس منا فبلل ضل ث ل ،وضل تم ضالف ة ضم مع سعظإليم
ل ضلةدد ضلاقلق حلةض ً وضفة ً وضلذي يس يإل ويس للب ل ونب م منم ضل إلحنم و يس دمله
يا ل ل
توبلق م.
ً
ضألفنلب ن سه ضلذي تم تبعله
ع هج ضلباث قط؛ سل ظ إل أيء
لم يظ إل تأثلإل ضلإلي ضل م ضلللن نلم
ً
ضألم ل ضلةإلسلم ،ضل سذل ضل ؤل لن ج دض تقديم ن ضلبإلضهل منل  ،و تصعل ضل لضلم م
سشلل ع ظم ونسق  ،وتقديم سع اضم وأنس ق ل نم .سع ا منله ،إنه معد يغ ل ضل ؤل لن ضألصنللن م
صل غم ضل ة دالم ضل يوبقلن  ،إن ضلإلي ضلل ضلةإلب يلش لن مع
ذكإل ضلوإليقم ضل ضم دوه
ً
ً
سشلل صل .ضلةديد ضألم ل نلد ن س ضللقت مددض كبلإلض ن ذج ضل شلمم ضلإل لةم .هذه
ضلل إلك تُةد خ صلم خص ئص ضألم ل ضلإلي ضلم ضلةإلسلم و ء لن  ،ك فعإلى الحق ً ،ضلغ لب
نلئم س ل شلمم ضل وبلقلم ،و شلمم ضلال ك ضللل لم.
الخاصية الثانية:
ت لنا "ضل دضخل" سل ضل إلوع ضلةن لم ضل ن م ،وسءة ضالف قمللم ضل لجلدك سل هذه
ضآلن ،سالث أن ضل ل الم ضل صم س لوب وضلصلدلم وضل لفلقا ومنم
ضل إلوع ،ك ن
ً
ضلبصإلي م ومنم ضل ن أو ضلإلي ضل م ال ل ل لن نط ل سلع ح لل  .منا غإلضي أيفول ت لة
م سلل ضل ل الم وضل إلوع ضلةن لم ،ك ت لةوض س ة ي م
لإلو ضلة لم ض فم س ه
ً
ً
ً
كبلإلض لةنم
ضل لفلملم وتعلع وتةدد أسا ث م؛ سالث ك ن من ا ضلإلي ضل م  ،ثم ،يلللن ضه
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ضلوب؛ إذ أن ضأل ل ي وضلعظإلي م ضل يا نلن ت دضخل  ،أصن  ،ع ضلةديد ضألم ل حلل
ضلبصإلي م وضل لفلقا ،وطبة ً ،ع منم ضل ن س م ب يه ضلةنم ضلذي ي دضخل إلا حد كبلإل ع
ضلإلي ضل م ضلة لم ضلةإلس .
الخاصية الثالثة ،وضألخلإلك ،وضل يلب ضل إلكلة منل أكثإل غلإله  ،ت لنا أن ضلإلي ضل م
ضلةإلسلم ت لة م س ق ضالتل ه م ضألخإلى لن لإل ضلإلي ض ضلشإلق س ألل م لق يعةع نال إيل د
حنلل لن شلمم ضل وإلوحم ضلال ك ضلة نلم أو ذضم ضلصنم س شلمم ضلةنل ضلس ئدك
ضل إلحنم (أي س لعسبم لةنم ضل ن وضللغإلض ل وضلبصإلي م) ،إلا ج نب ض م ل ضل لث لن لإل
سنلغ س لى م ل
ضلعظإلي ضل بنلي ضنومق ً أجلد ضألم ل ضلللن نلم .كل هذض ل
صل غم ضلنلغ يي م ضلاس سلم وضللبإليم وضل ُ ثنثلم ضل تم توليإله أيء ً ضل عد وضلصل ْ ،
وإن
س جإلضاضم أقل صإلض م ودقم .وهذض ضل عاا ضل إلكلب  ،ك صلم لنإلي ضل م ضلةإلسلم سدضيم ضلقإلن
ضل فع ضل لمدي ،ن وتلإلس ع إلوي ضلة .
كل هذض ،ف ح س وليإل كبلإل لةنم ضلاس ب – س ل ةعا ضللضفع لنلن م ،ضس دضا ضلنلغ يي م
ضلاس سلم إلا نظإليم ضلعسب وضألمدضد ضلاقلقلم - ،ك ف ح أيء ً س وليإل ضل عدفم – خ صم نظإليم
ضل لضزي م ،ذضم ضأله لم ضلقصلى تقد ضلةنم ضل ة صإل -وي م هذض ضل وليإل ،سشلل خ ص،
ضللبإل وحس ب ضل ثنث م  ،ضلنذي تشلم ،أصن  ،كةن ل س قنل م سةء معد ضلةإلب.
ك مإل ت ضل ع هج ضل ةنقم ساس ب ضل ضل وضل ل ل ،نلم ً ضل ولي أيء ً.
{

ك نت ضلإلي ضل م توبق منا شلمم ت ةنق س شللد ضل عشآم ،وس لقل ف م وضل سلح ضلةق ييم
صليك ضأليض} وس ل ل يك وس ليمم ضلدولم ،ضلخ...؛ ك ت ةنق وتإلتبط س شلمم تبدو لع ،
أحل ن ً ،ثلإلك لمف غإلضب ،أو لندهشم منا ضألقل؛ ك شلمم مليصم ذضم ممقم سقس م ضل لضييث
أو س شللد ضل عشآم وضل ب ن وساس س م هعدفلم ةقدك.

يغم كل ش ا ،إن منم ضل ن هل ضلذي لةب ضلدوي ضلا فم تولي ضلإلي ضل م ضلشإلق ضألدنا
وضألوفط .ومنا غإلضي ضلإلي ضلل ضل عديل وضلصلعلل  ،ك ن ضلإلي ضللن ضلة لم ض فم ،
أغنب ضلا الم ،من ا ن  .هذض ض ط ي ،لةب ضل قليم ضلق إلي دويض ً كبلإلضً؛ ك أن صعع ضآلالم
أجل تاسل ضآلالم ضل نللم
ضلدقم ،وقد ضش غل ن ضلإلي ضلل
ضلةن لم سنغ ديجم منل
ضل ك نت ةإلو م وضلة ل منا ضس ل ي أخإلى سن سم جديدك .سل هذه ضآلالم ضللثلإلك نلد م مً
إلضصد ل ةك سأج ةك
يي ضل ً قع ً هل ضلس مم ضل ئلم .إن ضل محظ م ضل نللم ،ضل ت ت
حديثم ،ك نت أكثإل دقم تن ضل ت ت ض فلعدييم؛ ي ةنق ضأل إل س لضلع م ألنه ي ونب
ضلدقم ضلاس سلم كل إلك .
لقد ظ إلم جدوى ضل ن وضللغإلض ل ضللص لم {ضل س ل وضل ل } ،سشلل جن  ،ضألف ي ضلع ئلم
إلا سندضن قصلم مبإل س يضم ساإليم طلينم .ث م ،ن س ضللقت ،سةض ضل ة يف ضلإلي ضلم
ضل س ة نم ضلبصإلي م ضل عدفلم ،وضل ك نت ضإلوييم ضلبالث حلل خص ئص ن
أنلضع ضل ة دن ضلبنلييم .س خ ص ي إن ضل شلمم ضل ضه ت س ضل ديفم ضلإلي ضلم سبغدضد،
ضلبدضيم ،ك نت دضئ ذضم ممقم س ل ل الم ضل للم :ضلاس ب ضل ل يي { ضل ة مم} وحس ب
ضألشل ل ضل عدفلم ،وض نش اضم ضلاس سلم ضل قإليبلم ،وحس ب ضل ثنث م وضللبإل ضلةددي.
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:نصـــوص
: نص ألحمد جبّار-1
« Les astronomes arabes n'ont donc pas remis en question le fondement du
géocentrisme, à savoir la fixité de la Terre au centre de l’ Univers, cela à l'exception
de cette discussion sur la rotation de la Terre. Pour autant, nous savons que les
observations effectuées, notamment celles des trajectoires des planètes, étaient en
contradiction avec le modèle initial, lequel date sans doute du Ve siècle av. J.-C. Les
astronomes ont donc essayé d’améliorer ce modèle, tout en consentant le
géocentrisme. Tel a été le cas des Grecs d’abord, des savants d’Alexandrie ensuite. Le
modèle de Ptolémée, proposé au IIe siècle de notre ère, va constituer d’une certaine
manière le stade ultime du géocentrisme, à quelques ajustements près. Il durera
jusqu’en 1543, date de la publication du livre de Copernic qui inaugure la phase de l’
héliocentrisme.
Pouvez-vous rappeler ce qu'était le modèle de Ptolémée, exposer les critiques que
les astronomes arabes lui ont adressées et les améliorations qu'ils ont pu lui
apporter?
Les premiers astronomes grecs pensaient que les planètes obéissaient à deux
mouvements circulaires uniformes : un mouvement céleste d’orient en occident et un
mouvement propre en sens inverse. Mais l’observation a révélé deux phénomènes qui
ne pouvaient pas être expliqués par les deux mouvements précédents : on a en effet
constaté que, d’une part, les mouvements des planètes n’étaient pas uniformes et,
d’autre part, que le déplacement de certaines de ces planètes ne se faisaient pas
toujours dans le même sens puisqu’elles subissaient un ralentissement, puis un arrêt
apparent, puis un changement d’orientation.
Pour résoudre cette difficulté, Ptolémée mit au point un système de deux cercles
mobiles, appelés « excentrique » et « épicycle », qui lui permirent de représenter les
deux phénomènes. Comme l’excentrique n’est pas centré sur la Terre, le mouvement
d’une planète paraît plus rapide ou plus lent suivant qu’elle est plus proche ou plus
éloignée de la Terre. Par ailleurs, lorsque la planète se déplace sur son épicycle (qui
est supposé avoir une vitesse plus grande que celle de l’excentrique), la vitesse
apparente de cette planète et le sens de son déplacement changent de la manière
suivante : en A, les vitesses des deux cercles s’additionnent et, en B, elles se
retranchent. De plus, un observateur placé sur la Terre verra la planète s’immobiliser
aux points C et D puis rebrousser chemin.
Ce modèle va être transmis aux astronomes arabes dès la fin du VIIIe siècle, grâce à la
traduction des deux plus importants ouvrages astronomiques de Ptolémée,
l’Almageste et le Livre des hypothèses. Il sera ainsi étudié et utilisé dans les
ouvrages théoriques jusqu’au début du XIe siècle. Mais, à partir de cette date, on voit
apparaître des critiques de plus en plus virulentes contre le système de Ptolémée. Ces
critiques seront suivies, plus tard, par des tentatives d’élaboration de nouveaux
modèles.
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Ibn al-Haytham (m. 1039) est, à notre connaissance, le premier scientifique arabe à
avoir osé publier une critique du modèle de Ptolémée. Déjà, dans sa Risâla f î hall
shukük harakât al-iltifâf [Épître sur la résolution des doutes à propos du mouvement
d’oscillation < de l’écliptique >], il dit son intention d’écrire un livre à propos des
erreurs et des contradictions qu’il avait relevées dans les deux ouvrages de Ptolémée
que nous venons d’évoquer. C’est ce qu’il fera un peu plus tard dans ash-Shukûk ‘alâ
Batlamyüs [Les Doutes à propos < des écrits > de Ptolémée], dans lequel il affirme
que l’astronomie doit être la théorie de ce qui existe réellement dans les deux et que,
en conséquence, le modèle de Ptolémée doit être rejeté parce qu’il n’a pas d’existence
physique. De plus, dans ce livre, Ibn al-Haytham propose de rechercher d’autres
solutions au problème, car il se dit convaincu qu’il doit exister un dispositif pouvant
exprimer les mouvements réels des corps célestes.
Il ne semble pas qu’Ibn al-Haytham ait eu la possibilité ou le temps de fournir une
nouvelle interprétation, mais on sait que son idée a été reprise par d’autres savants arabes
de l’Orient et de l’Occident musulmans, qui ont poursuivi la critique des modèles de
Ptolémée ou qui ont tenté, parfois avec succès, de leur substituer de nouveaux systèmes.
En Espagne, ce sont des philosophes ayant une solide formation astronomique qui
vont lire attentivement le livre d’Ibn al-Haytham et suivre la voie indiquée par lui. Le
premier savant andalou dont nous sont parvenues quelques idées originales sur le
mouvement des planètes est Ibn Bâjja (m. 1138). Un des problèmes qu’il a étudiés
concerne les positions apparentes des planètes Mercure et Vénus. Pour la plupart des
astronomes arabes avant lui, comme pour Ptolémée d’ailleurs, les planètes dites
inférieures (c’est-à dire celles qui apparaissaient comme étant situées entre la Terre et
le Soleil) étaient disposées dans l’ordre suivant : Lune, Mercure, Vénus. Au XIe
siècle, des astronomes andalous ont apparemment critiqué cette disposition et proposé
de placer Vénus et Mercure au-dessus du Soleil. C’est du moins ce que nous apprend
Maimonide dans son livre Dalâlat al-ha’irïn [Le Guide des perplexes], en ajoutant
qu’Ibn Bâjja avança certains arguments contre l’hypothèse qui place Vénus et
Mercure au-dessus du Soleil. Le débat s’est poursuivi après lui, et nous savons qu’au
XIIe siècle deux astronomes andalous importants, Jâbir Ibn Aflah et alBitrüjï, ont
proposé chacun une disposition différente : le premier a placé les deux planètes audessus du Soleil et le second a mis le Soleil entre Vénus et Mercure. Il est intéressant
de noter que l’on retrouvera ces deux hypothèses dans des ouvrages européens du
Moyen Âge, notamment celui de Lévi Ben Gerson (m. 1344).
Le second problème concerne le mouvement de chacune de ces planètes. C’est encore
Maimonide qui nous apprend qu’Ibn Bâjja avait critiqué l’idée de l’épicycle, utilisée
par Ptolémée dans son modèle, parce qu’elle violait certains principes fondamentaux
de la physique aristotélicienne. Ibn Bâjja aurait même élaboré un nouveau modèle,
sans épicycle et n’utilisant que des sphères excentriques. Il semble toutefois qu’il n’ait
jamais eu le temps d’écrire un livre sur le sujet. Mais ses idées ont circulé dans les
milieux scientifiques de l’Espagne musulmane, et la recherche de nouveaux modèles a
été poursuivie au XIIe siècle par des philosophes et des astronomes.
C’est ainsi qu’Ibn Tufayl, auteur du conte philosophique Hayy Ibn Yaqdân [Le
Vivant Fils du vigilant], a rejeté à la fois les épicycles et les excentriques, proposant
un autre modèle qui ne nous est malheureusement pas parvenu. À son tour, Ibn Rushd
fera la critique du modèle de Ptolémée dans le livre II de son Commentaire de la
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physique d’Aristote, et proposera de remplacer les deux mouvements de l’épicycle et
de l’excentrique par un seul mouvement qui serait hélicoïdal. D’ailleurs il dit luimême que, dans sa jeunesse, il avait projeté d’élaborer une véritable réforme de
l’astronomie en revenant aux principes d’Aristote, mais que, compte tenu de son âge
avancé, il préfère renoncer à ce projet. Il faut enfin signaler, toujours au XIIe siècle et
en Espagne, la contribution de l’astronome al-Bitrüjï, qui a repris l’idée du
mouvement hélicoïdal pour représenter les mouvements des différentes planètes.
Au XIIIe et au XIVe siècle, ce sont des astronomes du centre et de l’est de l’Empire
musulman qui vont apporter de nouvelles contributions dans ce domaine. Dans son livre
intitulé at-Tadhkira [L’Aide-mémoire], le grand astronome Nasïr at-Tüsï, qui dirigeait
l’observatoire de Maragha, a proposé de nouveaux modèles pour expliquer les
mouvements des corps célestes. Le mouvement de chacune des planètes est représenté à
l’aide d’une combinaison de mouvements uniformes, grâce à l’utilisation de deux cercles
(A) et (B), appelés plus tard « le couple d’at-Tüsï », avec (B) tangent intérieurement à (A)
et de rayon égal à la moitié du rayon de (A). Il suppose également que le mouvement de
rotation de (B) se fait à une vitesse double de celle de (A) et dans le sens contraire
À la même époque qu’at-Tüsï, trois autres astronomes qui travaillaient sous sa
direction à l’observatoire de Maragha vont proposer, chacun de son côté, des solutions
au même problème. Il s’agit d’al-cUrdï, d’ash-Shîrâzî et d’alMaghribï. La
contribution de ce dernier ne nous est pas parvenue. Quant à celles de ses deux
collègues, elles sont fondées sur l’idée des deux cercles tangents utilisés également par
at-Tüsï. Après eux, un autre astronome arabe, Ibn ashShâtir (m. 1375), qui était
muwaqqit [chargé du temps] à la mosquée omeyyade de Damas, c’est-à-dire chargé de
déterminer les moments de la prière, a poursuivi la réforme du système de Ptolémée et
construit des modèles équivalents à ceux de ses prédécesseurs de Maragha.
Pour conclure sur cette question, il faudrait ajouter que les résultats des recherches de
ces dernières années nous autorisent à dire que certains aspects des travaux théoriques
réalisés par les astronomes arabes des XIIIe et XIVe siècles ont vraisemblablement été
transmis à l’Europe et que les astronomes du XVIe siècle les ont probablement utilisés
dans leurs propres travaux. En effet, on constate que le modèle théorique du
mouvement de la Lune de Copernic est identique à celui d’Ibn ash-Shâtir, et on peut
dire à peu près la même chose. à propos du mouvement de Mercure. D’ailleurs, les
historiens des sciences ont constaté que, comme Ibn ashShâtir avant eux, Copernic
et Giovanni Battista Amici, un astronome italien moins célèbre, avaient également
utilisé dans leurs modèles planétaires les deux cercles tangents introduits pour la
première fois par les astronomes de l’observatoire de Maragha. Enfin, signalons que, à
l’instar des astronomes arabes, Copernic n’a utilisé dans ses modèles que le
mouvement uniforme. »

Ahmed Djebbar, Une histoire de la science arabe. Introduction a la connaissance du
patrimoine scientifique des pays d’Islam, Entretien avec Jean Rosmorduc, p.p. 191197.
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:Ernest Renan  نص إلرنست رينان-2
Ernest Renan, L'Islamisme et la science:
conférence faite à la Sorbonne, le 29 mars 1883
Mesdames et Messieurs,
J’ai déjà tant de fois fait l’épreuve de l’attention bienveillante de cet auditoire que j’ai osé
choisir, pour le traiter aujourd’hui devant vous, un sujet des plus subtils, rempli de ces
distinctions délicates où il faut entrer résolument quand on veut faire sortir l’histoire du
domaine des à peu près. Ce qui cause presque toujours les malentendus en histoire, c’est le
manque de précision dans l’emploi des mots qui désignent les nations et les races. On parle
des Grecs, des Romains, des Arabes comme si ces mots désignaient des groupes humains
toujours identiques à eux-mêmes, sans tenir compte des changements produits par les
conquêtes militaires, religieuses, linguistiques, par la mode et les grands courants de toutes
sortes qui traversent l’histoire de l’humanité. La réalité ne se gouverne pas selon des
catégories aussi simples. Nous autres Français, par exemple, nous sommes Romains par la
langue, Grecs par la civilisation, Juifs par la religion. Le fait de la race, capital à l’origine, va
toujours perdant de son importance à mesure que les grands faits universels qui s’appellent
civilisation grecque, conquête romaine, conquête germanique, christianisme, islamisme,
renaissance, philosophie, révolution, passent comme des rouleaux broyeurs sur les primitives
variétés de la famille humaine et les forcent à se confondre en masses plus ou moins
homogènes. Je voudrais essayer de débrouiller avec vous une des plus fortes confusions
d’idées que l’on commette dans cet ordre, je veux parler de l’équivoque contenue dans ces
mots : science arabe, philosophie arabe, art arabe, science musulmane, civilisation
musulmane. Des idées vagues qu’on se fait sur ce point résultent beaucoup de faux jugements
et même des erreurs pratiques quelquefois assez graves.
Toute personne un peu instruite des choses de notre temps voit clairement l’infériorité actuelle
des pays musulmans, la décadence des États gouvernés par l’islam, la nullité intellectuelle des
races qui tiennent uniquement de cette religion leur culture et leur éducation. Tous ceux qui
ont été en Orient ou en Afrique sont frappés de ce qu’a de fatalement borné l’esprit d’un vrai
croyant, de cette espèce de cercle de fer qui entoure sa tête, la rend absolument fermée à la
science, incapable de rien apprendre ni de s’ouvrir à aucune idée nouvelle. A partir de son
initiation religieuse, vers l’âge de dix ou douze ans, l’enfant musulman, jusque-là quelquefois
assez éveillé, devient tout à coup fanatique, plein d’une sotte fierté de posséder ce qu’il croit
la vérité absolue, heureux comme d’un privilège de ce qui fait son infériorité. Ce fol orgueil
est le vice radical du musulman. L’apparente simplicité de son culte lui inspire un mépris peu
justifié pour les autres religions. Persuadé que Dieu donne la fortune et le pouvoir à qui bon
lui semble, sans tenir compte de l’instruction ni du mérite personnel, le musulman a le plus
profond mépris pour l’instruction, pour la science, pour tout ce qui constitue l’esprit européen.
Ce pli inculqué par la foi musulmane est si fort que toutes les différences de race et de
nationalité disparaissent par le fait de la conversion à l’islam. Le Berber, le Soudanien, le
Circassien, l’Afghan, le Malais, l’Égyptien, le Nubien, devenus musulmans, ne sont plus des
Berbers, des Soudaniens, des Égyptiens, etc. ; ce sont des musulmans. La Perse seule fait ici
exception ; elle a su garder son génie propre ; car la Perse a su prendre dans l’islam une place
à part ; elle est au fond bien plus chiite que musulmane.
Pour atténuer les fâcheuses inductions qu’on est porté à tirer de ce fait si général, contre
l’islam, beaucoup de personnes font remarquer que cette décadence, après tout, peut n’être
qu’un fait transitoire. Pour se rassurer sur l’avenir, elles font appel au passé. Cette civilisation
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musulmane, maintenant si abaissée, a été autrefois très brillante. Elle a eu des savants, des
philosophes. Elle a été, pendant des siècles, la maîtresse de l’Occident chrétien. Pourquoi ce
qui a été ne serait-il pas encore ? Voilà le point précis sur lequel je voudrais faire porter le
débat. Y a-t-il eu réellement une science musulmane, ou du moins une science admise par
l’islam, tolérée par l’islam ?
Il y a dans les faits qu’on allègue une très réelle part de vérité. Oui ; de l’an 775 à peu près,
jusque vers le milieu du treizième siècle, c’est-à-dire pendant 500 ans environ, il y a eu dans
les pays musulmans des savants, des penseurs très distingués. On peut même dire que,
pendant ce temps, le monde musulman a été supérieur, pour la culture intellectuelle, au monde
chrétien. Mais il importe de bien analyser ce fait pour n’en pas tirer des conséquences
erronées. Il importe de suivre siècle par siècle l’histoire de la civilisation en Orient pour faire
la part des éléments divers qui ont amené cette supériorité momentanée, laquelle s’est bientôt
changée en une infériorité tout à fait caractérisée. Rien de plus étranger à tout ce qui peut
s’appeler philosophie ou science que le premier siècle de l’islam. Résultat d’une lutte
religieuse qui durait depuis plusieurs siècles et tenait la conscience de l’Arabie en suspens
entre les diverses formes du monothéisme sémitique, l’islam est à mille lieues de tout ce
qui peut s’appeler rationalisme ou science. Les cavaliers arabes qui s’y rattachèrent comme à
un prétexte pour conquérir et piller furent, à leur heure, les premiers guerriers du monde ;
mais c’étaient assurément les moins philosophes des hommes. Un écrivain oriental du
treizième siècle, Aboulfaradj, traçant le caractère du peuple arabe, s’exprime ainsi: « La
science de ce peuple, celle dont il se faisait gloire, était la science de la langue, la
connaissance de ses idiotismes, la texture des vers, l’habile composition de la prose. . . Quant
à la philosophie, Dieu ne lui en avait rien appris, et ne l’y avait pas rendu propre. » Rien de
plus vrai. L’Arabe nomade, le plus littéraire des hommes, est de tous les hommes le moins
mystique, le moins porté à la méditation. L’Arabe religieux se contente, pour l’explication des
choses, d’un Dieu créateur, gouvernant le monde directement-et se révélant à l’homme par
des prophètes successifs. Aussi, tant que l’islam fut entre les mains de la race arabe, c’est-àdire sous les quatre premiers califes et sous les Omeyyades, ne se produisit-il dans son sein
aucun mouvement intellectuel d’un caractère profane. Omar n’a pas brûlé, comme on le
répète souvent, la bibliothèque d’Alexandrie ; cette bibliothèque, de son temps, avait à peu
près disparu ; mais le principe qu’il a fait triompher dans le monde était bien en réalité
destructeur de la recherche savante et du travail varié de l’esprit. Tout fut changé, quand, vers
l’an 750, la Perse prit le dessus et fit triompher la dynastie des enfants d’Abbas sur celle des
Beni-Omeyya. Le centre de l’islam se trouva transporté dans la région du Tigre et de
l’Euphrate. Or, ce pays était plein encore des traces d’une des plus brillantes civilisations que
l’Orient ait connues, celle des Perses Sassanides, qui avait été portée à son comble sous le
règne de Chosroès Nouschirvan. L’art et l’industrie florissaient en ces pays depuis des siècles.
Chosroès y ajouta l’activité intellectuelle. La philosophie, chassée de Constantinople, vint se
réfugier en Perse ; Chosroès fit traduire les livres de l’Inde. Les chrétiens nestoriens, qui
formaient l’élément le plus considérable de la population, étaient versés dans la science et la
philosophie grecques ; la médecine était tout entière entre leurs mains ; leurs évêques étaient
des logiciens, des géomètres. Dans les épopées persanes, dont la couleur locale est empruntée
aux temps sassanides, quand Roustem veut construire un pont, il fait venir
un djathalik (catholicos, nom des patriarches ou évêques nestoriens) en guise d’ingénieur.
Le terrible coup de vent de l’islam arrêta net, pendant une centaine d’années, tout ce beau
développement iranien. Mais l’avènement des Abbasides sembla une résurrection de l’éclat
des Chosroès. La révolution qui porta cette dynastie au trône fut faite par des troupes
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persanes, ayant des chefs persans. Ses fondateurs, Aboul-Abbas et surtout Mansour, sont
toujours entourés de Persans. Ce sont en quelque sorte des Sassanides ressuscités ; les
conseillers intimes, les précepteurs des princes, les premiers ministres sont les Barmékides,
famille de l’ancienne Perse, très éclairée, restée fidèle au culte national, au parsisme, et qui ne
se convertit à l’islam que tard et sans conviction. Les nestoriens entourèrent bientôt ces califes
peu croyants et devinrent, par une sorte de privilège exclusif, leurs premiers médecins. Une
ville qui a eu dans l’histoire de l’esprit humain un rôle tout à fait à part, la ville de Harran,
était restée païenne et avait gardé toute la tradition scientifique de l’antiquité grecque ; elle
fournit à la nouvelle école un contingent considérable de savants étrangers aux religions
révélées, surtout d’habiles astronomes.
Bagdad s’éleva comme la capitale de cette Perse renaissante. La langue de la conquête,
l’arabe, ne put être supplantée, non plus que la religion tout à fait reniée ; mais l’esprit de
cette nouvelle civilisation fut essentiellement mixte. Les Parsis, les chrétiens, l’emportèrent ;
l’administration, la police en particulier, fut entre les mains des chrétiens. Tous ces brillants
califes, contemporains de nos Carlovingiens, Mansour, Haroun al-Raschid, Mamoun sont à
peine musulmans. Ils pratiquent extérieurement la religion dont ils sont les chefs, les papes, si
l’on peut s’exprimer ainsi ; mais leur esprit est ailleurs. Ils sont curieux de toute chose, surtout
des choses exotiques et païennes ; ils interrogent l’Inde, la vieille Perse, la Grèce surtout.
Parfois, il est vrai, les piétistes musulmans amènent à la cour, d’étranges réactions ; le calife, à
certains moments, se fait dévot et sacrifie ses amis infidèles ou libres penseurs ; puis le souffle
de l’indépendance reprend le dessus ; alors le calife rappelle ses savants et ses compagnons de
plaisir, et la libre vie recommence, au grand scandale des musulmans puritains.
Telle est l’explication de cette curieuse et attachante civilisation de Bagdad, dont les fables
des Mille et une Nuits ont fixé les traits dans toutes les imaginations ; mélange bizarre de
rigorisme officiel et de secret relâchement, âge de jeunesse et d’inconséquence, où les arts
sérieux et les arts de la vie joyeuse fleurissent grâce à la protection des chefs mal pensants
d’une religion fanatique ; où le libertin, bien que toujours sous la menace des plus cruels
châtiments, était flatté, recherché à la cour. Sous le règne de ces califes, parfois tolérants,
parfois persécuteurs à regret, la libre pensée se développa ; les motecallemîn ou « disputeurs »
tenaient des séances où toutes les religions étaient examinées d’après la raison. Nous avons en
quelque sorte le compte rendu d’une de ces séances fait par un dévot. Permettez-moi de vous
le lire, tel que M. Dozy l’a traduit.
Un docteur de Kairoan demande à un pieux théologien espagnol, qui avait fait le voyage de
Bagdad, si, pendant son séjour dans cette ville, il avait assisté aux séances des motecallemîn.
« J’y ai assisté deux fois, répond l’Espagnol, mais je me suis bien gardé d’y retourner. — Et
pourquoi ? lui demanda son interlocuteur. — Vous allez en juger, répondit le voyageur. A la
première séance à laquelle j’assistai, se trouvaient non seulement des musulmans de toute
sorte, orthodoxes et hétérodoxes, mais aussi des mécréants, des guèbres, des matérialistes, des
athées, des juifs, des chrétiens ; bref, il y avait des incrédules de toute espèce. Chaque secte
avait son chef, chargé de défendre les opinions qu’elle professait, et, chaque fois qu’un de ces
chefs entrait dans la salle, tous se levaient en signe de respect, et personne ne reprenait sa
place avant que ce chef se fût assis. La salle fut bientôt comble, et, lorsqu’on se vit au
complet, un des incrédules prit la parole: « Nous sommes réunis pour raisonner, dit-il. Vous
connaissez tous les conditions. Vous autres, musulmans, vous ne nous alléguerez pas des
raisons tirées de votre livre ou fondées sur l’autorité de votre prophète ; car nous ne croyons
ni à l’un ni à l’autre. Chacun doit se borner à des arguments tirés de la raison. » Tous
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applaudirent à ces paroles. Vous comprenez, ajoute l’Espagnol, qu’après avoir entendu de
telles choses, je ne retournai plus dans cette assemblée. On me proposa d’en visiter une autre ;
mais c’était le même scandale. »
Un véritable mouvement philosophique et scientifique fut la conséquence de ce ralentissement
momentané de la rigueur orthodoxe. Les médecins syriens chrétiens, continuateurs des
dernières écoles grecques, étaient fort versés dans la philosophie péripatéticienne, dans les
mathématiques, dans la médecine, l’astronomie. Les califes les employèrent à traduire en
arabe l’encyclopédie d’Aristote, Euclide, Galien, Ptolémée, en un mot tout l’ensemble de la
science grecque tel qu’on le possédait alors. Des esprits actifs, tels qu’Alkindi, commencèrent
à spéculer sur les problèmes éternels que l’homme se pose sans pouvoir les résoudre. On les
appela filsouf (philosophos), et dès lors ce mot exotique fut pris en mauvaise part comme
désignant quelque chose d’étranger à l’islam. Filsouf devint chez les musulmans une
appellation redoutable, entraînant souvent la mort ou la persécution, comme zendik et plus
tard farmaço un (franc-maçon). C’était, il faut l’avouer, le rationalisme le plus complet qui se
produisait au sein de l’islam. Une sorte de société philosophique, qui s’appelait les Ikhwan essafa, « les frères de la sincérité, » se mit à publier une encyclopédie philosophique,
remarquable par la sagesse et l’élévation des idées. Deux très grands hommes, Alfarabi et
Avicenne, se placent bientôt au rang des penseurs les plus complets qui aient existé.
L’astronomie et l’algèbre prennent, en Perse surtout, de remarquables développements. La
chimie poursuit son long travail souterrain, qui se révèle au dehors par d’étonnants résultats,
tels que la distillation, peut-être la poudre. L’Espagne musulmane se met à ces études à la
suite de l’Orient ; les juifs y apportent une collaboration active. Ibn-Badja, Ibn-Tofaïl,
Averroès élèvent la pensée philosophique, au douzième siècle, à des hauteurs où, depuis
l’antiquité, on ne l’avait point vue portée.
Tel est ce grand ensemble philosophique, que l’on a coutume d’appeler arabe, parce qu’il est
écrit en arabe, mais qui est en réalité gréco-sassanide. Il serait plus exact de dire grec ; car
l’élément vraiment fécond de tout cela venait de la Grèce. On valait, dans ces temps
d’abaissement, en proportion de ce qu’on savait de la vieille Grèce. La Grèce était la source
unique du savoir et de la droite pensée. La supériorité de la Syrie et de Bagdad sur l’Occident
latin venait uniquement de ce qu’on y touchait de bien plus près la tradition grecque. Il était
plus facile d’avoir un Euclide, un Ptolémée, un Aristote à Harran, à Bagdad qu’à Paris. Ah ! si
les Byzantins avaient voulu être gardiens moins jaloux des trésors qu’à ce moment ils ne
lisaient guère ; si, dès le huitième ou le neuvième siècle, il y avait eu des Bessarion et des
Lascaris ! On n’aurait pas eu besoin de ce détour étrange qui fit que la science grecque nous
arriva au douzième siècle, en passant par la Syrie, par Bagdad, par Cordoue, par Tolède. Mais
cette espèce de providence secrète qui fait que, quand le flambeau de l’esprit humain va
s’éteindre entre les mains d’un peuple, un autre se trouve là pour le relever et le rallumer,
donna une valeur de premier ordre à l’œuvre, sans cela obscure, de ces pauvres Syriens, de
ces filsouf persécutés, de ces Harraniens que leur incrédulité mettait au ban de l’humanité
d’alors. Ce fut par ces traductions arabes des ouvrages de science et de philosophie grecque
que l’Europe reçut le ferment de tradition antique nécessaire à l’éclosion de son génie.
En effet, pendant qu’Averroès, le dernier philosophe arabe, mourait à Maroc, dans la tristesse
et l’abandon, notre Occident était en plein éveil. Abélard a déjà poussé le cri du rationalisme
renaissant. L’Europe a trouvé son génie et commence cette évolution extraordinaire, dont le
dernier terme sera la complète émancipation de l’esprit humain. Ici, sur la montagne SainteGeneviève, se créait un sensorium nouveau pour le travail de l’esprit. Ce qui manquait,
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c’étaient les livres, les sources pures de l’antiquité. Il semble au premier coup d’œil qu’il eût
été plus naturel d’aller les demander aux bibliothèques de Constantinople, où se trouvaient les
originaux, qu’à des traductions souvent médiocres en une langue qui se prêtait peu à rendre la
pensée grecque. Mais les discussions religieuses avaient créé entre le monde latin et le monde
grec une déplorable antipathie ; la funeste croisade de 1204 ne fit que l’exaspérer. Et puis,
nous n’avions pas d’hellénistes ; il fallait encore attendre trois cents ans pour que nous
eussions un Lefèvre d’Étaples, un Budé.
A défaut de la vraie philosophie grecque authentique, qui était dans les bibliothèques
byzantines, on alla donc chercher en Espagne une science grecque mal traduite et frelatée. Je
ne parlerai pas de Gerbert, dont les voyages parmi les musulmans sont chose fort douteuse ;
mais, dès le onzième siècle, Constantin l’Africain est supérieur en connaissances à son temps
et à son pays, parce qu’il a reçu une éducation musulmane. De 1130 à 1150, un collège actif
de traducteurs, établi à Tolède sous le patronage de l’archevêque Raymond, fait passer en
latin les ouvrages les plus importants de la science arabe. Dès les premières années du
treizième siècle, l’Aristote arabe fait dans l’Université de Paris son entrée triomphante.
L’Occident a secoué son infériorité de quatre ou cinq cents ans. Jusqu’ici l’Europe a été
scientifiquement tributaire des musulmans. Vers le milieu du treizième siècle, la balance est
incertaine encore. A partir de 1275 à peu près, deux mouvements apparaissent avec évidence :
d’une part, les pays musulmans s’abîment dans la plus triste décadence intellectuelle ; de
l’autre, l’Europe occidentale entre résolument pour son compte dans cette grande voie de la
recherche scientifique de la vérité, courbe immense dont l’amplitude ne peut pas encore être
mesurée.
Malheur à qui devient inutile au progrès humain ! Il est supprimé presque aussitôt. Quand la
science dite arabe a inoculé son germe de vie à l’Occident latin, elle disparaît. Pendant
qu’Averroès arrive dans les écoles latines à une célébrité presque égale à celle d’Aristote, il
est oublié chez ses coreligionnaires. Passé l’an 1200 à peu près, il n’y a plus un seul
philosophe arabe de renom. La philosophie avait toujours été persécutée au sein de l’islam,
mais d’une façon qui n’avait pas réussi à la supprimer. A partir de 1200, la réaction
théologique l’emporte tout à fait. La philosophie est abolie dans les pays musulmans. Les
historiens et les polygraphes n’en parlent que comme d’un souvenir, et d’un mauvais
souvenir. Les manuscrits philosophiques sont détruits et deviennent rares. L’astronomie n’est
tolérée que pour la partie qui sert à déterminer la direction de la prière. Bientôt la race turque
prendra l’hégémonie de l’islam, et fera prévaloir partout son manque total d’esprit
philosophique et scientifique. A partir de ce moment, à quelques rares exceptions près,
comme Ibn-Khaldoun, l’islam ne comptera plus aucun esprit large ; il a tué la science et la
philosophie dans son sein.
Je n’ai point cherché, Messieurs, à diminuer le rôle de cette grande science dite arabe qui
marque une étape si importante dans l’histoire de l’esprit humain. On en a exagéré
l’originalité sur quelques points, notamment en ce qui touche l’astronomie ; il ne faut pas
verser dans l’autre excès, en la dépréciant outre mesure. Entre la disparition de la civilisation
antique, au sixième siècle, et la naissance du génie européen au douzième et au treizième, il y
a eu ce qu’on peut appeler la période arabe, durant laquelle la tradition de l’esprit humain
s’est faite par les régions conquises à l’islam. Cette science dite arabe, qu’a-t-elle d’arabe en
réalité ? La langue, rien que la langue. La conquête musulmane avait porté la langue de
l’Hedjaz jusqu’au bout du monde. Il arriva pour l’arabe ce qui est arrivé pour le latin, lequel
est devenu, en Occident, l’expression de sentiments et de pensées qui n’avaient rien à faire
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avec le vieux Latium. Averroès, Avicenne, Albaténi sont des Arabes, comme Albert le Grand,
Roger Bacon, François Bacon, Spinoza sont des Latins. Il y a un aussi grand malentendu à
mettre la science et la philosophie arabes au compte de l’Arabie qu’à mettre toute la littérature
chrétienne latine, tous les scolastiques, toute la Renaissance, toute la science du seizième et en
partie du dix-septième siècle au compte de la ville de Rome, parce que tout cela est écrit en
latin. Ce qu’il y a de bien remarquable, en effet, c’est que, parmi les philosophes et les savants
dits arabes, il n’y en a guère qu’un seul, Alkindi, qui soit d’origine arabe ; tous les autres sont
des Persans, des Transoxiens, des Espagnols, des gens de Bokhara, de Samarkande, de
Cordoue, de Séville. Non seulement, ce ne sont pas des Arabes de sang ; mais ils n’ont rien
d’arabe d’esprit. Ils se servent de l’arabe ; mais ils en sont gênés, comme les penseurs du
moyen âge sont gênés par le latin et le brisent à leur usage. L’arabe, qui se prête si bien à la
poésie et à une certaine éloquence, est un instrument fort incommode pour la métaphysique.
Les philosophes et les savants arabes sont en général d’assez mauvais écrivains.
Cette science n’est pas arabe. Est-elle du moins musulmane ? L’islamisme a-t-il offert à ces
recherches rationnelles quelque secours tutélaire ? Oh ! en aucune façon ! Ce beau
mouvement d’études est tout entier l’œuvre de parsis, de chrétiens, de juifs, de harraniens,
d’ismaéliens, de musulmans intérieurement révoltés contre leur propre religion. Il n’a recueilli
des musulmans orthodoxes que des malédictions. Mamoun, celui des califes qui montra le
plus de zèle pour l’introduction de la philosophie grecque, fut damné sans pitié par les
théologiens ; les malheurs qui affligèrent son règne furent présentés comme des punitions de
sa tolérance pour des doctrines étrangères à l’islam. Il n’était pas rare que, pour plaire à la
multitude ameutée par les imans, on brûlât sur les places publiques, on jetât dans les puits et
les citernes les livres de philosophie, d’astronomie. Ceux qui cultivaient ces études étaient
appelés zendiks (mécréants) ; on les frappait dans les rues, on brûlait leurs maisons, et souvent
l’autorité, pour complaire à la foule, les faisait mettre à mort.
L’islamisme, en réalité, a donc toujours persécuté la science et la philosophie. Il a fini par les
étouffer. Seulement, il faut distinguer à cet égard deux périodes dans l’histoire de l’islam ;
l’une, depuis ses commencements jusqu’au douzième siècle, l’autre, depuis le treizième siècle
jusqu’à nos jours. Dans la première période, l’islam, miné par les sectes et tempéré par une
espèce de protestantisme (ce qu’on appelle le motazélisme), est bien moins organisé et moins
fanatique qu’il ne l’a été dans le second âge, quand il est tombé entre les mains des races
tartares etberbères, races lourdes, brutales et sans esprit. L’islamisme offre cette particularité
qu’il a obtenu de ses adeptes une foi toujours de plus en plus forte. Les premiers Arabes qui
s’engagèrent dans le mouvement croyaient à peine en la mission du Prophète. Pendant deux
ou trois siècles, l’incrédulité est à peine dissimulée. Puis vient le règne absolu du dogme, sans
aucune séparation possible du spirituel et du temporel ; le règne avec coercition et châtiments
corporels pour celui qui ne pratique pas ; un système, enfin, qui n’a guère été dépassé, en fait
de vexations, que par l’Inquisition espagnole. La liberté n’est jamais plus profondément
blessée que par une organisation sociale où le dogme règne et domine absolument la vie
civile. Dans les temps modernes, nous n’avons vu que deux exemples d’un tel régime : d’une
part, les États musulmans ; de l’autre, l’ancien État pontifical du temps du pouvoir temporel.
Et il faut dire que la papauté temporelle n’a pesé que sur un bien petit pays, tandis que
l’islamisme écrase de vastes portions de notre globe et y maintient l’idée la plus opposée au
progrès : l’État fondé sur une prétendue révélation, le dogme gouvernant la société.
Les libéraux qui défendent l’islam ne le connaissent pas. L’islam, c’est l’union indiscernable
du spirituel et du temporel, c’est le règne d’un dogme, c’est la chaîne la plus lourde que
46

l’humanité ait jamais portée. Dans la première moitié du moyen âge, je le répète, l’islam a
supporté la philosophie, parce qu’il n’a pas pu l’empêcher ; il n’a pas pu l’empêcher, car il
était sans cohésion, peu outillé pour la terreur. La police était entre les mains des chrétiens et
occupée principalement à poursuivre les tentatives des Alides. Une foule de choses passaient
à travers les mailles de ce filet assez lâche. Mais, quand l’islam a disposé de masses
ardemment croyantes, il a tout étouffé. La terreur religieuse et l’hypocrisie ont été à l’ordre du
jour. L’islam a été libéral quand il a été faible, et violent quand il a été fort. Ne lui faisons
donc pas honneur de ce qu’il n’a pas pu empêcher. Faire honneur à l’islam de la philosophie
et de la science qu’il n’a pas tout d’abord anéanties, c’est comme si l’on faisait honneur aux
théologiens des découvertes de la science moderne. Ces découvertes se sont faites malgré les
théologiens. La théologie occidentale n’a pas été moins persécutrice que celle de l’islamisme.
Seulement, elle n’a pas réussi, elle n’a pas écrasé l’esprit moderne, comme l’islamisme a
écrasé l’esprit des pays qu’il a conquis. Dans notre Occident, la persécution théologique n’a
réussi qu’en un seul pays : c’est en Espagne. Là, un terrible système d’oppression a étouffé
l’esprit scientifique. Hâtons-nous de le dire, ce noble pays prendra sa revanche. Dans les pays
musulmans, il s’est passé ce qui serait arrivé en Europe si l’Inquisition, Philippe II et Pie V
avaient réussi dans leur plan d’arrêter l’esprit humain. Franchement, j’ai beaucoup de peine à
savoir gré aux gens du mal qu’ils n’ont pas pu faire. Non ; les religions ont leurs grandes et
belles heures, quand elles consolent et relèvent les parties faibles de notre pauvre humanité ;
mais il ne faut pas leur faire compliment de ce qui est né malgré elles, de ce qu’elles ont
cherché à empêcher. On n’hérite pas des gens qu’on assassine ; on ne doit point faire
bénéficier les persécuteurs des choses qu’ils ont persécutées.
C’est pourtant là ce que l’on fait quand on attribue à l’influence de l’islam un mouvement qui
s’est produit malgré l’islam, contre l’islam, et que l’islam, heureusement, n’a pas pu
empêcher. Faire honneur à l’islam d’Avicenne, d’Avenzoar, d’Averroès, c’est comme si l’on
faisait honneur au catholicisme de Galilée. La théologie a gêné Galilée ; elle n’a pas été assez
forte pour l’arrêter ; ce n’est pas une raison pour qu’il faille lui en avoir une grande
reconnaissance. Loin de moi des paroles d’amertume contre aucun des symboles dans lesquels
la conscience humaine a cherché le repos au milieu des insolubles problèmes que lui
présentent l’univers et sa destinée ! L’islamisme a de belles parties comme religion ; je ne suis
jamais entré dans une mosquée sans une vive émotion, le dirai-je ? sans un certain regret de
n’être pas musulman. Mais, pour la raison humaine, l’islamisme n’a été que nuisible. Les
esprits qu’il a fermés à la lumière y étaient déjà sans doute fermés par leurs propres bornes
intérieures ; mais il a persécuté la libre pensée, je ne dirai pas plus violemment que d’autres
systèmes religieux, mais plus efficacement. Il a fait des pays qu’il a conquis un champ fermé
à la culture rationnelle de l’esprit.
Ce qui distingue, en effet, essentiellement le musulman, c’est la haine de la science, c’est la
persuasion que la recherche est inutile, frivole, presque impie: la science de la nature, parce
qu’elle est une concurrence faite à Dieu ; la science historique, parce que, s’appliquant à des
temps antérieurs à l’islam, elle pourrait raviver d’anciennes erreurs. Un des témoignages les
plus curieux à cet égard est celui du cheik Rifaa, qui avait résidé plusieurs années à Paris
comme aumônier de l’École égyptienne, et qui, après son retour en Égypte, fit un ouvrage
plein des observations les plus curieuses sur la société française. Son idée fixe est que la
science européenne, surtout par son principe de la permanence des lois de la nature, est d’un
bout à l’autre une hérésie ; et, il faut le dire, au point de vue de l’islam, il n’a pas tout à fait
tort. Un dogme révélé est toujours opposé à la recherche libre, qui peut le contredire. Le
résultat de la science est non pas d’expulser, mais d’éloigner toujours le divin, de l’éloigner,
47

dis-je, du monde des faits particuliers où l’on croyait le voir. L’expérience fait reculer le
surnaturel et restreint son domaine. Or le surnaturel est la base de toute théologie. L’islam, en
traitant la science comme son ennemie, n’est que conséquent ; mais il est dangereux d’être
trop conséquent. L’islam a réussi pour son malheur. En tuant la science, il s’est tué lui-même,
et s’est condamné dans le monde à une complète infériorité.
Quand on part de cette idée que la recherche est une chose attentatoire aux droits de Dieu, on
arrive inévitablement à la paresse d’esprit, au manque de précision, à l’incapacité d’être
exact. Allah aalam, « Dieu sait mieux ce qui en est », est le dernier mot de toute discussion
musulmane. Dans les premiers temps de son séjour à Mossoul, M. Layard désira, en esprit
clair qu’il était, avoir quelques données sur la population de la ville, sur son commerce, ses
traditions historiques. Il s’adressa au cadi, qui lui fit la réponse suivante, dont je dois la
traduction à une personne amie:
« O mon illustre ami, ô joie des vivants !
» Ce que tu me demandes est à la fois inutile et nuisible. Bien que tous mes jours se soient
écoulés dans ce pays, je n’ai jamais songé à en compter les maisons, ni à m’informer du
nombre de leurs habitants. Et, quant à ce que celui-ci met de marchandises sur ses mulets,
celui-là au fond de sa barque, en vérité, c’est là une chose qui ne me regarde nullement. Pour
l’histoire antérieure de cette cité, Dieu seul la sait, et seul il pourrait dire de combien d’erreurs
ses habitants se sont abreuvés avant la conquête de l’islamisme. Il serait dangereux à nous de
vouloir les connaître.
» O mon ami, ô ma brebis, ne cherche pas à connaître ce qui ne te concerne pas. Tu es venu
parmi nous et nous t’avons donné le salut de bienvenue ; va-t’en en paix ! A la vérité, toutes
les paroles que tu m’as dites ne m’ont fait aucun mal ; car celui qui parle est un, et celui qui
écoute est un autre. Selon la coutume des hommes de ta nation, tu as parcouru beaucoup de
contrées jusqu’à ce que tu n’aies plus trouvé le bonheur nulle part. Nous (Dieu en soit béni !),
nous sommes nés ici, et nous ne désirons point en partir.
» Écoute, ô mon fils, il n’y a point de sagesse égale à celle de croire en Dieu. Il a créé le
monde ; devons-nous tenter de l’égaler en cherchant à pénétrer les mystères de sa création ?
Vois cette étoile qui tourne là-haut autour de cette étoile ; regarde cette autre étoile qui traîne
une queue et qui met tant d’années à venir et tant d’années à s’éloigner ; laisse-la, mon fils ;
celui dont les mains la formèrent saura bien la conduire et la diriger.
» Mais tu me diras peut-être : « O homme ! retire-toi, car je suis plus savant que toi, et j’ai vu
des choses que tu ignores ! » Si tu penses que ces choses t’ont rendu meilleur que je ne le suis,
sois doublement le bienvenu ; mais, moi, je bénis Dieu de ne pas chercher ce dont je n’ai pas
besoin. Tu es instruit dans des choses qui ne m’intéressent pas, et ce que tu as vu, je le
dédaigne. Une science plus vaste te créera-t-elle un second estomac, et tes yeux, qui vont
furetant partout, te feront-ils trouver un paradis ?
» O mon ami, si tu veux être heureux, écrie-toi: » Dieu seul est Dieu ! » Ne fais point de mal,
et alors tu ne craindras ni les hommes ni la mort, car ton heure viendra. »
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Ce cadi est très philosophe à sa manière ; mais voici la différence. Nous trouvons charmante
la lettre du cadi, et lui, il trouverait ce que nous disons ici abominable. C’est pour une société,
d’ailleurs, que les suites d’un pareil esprit sont funestes. Des deux conséquences qu’entraîne
le manque d’esprit scientifique, la superstition ou le dogmatisme, la seconde est peut-être pire
que la première. L’Orient n’est pas superstitieux ; son grand mal, c’est le dogmatisme étroit,
qui s’impose par la force de la société tout entière. Le but de l’humanité, ce n’est pas le repos
dans une ignorance résignée ; c’est la guerre implacable contre le faux, la lutte contre le mal.
La science est l’âme d’une société ; car la science, c’est la raison. Elle crée la supériorité
militaire et la supériorité industrielle. Elle créera un jour la supériorité sociale, je veux dire un
état de société où la quantité de justice qui est compatible avec l’essence de l’univers sera
procurée. La science met la force au service de la raison. Il y a en Asie des éléments de
barbarie analogues à ceux qui ont formé les premières armées musulmanes et ces grands
cyclones d’Attila, de Gengiskhan. Mais la science leur barre le chemin. Si Omar, si
Gengiskhan avaient rencontré devant eux une bonne artillerie, ils n’eussent pas dépassé les
limites de leur désert. Il ne faut pas s’arrêter à des aberrations momentanées. Que n’a-t-on pas
dit, à l’origine, contre les armes à feu, lesquelles pourtant ont bien contribué à la victoire de la
civilisation ? Pour moi, j’ai la conviction que la science est bonne, qu’elle seule fournit des
armes contre le mal qu’on peut faire avec elle, qu’en définitive elle ne servira que le progrès,
j’entends le vrai progrès, celui qui est inséparable du respect de l’homme et de la liberté.
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مقاالت ذات صلة:
() 1
المؤسسات العلمية في العصر الوسيط اإلسالمي في مرحلة ما قبل ظهور المدرسة أو قرون الخصوبة
العلمية
تقديـــــم
يعاااديج ضلااااديث مااا ضل ؤفسااا م ضلةن لااام ااا ضلةصاااإل ضللفااالط ض فااام ضااا إشااال للم أفسااام
ضلةصإل ضللفلط ض فم و ق عظلي ت ييخ وفلفللللجل ضلةنم.
ضل ةإل م وآلل م تبنلغ
ت ثااال ضلقاااإلون ضأليسةااام ضألولاااا ااا تااا ييخ ض فااام ضلةصاااإل ضلاااذهب لناءااا يك ض فااام لم :ااا ضلقاااإلن
إلاااااا ن يااااام ضلقاااااإلن ضلة شاااااإل ضل لمديااااال  .وهااااا ضلقاااااإلون ضل ااااا ت ثااااال ق ااااام و" أوج ضلةااااا لم
ضلثااااا
ض فااام " 47سااا ألخص " ضلةصاااإل ضلاااذهب سبغااادضد ز ااا حلااام ضل ن ااا ا ضلةب فااالل وهااال ضلةصاااإل ضلاااذي
ت لاااة سااااب ضألدب  ،وضل لفااالقا وسااا ق ضل عااالن  ،وضل نسااا م  ،وضلةنااام  ،ك ااا ت لاااة س ظااا هإل ضل قاااد ديعلااا
وفل فااال و ديااا " ، 48وهااال مصاااإل ضلع ءااام ض فااام لم وفااال دك ضلعةمااام ض نسااالم " ضل ااا فااا دم قاااإلنل
قبل ظ لي ضلعةمم ضل ديفلم ".49
سانااالل ضلقاااإلن ضل ااا س لن لإلك\ ضلاااا دي مشاااإل لن ااالمد فااا ادث تاااالالم م لقااام ااا تااا ييخ ض فااام
س ةااااال ضلسل فااااام ضلديعلااااام ضل شاااااددك ضل ااااا ن ل ااااا ضلسااااامجقم ضألتاااااإلضك سةاااااد ضحااااا مل م لبغااااادضد فاااااعم
447ه\ ، 1055وهلااااذض فاااا غلإل للحاااام ضل ؤفساااا م ضلةن لاااام ضلساااا سقم منااااا هااااذه ضل إلحناااام ،إذ فاااال بل "
ضلللش ن ضل لإلي" 50ويءلق س أثلإل ب شإل إحدضث ضل دضيس .
وسااا لإلغم ااا ذلااا ال يلاااب أن يغلاااب مااا س لعااا أن سةاااض ظااا هإل ضلاإلكااام ضل لإليااام ضلةقمنلااام ظنااات
سااا إلك ،ح اااا سةاااد ظ ااالي ضل ديفااام ،خااا يج أي إطااا ي ؤفسااا يفااا  ،أي ضااا أنديااام خ صااام،
و ل لس ضألنس وحلضنلت ضلل ب ،حلث ك ن ضاله أف ف س ف "ضلةنل ضلدخلنم".51
حااادث االنعطااااف التااااريخي اااع ضن صااا ي "ضل ق ااا ا ضل قنلااادضنلل " 52ااا ق سااال تإلضجاااع ضلقااالى ضلةقمنلااام
وضن صااا ي ضلدوغ ئلااام ضلساااعلم ،وذلااا ضس ااادضا ااا ضلقاااإلن ضلاااا دي مشاااإل ضل ااالمدي إذ فااال ت سإلياااق هاااذه
ضلاإلكااام لصااا لح "ضلاااع ط ضلةن ااا " ضلاااذي ف ُسااالده ضل ااادضيس ،س م ب يهااا أدضك إيديلللجلااام وفل فااالم ااا
خد م ضلسنوم ،وضل ثل "ضلةقنلم ضل ق لم".
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1971,p.15.

48 Ruth Stellhorn Mackensen ,” Background of the history of moslem librarie”, The American
 p. 114 – 125.وJournal of Semitic Languages and Literatures, Vol. 51, No. 2. (Jan., 1935), pp. 114-125
49 Georges Makdisi ,The Rise of humanism in Classical Islam and the Christian West ,Edinburgh
University Press, 1990,p.43.
50 Françoise Micheau, "Les institutions scientifiques dans le Proche-Orient médiéval", op.cit.
51 Georges Makdisi,The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian , Edinburgh university
Press, 1990 ,p. 218.
. 1121. , p ,1986 5 , article MADRASA, tome , Encyclopédie de l’Islam . Pedersen ,G . Makdisi J 52
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سااااادأ ذلااااا مناااااا م اااااد ضل لكااااال (232-247ه) حلاااااث ك نااااات ضلةااااالدك لنساااااعم سقااااالك وضن شاااااإلم قااااالت م
ضل ةضيااااادك ،نقنبااااات ضل ااااالضزي ضلسل فااااالم وأصااااادي إلفااااال س ااااااإليم ضللااااام  "،اااااأ إل س اااااإلك ضلعظاااااإل
وضل ُ ب حثااام ااا ضللااادضل ،وضل اااإلك ل ااا كااا ن منلاااه ضلعااا س ااا أيااا ضل ة صااام وضللضثاااق وضل اااأ لن،وأ إل
ضلع س س ل سنلم وضل قنلد ،وأ إل شلخ ضل ادثل س ل اديث وإظ ي ضلسعم وضلل مم".53
إن ااالمد ضل ااادضيس ضل ق لااام ضلساااعلم قاااد شااالل سدضيااام ضلقولةااام اااع ضلقاااإلون ضأليسةااام ضألولاااا ااا تااا ييخ
ض فااام ضل ااا ت ثااال ضلةصاااإل ضلاااذهب لناءااا يك ض فااام لم ،أي ضلقاااإلون ضأليسةااام  :ااا ضلقاااإلن ضلثااا
إلاااا ن يااام ضلقاااإلن ضلة شاااإل ضل لمديااال  ،وهااا ضلقاااإلون ضل ااا ت ثااال ق ااام و"أوج ضلةااا لم ض فااام "،54
ون اااالذج "ضلةصااااإل ضلااااذهب سبغاااادضد ز اااا حلاااام ضل ن اااا ا ضلةب فاااالل وهاااال ضلةصااااإل ضلااااذي ت لااااة ساااااب
ضألدب ،وضل لفاااالقا وساااا ق ضل عاااالن ،وضل نساااا م ،وضلةناااام .ك اااا ت لااااة س ظاااا هإل ضل قااااد ديعلاااا وفل فاااال
و دي ".55
إنااااه مصااااإل ضلع ءاااام ض فاااام لم وفاااال دك ضلعةماااام ض نساااالم "ضل اااا فاااا دم قااااإلنل قباااال ظ اااالي ضلعةماااام
ضل ديفاااالم " 56للعشااااأ ضلصااااإلضع – إيااااديلللجل – ساااال " ةساااالإلي ة يضاااال  :ضلاإلكاااام ضل قنلدضنلاااام
ج م ،وضلاإلكم ضلةقمنلم ج م أخإلى".57
إن ضلقاااااإلن ضلاااااا دي مشاااااإل ضل ااااالمدي (ضل ااااا س ضل لاااااإلي) ضلاااااذي أصااااابات لاااااه ضل ااااادضيس ظااااا هإلك
وضضاااام ضل ةاااا لم ،هاااال قااااإلن ضل ااااالالم ضلة لقاااام س لعساااابم لنةاااا لم ض فاااام  ،وسدضياااام لةصااااإل جديااااد 58
" ألحاااادضث ضل اااا شاااا ده أثااااإلم منااااا ضل شااااإلق وضل غااااإلب اااا ساااامد اااا يس ح ااااا ضفااااب نل  ،وضلةاااا لم
ضل سااالا ضلاااذي كااا ن لاااه نصااالب ناااالظ ااا هاااذه ضالنقمسااا م تاااأثإل س ااا أيءااا للااا ااا وقااات الحاااق
".59
وألول ااااإلك ف صاااابح ضل ديفاااام أدضك تلظ اااا ضلساااانوم ضلساااانللقلم " ن اااا ج ضل ةإل اااام وإماااا دك إن ااااا ج
ضلع اااب" ،60ويصااابح ضلةااا لم كاااـ "سلإلوقإلضطااا اااأجلي لااادى ضلدولااام" ،61وقااالك ي لااا ا منل ااا ضلالااا

ـ ضل سةلدي ،مروج الذهب ،دضي ضلل ب ضلنبع ن  ،سلإلوم، 1982 ،ص53. 469 .
54M. Lombart, L’islam dans sa première grandeur . VIII-XIe siècles , Champs
Flammarion,.1071,p.15.

55 Ruth Stellhorn Mackensen ,” Background of the history of moslem librarie”, The American
Journal of Semitic Languages and Literatures, Vol. 51, No. 2. (Jan., 1935), pp. 114-125 p. 114 – 125.
56 Georges Makdisi,the rise of humanism in classical Islam and the christian West ,Edinburgh
University Press, 1990,p.43.
57 Ibid.
« a creation of the Traditionalist movement engaged in a constant struggle against the
movement of Rationalism .Humanism was to experience the effects of the tension between
these two opposing camps. The rise of humanism predates by some two centuries the
advent of scholasticism in islam”, G.Makdisi, Rise of Humanism, op.cit,
p .43.
ـ س ل ةعا ضلذي أشإلن إلله ف سق 58.
 59ـ جليج يفله ،بالد المغرب وعالقاتها بالمشرق اإلسالمي في العصور الوسطى  ،تإلج م ا لد مبد ضلص د هللل  ،ص7 .
60 Michael Chamberlain, « Madrasas : the production of Knowledge and the reproduction of
elites »,in : Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus :1190-1350, Cambridge University
Press,1994,pp.69-90.
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ضلساااامجقم ضألتااااإلضك اااا خاااامل إغااااإلضئ م س ل ع صااااب و ااااعا م ض لاااا زضم وضللإلضياااا م معااااد أصاااابح
ضلةنم ،خ صم ضل قه ،عذ ن يم ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي س ق سل دي.62
ااا
وهلاااذض تااام ضلااا الم ااا ضلع اااب ضلة ل ااام وضلديعلااام ااا ضل ل اااع ضلبغدضدي،ن بااام تسااا د شاااإلومل
ض مك اااا لنةناااام كإلأفاااا ل ي ااااةي ،ت ااااللا اااام "تقإليااااإل ضألحلاااا ضلشااااإلملم" 63س اااا ي ااااد ضلساااانوم
إصدضي ضل وى" ،64وضلس إل منا ضأل ضلإلوح لن ل ع.
ضلة علم ،وتلظل ديضي
صاااالح أناااه سةاااد " ضناوااا ط ضل نسااا م ااا سغااادضد " 65اااإلم إلاااا ضلغاااإلب ض فااام  ،حلاااث ضن ةشااات
ن اااام ل اااادك ثمثاااام قااااإلون أو أكثااااإل؛ للعااااه عااااد ضلقااااإلن ضلإلضسااااع مشااااإل
ضلالاااا ك ضل لإلياااام اااا لاااا دي
ضل ااالمدي ( ضلثااا ضل لاااإلي ) ،ز ااا سعااا اااإلي  ،لااام تةاااد ضل إلسااام مئ ااام أ ااا ضتسااا ع ن ااالذ ق ااا ا
ضل لللم ضلذي لم ي لضنلض ش ح مم شةلضا منا ضلةنل ضلةقنلم ك منا ضل نس م ومنم ضللم .
ول ااا ك نااات ضل ؤفسااام  ،كااال ؤفسااام  ،تقااال مناااا أدضا وظل ااام ضل ةللاااإل وضلءااابط " 66سعااا ا مناااا "
نسااق اا ضلءاالضسط أو ضلقلضمااد اا شااأنه أن يلجااه أو يساالإل نشاا ط ج ماام اا ضلل ماا م ،وإ اا منااا
ط ئ ااام أو ل لمااام ااا ضأل اااإلضد تشااا إلك ااا نشااا ط ااا ضألنشاااوم  ،ل ااات شااا ن فااانوم ت اااع سسااانو ن
ض لاااةض وض كاااإلضه" ،67ول ااا كااا ن " ضل بااادأ ااا ضل ديفااام هااال ضن ظااا ضل ةااا يف "68؛ اااإن ضلقاااا ئ ل
مناااا هاااذه ضل ؤفسااام ضلا نااام لن اااذهب ضلساااع قاااد م نااالض مناااا " ضن قااا ا ضأل لااا ي وضل صاااليضم ضل ااا
يسااا ح ل ااا س ل ااادضول "  ، 69وسناااليك نظإليااام حااالل ضلةنااام ساساااب ضل ق ءااال م ضلشاااإلملم وتبةااا لثع ئلااام
ضلةنم ضل ا لد وضلةنم ضل ذ ل  ،ضلع ع وغلإل ضلع ع 70.
هلااااذض نلااااد إذن أن سلاااالم ضلال اااام ق اااات ل ع صااااإل ضالم ااااةضل ة اااادك منااااا ضل نساااا م ضلقدي اااام ومناااال
ضألوضئاال معااد هل عاات لااه أ لاا ي ضل ة ةلاام سااادمم اا فاانو ن ضلدولاام .و ااإلض ضل ااأ لن ااذهب سااا لقلك
 .ن اااا اااا م ضل ااااأ لن ضناسااااإل ظاااال ضالم ااااةضل وضن اااات سلاااالم ضلال اااام .وحلع اااا غنااااب ضل اااا ط للن
» 61 Gilbert.j.E, « Institutionalization of Muslim scholarschip and professionalization of the « Ulama
in Medieval damascus »,Studia Islamica,vol.52,Paris,1980,pp.105-134.
62 Vanessa Renterghem V. , Les elites dans le monde arabo- musulman médieval . l’exemple de
bagdad sous les seljoukides , Hypothéses 2000/1 , p. 77-85.
أل إلد سل ،الفرق اإلسالمية ،إلجع ف سق ،ص63. 125 .
64 Vanessa Renterghem V. , Les elites dans le monde arabo- musulman médieval . l’exemple de
bagdad sous les seljoukides , Hypothéses 2000/1, p.77-85.
 65ـ كس يإلهلف " ،ضالفلعدييم إلا سغدضد :ساث ت ييخ ضل ةنلم ضل نس وضلوب معد ضلةإلب" ،تإلج م مبد ضلإلح سدوي،
التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية،مبد ضلإلح سدوي،وك لم ضل وبلم م-ضللليت\ دضي ضلقنم -لبع ن ،1980،.،ط ،4.ص.ص-38 .
 . 100يإلى يإلهلف أيء أن "أس ح د ضلغةضل  ،ضلذي م ل ديف س ل ديفم ضلعظ لم ،هل ضلذي أف م سأو إل نصلب ك ح يج ل
أهل ضلسعم ضد ديضفم ضل نس م " ،ن سه.
ضلاء يك ض فم لم ضلةإلسلم ،مؤسسات العلم والتعليم في الحضارة
ح ل ضلعق يي " ،لنس ضل ع ظإلك ك ؤفسم لن اص ضلةن
اإلسالمية"  ،تعسلق سع صإل ضلبةةضت ،ج ةم ا د ضل س ،فنسنم :ندوضم و ع ظإلضم يقم  ،150وبةم ضلعل ح ضللديدك-ضلدضي ضلبلء ا،
 66ـ  ،2008ص.ص.202-189 .
ـ ن سه67.
 68ـ سع صإل ضلبةةضت  "،ضأل ق ضل لإلي لن ديفم ضل إليعلم " ،مؤسسات العلم والتعليم في الحضارة االسالمية  ،تعسلق سع صإل
ضلبةةضت  ،ج ةم ا د ضل س  ،عشليضم كنلم ضالدضب وضلةنل ضالنس نلم  ،ضلإلس ط  ،فنسنم ندوضم و ع ظإلضم  ،يقم  ،150ص .ص .
.169 -133
ن سه69.
 70ـ يقلل ضألف ذ مبد هللا ضلةإلوي ن ص نظإليم ضلةنم معد ضلسعم  [" :لقد تم ] حصإل ضلةنم ل هل شإلم  ،ن ع ضلدنل وضآلخإلك ،
م ئد س ل ئدك منا ضل ل ع ك ي صليه وية ل ل اقلقه أنص ي ضلسعم  .ضلةنم  ،هذض ضل عظلي ،ك ي ن ال يةيد وال يعقص  .ل عد
ضألزل ك ل  ،ث ست ،ج هة ،لهلب  .لم يبق إذن إال أن نةإلف حل ه ضلشإلم  ،أي أن ن لة ضل ا لد عه م ضل لإلوه وضل ب ح ،ضلع ع
ديع ودنل م ضلء ي أو ضل ل ن أو ضل سن ( ضل ن )  .ضلةنم ضل ا لد ضل ونلب هل يل سب سوإلق شإلملم  .أ إذض ضك سب سغلإله
ل ذ ل ح ا وضن ك ن صالا ال غب ي منله"  ،السنة واإلصالح ،إلجع ف سق ،ص. 146 .
52

ويجااات ك اام ضل شاالع وتإلفاا لض خوااا ضل ااأ لن اا تشااللع ضلةناام وإنشاا ا ضل ل باا م ك ناات ضلاادملك إلااا
ض ف ملنلم تعونق دوي ضلةنم ضل جةنله إلكة دضم دم ت م.
ااا ي ااا ضل ةنااالم
ك ااا أن " ضل ااادضيس ضل إلتبوااام س لضااالع ضل ةنااالم لااام يلااا ل ااا أن ت صاااإلف ضم ب طااا
ااا تشااا ا  .وس ل ااا ل إن ااا لااام ت قلاااد س اااذض ضل ةنااالم ك لاااإلد يصااالد ةإل ااا تنقلعااا وإن ااا كااا ن منل ااا أن
تن ااااة سااااه ك تلاااا ه و نساااا م وفل فاااام كااااذل "  71اااا ؤفساااام " تعظل لاااام أولااااا تة اااال منااااا تلحلااااد
ضلا ج م وضلقلم ".72
قرون الخصوبة الفكرية
مإل اات ضلقااإلون ضأليسةاام ضألولاااا ،ك اا تقااد ضلقااالل ،اا تاا ييخ ض فاام ن ءااام لإلياام اام ت لاااةم
س اااالمد ؤفساااا م ل شااااللع ضلةناااام .وتااااذهب فرونسااااواز ميشااااو إلااااا أن هااااذه ضل ؤفساااا م ضلةن لاااام ،إذض
شااائع يفااام صاااليك مع ااا  ،فاااعلد أن ااا " ؤفسااا م أ لإليااام ل أكلاااد ضلسااا ةم وضل لبااام ،تإلكاااةم ااا سةاااض
ضلةلضصااام ضللباااإلى .وقاااد نشاااأم ساااإيضدك ضل ن ااا ا أصاااا ب ضل لااا يضم ضل لإليااام ضل ن ااام" .73و ااا ال شااا
لااااه أن هااااذه ضل ؤفساااا م قااااد أطنقاااات "نشاااا ط ضلةن اااا ا وشاااالةت تواااالي ضلةناااال وفاااا ندم ن باااام اااا
أصا ب ضل لإل ضل ع ح".74
ضشاا إلم أغناااب هاااذه ضل ؤفسااا م س ااادييس ضلةنااال  ،وضل ااادييس لااه "كااا ن يلاااإلي ااا عااا خ ااا ضلاإليااام
ضللضفاااةم .75ةعاااا هاااذض أن ضل ؤفسااا م ضلةن لااام ،مناااا هاااذض ضلة اااد ،ك نااات إلتبوااام ب شاااإلك س لةن ااا ا
ويم ت ااا ااا ضأل اااإلضا إذ أن "ضلةنااال ك نااات تعقااال ب شاااإلك آناااذضك سلضفاااوم أولئااا ضلاااذي كااا نلض صاااع ع
ُ
ً
توليهااا  .وكااا ن ضلةن ااا ا يل ةااالن غ لبااا ااا عااا زل م ضل صااام ،ونااا ديض ااا ضأل ااا ك ضلة ااام ،وكااا ن
ضلونبم يعلذسلن أحل ن ً سةلد جدض لش إلك ةنم".76
المكتبـــــــات
-1المشرق
نشاااأم ضلا جااام ،ااا سااامد ض فااام  ،إلاااا تلااالي ن اااب ت اااللا ااام ضلاااد ع مااا ضلسااانوم ضلق ئ ااام ااا
لضج ااام ضل صااال ضالديللااالجلل معاااد ضزدهاااإلم ضل ااادن وضح ااادم ضلصاااإلضم م ضل ذهبلااام  ،عاااذ ضلقاااإلن

ـ ا د ضلقبن " ،قءلم ضل دضيس ضل إليعلم  :محظ م وتأ مم " ،إلجع ف سق71.
72 Bronislav Malinovski , Une théorie scientifique de la culture , et autres essais , Paris : François
Maspero , éditeur , 1968 . traduit de l’anglais par Pierre Clinquart , P. 28.
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73Françoise Micheau, «Les institutions scientifiques dans le Proche-Orient Médiéval », in Histoire des
Sciences Arabes,Tome 3 , (3 tomes), sous la direction de Roshdi Rashed,Editions
Seuil ,Paris,1997 .pp.233-254.
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Ibid.
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ضلة شاااإل ضل ااالمدي .و ااا فااال ق ذلااا ضلصاااإلضع ضالياااديلللج  ،نشاااأم إلضكاااة و ة هاااد ضلعشااا ط ضلةن ااا
سدمم يم ك آ ق ن م .و ثم ضتسةت حنق م ضلديس لةنل كثلإلك نقنلم ومقنلم.
ي ةنااااق ضأل ااااإل سأن اااا ط ن اااام اااا ؤفساااا م ضلةناااام وضل ةناااالم فاااا ه ت اااا إنةاااا ش ضلاإلكاااام ضل لإلياااام
وضل عاااا ظإل وضللاااادل ضل لاااااإلي ضل ةاااا ل إلاااااا أن ظ ااااإلم ضل ديفاااام ضل ااااا فاااا الل سااااا ي ضل ةناااالم ،ك ااااا
ف لإلس نظإليم جديدك حلل ضلةنم.
وتُةاااد ضل ل بااا م إحااادى أهااام هاااذه ضل ؤفسااا م ضل ااا ك نااات ،سااابمد ضل شاااإلق ،تةلاااس ضلصاااإلضم م ضل لإليااام
وضل ذهبلاااام س ا لي ت اااا ضل ن اااام وضل اااا وظ اااات ك" ؤفساااا م دم ئلاااام " 77س لديجاااام ضألولااااا .ةعااااا
هذض أن ضل ل ب م "لم تل لإلد خةضئ لنل ب سل ك إلضكة ثق لم لنديضفم وضلباث ضلةن لل ".78
وقاااد يصاااد ضلةدياااد ااا ضل اااؤيخل وضلبااا حثل حإلكااام نشاااأك وتوااالي ضل ل بااا م ااا ض فااام ؛ و ااا يلااا
اااا أ ااااإل ضالخ م اااا م ساااال هااااؤالا ،إنااااه " اااا ضلث ساااات ت يي لاااا أن ضل ساااان ل قااااد مإل اااالض مكتبااااة
اإلسااااكندرية ضلقدي اااام وتااااأثإلوض س اااا فاااالضا سوإليااااق ب شااااإل أو غلااااإل ب شااااإل ،ك اااا مإل اااالض ضل ل باااا م
ضل يفااالم وضل ل بااا م ضلبلةنولااام ،ولاااذل حااا ول ضل ن ااا ا ضل سااان لن سةاااد أن ضفااا قإلم ضلدولااام ض فااام لم
وتإلض ااات أطإلض ااا  ،إنشااا ا ل بااا م شااا نم ج ةااام تلااالن مناااا غاااإلضي ل بااام ض فااالعدييم ضلقدي ااام "79؛
للاااا " لاااالس لااااإلد لاااا ن الخ ااااةضن وضفاااا إلج ع ضلل ااااب وللاااا أيءاااا تلاااالن س ث ساااام ضألك دي لاااام ضل اااا
يدوي ل ضلباث وضلديس وضلعقل وإجإلضا ضل ل يب".80
مإل اااات ضل ل باااا م حإلكاااام توليياااام حااااددت ضل لج اااا م وضلصااااإلضم م ضاليديلللجلاااام ،ويإلجااااع ضل ءاااال
إلاااا يوساااف العااا ااا سلااا ن ذلااا " ضلبةاااد ضلاااديع لل ااا توااالي ضل ل بااا م ؤكااادض أن للااال إلحنااام
ت لااااة سع اااالذج ااااادد لن ل باااا م " .81وقااااد ساااال أن ث اااام ثاااامث مصاااالي تع فااااب هااااذه ضل لبلللجلاااا :
مصإل سلت ضلال م  ،ومصإل سلت ضلةنم  ،ومصإل ضل ل ب م ضل ناقم  ،82أي ضل ناقم س ل دضيس.
وياااذكإل أن دوي ضلل اااب فااا لت سسااابةم تسااا ل م هااا  :سلااات ضلال ااام ،خةضنااام ضلال ااام  ،دضي ضلال ااام ،دضي
ضلةنم ،دضي ضلل ب،خةضنم ضلل ب ،سلت ضلل ب.83
ااا ضلةلضصااام
وضللاااديإل س لاااذكإل" أن ضفااا لإلضد ضلوإليقااام ضلصااالعلم لصاااع مم ضلاااليق وضن شااا يه ضل عااا
ضلشاااإلقلم ضللبااااإلى خاااامل ضلقااااإلنل ضلثاااا ن لن لااااإلك\ ضل فااااع لن اااالمد ،وضلث لااااث لن لااااإلك \ضلة شااااإل لن اااالمد
أمولاا د ةاا قلياا لة اال ضلع فاا ل ضلااذي تاال إلم ل اام عااذ ذلاا ضللقاات اا دك خ ل اام ،وصاانبم وأقاال كن اام

77Ruth Stellhorn Meckensen, Background of the History of Moslem Libraries, The American Journal
of Semitic Languages and Literatures, Vol. 51, No. 2. (Jan., 1935), pp. 114-125.
78ibid
ـ د.شةب ن مبد ضلةةية خنل م ،الكتب والمكتبات في العصور الوسطى ،إلجع ف سق ،ص79. 281 .
 80ـ ن سه
حلل ضل إلق سل ضل ل بم وضل ةضنم ي ل ضلإلجلع إلا:
81 François Géal, « Les bibliothèques d’Al-Andalus »,in : Regards sur Al-Andalus (VIII- XV),(actes de
colloque), sous la direction de Fravçois Géal,Casade Velazquez-Editions Rue d’Ulm, Madrid,2006,pp.
11-47.
يلف ضلةش ،دور الكتب العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومصرفي العصر الوسيط ،تإلج ه م ضل إلنسلم :نةضي أس ضم ،
ا د صب غ  ،دضي ضل لإل ضل ة صإل،سلإلوم،لبع ن\دضي ضل لإل،د شق،فليي ،سدون ت ييخ.ص ،37 .أنظإل كذل ،
82 Toby E. Huff , The Rise of Early Modern Science : Islam, china, and the West, second edition,
Cambridge University Press 1993,2003, pp. 73-76.
ـ يلف

ضلةش ،دور الكتب العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومصرفي العصر الوسيط ،إلجع ف سق ،ص83.33 .
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ااا ضلباااإلدي وضلاااإلق .ن شاااإلم تلااا يك ضلعساااخ س ءااال ت ااات ضلوبقااا م ضل ثق ااام لناصااالل مناااا ضلل اااب
ضلل لنم84".
" يصااا ابااان أباااي أصااايبعة ل بااام ضلوبلاااب ضسااا ضل واااإلضن ضلغعلااام ساااأكثإل ااا ثمثااام آالف لناااد .وكااا ن
دون ضنقو ع".85
يش غل س لاس سه ثمثم ن ف ل
وضللاااديإل س لاااذكإل أن هاااذه ضل ل بااا م ضل صااام "ك نااات نلااا لأل اااإلضا أو ضلةن ااا ا أو ضألملااا ن { }...لقاااد "
حااا ول ج لاااع ضلالااا ضألكثاااإل ساااإلوزض ض ااا مك ل بااام غعلااام ااا قصاااليهم ،وإظ ااا ي شاااغ م سااا الطمع
وضل ةإل ااام ،وهااا صااا م ضاااإلوييم للااال حااا كم صااا لح .للااا سةاااض هاااذه ضل ل بااا م قاااط ك نااات لحااام
لنةن ااا ا ضلبااا حثل وضل اااإلج ل وضلشااا يحل وضل ق بسااال وضل اااؤل ل  ،وي لااا ضم ب يهااا سااااق ؤفسااا م
من لم".86
 -1-1األندلس
ضزدهاااإلم حءااا يك ضألنااادلس إسااا ن ضلالااام ضأل ااالي لنااابمد ،ومإل ااات ضلالااا ك ضل لإليااام ضن ة شااام نالظااام
إلحنم سل ضلقإلنل ضل فع وضلة شإل ضل لمديل .
ااا مصاااإل ضل م ااام ضأل ليااام أنشاااأ مباااد ضلاااإلح ضلااادضخل ؤفسااا م لعشاااإل ضلثق ااام ض فااام لم وضم عاااا
س لةن ااا ا وأُلاقااات ضل ل بااا م س ل سااا جد وضلللض اااع وضت اااذم كأ لعااام لةقاااد حنقااا م ضلاااديس "و ااا أشااا إل
ل ب م ضل س جد ضألندلس ل بم ج ع قإلطبم و ل بم ج ع طنلونم " .87
و

ز

ضل س عصإل ف عشط ضلاإلكم ضلةن لم سقإلطبم لةع ي ه سأهل ضلةنم وضف قو س م.

وقااااد كاااا ن س ألناااادلس اااا ضلقااااإلن ضلة شااااإل ضل اااالمدي منااااا م ااااد ضلالاااام ضلثاااا ن ( م )976 .ضلااااذي كاااا ن
"شاااديد ضاله ااا سااا لةنم وضلل اااب ،وضحااادك ااا أكباااإل ضل ل بااا م ااا ضلةااا لم ض فااام وأحساااع  .ويقااا ل
إنه ج ع أخلإلض أكثإل أيسة ئم ضل لند ".88
يقااالل صااااعد األندلساااي " :وأ ااا ضألنااادلس لااا ن ل ااا أيءااا سةاااد تغناااب سعااا أ لااام منل ااا ج مااام معلااات
سونب ضل نس م ون لت أجةضا كثلإلك ع ".89
ااا ج ااام أخاااإلى" ،كااا ن ضلالااام ضل س عصاااإل ابااا لنةنااال لإل ااا ألهن ااا  ،ج مااا لنل اااب مناااا ضخااا مف
أنلضم ا  ،ضج ااع لااه ع ا ا لاام يل ااع ألحااد ا ضل ناالك قبنااه ،ق ا ل تنلااد ضل ص ا – وك ا ن منااا خةضناام
ضلةناااال وضلل ااااب ساااادضي سعاااا ااااإلوضن  : -إن ماااادد ضل اااا يس ضل اااا ل اااا تساااا لم ضلل ااااب أيسااااع وأيسةاااالن
إلفااام ،ااا كااال إلفااام مشاااإلون ويقااام لااالس ل ااا إال ذكاااإل أفااا ا ضلااادوضوي  .وقاااد أقااا ضلالااام لنةنااام
وضلةن اا ا فاالق ن قاام ،جنااب إلل اا ضلبءاا ئع اا كاال قوااإل ،وكاا ن يبةااث اا شااإلضا ضلل ااب إلااا ضألقواا ي
يجاا ال اا ضل لاا ي يااةودهم س ل اا ل ضللاام لشااإلضئ  ،ح ااا جنااب ع اا إلااا ضألناادلس اا لاام ية ااده ،وسةااث
ااا ك ااا ب ضألغااا ن إلاااا صاااع ه ضل اااإلج ضألصااا ن – وكااا ن نسااابه ااا سعااا أ لااام – ساااأل ديعااا ي ااا
ضلااذهب ضلةاال ث عاا لعساا م اا ك سااه ،بةااث إللااه أساال ضل ااإلج سعساا م عااه قباال أن ي إلجااه إلااا ضلةااإلضق،
84 Françoise Micheau, « Les institutions scientifiques dans le Proche-Orient médiéval », op.cit.
 85ـ ضس أس أصلبةم ،عيون النباء في طبقات األطباء ،تاقلق ونشإل أ .للإل،دضي ل بم ضلال ك ،سلإلوم ،1965 ،ص .655.لن ةيد
ضل صلل حلل ضل ل ب م ضل صم..أنظإل:
86 Françoise Micheau, « Les institutions scientifiques dans le Proche-Orient médiéval », op.cit.
ـ ح د ضلش ة دي ب ،الكتب والمكتبات في األندلس ،دضي قب ا ،ط  ،1ضلق هإلك .1998 ،ص87. 101 .
ـ لن غل إلي وضم ،في تاريخ اسبانيا اإلسالمية ،سلإلوم ط ،1998 ، 2 .تإلج م د .ا د يض ضل صإلي ،ص88.92 .
ـ ص مد ضألندلس  ،طبقات األمم  ،نشإلك لليس شل ل ،ضل وبةم ضلل ثلللللم لآلس ا ضللسلملل  ،سلإلوم، 1912،ص89. 62 .
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وكااذل ةاال ااع أس ا سلااإل ضألس ااإلي ضل ا لل ا شااإلحه ل صااإل ضس ا مبااد ضلالاام ،ول ا و ااد منااا أسلااه
أسااال منااا ضلقااا ل ااا سغااادضد فاااعم  330أكاااإل ثااالضه وحساااعت عةل اااه معاااده وضخااا ص ساااه ،وضفااا د عاااه
ضلالاام من ا  .ق ا ل ضساا سشااللضل " :قن ا يلجااد ك اا ب ا خةضئعااه إال ولااه لااه قااإلضاك أو نظااإل ا أي اا
كااا ن  ،ويل اااب نساااب ضل ؤلااا و للاااده وو تاااه ،وياااأت ااا سةاااد ذلااا سغإلضئاااب ال تلااا د تلجاااد إال معاااده،
لةع ي ه س ذض ضلشأن".90
و ااا مصاااإل ضلولضئااا
س يز.

كثاااإلم ضل ع سااام سااال ضأل ااااإلضا

ااا نااا ج معاااه ضن ةااا ش ضلالااا ك ضلثق لااام سشاااالل

وتلضاااح ضلصاااليك ضل ااا يفااا صااا مد ضألندلسااا  91لا لااام ضلةنااال س ألنااادلس "أثاااإل ضل قنبااا م ضلسل فااالم
وضلعةمااا م ضلة ط لااام ل ااا مإل اااه ضلاإلكااام ضلةن لااام ااا اااد وجاااةي سااال ضلقاااإلنل ضلإلضساااع وضل ااا س".
و اااع ذلااا اااإن ضالنقسااا ضلاااذي أصااا ب نلااام ض فااام س ألنااادلس ااا صااادي ضل ئااام ضل سااام " ،وأدى
إلااا ضن ااإلضد كاال أ لااإل سالاام ضللالياام ضل ا أ لعااه ضل غنااب منل ا لاام يعاال ا ضلعش ا ط ضلةن ا إال قناالم ،ألن
ماااددض اااا ناااالك ضلولضئااا كاااا نلض اااا اباااا ضلةنااام وأهنااااه ،وكاااا ن سةءااا م اااا ضل شاااا غنل ساااا لةنل
ضل نللااااااام وضلإلي ضااااااالم كاااااااا ل ؤت ضسااااااا هاااااااالد (474-477ه\ ) 1085-1081صااااااا حب فإلقسااااااااوم،
ع سااالض ااا تعشااالط ضلاإلكااام ضلةن لااام وفاااةلض ااا جناااب ضلإلي ضااالل وضل نللااال وضألطبااا ا وتشاااللة م
منا ضالق م ضلالضضإل ضل يال لن ". 92
وح اااااا "حلع ااااا ضاااااة ت ضل م ااااام ضأل ليااااام مناااااا إثاااااإل و ااااا ك ضلالااااام ضل س عصاااااإل وضفااااا بدضد ضلا جاااااب
ضل عصاااالي ساااا أساااا ماااا إل ضل ةاااا ي سااااأ إل ضلدولاااام اااا خم اااام هشاااا ضل ؤيااااد ساااا (399 – 366ه \
 ) 1009 – 976ضلاااذي سلياااع وهااال حااادث صاااغلإل ،اااإن ضلعشااا ط ضلةن ااا لااام يةاااإلف ضل لقااا سااا لإلغم ااا
نااا حلضضاااإل
ضالنقسااا م ضلسل فااالم ضل ااا أدم إلاااا قلااا نااالك ضلولضئااا  ،ألن ضلةن ااا ا ت إلقااالض ااا
ضألناادلس تاا يكل قإلطباام ساثاا ماا ضأل اا ن وطنباا لنبلئاام ضلةن لاام ضل اا ت االح ل اام حإلياام ضلباااث وضل ااألل
وتا ااال م ااا ضن ةااا الم سةاااض ضلالااا و ااا وااا يدك ضل غنبااال س فااام ضلااادي وضلشاااإليةم ضلاااذي يثلاااإلون
ح لظم ضلة م ويق لن وجه كل تلديد".93
يقاااال ربياااارا سلااااإلد لن ل باااا م سااااأهم اااادن ضألناااادلس قباااال ضلقااااإلن ضلااااا دي مشااااإل ضل اااامدي كقإلطباااام،
إشااابلنلم ،وأل إليااام ،و لقااام ،وطنلونااام ،وفإلقساااوم ،وسنعسااالم ،وغإلن طااام ،إلاااا ج ناااب ل بااام سعااا
أ لم ،و ل بم ضس ولس ،و ل ب م سونللس،و ل ب م دن شإلق إفب نل .94
 -1-2المغرب
الموحدون
ذهاااب ضسااا خنااادون إلاااا أن ضلاءااا يك لااام تع قااال إلاااا ضل غاااإلب إال ااا م اااد ضل لحااادي "س ااا كااا ن لااادي م
ضالف لما منا ضألندلس ،وضن ق ل ضللثلإل أهن إلل م طلم وكإله ".95
وياااذهب ا اااد ضل عااالن إلاااا أن ضل لحااادي أول ااا أفاااس "ضل ل تاااب ضلة ااام" ،96وخاااةضئ ضلل اااب97
إلا ج نب "ضل س ش ل م وضل دضيس ضلةديدك ودضي ضلءل م".98
 90ـ ا لد حق  ،ه ش ض ك ب :مبد ضللضحد ضل إلضكش  ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب  ،تقديم ا لد حق  ،ضبوه
وصااه ومنق حلضشله وأنشأ قد ه  ،ا د فةلد ضلةإلي ن و ا د ضلةإلس ضلةن  ،ط ،7دضي ضلل ب،ضلدضي ضلبلء ا ص ص .43-42
ـ ص مذ ضألندلس  ،طبقات اآلمم ،صدي ف سق ،ص.ص91.87-63.
92ـ ضلةإلس ضل و س  ،الطب واألطباء في األندلس اإلسالمية ،دضي ضلغإلب ض فم  ،سلإلوم -لبع ن،ضللةا ضألول ،ط .1988 ،1.ص.
.21
ـ ن سه ،ص93.20.
لق94.
ـ يسلإلض ،التربية اإلسالمية في األندلس ،إلجع ف سق ،ص192,
ـ ضس خندون ،المقدمة ،صدي ف سق ،ص95.67.
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كااا ن ضل لحااادون ااا "هااالضك ضلل اااب { }...وضفااا د لض نسااا خل وخوااا طل ااا ضألفاااب ن ،وأحاااد هاااؤالا
أسااال ضلةبااا س سااا ضلصاااغلإل ،ااا أهااال أل إليااام ،وأقااا أساااله ااا سنعسااالم ،وجاااده ااا فإلقساااوم ،وك نااات
ضلل اااااب ضل ااااا يعسااااا ال تقااااادي لإلوم ااااا ساااااث  ،وملعاااااه ضلسااااانو ن أسااااال يةقااااالب ضل عصااااالي خ زنااااا
ل ل ب اااه" ، 99وقاااد أويد ضسااا ضل ولاااب أناااه "ل ااا صااا ي ضأل اااإل إلاااا يةقااالب {يةقااالب ضل لحااادي} ،ألة اااه
{ أي ألااااة مبااااد ضلااااإلح ضآلنصاااا يي ضل ةيجاااا } خد اااام ضل ةضناااام ضلةن لاااام 100وك ناااات معاااادهم اااا
ضل وااااط ضل اااا ال يُةاااال ل اااا إال كباااا ي أهاااال ضلةناااام ومناااال م ،وك ناااات لضهااااب مبااااد ضل ااااؤ لااااه جةلاااام،
وأُمول ت م لض إلك كثلإلك".101
و ااا سااال ضل ةنل ااا م ضل ااا ويدم ااا سةاااض ضل صااا دي ضل يي لااام  ،ك ااا نقن ااا إللعااا ربيااارا ،أن ضأل لاااإل
يةقااالب ضل عصااالي كااا ن "أحل نااا ينلاااأ إلاااا ضلةعاااا وضلقااالك ،وح اااا إلاااا ضلساااإلقم ااا ضالفااا لما منااااا
ضل ل ب ا م { ،قااد كاا ن أساال ضلال ا ج ضل إلضناا اا إشاابلنلم ي ن ا ل باام غعلاام ،وقةاات إلااا أسلااه أياا ضل عاام
س ألنااادلس ،وكااا ن ي اااإلدد منل ااا أسااال ا اااد سااا مباااد ضل نااا ضلشاااذون  ،أحاااد ضل اققااال سةن ااا ضلواااب
وأحلاا ضلعلاال  ،يساا ةلإل ع اا اا يإليااد اا غإلضئااة للثإلت اا  ،يللاائ سغااإلضيك ويا اال أخااإلى ،وللعااه اا
سةااض ضألياا مااد تناا ضلل ااب ج ناام ،سااأل صاا حب  ،أفااإل إللااه :لقااد مناام سأ إلهاا أ لااإل ضل ااؤ عل أساال
يةقااالب ،أيفااال إلاااا دضيي ،وأنااا ااا ضلاااديلضن ال منااام معااادي ساااذل  ،كااا ليض ضل صااا اااع ج مااام ااا
ضلةبلاااد ضل صااام ،وأ اااإلهم أال ياااإلوع أحااادض ااا أهااال ضلااادضي ،وأال يأخاااذ فااالى ضلل اااب { }...ودخااال هااال
سع سه {أسل يةقلب} إلا خةضنم ضلل ب ،أ إل سإخإلضج ".102
اا ج اام أخاااإلى ي ااادث العماااري ماا خةضنااام لنل ااب ناقااام س ديفاام وجااادم اا هاااذض ضلة ااد سة صااا م
ضل لحااادي  .يقااالل " :و ااا هاااذه ضلإلحبااام ضل ديفااام ،وهااا لااا ن جنلااال ساااه خاااةضئ ضلل اااب ،و لاااه كااا ن
خن ا سع مبد ضل ؤ يل لسلن ضلةن ا".103
بيوت الحكمة
 -1ببغداد
طاااإلح أحماااد أماااين أفااائنم ااااددك لااام يلاااد ل ااا أجلسااام شااا لم س صااالص سلااات ضلال ااام .ااا سااال هاااذه
ضألفاائنم :هاال كاا ن ل باام قااط أو ل باام و ة اادض ً ًو إلصاادض ً ؟ وأياا كاا ن ل نااه ؟ وهاال أنشااأه ضلإلشاالد أو
ضل اااأ لن؟ و ااا نظ اااه؟ و ااا ذض يقااال ساااه ااا ضألم ااا ل؟ " .104يللاااب مااا هاااذه ضألفااائنم سااا لقلل " :كااال
هاااذه ضألفااائنم ونالهااا ااا ضلةسااالإل ض ج سااام مع ااا  ،ول ااا يصااال إلاااا أياااديع ااا نسااا ولع أن ن اااد عاااه
جلضس ش ل ".105

ـ ا د ضل علن  ،حضارة الموحدين ،دضي تلسق ل ،ط ،1 .ضلدضي ضلبلء ا ،ضل غإلب ، 1989،ص96.13 .
م ن سه ،ص97.14.
ـ ن سه ،ص98.13.
ـ يسلإلض ،التربية اإلسالمية في األندلس ،إلجع ف سق،،ص99.202 .
100ـ معد ص حب الديباج المذهب يقلل" :ول ص ي ضأل إل إلا أس يةقلب :مبد ضل ل ألة ه خد م ضل ةضنم ضلة للم ،وك نت معدهم
ضل وط ضللنلنم ،ضل ال يةل ل إال منلم أهل ضلةنم ،وأك سإلهم" ،ج ،1ص.195.
ضس ضل ولب ،اإلحاطة في أخبار غرناطة  ،تاقلق ا د مبد هللا مع ن 4 ( ،أجةضا )  ،ضلق هإلك  ،1973 ،ضل لند،1ص101.69 .
ـ خلللل يسلإلض ،التربية اإلسالمية في األندلس ،إلجع ف سق ،ص102,202.
ـ ضلة إلي ،مسالك األبصار ،ج ،4.صدي ف سق ،ص103.123
ـ أح د أ ل  ،ضحى اإلسالم ،إلجع ف سق ،ج ،2 .ص104. 50 .
ـ ن سه105.
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يءااةع قااالل أح ااد أ ااال أ اا حقلقااام يقااإل س ااا جاال ضلبااا حثل ؛ للاا هاااذض ال يع اا وجااالد حقاا ئق ت يي لااام
ضنةقد حلل إج ع ضل ؤيخل وضلب حثل .
اا سااال هاااذه ضلاقااا ئق ضل يي لااام أن شاااإلوع سلاات ضلال ااام ال يع صااال مااا ضل لااا ي ض ياااديلللج لندولااام
ضلةب فااالم ااا ضلقاااإلن ضل فاااع ضل ااالمدي خ صااام ز ااا ضل اااأ لن ضلاااذي آح ءااا شاااإلوع سلااات ضلال ااام ،
وقااااد جاااا ا ذلاااا اااا فاااال ق " ا ولاااام ضل ااااأ لن ضل اااال ا فااااعم  218ه  ،كاااا ي اصاااا اااا ضلاإلكاااا م
ضلب طعلااام ضل ااا آم ااادم ااا أصااالل ضل ذهبلااام ضلشااالةلم  ،وضل قااات اااع ضلشااالةم ااا أكثاااإل ااا نقوااام إال
أن ااا ضناإل ااات مااا كااال ذلااا ل اااالل إلاااا حإلكااام ال تإلسو ااا صااانم سلااال ضل اااذضهب ض فااام لم ،كاإلكااام
ضلقإلض وااام ،وضل ااا هااا أف فااا حإلكااام فل فااالم ذهبلااام ة يضااام  ،كااا ي اصااا ع ااا  ،قااا س اصااال
ثم ضلةنم وضل نس م ".106
ض فم ( = ضلدولم ) س لةقل  ،ضلةقل ضلللن ن
ألن يغبااا م ضلالااا " ااا تأفااالس ضل إلضكاااة ضلةن لااام ك نااات إلتبوااام ااا أغناااب ضألحلااا ن س وااام فل فااالم
ةلعم أو ضتل ه ذهب قصلد ".107
لقاااد "تأفاااس سلااات ضلال ااام س ااادف تسااا لل فااابل ضل ةإل ااام وخناااق ااا نسااا له سنغ عااا ضل ة صاااإلك ل اااع
ضل ةإل ااام ضلااااذي يلةاااال ضل ةإل اااام اااا عاااا ول ضلل لااااع  ،ويساااا ل مناااال م ضللقاااالف منااااا ضلل ااااب ضلةن لاااام
ضلعااا ديك س إلج ااا ضلاااا ضلنغااام ضلقل لااام  ،ونشاااإل ضلةنااال وضل ةااا يف ضل عقللااام مااا ضأل ااام ضألخاااإلى  .وقاااد
فاااا د سلاااات ضلال اااام طاااا سع ضلاإلياااام وضل ساااا ح وض ي اااا ن سااااآ خ مف ،إذ خاااام اااا ضل ةصااااب ضلااااذ لم
وضل ة ااات؛ تعااا ظإل لاااه أصاااا ب ضل نسااا م سلااال حإليااام وصاااإلضحم  ،وتلنااام أهااال ضل نااال وضلعاااال س ااا يبااادو
ل ااام صااالضس ً دون خااالف أو حاااذي .ك ااا كااا ن ااا سااال ضلاااذي تللااالض أ اااإل سلااات ضلال ااام وأشاااإل لض مناااا
حإلكااام ضل إلج ااام فاااإلي ن نصااا يى ،ول ااام عةلااام م للااام معاااد ضل ن ااا ا  ،ية ااال ساااإلأي م ويعقااا د إلااال م كبااا ي
ضلةن ا ضل سن ل  ،ويدض ةلن م ة قدضت م سلل حإليم ". 108
لقاااد فااا هم سلااات ضلال ااام ااا إموااا ا د ةااام لن لاااإل ضل نسااا
ض فم .

ضلةقمنااا و ثااا ال ألوج ضلةوااا ا ضلاءااا يي

ض ج اا ع عةقاااد ،ااا ج اام أخاااإلى ،سااال ضلةدياااد اا ضلبااا حثل مناااا أن سلااات ضلال اام كااا ن س ث سااام ل بااام
أول ؤفساااام أشاااابه س ل ل باااام ،للع اااا لاااام تلاااا ؤفساااام تةنل لاااام .109ك اااا أنااااه اااا ضل ؤكااااد -يقاااالل
غلت س" -إن سلت ضلال م لم يل أيء ً أك دي لم ل دييس ضلةنل ".110
لقاااد ك نااات ااا ضلبدضيااام ك ل بااام خ صااام لن ن ااا ا ضلةب فااالل وضل ااا ضفااا ة نت أيءااا ك إلكاااة لنباااااث ،
وك إلكة لن إلج م "حسب وط عسق " 111ك ك ن أحل ن إلكة ضل ألل .

 106ـ ف لم ي لم" ،حإلكم ضل إلج م مصإل ضلع ءم ضالول  :سلت ضلالمك" ،ؤفس م ضلةنم وضل ةنلم ضلاء يك ضالفم لم ،تعسلق
سع صإل ضلبةةضت عشليضم كنلم ضالدضب وضلةنل ضالنس نلم فنسنم ندوضم و ع ظإلضم يقم  ، 150،2008ص .ص.91-65 .
ـ ضلو هإل ضل ة ليي ،جامع الزيتونة ،إلجع ف سق ،ص107. 16 .
 108ـ ف لم ي لم" ،حإلكم ضل إلج م مصإل ضلع ءم ضالول  :سلت ضلال م" ،مؤسسات العلم والتعليم في الحضارة االسالمية ،تعسلق
سع صإل ضلبةةضت عشليضم كنلم ضالدضب وضلةنل ضالنس نلم فنسنم ندوضم و ع ظإلضم يقم  ، 150،2008ص .ص.91-65 .
 109ـ " و ضل ؤكد أن سلت ضلال م لم يل أيء "أك دي لم" ل دييس ضلةنل "ضلقدي م" أثع ا ضلقل س إلج " ،دي إلي غلت س ،الفكر
اليوناني والثقافة العربية -حركة الترجمة اليونانية-العربية في بغداد والمجتمع العباس المبكر ،تإلج م وتقديم نقلال زي دك،ضل عظ م
ضلةإلسلم لن إلج م -إلكة ديضف م ضللحدك ضلةإلسلم،سلإلوم.1998،ص.116
 110ـ دي إلي غلت س ،ضل لإل ضلللن ن وضلثق م ضلةإلسلم -حإلكم ضل إلج م ضلللن نلم-ضلةإلسلم سغدضد وضل ل ع ضلةب س ضل بلإل ،تإلج م
وتقديم نقلال زي دك،ضل عظ م ضلةإلسلم لن إلج م -إلكة ديضف م ضللحدك ضلةإلسلم ،سلإلوم ،1998،ص (. 117-116 .ت لد ض ش يك إلا أن
إلجم هذض
ضألف ذ سع صإل ضلبةة ضت قد كش  ،إحدى ق الته ،م ل لمم ضل لضم ،سل ضألغمط ضل دحم ضل فقط ل
ضلل ب).
ـ يلف ضلةش ،دور الكتب العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومصرفي العصر الوسيط ،إلجع ف سق ،ص111, 65 .
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ولقاااد "كااا ن صااالإل هاااذه ضل ل بااام ةمااا " "،112ويس ااا سااادده ضلسااامجقم ضلاااذي قءااالض مناااا ضل ة ةلااام
".113
 - 2تونس
ااا اااإلك ااا سةاااد ع صااا ضلقاااإلن ضلث لاااث ضل لإلي\ضلإلساااع ضألخلاااإل ااا ضلقاااإلن ضل فاااع ضل ااالمدي ظ اااإل
سإلقاااا دك (س اااالنس ) – منااااا م ااااد ضألغ لباااام  -ل باااام "سلاااات ضلال اااام" "منااااا أياااا ضسااااإلضهلم ضألصااااغإل
ضألغنباااا  ،ضلااااذي "كاااا ن للةاااا ساااا لةنل ضلإلي ضاااالم وضلال اااام،وأن ضشاااا غ له س ل نساااا م و اااا ي بة اااا اااا
ضل عاااالن ح نااااه منااااا إنشاااا ا هااااذه ضلاااادضي" ،114وضلااااذي "جةاااال ع اااا ن لذجاااا صااااغإلض لبلاااات ضلال اااام
ضلةب ف ".115
ك نااات مبااا يك مااا ل بااام و ؤفسااام لنبااااث "ضااا ت ؤل ااا م ااا ضلةنااال ضل نسااا لم وضلإلي ضااالم ءااام
م ضلةنل ضلديعلم وض نس نلم".116
وياااإلجح أحاااد ضلبااا حثل إلضااالم أن إنشااا ا "سلااات ضلال ااام" جااا ا كاااإلد ةااال مناااا ضلإلق سااام ضل ااا فااانو
من ااا ا ضل لللااام مناااا ضلالااا ك ضل لإليااام سإ إليقلااام خااامل ضلعصااا ضلثااا ن ااا ضلقاااإلن 3ه\ 9وتادياااد عاااذ
"ض جااااإلضا ضلااااذي كاااا ن ضت ااااذه ضلق ضاااا فاااااعلن (م 240.ه\ ) 854وضلااااذي ي ثاااال اااا ت إليااااق حنااااق
أصااااا ب ضالتل هاااا م "ضل ب دماااام" اااا جاااا ع مقباااام ،وقااااد تلضصاااال ذلاااا ض جااااإلضا إلااااا أوضخااااإل ضلة ااااد
ضألغنبااا " . 117وكاااإلد ةااال مناااا هاااذض ضلاصااا ي ضل لاااإلي ضلاااذي ضاااإلسه من ااا ا ضل لللااام مناااا ااا ل ل م
"قااااد يلاااالن ضأل لااااإل إسااااإلضهلم ساااا أح ااااد ( ،)875-902\261-289وكااااإلد ةاااال منااااا ذلاااا ضلاصاااا ي،
م اااد إلاااا سةاااث ؤفسااام من لااام سااا قنم تسااا ا سلااات ضلال ااام ،ت لاااة سإمإلضضااا مااا ضلةنااال ضل ق لااام
اااااا  ،س ل ق ساااااال ،س ل نساااااا م وضلوااااااب وضل ناااااا وضل إلج اااااام وضلاساااااا ب وغلإلهاااااا  .و اااااا أماااااام
وس ه
ضل إلتااا دي لبلااات ضلال ااام ناااذكإل إفاااا ق سااا م اااإلضن ضلبغااادضدي ضلاااذي قااا ل لاااه ضسااا جنلل":ساااه مإل ااات
ضل نس م" س لنس".118
وية قااد أن نظ اا كاا ن شاا س لعظاا سلاات ضلال اام اا سغاادضد .وكاا ن أول قاالم منل اا  ،ضلةاا لم ضلإلي ضاا
أساال ضللسااإل إسااإلضهلم ضلشاالب ن  .وياااذهب حساا حسااع مبااد ضللهاا ب إلاااا أن سلاات ضلال اام ضل لنساا "كااا ن
يءااام خاااةضئ لنل اااب وق مااا م لن و لةااام ودوضللاااب تا اااظ ل ااا ضآلالم ضل نللااام لاسااا ب فااالإل ضلللضكاااب
اااا أدوضم ضلباااااث وتاقلااااق ضألو اااا ق؛
ويصده ،ك الفااااوإلالب وضل قعوااااإلضم وضلللاااالب ،و اااا يشااااب
ك ا ية قااد أن سلاات ضلال اام ضل لنساا يس اا قاا س إلج اام سةااض ضلل ااب ماا ضلنغاام ضلمتلعلاام ،ويشاالإل ن ااس
ضلب حث إلا وجلد تإلج م ك ب "ت ييخ ضأل م ضلقدي م" لنقديس ضل سلا جلإلو ضلإلو ن
Gerome Saint

ـ د.شةب ن مبد ضلةةية خنل م ،الكتب والمكتبات في العصور الوسطى ،إلجع ف سق  ،ص 112.292
ـ يلف ضلةش ،دور الكتب العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومصرفي العصر الوسيط ،إلجع ف سق ،ص113. 88 .
 114ـ حس حسع مبد ضلله ب ،ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية،تونس ،ل بم ضل ع ي ،1964،ص،193.نقم م  :من
ض دييس ،ضل إلضكة ضل لإليم وضلةن لم تلنس ضلا صلم -ديعم تلنس ن لذج ،صص،132 -115 .أم ل ندون :مؤسسات العلم
والتعليم في الحضارة اإلسالمية ،ج ةم ا د ضل س -يقم  ،105إلجع ف سق.
 115ـ إسإلضهلم حإلك م ،مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن 15\9م،ج ( ،1ثمثم أجةضا) ،دضي ضلإلش د ضلاديثم،
ضلدضي ضلبلء ا ،2000 ،ص.62.
ـ ن سه116 .
 117ـ نلم ضلدي ضل ع ت  ،المذهب المالكي بالغرب اإلسالمي إلى منتصف القرن الخامس الهجري -الحادي عشر الميالدي ،تبإل
ضلة ن ،تلنس ،2004،ص.146.
ـ ن سه118.
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ضل ل ا م  ، 420ضلذي تم ضلةثلي منله

خةضنم ج ع مقبم س لقلإلوضن" ،119وكذل ك ب

Plinus
منم ضلعب م.
ناا ضل اااإلق وضلعااال ض فااام لم،
وقااد "شاا د سلااات ضلال اام وأيوقاام جااا ع ضلقلااإلوضن جاادال لإليااا ساال
وخ صاام سااال أتباا ع اااذهب لااا وأساا حعل ااام و ااع ضآلخاااذي سااا الم ةضل ،ثاام سااال أهاال ضلساااعم وضلشااالةم
ضل ط لاااام ض فاااا ملنلم حاااالل تأوياااال سةااااض ضآلياااا م ضلقإلآنلاااام وضألح ديااااث ضلعبلياااام ضل ةنقاااام س للالياااام
م ،إ ض م إلا ضل ذهب ضل يج سلل ت إلية ته".120
وض
و"مناااا إثاااإل ضن قااا ل ضل ااا ط لل إلاااا ضل ديااام ،ضل ااا تااام إنشااا ؤه فاااعم 308ه\ ، 920وضت ذهااا م صااا م
لدول م ،سدأ دوي سلت ضلال م ي إلضجع قبل أن ي لضيى زضويم زوضي ضل ييخ".121
دور العلم
يقاااالل آد ااااة " :ظ ااااإلم إلااااا ج نااااب دوي ضلل ااااب ؤفساااا م من لاااام أخااااإلى تةيااااد منااااا دوي ضلل ااااب
س ل ةنلم ،أو منا ضألقل سإجإلضا ضأليزضق منا يمز " .122وهل يقصد سذل دوي ضلةنم.
و" عشاااائ هااااذه ضل ؤفساااام أيضدهاااا أن تشاااابه سلاااات ضلال اااام لن ااااأ لن ،ساااا ه ( :دضي ضلال اااام ) {}...
وي ل أن نة بإل ضل ؤفسم ضل ط لم ض دضدض لبلت ضلال م ".123
ااا
تة باااإل دضي ضلةنااام ؤفسااام تةنل لااام ودم ئلااام تةعاااا سعشاااإل ضل اااذهب ضلشااالة لنالااام ضل ااا ط
ضلة شاااإل ضل ااالمدي ( ضلإلضساااع ضل لاااإلي ) س لجلاااه ااا دضمااا ضلااادم ك  .124و تةباااإل مااا إلحنااام
جااادض ااا ضل إلضحااال ضل اااا اااإلم س ااا ضل ؤفساااام ضل ةنل لااام ااا ضل اااا ييخ ض فااام "  .125وهااا
أوحاااااات لنساااااامجقم س لااااااإلك إنشاااااا ا ضل اااااادضيس ضلعظ لاااااام لنلقاااااالف أ اااااا ضل ااااااد ضلشاااااالة ض
حلث طبلة ووظ ئ  ،ي ل أن تةد أول ديفم ض فم
وض ف ملن ضلب طع ؛ إن

ضلقاااإلن
قد ااام
ضل اااا
اااااا

ا اااا معاااد يااا م ت للاااة ضل ديفااام  ،ااا طاااإلف اااؤيخ ض فااام  ،ااا حلاااث أن ااا تل اااع سااال ض يااالضا
وضل ااادييس ،أو ت للةهااا ساااإجإلضا ضل ةااا للم وضللإلضيااا م مناااا ضلونبااام ااا طاااإلف ضلدولااام  ،اااإن ضلشااالةم
ك نلض أفبق إلا ذل .
و اااا هااااذض يقاااالل جااااليج زياااادضن  ":وقااااد مااااد سةءاااا م دضي ضلال اااام ديفاااام ،ألن ضلااااا كم أقاااا س اااا
ضلقاااإلضا وضل عل ااال وأصاااا ب ضلعاااال وضلنغااام وضألطبااا ا  ،وأجاااإلى ل ااام ضأليزضق وأسااا ح ضلااادخلل إلل ااا

 119ـ من ضالدييس " ،ضل إلضكة ضل لإليم وضلةن لم تلنس ضلا صلم :ديعم تلنس ن لذج "  ،مؤسسات العلم والتعليم في الحضارة
اإلسالمية ،تنسيق :بناصر البعزاتي  ،ج ةم ا د ضل س ،عشليضم كن ضآلدضب وضلةنل ض نس نلم س لإلس ط ،فنسنم :ندوضم
و ع ظإلضم يقم  ،2008 ،150ص.ص. .132-115 .
ـ ن سه ،ص120.116.
ـ ن سه ،ص121.117.
ـ آد ة ،الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري ،إلجع ف سق،ص122. 281 .
 123ـ يلف ضلةش ، ،دور الكتب العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومصرفي العصر الوسيط ،إلجع ف سق ،ص .ص-104 .
. 105
124 J . Pedersen , G . Makdisi , Encyclopédie de l’Islam , article MADRASA , Tome 5 ; 1986 , P . 1122
125ـ أي

ش هل فم  ،المدارس اإلسالمية في مصر في العصر األيوبي ودورها في نشر المذهب السني ،إلجع ف سق ،ص. 26 .
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لسااا ئإل ضلعااا س مناااا ضخااا مف طبقااا ت م ااا ابااا ضل و لةااام ،للقاااإلؤوض أو يعسااا لض ااا شااا اوض  ،وجةااال
يا جلن إلله ضلابإل وضألقم وضلليق وضل ا سإل".126
ل
سةاااد سلااات ضلال ااام إذن تأفسااات مااادك حلضضاااإل وأ صااا ي " ؤفسااا م مناااا ن اااط هاااذض ضلبلااات كااادضي ضلةنااام
ضل أنش ه ضللزيإل ضس ضيدشلإل سبغدضد .127
وهلااااذض تأفساااات س لقاااا هإلك دضي مناااام ك ناااات تساااا ا أيءاااا دضي ضلال اااام " ،أنشاااا ه ضلااااا كم سااااأ إل هللا ساااا
ضلةةيااااة ساااا فااااعم  395ه  ،سلاااالضي ضلقصااااإل ضلغإلساااا س لقاااا هإلك  ،وح اااال إلل اااا ضلل ااااب اااا خااااةضئ
ضلقصااالي  ،ووقااا ل ااا أ ااا ك يع اااق منل ااا ااا يية ااا  .إلشاااله وزخإل لهااا ومنقااالض ضلسااا ئإل مناااا
أسلضس و إلضت وأق لض منل ضلقلض وضل شإل ل ".128
"ودضي ضلةناااااام هااااااذه ضت ااااااذه ضلااااااا كم سااااااأ إل هللا فاااااا إلم إلااااااا أن أسون اااااا ضأل ءاااااال ساااااا أ لااااااإل
ضلللااالش" . 129اااا وصاااا هاااذه ضلاااادضي:دضي ضلةناااام أو دضي ضلال اااام وأنشاااو يقاااالل ضل قإليااااةي ":قاااا ل
ضأل لاااإل ضل ااا ي ماااة ضل نااا ا اااد سااا مباااد هللا ضل سااالا  :و ااا يااال ضلسااابت هاااذض ضلة شاااإل ااا ج ااا دى
ضآلخااااإلك فااااعم خ ااااس وتسااااةل وثمث ئاااام ااااات ضلاااادضي ضل نقباااام ساااادضي ضلال اااام س لقاااا هإلك ،وجنااااس ل اااا
ضل ق ااا ا ،وح نااات ضلل اااب إلل ااا ااا خاااةضئ ضلقصااالي ضل ة اااليك ،ودخااال ضلعااا س إلل ااا ونساااخ كااال ااا
ضلاا س نسااخ شاا ا اا ل اا اا ضل سااه ،وكااذل اا يأى قااإلضاك شاا ا اا ل اا  ،وجنااس ل اا ضلقااإلضا
وضل عل ااالن وأصاااا ب ضلعاااال وضلنغااام وضألطبااا ا ،سةاااد أن إلشااات هاااذه ضلااادضي وزخإل ااات ومنقااات مناااا
ج لاااع أسلضس ااا و إلضت ااا ضلسااا لي ،وأقااالم قااالض وخاااذض و إلضشااالن وغلاااإلهم وفااا لض س اااد  ،وحصااال
ااا هاااذه ضلااادضي ااا خاااةضئ ض لاااإل ضل اااؤ عل ضلاااا كم ساااأ إل هللا ااا ضلل اااب ضل ااا أ اااإل سا ن ااا إلل ااا ااا
فااا ئإل ضلةنااال وضآلدضب وضل وااالط ضل عسااالسم ااا لااام ياااإل ثناااه ل ةااا ألحاااد قاااط ااا ضل نااالك وأسااا ح ذلااا
يؤثإل قإلضاك ضلل ب وضلعظإل ل ".130
كنه لس ئإل ضلع س منا طبق ت م
وساااأ إل ااا ضلاااا كم ساااأ إل هللا ح ااال إلل ااا ك اااب " ااا فااا ئإل ضلةنااال وضآلدضب وضل وااالط ضل عسااالسم ااا لااام
يااإل ثنااه ل ةاا ألحااد قااط اا ضل ناالك وأساا ح ذلاا كنااه لساا ئإل ضلعاا س منااا طبقاا ت م اا يااؤثإل قااإلضاك
ضلل اااب وضلعظاااإل ل ااا  .لااا ن ذلااا ااا ضل ا فاااب ضل اااأثليك أيءااا  ،ضل ااا لااام يسااا ع س ثن ااا ااا إجاااإلضا
ضلاااإلزق ضلساااع لااام يفااام لاااه سااا للنلس ل ااا وضل د ااام ل ااا ااا قلاااه وغلاااإله ،وحءاااإله ضلعااا س مناااا
طبقااا ت م .اااع م ااا ياءاااإل لقاااإلضاك ضلل اااب ،و اااع م ااا ياءاااإل لنعساااخ ،و اااع م ااا ياءاااإل لنااا ةنم،
يا ج ضلع س إلله ضلابإل وضألقم وضلليق وضل ا سإل".131
وجةل ل
وقاااد ضح ءاااعت دضي ضلةنااام هاااذه عااا ظإلضم و لااا دالم يالااا ضل قإلياااةي مااا سةءااا قااا ئم " :ااا فاااعم
ثمثااام وأيسة ئااام أحءاااإل ج مااام ااا دضي ضلةنااام ااا أهااال ضلاسااا ب وضل عواااق ،وج مااام ااا ضل ق ااا ا
اااع م مباااد ضلغعااا سااا فاااةلد ،وج مااام ااا ضألطبااا ا إلاااا حءاااإلك ضلاااا كم ساااأ إل هللا ،وك نااات كااال ط ئ ااام
تاءإل منا ضن إلضده لن ع ظإلك سل يديه".132

ـ جليج زيدضن  ،تاريخ التمدن اإلسالمي ،إلجع ف سق ،ص126. 232 .
ـ يذكإل آد ة دويض لنةنم وجدم قبن  .الحضارة اإلسالمية ،...إلجع ف سق ،ص127. 281 .
ـ جليج زيدضن  ،تاريخ التمدن اإلسالمي ،إلجع ف سق ،ص128. 232 .
 129ـ ضل قإليةي ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقريزية،ج ،2.تاقلق ا د زيع م و ديام ضلشإلق وي،
ل بم ذسلل  ،ضلق هإلك ، 1997،ص. 274.
ـ ن سه ،ص .ص130.275-274.
ـ ن سه ،ص131.275 .
ـ ضل قإليةي ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقريزية ،إلجع ف سق ،ص132.275 .
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ولسع نة قد أن دوي ضلةنم ظ إلم منا ضل ذهبل ضلشلة وضلسع ك يذهب ضلبةض .133
إن إنشااا ا دوي ضلةنااام وغلإلهااا ااا ضل إلضكاااة وضل ؤفسااا م ضلةن لااام يعاااديج ضااا ضلعشااا ط ضلةقنااا ضللبلاااإل
ضلااااذي شاااا ده ضلة ااااد ضل اااا ط وضلااااذي "ضفاااا بع ذلاااا نشاااا ط ضل اااا ط لل اااا إيلاااا د ضل ل تااااب و لاااا لس
ضلدم ك ضلقصإل وضل س جد وسللم ضلةظ ا  ،وتألل ضلل ب  ،وتعظلم ضلدملك وغلإل ذل ".134
حلل دضي ضلةنم س صإل ز

ضل ط لل يقلل ضل قإليةي:

"وكااا ن سلااالضي ضلقصاااإل ضللبلاااإل ضلشاااإلق دضي ااا ظ اااإل خةضنااام ضلاااديق ااا سااا ب تإلسااام ضلةم اااإلضن ل ااا
أغناااق ضأل ءاااال سااا أ لااااإل ضلللاااالش دضي ضلةنااام ،ضل اااا كاااا ن ضلاااا كم سااااأ إل هللا ا اااا ااا ساااا ب ضل باااا نل
ضق ءاااا ضلاااا ل سةاااد ق ناااه إمااا دك دضي ضلةنااام ،ااا عع ضلااالزيإل ضل اااأ لن ااا إم دت ااا ااا لضاااة  .أشااا ي
ضلثقاااام ز ااااا ضلقصااااالي س اااااذض ضل لضاااااع ة ااااال دضي ضلةناااام ااااا ظ اااااإل يسلاااااع ضألول فاااااعم فااااابع مشاااااإلك
وخ سااا ئم ووالهااا ألسااا ا اااد حسااا سااا آد  ،وضفااا د ل ااا قاااإلئل  ،ولااام تاااةل دضي ضلةنااام مااا إلك
ح ا زضلت ضلدولم ضل ط لم".135
و اااا يلاااا اااا أ ااااإل ااااإن دضي ضلةناااام ضيتبواااات س لشاااالةم اااا ضلة ااااد ضل اااا ط س صااااإل وقااااد جاااا ام
ضل ديفاام كااإلد ةاال منل اا  ،وهاااذض اا مبااإل معااه خلللاا ن يسلاااإلض ضلااذي ضم بااإل دضي ضلةناام أصاال ضل ديفااام
 . 136و ااا ي لاااة دوي ضلةنااام أن ااا شااالةت ضلةنااال ضلعظإليااام ـ ضلةقنلااام س ااا ااا ذلااا ضل نسااا م .ومعاااد
أُنشاااأم ضل ااادضيس ل لضج ااام دوي ضلةنااام ،تقناااص حءااالي تنااا ضلةنااال لصااا لح ضل قاااه و ااا فااا سااا لةنل
ضلة نلم ،ضلع ةم وضلءإلوييم .
وهاااذض ااا جةااال أحاااد ضلبااا حثل ياااذهب إلاااا أن دضي ضلةنااام تةباااإل مااا ضلةقمنلااام  ،سلع ااا تلساااد ضل ديفااام
ضلعةمم ضأليتلدوكسلم.137
و ااا هاااذض يقااالل أح اااد أ ااال  " :ك نااات ضل نسااا م ألصاااق س ل شااالع ع ااا س ل ساااع
ضل ط  ،وضلة د ضلبلي ".138

ـ ناااإلى ذلااا

ااا ضلة اااد

ويااذكإل يلفااا ضلةاااش أن هاااذض ضالن قااا ل ااا دضي ضلةنااام إلااا ضل ديفااام لااالس لاااإلد تغلاااإل ااا ض فااام ،سااال
هاااال تغلااااإل اااا نظاااا ضلقاااالل وآ إلضضاااا ته وآفاااا نةض ته ض ج ملاااام وضلثق لاااام .قااااد ك ناااات دضي ضلةناااام
ع اااام مناااا كاااال ضلةنااال  ،س اااا ااا ذلااا ضل نساااا م ،ااا حاااال أن ضل ديفااام تإلكاااة منااااا تنقااال ضل قااااه؛
" ديفم صصم ل إليج لظ ل لندولم أك ا س لةنل ضلديعلم".139
ك ااا ياااذهب إلاااا أن ث ااام تشااا س سااال سلااات ضلال ااام ودضي ضلةنااام قااا ئم" :ونلاااد دللااال هاااذض ااا أ اااإلي
ن اال جااادض .ضألول أناااه لااام يلااا قبااال دوي ضلةنااام ل بااام م ااام أو شااابه م ااام ضفااا و مت أن تاااؤدي إلاااا
نشااالا دوي ضلةنااام غلاااإل سلااالم ضلال ااام وخةضئع ااا وضلثااا ن تشااا سه هااا تل ضل ؤفسااا ل سالاااث يصااااح أن
يق ل إن إحدضه نشأم م ضألخإلى".140

ش هل فم  ،المدارس اإلسالمية في مصر في العصر األيوبي ودورها في نشر المذهب السني ،إلجع ف سق ،ص27 .

 133ـ أي
.
ـ أح د أ ل  ،ظهر اإلسالم ،ج ( 1جةئل ) ،ل بم ضلع ءم ضل صإليم ،ط،3.سدون ت ييخ ،ص134.188 .
ـ ضل قإليةي ،المواعظ واالعتبار ،...صدي ف سق،ص135.245

ـ خللل ن يسلإلض ،التربية اإلسالمية في األندلس ،إلجع ف سق ،ص136.207 .
137 J . Pedersen , G . Makdisi , Encyclopédie de l’Islam , article MADRASA , Tome 5 , 1986 . P
ـ أح د أ ل  ،ظهر اإلسالم ،ج ، 1إلجع ف سق ،ص138. 190 .
 139ـ يلف ضلةش ،دور الكتب العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومصرفي العصر الوسيط ،إلجع ف سق ،ص.189.
ـ يلف ضلةش ،دور الكتب العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومصرفي العصر الوسيط ،إلجع ف سق ،ص140.98 .
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ااا تقاااد "أن دوي ضلل اااب ضلة ااام لااام تاااإل ضلعااالي قبااال ن يااام ضلقاااإلن ضلث لث\ضل فاااع" ،141ومنلاااه
ي بااال
اااإن "دوي ضلةنااام ضل ااا ظ اااإلم ااا هاااذض ضلةصاااإل ك نااات هااا ضل ل بااا م { {...ضلة ااام ضألولاااا ضل ااا ق ااات
منا بدأ ضللق ".142
حدد يلف

ضلةش ثمث خص ئص أف فلم لدوي ضلةنم:

"  – 1ق ااات دضي ضلةنااام مناااا نظااا ضللقااا  ،وضفااا قنت ااا سعااا ا خااا ص وقااادي ل ااا قبااال كااال شااا ا أن
تللن ل بم م م.
 – 2ك نت ضلدملك ضل ذهبلم ه ضل بدأ ضل
 – 3أدم فلعا ضلةن ا

لدوي ضلةنم سشلل م .

دوي ضلةنم إلا إق م ضلومب وتةنل م".143

وياااةمم يلفااا ضلةاااش "أناااه يسااا ولع ت للاااة ثااامث حقبااا م ااا تااا ييخ ضل ل بااا م :ضألولاااا هااا حقبااام
"سلااات ضلال ااام"وضل ت صاااإل س ل ؤفسااام ضلشااا لإلك ضل عسااالسم إلاااا ضل اااأ لن؛ وضلث نلااام هااا حقبااام "دضي
ضلةناااام" ،أ اااا ضلاقباااام ضلث لثاااام قااااد شاااا دم ضن قاااا ل "دضي ضلةناااام" إلااااا ضل ل باااا م ضل إلتبواااام ب"ضل اااادضيس"
و"دضي ضلاديث" ،وضل س ش ل م وضلللض ع  ...ضلخ".144
البيمارستانات145
إلاااا ج ناااب "ضل ااادضيس ضلديعلااام" وجااادم ااا ض فااام ااادضيس طبلااام "{ إلتبوااام} س لبل يفااا ن"146
ضلااااذي "هاااال مباااا يك ماااا ضل لضااااع ضل ااااذ ل اااادضوضك ضل إلضااااا و ة ناااا ت م" 147حسااااب مباااا يك ضساااا
إلزوق.
و اااا ضل ؤكااااد أن مع ياااام ضل ساااان ل س لوااااب مع ياااام تإلجااااع ألز اااا ن قدي اااام ال تءاااا هل اااا ضلقااااد إال
معااا ي م سااا ل عللم ،إلاااا ديجااام ي لااا ضلقااالل ة ااا إناااه لااالال هاااذض ضاله ااا ل ااا تةاااإلف ضل سااان لن مناااا
ضل نسااا م ضل ااا ضن قنااات إلااال م مناااا صااا لك حصااا ن ضلواااب أو جااا ام "ت وااا حصااا ن ضلواااب" 148ك ااا
مبإل م ذل من أو نلل.

ن سه ،ص141.104 .
أول ل بم ت للت ضللق ه ل بم مءد ضلدولم ضلبصإلك ضلقإلن ضلإلضسع لن لإلك\ضلة شإل لن لمد:
142 Françoise Micheau , «Les institutions scientifiques dans le Proche-Orient médiéval », op.cit.
 143ـ يلف ضلةش ،دور الكتب العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام ومصرفي العصر الوسيط ،إلجع ف سق ،ص.ص-172 .
.173
وج ت مدك ضن ق دضم ألطإلوحم ضلةش خ صم طإلف قدف و لشل ،ضل ضم بإلم أن هذض "ضل صعل  ...أدخل قسإلض ن
ضل ؤفس م ضلقإلنل ضلإلضسع لن لإلك\ضل فع لن لمد ،وضل س لن لإلك\ ضلة شإل لن لمد ن لذج "دضي ضلةنم"  ،وهل تصعل ج د"؛
إنش ا ضل ل ب م ضل صصم ل شللع تولي
لل ع ذل إن ل ذض ضل صعل " أثإلك أخإلى تقليم ضلدوي ضلذي لةبه أهل ضلشلةم
ج لع ضلةنل ":
144 Françoise Micheau, «Les institutions scientifiques dans le Proche-Orient médiéval », op.cit.
إذن دضي
145ـ " كن م يفلم إلكبم كن ل (سل ي) س ةعا إليض أو منلل أو ص ب و(ف ن) س ةعا ل ن أو دضي
ضل إلضا ،ثم ضخ صإلم ضالف ة ل ص يم يف ن ك ذكإله ضلللهإلي صا حه" ،تاريخ البيمرستانات في اإلسالم ،إلجع
ف سق ،ص.9.
ـ نقلال زي دك ،دمشق في عصر المماليك ،إلجع ف سق،ص146.119.
ـ ضس إلزوق ،المسند ،صدي ف سق،ص147.415 .
 148ـ منا أو نلل ،السلطة الثقافية ،.....إلجع ف سق .يقلل أيء "لقد دخنت ضل نس م إلا ضلثق م ضالفم لم أول ضأل إل سوإلق غلإل
ب شإلك ،وأه طإليق ضلوب .عظإلض إلا ح جم ضلال وضألمل ن إلا هذض ضلةنم ضلءإلويي لنةع يم سأجس م ،إن م قإلسلض ضألطب ا"،
ص.ص. 169-167.
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وقااااد تةاااا ظم هااااذض ضاله اااا لل ااااذ ط سةاااا ؤفساااال عااااذ ضلقااااإلن ضلث لااااث لن لإلك\ضل فااااع لن اااالمد معااااد
ظ ااااإلم إلااااا ضللجاااالد "ضل اااادضيس ضلوبلاااام" ضل اااا خصااااص ل اااا النعيمااااي صاااام خ صاااا اااا ك سااااه
ضل لفااال ب"ضلااادضيس ااا تااا ييخ ضل ااادضيس" .وهااا ثااامث ااادضيس تاديااادض هااا  :ضل ديفااام ضلدخلضييااام،
ضل ديفم ضلدنلسإليم ،ضل ديفم ضلنبلديم ضلعل لم149.
وضس ااادضا ااا ضلقاااإلن ضل ااا س لن لإلك\ضلاااا دي مشاااإل لن ااالمد ف شااا د ضلبل يفااا ن م وضل ااادضيس ضلوبلااام
ضل ناقااام س ااا تع فااام وتلااا ثإلض إذ إن "ضزديااا د مااادد ضل س شااا ل م لااالس ةاااةوال ااا ضلة ااا ن وضل لااا ن مااا
ضن شااا ي ضل ااادضيس" .150و ااا يأي ميشاااو اااإن "هاااذض ضل لااا ثإل يشااالل دلااالم فااا طة مناااا ضن شااا ي منااام
طب لضلع آنذضك خد م ضلسل ن ضل انلل ".151
و"يإلجاااااع ضل ءااااال ااااا إنشااااا ا غ لبلااااام هاااااذه ضل ؤفسااااا م إلاااااا بااااا ديك ضلالااااا ضلاااااذي حاااااإلك م ضل ااااام
ضالج اااا م وضلإلغباااام اااا ضلشاااا إلك" 152؛ للاااا هااااذه ضل ؤفساااا م لةباااات أدوضيض من لاااام ساااابمد ضل شااااإلق
"جاااذب ضلةن ااا ا وضل عااا نل س قاااديم أجااالي غإليااام ،153كااا ن
خ صااام حلاااث كااا ن ضل عااا س سااال ضلالااا
ضل عاااا س ساااال ض اااا يضم وضلة صاااا م ضلةب فاااالم ضلشاااالئ ضلااااذي أث ااااإل" توااااليض ثق لاااا ومن لاااا ك ناااات قااااد
ضح لإلته ضلة ص م ضلةب فلم ل إلك ضلة ".154
حسااب ميشااو دضئ اا ااإن اا يةااةز هااذض ضلقاالل هاال أن أول سل يفاا ن س االنس يإلجااع إلااا ضلقااإلن ضلث لااث
مشااإل ضل االمدي حسااب اا يشاا د سااذل ضلةيكشاا "أحدثااه ضلساانو ن أساال يالااا ساا أساا سلااإل أحااد ناالك
ضلدولم ضلا صلم".155
وقااااد لةباااات هااااذه ضل س شاااا ل م ساااابمد ضل شااااإلق "دويض أف فاااال اااا ضفاااا لة ب و يفاااام ونشااااإل ضلةناااام
عم ضلوب".156
ضلوب { }...ل ذض أصبات ،وسإيضدك ؤفسل أن س م ،إلضكة ل نقل
ااا ج ااام أخاااإلى ،شااا دم ضألنااادلس ن ءااام من لااام عاااذ وناااع ضلقاااإلن ضلإلضساااع ضل لإلي\ضلة شاااإل ضل ااالمدي
حلاااث ساااإلز أطبااا ا إل ااالقل  ،ثااال أسااا ضلق فااام ضلةهاااإلضوي ضسااا سلاااميش وضسااا ضلسااا ح وأسااال ضلصااانت
ضلااادضن ومبااااد ضل لااا ضساااا زهااااإل وضسااا ضلبلواااا ي وأساااال ضلةبااا س ضلعباااا ت ومبااااد هللا سااا صاااا لح ضلل اااا
وغلااإلهم ، 157وضلساابب اا هااذض ضلعشاا ط ضلوباا يعااديج ضاا "فاال ق تباا دل ثقاا ساال أطباا ا ع اال
يةمم إسإلضهلم حإلك م أن "ضلوب ضلعظإلي {ك ن} لضع مع يم مدد كبلإل ضأل طب ا وضل ق ا نظإلض لإلم يم ضلدولم ل ذض ضلل نب
ضلةنل ضل وبلقلم" ،إسإلضهلم حإلك م ،المغرب عبر التاريخ،ج ،2إلجع ف سق ،ص.157.
ل نم س يزك إلا م د قإليب"،

ك يةمم أن "ج ةم ضلقإلويل {ك نت} ت صص كإلضف ل دييس ضلوب ضلعظإلي ضلذي ظل يا ل ل
ويءل ق ئم "وقد وصل ضلوب هذض ضلةصإل ضلا ديجم س لغم ضلإلق " ،ن سه.
ضلبل يف ن م ولم يل يديس نظإلي  ،وهذض "ك ن
وهذض ملس يؤكده كس يإلهلف ضلذي يقلل" :ك ن ضلوب يديس م نل
ن لذج ل ك نت منله ضلديضفم { }...ضلة لم ضالفم " ،كس يإلهلف " ،ضالفلعدييم إلا سغدضد :ساث ت ييخ ضل ةنلم
ضل نس وضلوب معد ضلةإلب" ،تإلج م مبد ضلإلح سدوي ،ض  :التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمين،مبد ضلإلح سدوي،وك لم
ضل وبلم م-ضللليت\ دضي ضلقنم -لبع ن ،1980،.،ط ،4.ص.ص.100-38 .
 149ـ ضلعةل  ،المدارس في تاريخ المدارس ،ص.ص. 400 -394 .
www.al-mostafa.com
150 Françoise Micheau, «Les institutions scientifiques dans le Proche-Orient médiéval », op.cit.
151 Ibid.
152 Ibid.
153 Ibid.
154 Ibid.
ـ أح د ملسا ،تاريخ البيمارستانات في اإلسالم ،إلجع ف سق،ص155.188.
156 Françoise Micheau, «Les Institutions Scientifiques dans le Proche-Orient médiéval », op.cit.
 157ـ لن ةيد ضل صلل يعظإل :ا د ضلةإلس ضل و س  ،الطب واألطباء في األندلس اإلسالمية ،دضي ضلغإلب ض فم ،سلإلوم-
لبع ن،ضللةا ضألول،ط ، 1988 ،1.ص.ص.36-5 .
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إلاااا ثق ااا م علماااام ،و ااا فاااال ق تعااا س عاااا ياااا م مناااال م ضالج ااا د ضل س إلفاااال؛ ك ااا أن ضل عاااا خ
ضل لاااإلي ضل ع ااا ح مناااا ضل ةااادد ضل اااذهب و اااإل فااابل ضل مااال وضلااا مقح سااال ضل ةااا يف ضلةقنلااام ضل ن ااام،
ضل ع ي سنم ضلوب ب دئه".158
و اااا ضل غااااإلب يباااادو أن سعاااا ا ضل س شاااا ل م يعااااديج ضاااا فل فاااام ضج ملاااام -إحساااا نلم أكثااااإل ع اااا
من لاااام ،أي أن ضأل ااااإل ال ي ةنااااق س ة هااااد من لاااام و اااادضيس ل ةناااالم ضلوااااب ساااال س ؤفساااا م ضج ملاااام
ق صإلك منا دضوضك ضل إلضا وإيلضا ضل ل نل ،
،أن ق منل سس ا كبلإل ،وك نت
ك لبل يفااا ن ضلاااذي سعااا ه ضل عصااالي أسااا يلفااا ضل لحااادي ك ااا ياااذكإل مباااد ضللضحاااد ضل إلضكشااا  " :سعاااا
{ضل عصلي أس يلف } س ديعم إلضكش سل إلف ن أظ أن ضلدنل ثنه.159
و ااا ضلة اااد ضل إليعااا "يبااادو أن حإلكااام سعااا ا ضلبل يفااا ن م ك نااات أوفاااع ضن شااا يض ،سااال وصااا حبت قلااا
دولاااام سعاااا ااااإلي عااااذ فااااعلضت ضألولااااا" 160وذلاااا اااا إطاااا ي فل فاااا م ض حساااا نلم لعلاااال يضااااا
ضلل ااالي . 161ول ااااذض نلاااد أن ضلساااانو ن أسااا يلفاااا يةقاااالب أول ااا حااااإلص مناااا سعاااا ا ضل يفاااا ن
وتةلااال ضألطبااا ا ل ااا ل قاااديم ضألدويااام وتااال لإل ضلةمجااا م لن إلضاااا .ك ااا سعلااات سل يفااا ن م أخاااإلى ااا
طاااإلف ضأل اااإلضا وضلسااامطل ضلاااذي تةااا قبلض مناااا ضلالااام ك ل يفااا ن ضلاااذي أنشاااأه يلفااا سااا يةقااالب
س عصاااليك تن سااا ن ،وذلااا ضلاااذي سعااا ه ضلسااانو ن أسااال ضلاسااا س ااا س وآخاااإل أنشاااأه ضلسااانو ن أسااال معااا ن
سسااام .يشااا د مناااا ذلااا –مناااا فااالبل ضل ثااا ل ال ضلاصاااإل -ضسااا اااإلزوق ضلاااذي يقااالل " :جااادد إ عااا
{يقصاااااد أسااااا ضلاسااااا ضل إليعااااا } يضااااا هللا معاااااه يفااااام ضل يفااااا ن س ديعااااام ااااا س وغلإلهااااا "،162
للءل ق ئم ":وقد أحل فبلنه سةده له ولده أسل مع ن يح ه هللا ،وضلللد فإل أسله".163
و اا يلاا اا أ ااإل ااإن ضلبل يفاا ن م ساا ل غإلب ضل إليعاا  ،منااا وجااه ضل صاالص ،لاام تنةااب وظل اام
من لاااام 164وضضااااام ألنااااه لاااام تااااإلتبط س اااا " اااادضيس طبلاااام" .وك اااا أسااااإلز ذلاااا لاااالكنلإلك اااا ك سااااه
ضلشااا لإل 165اااإن ضلقاااإلن ضلإلضساااع مشاااإل ضل ااامدي هااال قاااإلن سدضيااام ضل ق قاااإل ااا لااا ل ضلواااب .وهاااذض ااا
يش ا د معااه ضس ا خناادون سلضاالح حاال يقاالل  -سةااد ضلاااديث ماا أ ل ا د هااذض ضلةناام س ل شااإلق وضألناادلس-

ـ سع صإل ضلبةةضت "،منم ضلوب ز ضس خندون" ،هلسبإليس ت لدض ،ضلةدد ،)2008(،43ص.ص158.43-11.
 159ـ مبد ضللضحد ضل إلضكش  ،المعجب ،ص . 411.و سل ضألطب ا ضلذي خد لض هذض ضل يف ن :أسل إفا ق إسإلضهلم ضلدضن  ،و ا د
س ضلق فم ،ت ييخ ضلل إلف ن م ضالفم  ،ص .190.تةنلق منا هذه ضلش دك يقلل ضألف ذ ا د ضل علن " "ويمحظ منا ص حب
لظ له ،وح ا ضفم
ضل ةلب سأنه سقدي تبسط وص شلل ضل يف ن ضل دي ،إنه أجا ل فلى ذل  .نم يسم وال طبلب
يئلسه لم يذكإلهلقد ذكإل ضس أس أصلبةم طبق م ضألطب ا :أف ا سةض يؤف ئه ،إنه ل تإلجم ألس إفا ق ضسإلضهلم ضلدضن ضلبل ئ
ضألصل ق ل معه :ونقل إلا ضلاءإلك – إلضكش -وك ن أ ل ضلبل يف ن وطبلبه س لاءإلك ،وكذل ولدضه ،وضألكبإل ع وهل أسل ا د
إلضكش دولم ضل س عصإل س ضلع صإل" ،حضارة الموحدين ،إلجع
ق ل غةوك ضلةق ب ضألندلس ع ضلع صإل ،وتل ضلدضن
ف سق ،ص ،93.لن ةيد ضل ةنل م أنظإل ت م ضلص ام وضلص ام ضل لضللم.
ص 160.47.ـ م دل مبد ضلةةية ،التربية اإلسالمية ،إلجع ف سق،
 161ـ "و ضلسعم ضل ول ل أ لإل ضل ل عل يةقلب أنةل هللا تة لا منا أهل ضل غإلب ضلبإلك م ،و ح منل م س ل لإلضم ،إلأى
سمد ضل غإلب يسع سديهم،
ضلدمم وضل لإل ال يلص وال يقل أحد سشلإله ،سلع ضلدقلق ل س ديعم س وغلإله
ضلع س ل
ل فل وال يلجد يش إلي  ،وضلةسل ثمثم أيط ل سديهم ،وضلةيت أيسةلن
وضلق ح ف م ديضهم لنصا م ،وضل لل وج لع ضلقو ن
أوقلم سديهم ،ولال ضلبقإل ئم أوقلم سديهم،ولال ضلءأن فبةلن أوقلم سديهم ،وضللبش س سم ديضهم ،وضلةيت ديهم ونص لنإلسع،
وضل إل ث نلم أيط ل سديهم ،وضلنلز ص ع سديهم ،وضلش سل ضلوإلي إلد سقلإلضط ،وضل نح ح ل سديهم ،وذضل سبإلك ه وي خم ه وحس
فلإلته ونل ه" ،القرطاس ،صدي ف سق،ص.394.
ـ ضس إلزوق  ،المسند ،صدي ف سق ،ص162.415.
ـ ن سه163.
 164ـ يقلل ا د م دل مبد ضلةةية إنه " عذ أن تقند سعل إلي ز ضأل لي سمد ضل غإلب ،وهم ياإلصلن منا إق م ضل س ش ل م
ديعم فم ل للن ديفم
أ ضل دضيس ضلوبلم ضلعظإليم إنع ال نةنم إال س ل ديفم ضلةظ ا ضل أنشأه ضلسنو ن أسل ضلاس ضل إليع
صصم ضمنل ضلوبلم ،إى أنه يبدو أن حإلكم سع ا ضلبل يف ن م ك نت أوفع ضن ش يض ،سل وص حبت قل دولم سع إلي عذ
منل
فعلضت ضألولا" ،التربية اإلسالمية في المغرب ،إلجع ف سق ،ص.47.
165 Lucien Leclerc, Histoir de la Médecine Arabe, tome second, pp.255-341.
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 " :وهاااا {صاااااع مم ضلواااااب} ل ااااذض ضلة اااااد ااااا ضل اااادن ض فااااام لم كأن ااااا نقصاااات للقااااالف ضلة اااااإلضن
ضلصع ئع ضل ال تس دمل إال ضلاء يك وضل إلف".166
وتع قصه ،وه
و ااا ضل ق سااال نلاااد ضن شااا يض وضفاااة ل "ضلواااب ضلشاااةب " .و ااا هاااذض ضلصااادد يءااال ضسااا خنااادون قااا ئم:
"ولنب دياااام اااا أهاااال ضلة ااااإلضن طااااب يبعلنااااه اااا غ لااااب ضأل ااااإل منااااا تلإلساااام ق صااااإلك منااااا سةااااض
ش يخ ضلا ومل ئةه".167
ضألش ص ،وي دضوللنه لضيث
ي لاااة هاااذض ضلة اااد أيءااا س لااال ضل ق ااا ا ،ضل ة ااادلل وضل اااة ل
لضةه.

اااع م ،مناااا منااام ضلواااب ك ااا فاااعبل

مجالس المناظرة
مإل اااات ضلثق اااام ض فاااام لم لاااا لس 168يفاااا لم "ت انااااق حاااالل أ ااااإلضا ضلساااانوم" ،169ك اااا مإل اااات،
إلااا ج نااب ذلاا  ،لاا لس "غلااإل يفاا لم" ت اناااق حاالل ماا لم اا ضلةن اا ا  ،قلااه أو أديااب أو ناااالي أو
لنساااالف " 170؛ لاااا لس لنةناااام وحنقاااا م من لاااام و لإلياااام ضل اااا ك ناااات ةدهااااإلك اااا سغاااادضد وضلااااإلي
(ط ااااإلضن ح للاااا ) وشاااالإلضز وأصاااا ن وضلقاااا هإلك وضلقلااااإلوضن وقإلطباااام و اااا كاااال ضلةلضصاااام ضللبااااإلى
{ }...ومعاااد ناااإلى كلااا كااا ن من ااا ا تنااا ضل اااإلك و ثق لهااا ي ع قشااالن وي اااا ويون ،معدئاااذ ن ااام أناااه
ك ناااااات هعاااااا ك حإلكاااااام إنساااااالم (هلل اااااا نلة ) ةنلاااااام و ع ااااااام" ،171خ صاااااام اااااا ضلقااااااإلن ضلإلضسااااااع
لن لإلك\ضلة شاااإل لن ااالمد حلاااث "فااا بنغ ضل عااا ظإلك أوج ااا " ،172من ااا أن "ضل عااا ظإلك قاااد ليفااات ااا
ض فااام عاااذ ضلساااعلضم ضألولاااا ااا لااا الم ضل قاااه وضلعاااال وضللااام  .وسةاااد ضالح لااا ك سااا ل لإل ضلللنااا ن
أصااابات ضل عااا ظإلك عااا ل د ااام ضل لااا الم ضلثمثااام فااالضا ااا ضل ةنااالم أو ااا وضاااع ضل صاااع م ضل ق لااام-
ضللم لم".173
للااا ضللضاااع فااال غلإل" ساااد ًاض
إلحناااام ضلةقاااال ضأليثلدوكساااا
خاااا ص) وضل اااا ضح ءااااع ضل

ااا ضلقاااإلن ضل ااا س ضل لإلي\ضلاااا دي مشاااإل ضل ااالمدي معاااد دخنعااا ااا
" ، 174و اااا ث اااام ف صاااابح هااااذه ضل عاااا ظإلضم (ضللم لاااام ع اااا سشاااالل
ساااا جد ضلل ةاااام ، 175ةملاااام س لعساااابم ل ق اااا ا ضلسااااعم ضلااااذي فاااالة نلن

 166ـ ضس خندون،ض لمقدمة ،ص .546.وحلل ضل صلإل ضلذي آلت إلله هذه ضل ؤفس م ضلوبلم يقلل ضلاس ضللزضن ضلذي شغل إحدضه
عصب ضلل تب ل دك م ل ل ك ن ط لب ":يلجد س س سل يف ن م مديدك ال تقل حسع م ضل دضيس  ...وك ن ضلغإلس ا قدي يةولن
دضخن  "...إلا أن
ضلسل س ل دك ثمثم أي  ،ويلجد مدد كبلإل ضلبل يف ن م خ يج أسلضب ضل ديعم ،تقل ج ال م ضل
هذض ضلبل يف ن دك م ل  ،حسب هل ة د معد صغ ي ضلونبم ،وك نت هذه ضللظل م تدي من بنغ
يقلل":ولقد م نت وأن ش ب ك تب
ثمثم ث قلل ضلش إل" " ،وصف افريقيا ،صدي ف سق ،ص.ص229-227..
 167ـ ضس خندون ،المقدمة ،ص.ص . 547-546 .ح ول ا د أح د سعشقإلون ك سه" ظ هإل ضلثق م ضل غإلسلم" ت علد هذض ضلإلأي
وإثب م وجلد طب ةدهإل ضلة د ضل إليع لل دون أدلم قعةم ،ص.ص.229 -221.
 168ـ حلل سةض دالالم هذه ضللن م أنظإل:
Toby Huff, The Rise of Early Modern Science, op.cit.,p.150.
 169ـ من أو نلل " ،ضل ل لس وضلثق م ضلةإلسلم  :لنس ضس فنل ن ضلسلس ن " ،لنم ضل ع ظإلك ضلةدد  ، 1990 ,3ص.ص.14-7.
ـ ن سه170 .
ـ ا د أيكلن ،الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،إلجع ف سق ،ص171. 52 .
172 G.Makdisi, The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian west, Edinburgh
U.P.,1990,p.6.
173 G.Makdisi, « Al-Ghazali,disciple de Shafi’i en droit et en thelogie » , in : Religion, Law and
Learning in Classical Islam, VARIORUM, Hmsphire, G.B., 1991 ,pp.45-55.
ـ ا د أيكلن ،الفكر اإلسالمي :قراءة علمية ،إلجع ف سق.،ص 52174
ل ل ضلعالي م ك يذكإل ج .قدف
ل الم ن م خ صم
 175ـ ضح ءعت ضل س جد ضلل ةم حإلكم نشلوم لن ع ظإلضم
ضف ع دض إلا كتاب الفنون الس مقلل. .
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منااااا ج اااام أصااااا س  .وهااااذض اااا مبااااإل معااااه ضلغةضلاااا سلضاااالح خ صاااام اااا
و"ضالق ص د ضالم ق د".

ؤل لااااه "ض حلاااا ا"

يقااالل اااثم " :ولااام تصااا دف ل اااع عااا ظإلك و ل دلااام ضنلشااا ت إال مااا زيااا دك إصاااإلضي ومعااا د"،176
و"ضل ل دلم وضل ة ندك دضا اض ال دوضا له".177
و اااا ضل غإلب،منااااا م ااااد ضل لحاااادي  ،يقاااالل مبااااد ضللضحااااد ضل إلضكشاااا ماااا أ ااااإلضا و ناااالك ضل لحاااادي
"وقااد جااإلم ماا دت م س لل ْااب إلااا ضلاابمد وضفاا لمب ضلةن اا ا إلااا حءااإلت م اا أهاال كاال اا  ،وخ صاام
أهااال منااام ضلعظاااإل ،وفااا لهم طنبااام ضلاءاااإل ،ااام يلثاااإلون ااا سةاااض ضألوقااا م ويقنااالن ،وصاااع آخاااإل
ااا معااا سااا لةنم ااا ضل صااا دك يسااا لن طنبااام ضل لحااادي  ،وال ساااد ااا كااال لناااس مااا أو خااا ص
يلنساااه ضلانل ااام اااع م ،ااا حءااالي هاااؤالا ضلونبااام ضألشااال خ اااع م ،اااأول ااا ي ااا ح ساااه ضل نل ااام لنساااه
ساااألم ااا ضلةنااام ينقل ااا سع ساااه أو تنقاااا سإذناااه ،كااا ن مباااد ضل اااؤ ويلفااا ويةقااالب ينقااالن ضل سااا ئل
ل لس م إال منا ضلدم ا".178
لنس
سأن س م وال يع صنلن
ي ةناااق ضأل اااإل س لااا ع من لاااام كااا ن "يةقاااده خن اااا ا ضل لحااادي اااع أشاااال خ من ااا ا ضل لحااادي  ،وكباااا ي
نااا ضلل ااا م" ،179و"ك نااات ح نااام س ل اااذضكإلك وضل عااا ظإلك ااا
ضلةن ااا ا ااا ضلااالضيدي منااال م ااا
أنااالضع ضلةنااال  ،ل ااا كااا ن ياءاااإله ااا من ااا ا وأدسااا ا وأطبااا ا و مفااا م ااا غ يسااام و ااا ضلااالضيدي
منااااا ضل غااااإلب .180وغعاااا ماااا ضلبلاااا ن أن هااااذه ضل عاااا ظإلضم ك ناااات اااا ضلغ لااااب ضألغنااااب عاااا ظإلضم
هذض ضلة د.181
كم لم س لعظإل إلا ضزده ي منم ضللم
و اااا ظاااا هإل ضن ةاااا ش ضلالاااا ك ضل لإلياااام اااا ضلة ااااد ضل إليعاااا  -ضل اااا فااااعةإلض لاااابةض ت صاااالن ل اااا
فااالأت ااا قااالل ( ااا ضلبااا ب ضلثااا ن )  -تشاااللع "ضل لااا لس ضلةن لااام لن اااذضكإلك وضل عااا ظإلك" ، 182و ااا
ثااام كثاااإلم ضل لااا لس ضلةن لااام وضألدسلااام خ صااام وأناااه "كااا ن سااال نااالك ضلدولااام مااادد كبلاااإل ااا نااا للض
نصااالب وض اااإلض ااا ضلثق ااام كاااأس ضلاسااا وأسااا فاااةلد وأسااا معااا ن .ن هلااا س ل لااا لس ضلةن لااام وضألدسلااام
ضل مقده كل أس ضلاس وولده أس مع ن".183

() 2
الرياضيات زمن ابن خلدون

ـ ضلغةضل  ،كتاب االقتصاد في االعتقاد  ،دضي ضلل ب ضلةن لم  ،سلإلوم ،ط ،1988، 1 .ص176. 9 .
ـ ن سه ،ص177. 10 .
 178ـ مبد ضللضحد ضل إلضكش  ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب  ،تقديم ا لد حق  ،ضبوه وصااه ومنق حلضشله وأنشأ قد ه
 ،ا د فةلد ضلةإلي ن و ا د ضلةإلس ضلةن  ،ط ،7دضي ضلل ب،ضلدضي ضلبلء ا ،1978 ،ص. 484 .
ـ ا د ضل علن  ،حضارة الموحدين ،دضي تلسق ل ،ط ،1 .ضلدضي ضلبلء ا ،ضل غإلب ،1989،ص179.30.
ـ ن سه180.
 181ـ حلل ضل ذهب ضألشةإلي س ل غإلب يعظإل منا فبلل ضل ث ل ال ضلاصإل :ج ل ممل ضلب  ،عثمان الساللجي ومذهب األشعرية:
دراسة لجانب من الفكر الكالمي بالمغرب من خالل "البرهانية" وشروحهض ،عشليضم وزضيك ضألوق ف وضلشؤون ض فم لم -ضل نلم
ضل غإلسلم ،دضي أس يقإلضق لنوب مم وضلعشإل ،ط .2005 ،1يلف ضحع نم ،تطور المذهب األشعري في الغرب اإلسالمي ،عشليضم وزضيك
ضألوق ف وضلشؤون ض فم لم -ضل نلم ضل غإلسلم ،دضي أس يقإلضق لنوب مم وضلعشإل.2003 ،
 182ـ ا د ضل علن  ،ورقات عن حضارة المرينيين  ،عشليضم كنلم ضالدضب وضلةنل ضالنس نلم س لإلس ط  ،فنسنم  .سالث وديضف م
يقم  ،20ط  ، 3وبةم ضلعل ح ضللديدك  ،ضلدضي ضلبلء ا ،2000 ،ص. 234.
ضسإلضهلم حإلك م ،المغرب عبر التاريخ ،ج ،2إلجع ف سق ،ص183.141.
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ضاااإلست ضل ااادضيس ،خم ااا ل ااا زم اااه أحاااد ضلبااا حثل  ،184حصااا يض مناااا ضلةنااال (ضل عااالن) ضلةقنلااام ااا
نس م و عوق ويي ضل م.
يغااام ذلااا قاااد ض ااا ز ضلة اااد ضل إليعااا سعشااا ط ال ااات ل ااا يإلجاااع لنإلي ضااال م .وقاااد نباااغ ل ااا أماااام
فااااا يم ساااااذكإلهم ضلإلكبااااا ن ،وش صااااال م ال ةااااام إذ " أصاااااباع ناااااإلى ش صااااال م أخاااااإلى ت اااااد مناااااا
ضل غااإلب ضألقصاااا ااا ضألنااادلس و ااا ضل غاااإلسل ضألوفاااط وضألدناااا ل أخاااذ مااا أفااا تذك ضل غاااإلب ااا هاااذض
ضل لدضن".185
ويةاااااةى ذلااااا إلاااااا مااااادك أفاااااب ب يل ن ااااا سعشاااااقإلون ااااا ثمثااااام ملض ااااال أف فااااالم " ع ااااا  -أوال -أن
ضلإلي ضااال م ظنااات ،مناااا اااإل ضألز ااا ن ،ااا ضلشاااإلق و ااا ضلغاااإلب ،ضلةنااام ضللحلاااد ضلاااذي لااام يةاااإلف ال
تعاااا إلض وال تة يضااااا ااااع منااااال ضلاااادي وضل قاااااه" ،186ث نلاااا " :ح جااااام ضلدولاااام إلاااااا ضاااابط أحل ااااا ،
و لضيدهااا و صااا يي  ،وضفااا مص ضاااإلضئب  .كااال ذلااا يا ااا ج إلاااا ديضيااام ااا منااام ضلاسااا ب وت اااع
ا توبلقااه توبلقاا ءاابلط خ للاا اا كاال خوااأ أو غنااط .لغ ياام هعاا ك ناات ضق ص ا ديم قباال كاال شاالئ،
تساااا د ضلدولاااام ل لاااالي أطإلهاااا و اااالا وظ ئ اااا ضلشاااا غإلك ساااا ل ةن ضلااااذي طاااا ن يءاااام اااا ساااال
لظ لااااه ساااائللل حساااا سل يشااااإل لن منااااا ضلاااادوضوي ضل صاااام س سااااللإل شااااؤون ضلدولاااام ضل للاااام".187
ئق ل ذض ضلةنم.188
يلللللن ضه
لذل نلد فمطل سع إلي ضه
صااا يم ضلإلي ضااال م " ااا خد ااام ضلااادي  ،وللع ااا ااا خد ااام ضلالااا ك ضلدنلليااام أيءااا  ،ااا دض ااات قسااا م
ضل اااإلوض ضااا ن ل سااالإلك ضلالااا ك ضللل لااام دون تةقلاااد ،س لعسااابم لألطاااإلضف ضل سااا لدك ،ومناااا هاااذض اااإن
ضلالسلسلل ضألولل ك نلض س لديجم ضألولا إلضئءلل ".189
"مناااا أن أهااام م ااال ااا نظإلنااا –ي ااا سع سعشاااقإلون قااا ئم -كااا ن ويضا هاااذه ضلاإلكااام ضلإلي صااالم ضلعشااالوم
هاااال ح جاااام ضلشااااةب ،توبلقاااا ل ةاااا للم ض فاااام وقل اااا س للضجباااا م ضلديعلاااام ،إلااااا اااا يةإل ااااه سأوقاااا م
صااانلضته وصااال ه ،ك ااا كااا ن ااا ح جااام أطلااادك إلاااا ةإل ااام ااا أوجباااه هللا تةااا لا ل ااا ي ةناااق سعظااا
ض يث و تلزيةااااه .وذلاااا يا اااا ج إلااااا ةإل اااام دقلقاااام سةناااام ضلاساااا ب{ }...لساااابب إذن كاااا ن ديعلاااا اااا
جلهإله".190
إذض كااا ن ضلةااا من ضألخلاااإلضن ال ت واااإل ع زم
ضل إلجلح.

ااا مناااا سااا ل ،اااإن ضلة ااال ضألول يبااادو ااا قبلااال ضلقااالل

صاااالح أن ضلإلي ضااال م لااام تناااق " ة يضااام شاااديدك ااا لااادن ضل ذهبلااام ضل ة ااام ،ق ينااام س ل ة يضااام
ضل اااا لقل اااا ضل نساااا م ضلوبلةلاااام وضللساااا لللجل منااااا وجااااه ضل صاااالص"191؛ للع اااا لاااام تلاااا قبللاااام
سل لاااااع إلوم ااااا لااااادن "ضلةقنلااااام ضل ق لااااام ضلساااااعلم" .دللنعااااا مناااااا ذلااااا ااااا فااااا ه ضلغةضلااااا ساااااآ
ضلإلي ضل م ،وهل ضل لق ضلذي ف يإله له ضس خندون.192
توليإل ضلةنل ضلةقنلم184.

ـ ي ادث ل نلح ضلسةلد أطإلوح ه ( إلجع ف سق) م دوي ضل دضيس
ـ أح د سعشقإلون ،مظاهر الثقافة ،.....إلجع ف سق ،ص185.216 .
ـ ن سه186.
ـ ن سه187.
ـ ك ن ضآلسن يديس ضلإلي ضل م م د ضلسنو ن أس ضلاس  .يعظإل :التعريف الس خندون ،إلجع ف سق،ص188.29.
ـ إسإلضهلم حإلك م ،مدخل إلى تاريخ العلوم ،...إلجع ف سق ،ج،1.ص189.429.
ـ أح د سعشقإلون ،مظاهر الثقافة ،...إلجع ف سق ،ص190.217.
ـ سع صإل ضلبةةضت "،ضلإلي ضل م ز ضس خندون" ،إلجع ف سق191 .
 192ـ لق ضس خندون ضلةنل ضلةقنلم أو ضل نوم س ص دي م تصليه م "مقل م ن إنل زي" ،ضلةقل ضل لإليب  .ضك يس له
المقدمة .يقلل" :ضلةقل لةضن صالح ،أحل ه يقلعلم ال كذب ل  ،غلإل أن ال تو ع أن تةن سه أ لي ضل لحلد وضآلخإلك ،وحقلقم
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سةااد تةإلي اااه لنإلي ضااال م سقللاااه إن ااا "ت ة ناااق سةنااام ضلاسااا ب ،وضل عدفااام ،ومنااام هلئااام ضلةااا لم،وللس ي ةناااق
ااا ،
شااالئ ع ااا سااا أل لي ضلديعلااام ن لااا وإثب تااا  ،سااال هااا أ ااالي سإله نلااام ،ال فااابلل إلاااا ل حااادت سةاااد
و ةإل "،193
يقااالل ضلغةضلااا " ااا يعظاااإل ل ااا ي ةلاااب ااا دق ئق ااا و ااا ظ ااالي سإلضهلع ااا  ،لاسااا سسااابب ذلااا
ضم قاااا ده اااا ضل مفاااا م ،لاسااااب أن ج لااااع مناااال م اااا ضللضاااالح و اااا وث قاااام ضلبإلهاااا ن هلااااذض ضلةناااام
(ضلإلي ضااا ) ،ثااام يلااالن قاااد فااا ع ااا ك اااإلهم وتةوااالن م وت ااا ون م س لشاااإلع ااا تدضول اااه ضأللساااعم ،لل اااإل
س ل قنلد ضل اض ،لقلل :لل ك ن ضلدي حق ل ضخ ا منا هؤالا تدقلق م هذض ضلةنم".194
ااا ج اااه يؤكاااد ضسااا خنااادون ،ااا فااال ق تةإلي اااه لةنااام ضألمااادضد ااا ضل قد ااام ،ن ااالي ضل اااأخإلي
ضلبإلضهل .

ااا

وضل محااااظ أن ضساااا خناااادون قااااد حااااذض حااااذو ضلغةضلاااا اااا مااااد تاااااإليم ضالشاااا غ ل س لإلي ضاااال م .يقاااالل:
"و ااا ضل صاااع ل ااا يا ااا ج ل ااا {ضلإلي ضااال م} إلاااا ضلغنااال ااا ضلاسااا ب ،و اااإلض ضل سااا ئل ضل ااا
تا اااا ج إلااااا ضفاااا إلضج ضل ل اااالالم اااا عاااالن ضلاساااا ب :كاااا للبإل وضل ق سناااام وضل صااااإلف اااا ضللااااذوي
وأ ثااا ل ذلااا  ،ااال ألون س ااا تاااآلل م .وهااال وإن لااام يلااا ااادضوال سااال ضلعااا س ،وال ي لاااد ل ااا ي دضوللناااه
ااا ويضثااا م لغإلضس اااه وقنااام وقلماااه ،ااال ي لاااد ضل اااإلضن وتاصااالل ضل نلااام ااا ضل ااادضول مناااا أك اااال
ضللجااااله" 195؛ للاااا مااااد ضل اااااإليم ال ينغاااا كإلضهاااام هااااذض ضلةناااام معااااد يغاااا ل ضصااااا سه اااا ضلبإلهاااا ن
ضلعظإلي.
"ك نااات ضل عدفااام مناااا وجاااه ضل صااالص-يقااالل جللاااد فااال إل -ااا سااال ضلةنااال ضلإلي ضااالم بةثااا لبنبنااام
خااالضطإل أهااال ضلساااعم س م ب يهااا إلمااا لاااةض يا ااال طااا سع منااال ضألوضئااال .لااا ن ضلقااال يشاااةإلون سشااا ا
ااا ضلقناااق ساااإزضا ضألشااال ل ضل عدفااالم .اااذه هااا ضألشااال ل ضلدضئإليااام ضل ةإلو ااام س فااام "دوضئاااإل ضلةاااإلوض"
ضل سااا د م ااا شاااإلح منااام ضلةاااإلوض ،نإلضهااا قاااد سااادم لساااذج ض ي ااا ن ااا ز ااا ن أسااا نااالضس كاااـأن
زندقاااام ،وحلاااام سإلااااا د وضحااااد كاااا ن لديااااه ك اااا ب لااااه يفاااال م مإلوضاااالم .و اااا ضلةصاااالي ضل ااااأخإلك
أثاااا يم ضألشاااال ل ضل عدفاااالم ضل لجاااالدك اااا أحااااد ك ااااب ضساااا ضل لااااثم ضل نللاااام ضل اااالف اااا ن ااااس أحااااد
ضل ةصبل ".196
و ااا هاااذض ضلصااادد يمحاااظ أحاااد ضلبااا حثل غلااا ب أي ؤلااا خااا ص س ل عدفااام ضلعظإليااام ضالفااا عب طلم197
ااا ضل اااإلك ضل ديوفااام .وحساااب ضسااا خنااادون اااإن ئااادت ن اصاااإل " ااا ضلصاااع ئع ضلة نلااام ضل ااا لضدهااا
ضألجس ".198

ا ل" .ي لنا هذض

ضلعبلك وحق ئق ضلص م ض ل لم وكل ويضا طليه إن ذل ط ع
ضلوبلةلم ومنم ضلاس ب وضل عدفم وضل عوق

لق ه

منم ضللم وضل صلف وضل نس م

ـ ضلغةضل  ،المنقذ من الضالل ،صدي ف سق ،ص193.70 .

 194ـ جللد فل إل " ،لق

أهل ضلسعم ضلقد ا سإزضا منل ضألوضئل" ،التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية ،إلجع ف سق،.

ص.ص.172-123.
ـ ضس خندون ،المقدمة ،صدي ف سق ،ص195.490.
 196ـ جللد فل إل " ،لق أهل ضلسعم ضلقد ا سإزضا منل ضألوضال" ،التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية ،إلجع ف سق،
ص.ص.172-123.
197 Driss Lamrabet, « Ecrits mathématiques en circulation au Maghreb a l’époque d’Ibn khaldoun »,
in Les constructions intellectuelles en Occident Musulman au temps d’Ibn Khaldun, coordination
Bennacer el Bouazzati,Faculté des Lettres et des sciences Humaines-Rabat,N° 140, 2007 .pp.27-55.
ـ ضس خندون ،المقدمة ،صدي ف سق ،ص198.491.
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"أ اااا ضلاسااااا ب نااااام يلااااا ألحاااااد أن يذ اااااه إال قناااالم جااااادض ،ألن ضالشااااا غ ل ساااااه ااااا سااااا نة م منااااام
يفاااام هااااذض ضل ااااإلع
ضل ااااإلضئض ،لشااااإليةم إذض تق ءاااا س ةن ااااه .وضلاساااا س م ضل ةقاااادك ضل اااا ت إلضاااا
اااا ااااإلوع ضل شااااإليع ،تلةاااال ضلاساااا ب من اااا ساااا مدض لن بااااإلضا اااا ضل لييااااث ،ال ي لااااع م أن يساااا غعلض
معاااه .ول اااذض اااإن ااا ضل ة ااا د أن يلصااا ضللضحاااد اااع م سلصااا "ضل إلضااا  199ضلا فاااب" ،أي ضلةااا لم
سأحلضل ضل لييث وضلة لم س لاس ب وقت وضحد".200
ك ناااات ضلإلي ضاااال م " لج اااام ل د اااام أغااااإلضض تةبدياااام ،ثاااال من اااا ضل لقلاااات وضل ااااإلضئض" ،201ك اااا
ك نااااات ضل اااااآلل ضلإلي ضااااالم مبااااا يك مااااا شاااااإلوح و صاااااإلضم وأزيااااا ج وجااااادضول 202حسااااا سلم ،أي
"مبااااا يك مااااا تاااااآلل لج ااااام تةنااااالم ضلونبااااام 203تقعلااااا م ضلاسااااا ب  ،وتلزياااااع ضل لضيياااااث ،وتادياااااد
ضل س حم ،وضل لقلت.204
أي سةبااا يك أخاااإلى ك نااات عديجااام ضااا
وثلضس ضل عظلي ضل ق -ضلسع .

نظإليااام ضلةنااام ضللفااالمنلم ضالفااال تلللجلم ك ااا حااادد ة ل ااا

وهلاااذض كااا ن ااا ضلوبلةااا أن تق اااإلن ضلإلي ضااال م س اله ااا م ضل دنلااام وضلشاااإلملم كقسااا م ضل لضيياااث
ك لااا ل م نااا ف"ضللباااإل وضل ق سنااام كةنااام جدياااد سأدوضتاااه و هل اااه وسإلضهلعاااه كااا ن ن تلااا مااا ضلا جااام
ل الم م نلم كقس م ضل لضييث".205
إلله
و"ن س ضلش ا ي ل قلل ه م حس ب ضل ثنث م وتاديد ضل لجه ضلصالح لنقبنم".206
ةعاااا هاااذض أن ضلإلي ضااال م ضزدهاااإلم ل ااا ي صااال س إلمل ااا :منااام ضل لقلااات وضل اااإلضئض تاديااادض ،وه ااا
من ن ُمدض أسلضب ضل قه.
ةنم ضل إلضئض–207يقلل ضس خندون-

ـ أو "ضل إلوض ".أو "ضلةددي"199.
 200جللد فل إل " ،لق أهل ضلسعم ضلقد ا سإزضا منل ضألوضال" ،التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية" ،ص.ص،172-123.
 ،إلجع ف سق.
قه وحس ب { }...لل نب
201ـ سع صإل ضلبةةضت " ،ضلإلي ضل م ز ضس خندون" ،إلجع ف سق .إن "منم ضل إلضئض منم إلكب
ضل ق ي ء ضألحل ضلشإلملم وضلل نب ضلة ن ضلقلضمد ضلاس سلم" ،مبد ضلإلح سنةللد ،علم الفرائض :المواريث-الوصية-تصفية
التركة ،ط ،4وبةم ضلعل ح ضللديدك ،ضلدضي ضلبلء ا ،1998،ص.11.
 202ك ن ضلةنم ،قبل ظ لي ضلةنم ضلبإله ن معد ضلللن ن ،مب ي ك م جدضول لن ةدضد وضللص  :ضلاس أفليق ،ضلل سم وضلةنم :ساث
تشلل ضل ةإل م ضلةن لم س لشإلق ضلقديم (سمد ضلإلض دي )،ساث لعلل دسنل ضلديضف م ضلةنل ضل ة قم ضل نس م ،إشإلضف :د .سع صإل ضلبةةضت ،
وحدك ضلباث وضل للي  :تولي ضأل ل ي ضلةن لم حلل ضلباإل ضل لفط قبل ضلةصإل ضلاديث ،ج ةم ا د ضل س -كنلم ضآلدضب وضلةنل
ض نس نلم ،س لإلس ط ،ضلسعم ضلل ةلم .2007-2008
ـ حلل تدييس ضلإلي ضل م أنظإل :ضل علن  ،ورقات ،....إلجع ف سق ،ص.ص203.357-323 .
204 Driss Lamrabet, « Ecrits mathématiques en circulation au Maghreb a l’époque d’Ibn khaldoun,
op.cit.
ـ ا د أسمغ" ،طبلةم ضل لإل ضلإلي ض ضلذي طليه ضلإلي ضللن ضل غ يسم ضلقإلن  ،" 14إلجع ف سق205.
ن سه206.
 207ـ يةإلف ضس خندون منم ضل إلضئض ك ل ل ":وأ منم ضل إلضئض ،وهل ةإل م إلوض ضلليضثم وتصالح ف ضل إليءم ،و كم
تصح ،س م ب ي إلوض ضألصلل أو ع ف  .وذل إذض هن ضحد ضلليثم وضنلسإلم ف ه منا إلوض ويث ه؛ إنه حلعئذ يا ج إلا
ضل إليء ل إلا إلوض م غلإل تلةئم .وقد تللن هذه
حسب ن يصاح ضل إليءم ضألولا ح ا يصل أهل ضل إلوض ج لة
ضل ع ف م أكثإل وضحد وضثعل  ،وت ةدد طذل سةدد أكثإل .وسقدي ت ةدد تا ج إلا ضلاسب ن ،وكذل إذض ك نت إليءم ذضم وج ل ؛
ثل أن يقإل سةض ضلليثم سلضيث ويعلإله ضآلخإل صاح منا ضللج ل حلعئذ .ويعظإل بنغ ضلس  ،ثم تقسم ضل إلكم منا نسب ف
ضلليثم أصل ضل إليءم .وكل ذل يا ج إلا ضلاسب ن ،أ إلدوض هذض ضلب ب أسلضب ضل قه ،ل ضج ع له ضل قه ضلاسب ن .وك ن
غ لب له ،وجةنله ع إلدض" ،المقدمة ،صدي ف سق ،ص.489.
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" ااا شاااإلي " 208لااالس ااا ذضتاااه كةنااام ةقااالل؛ سااال "لل ةاااه سااال ضل ةقااالل وضل عقااالل ،وضللصااالل ساااه
إلاااااا ضلاقااااالق ااااا ضلليضثااااا م ،سلجاااااله صاااااالام يقلعلااااام ،معاااااد تل ااااال ضلاظااااالظ وتشااااالل مناااااا
ضلق ف ل ".209
ي لااااة "ضلااااع ط ضلإلي ضاااا " ضلساااا ئد ب"إه اااا ل ضلل نااااب ضلبإلهاااا ن ل ئاااادك ضلل نااااب ضل ثلناااا " .210و"
نظااااإلض ل ةنااااق ضلإلي ضاااال م ساااا ل ةنلم وضل نقاااال  ،ااااإن سعل اااا ضالفاااا عب طلم ظناااات غلااااإل لعاااام ،ساااال هشاااام
سلضااااالح؛ إذ يغناااااب منل ااااا ضلةاااااإلض ضل بساااااط ،سشاااااإلح ضل اااااإلدضم وض كثااااا ي ااااا ضأل ثنااااام؛ ثااااام إن
نصلص نلئم س ف وإلضدضم ت ل س لبع ا ضلبإله ن ".211
ونقااااإلأ معااااد ضساااا خناااادون اااا حااااق من اااا ا ضلاساااا ب وضل عدفاااام ضلااااذي يااااا وللن تةنلاااال كاااال ضلة نلاااا م
ضلإلي ضااااالم " :وإن ااااا ج اهااااا ضالفااااا غمق ااااا طإلياااااق ضلبإلهااااا ن شاااااأن منااااال ضل ةااااا للم ،الأن سااااا ئن
وأم ل ااا وضضاااام كن ااا وإذض قصاااد شاااإلح إن ااا هااال إموااا ا ضلةنااال ااا تنااا ضألم ااا ل و ااا ذلااا ااا
ضلةسإل منا ضل م ال يلجد أم ق ضل س ئل".212
()3
الدراسات حول تطور الرياضيات باألندلس :الوضعية الحالية للمشكلة
خوان مارطوس كيسادا*
المحتويات
 -1خص ئص منم ضلإلي ضل م ض فم ضللفلط -2 .تولي ضلإلي ضل م ضفب نل ضل سن م -3 .ديفم
سلمة المجريطي س ألندلس -4 .ضللضةلم ضلإلضهعم ل شلنم ديضفم ضلةنم ضلإلي ض ض فب نل -إفم .
م ْ
الملخص
س ل هذض ضلة ل خص ئص و ل نم ضلإلي ضل م ض ضلةنم ض فم ضللفلط ،إلكةي
نُبإلز
ً
ً
منا ضل ة لم ضلإلئلسلم ضل ص حبت تولي هذض ضلةنم .و إلحنم ث نلم ،نقد مإلض لجةض حلل ضل ولي
ضللإلونلللج لنإلي ضل م ك حلل ضلةن ا ضل سن ل س ألندلس ضلذي ضه لض س ذض ضلةنم ُ ،بلعل أهم
ضالنل زضم ضل تاققت مبإل ضل إلضحل ضلة علم ضل إل ع هذض ضل ولي .منا س لى ث لث ،فعة ل منا
ضل ولي ضلعلم ضلذي تاقق س ءنه
سلمة المجريطي وأه لم م نه ضلةن وضلديدضك لل
تانلل ش صلم م ْ
ل ل ْ ضلإلي ضل م ومنم ضل ن ضلإلي ض ؛ هذض ضل ولي ضلذي فلشلل ضألف س ل فُ س لثليك ضلإلي ضلم
ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي س ألندلس .ضل  ،فع لق منا ضللضةلم ضلإلضهعم ل شلنم ضلديضف م
ذل منا ضل إلضجع ضلبلبنللغإلض لم ضألف فلم ضل ل إلك عذ
حلل تولي ضلإلي ضل م س ألندلس ،ة دي
ضلبدضي م ضألولا لنقإلن ضلةشإلي حلل منم ضلإلي ضل م س فب نل ضل سن م.
ـ ن سه208.
 209ضس خندون ،المقدمة ،ص.ص .490 – 489.لن ةيد
ك ي ل إلضجةم:
Ezzaim Laabid, « Ibd khaldun et le ‘ilm al-fara’i », in Les constructions intellectuelles en Occident
Musulman au temps d’Ibn Khaldun, coordination Bennacer el Bouazzati,Faculté des Lettres et des
sciences Humaines-Rabat,N° 140, 2007,pp/15-26.
210 Driss Lamrabet, « Ecrits mathématiques en circulation au Maghreb a l’époque d 'Ibn khaldoun »,
op.cit.
ـ سع صإل ضلبةةضت " ،ضلإلي ضل م ز ضس خندون ،"...إلجع ف سق211.
ـ ضس خندون ،المقدمة ،صدي ف سق ،ص212.489 .
ضل صلل حلل لضلع وطبلةم منم ضل إلضئض ك ج ا
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ضل قد م،

 -1خصائص علم الرياضيات في اإلسالم الوسيط
ش دم ضلدول ضلةإلسلم ،ضلقإلن ضلس سع ضل لمدي ،صالك ذهنم وفإليةم أث يم ضه ضلة لم كنه.
أوضخإل ضلقإلن ضلس دس وأوضئل ضلقإلن ضلس سع ضل لمديل ك ن منا عوقم شبه ضللةيإلك ضلةإلسلم تل وز أز م
ضق ص ديم وفل فلم ح دك .ك أُجبإل ضلإلفلل محمد (ص) ،ضلا ل لإلف لم لندي ض فم  ،طإلف
لم م  ، 622وضلنللا إلا يثإلب (ضل ديعم ح لل ً).
خصل ه ضلسل فلل وضلديعلل  ،منا ضل لإلك
لقد نشأ ض فم  ،كدي نم سل ضلدي ن م ضل لحلديم ،وتولي كع ضلوبق م ضلدنل لن ل ع ،و خءم
أشل ل ضل ة قدضم ضلإلضئلم؛ لل نشأك ضلدي نم ض فم لم ك نت س ث سم تش ُّلل قوب نقلض لن ة قدضم
ضلشإلكلم ضل ك نت ف ئدك س للةيإلك ضلةإلسلم .وك هل ةإلوف ،إن ضل ديعم ك نت ه ضل لقع ضلذي شلل
له ضلإلفلل محمد ضئ م ً يءم ل لمم ضلقب ئل ضلةإلسلم ضل ضنء ت إلا دي ض فم .213
أقل قإلن ضلة  ،ت ل ضلةإلب ضالف لما منا عوقم دك وش فةم؛ إلا حدود م 637
 ،ك نت عوقم سمد ضلإلض دي وإيإلضن تات فلوإلت م ،وق م  642ضف لللض منا صإل ،ثم منا كل
عوقم ش ل إ إليقل  ،لل إلوض م  711لنسلوإلك منا شبه ضللةيإلك ضلةإلسلم؛ و ن س ضللقت ،ت لعت
عوقم ضلبعل ب ضل عديم.
ضلسلوإلك منا خإلضف ن وجةا كبلإل
ضللللش ضلةإلسلم ،م 712
س خ ص ي ،إنه أوضفط ضلقإلن ضلث ضل لمدي ،ك ن ضل ن ا ضلةإلب ي ال لن إ بإلضطلييم ش فةم
تءم جةاض ً وضفة ً شبه ضللةيإلك ضأليبلإليم ،و ع طق ش فةم س إليقل س لباإل ضألسلض ضل لفط ،وضلشإلق
ضألدنا وجةا كبلإل آفل ضلصغإلى ،وضلقلق ز وآفل ضللفوا وجةا وضدي ضلسعد.214
منا ضلة د ضأل لي ،و عذ فعم  ، 661ك نت د شق ضلسلييم ه م ص م ضل م م .و م  ، 772نقل
المنصور ،ضل نل م ضلث ن لندولم ضلةب فلم ،ضلة ص م إلا سغدضد ضلةإلضقلم ،وضل ف س إل كة ص م إلا حدود
أوضفط ضلقإلن ضلث لث مشإل ضل لمدي.
جةا كبلإل ضلة لم ،نلد تإلضجة ً
س ءل هذه ضألحدضث ضلسل فلم ضل مةزم ضل لضجد ض فم
لن ل ع ضلةبلدي و لمد ضلع ط ضلشإلق لنعظ ضل للدضل ؛ و تلنل م ذل أن ضل محم حظلت طإلف
حل سغدضد س ه س لغ ،وهذض ن ج معه توليإل ضلسق ضالصوع م  ،و ذضم ضللقت سنغ ضلسل ن ديجم
م للم ضل للي ضلثق  ،سالث ت لعلض تشللد ب ن ة ييم يضئةم ،ك وصنت ضلصع مم ضلاإل لم
ضلإلق وضالزده ي؛ وهذض كنه شلل اإلك ً و عشو ً ل ن ضألنشوم ضل ل ييم.
ديجم منل
ُّ
غع م ضلبل ن أن ضل ل يك قد لةبت دويض ً ه ً تولي ضلةنم ضل إلحنم ضل نا سصدده ؛ إذ ض دم
نسج ممق م تل ييم ع ضل عد
ضلةمق م ضل ل ييم لدولم ضل م م إلا أق ص ضلادود ،وت ل ضلةإلب
وضلصل و ع سلةنوم ويوفل و ع كل ضلدول ضل ُ ش طئم لن لفط .لقد أثبت ضل ل ي وضلإلح لم ضل سن لن
قديت م منا ضلقل سأف ي طلينم أوصن م إلا ق م ضل للل وضل لغل ض إليقل ضللفوا وضلسلوإلك منا
دغشقإل ،وضنومق ً ع ت لعلض ض ح طم ويفم ضلادود للل ضلش طئ ضلشإلق ض إليق  ،إلا ديجم أن م
ت لعلض تةلل ف إلضا ي ثنلن ضل نل م سمط ْ شرلمان وإ بإلضطلي ضلصل .
ك نت سغدضد أول إلكة من كبلإل لدولم ضل م م .لقد ك نت ضأليضلم ،ضللضقع ،ج هةك لقل ليك من لم
ف ش ده ضال بإلضطلييم ضلةإلسلم ضس دضا ضلقإلن ضل فع ضل لمدي .قبل ذل س دك طلينمُ ،وجدم سسليي وسمد
ضلإلض دي وإيإلضن دضيس و إلضكة من لم نشلوم ك ن يُديس س  ،إلا ج نب ضل نس م ضأليفولم ،منل

 213عن حياة محمد ومفاتيح ثورته اإلسالمية ،أنظر:
COOK, M. Muh ammad, Oxford, Oxford University Press, 1986
 214من أجل رؤية واضحة ومعقولة حول انتشار االسالم في العصر الوسيط ،أنظر:
CAHEN, Cl. El Islam. Desde los orígenes hasta el comienzo del imperio otomano, Madrid, Siglo XXI,
2.ª ed. 1974
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ضلوبلةم وضلإلي ضل م .ك ك ن يُديس س أيء منم ضلوب منا ذهب ْ إيبوقراط وجالينوس 215سشلل
خ ص.
إلا حدود ن يم ضلقإلن ضلث وسدضي م ضلقإلن ضل فع ضل لمديل ضف قإل سبغدضد مدد كبلإل ضلةن ا
ن ضلبق ع وضألنا ا .لقد نلح سةض ضل ن ا؛ ُيم ك ضلةنم كالمنصور (- 754
وضل إلج ل ضلق د ل
ضل س ه م تعشلط وتوليإل ضلةنل ضلوبلةلم وضلإلي ضل م؛
 ) 775وهارون الرشيد () 809 - 786
سلةنوم
منا م د ضل نل م هارون الرشيد ،شُلدم ل بم م إلك ُج ةم س ل ولط م ضل تم جنب
ضأل ص ي وضألصق ع .نةنم كذل أن ضل نل م المأمون (  ) 833- 813نلح
وضلللن ن وضل عد ،وغلإله
أن يإلفل سةثم خ صم كُن ت س ل لع ن ضلل ب وضل ولط م .لقد نلات سغدضد تل لإل ضلةشإلضم
ضل ل ب م ،وس لضزضك ذل  ،تلض إل ضلعس خلن وضلل بم ضلذي ت إلغلض ل م نسخ ونقل ن ضل ؤل م
ضلةن لم.
خنقت ديفم ضلإلي ضل م ضلبغدضديم منا ض دضد قإلنل نش ط ً من ل ً لث ً ووضفة ً .ضل إلحنم ضألولا ق ت
إلا ضلةإلسلم .ك ق ت ،ن س ضللقت،
هذه ضل ديفم س النلب ب منا ديضفم ضل ؤل م ضلقدي م وتإلج
س وليإل فإليع ل ةلم من س لةإلسلم ألول إلك .ظإلف ئم أو ئم وخ سلن فعم ،ك نت أهم أم ل
أوقليدس وأرخميدس وأبلونيوس وهيرون وبطليموس و ديافانتوس ،إلا ج نب آخإلي  ُ ،إلج م إلا
ضلةإلسلم ،فلضا م أصلل ضلللن نلم أو م ضلسإلي نلم .216ضلةديد ضألم ل كاألصول لأقليدس ت ت
ن ل  .ف هم هذه ضل إلج م وضل ةنلق منل وشإلح من ا
مدك إلضم قبل إلج ل
تإلج
كب ي؛ ي ةنق ضأل إل هع ساإلكلم سةثت ضلإلوح هذه ضألم ل ضللمفلللم ،أي تن ضألم ل ضلللن نلم ضل
ظنت منا ض دضد مدك قإلون غ يقم فب ت ضلة لق ،ص يم أم الً
ضل ع ول وذضم قل م وجدوى.
عوقم سمد
إلا ج نب ضألم ل ضلللن نلم ،تم ضك ش ف ك ب من لم جديدك ج ام ضل عد وإيإلضن و
م ل  ،وضل لةبت سدويه دويض ً كبلإلض ً توليإل ضلةنل ضلإلي ضلم ضلة لم ض فم .
ضلإلض دي
وقت الحق ،ف صبح ضلةمقم ع ضلصل ذضم أه لم كبلإلك .وإذض ك ن غلإل ضل س بةد أن يللن لنةن ا
ضل سن ل ضطمع منا سةض ضل ؤل م ضلةن لم ل ذض ضلقوإل ،إنه ضل ؤكد أنه إلا حدود ضلناظم ،ال نةإلف
ضلصلعلم إلا ضلةإلسلم.
أيم تإلج م م صدي أصن
ل ي ةنق س ل ص ئص ضألف فلم لنإلي ضل م وضلةنم ضلةإلس م ل ً ،ي ل أن نأت منا ذكإل ثمثم
خص ئص منا ضألقل :إن ت لة ،أوالً  ،سللن جذويه ت غذى ضل ة يف ضألف فلم لألم ل ضلةن لم
ضلللن نلم وضل عديم ،وت لة ،ث نل ً ،س ة لُق وتإلضسو ع منل مإلسلم أخإلى ك لبصإلي م ومنم ضل ن  ،ك
ت ز ،أخلإلضً ،سعةم ضلبإلضغ تلم ل ل وبلق ت ضلة نلم أه لم ضف لة ب ضلةنم وتوليإله .لعُنق
ضآلن نظإلك صإلك م كل وضحدك هذه ضل ص ئص.
اله  ،ثق م
ضل م ض ش يك إلا أن ضلةإلب ت لعلض أن يل ش لض ،ضلبندضن ضل
أ ضل صلم ضألولا،
ضل ل الم ضلديعلم
م للم ك نت تاظا معدهم س الح إلض  ،ضل ل ل ضلةن  ،يغم أن ضأل إل للس كذل
وضألدسلم وضلق نلنلم ضل ك نلض يا قإلون  ،وضل ملضله سثق م ضل صم هذه ضل ل دي ضنومق ً
ض فم  -و ث م ،ت لعلض ،سشلل فإليع ضف لة ب ضل صليضم ضلثق لم ضل طليه أه ُل هذه ضلبندضن
منا ض دضد مدك قإلون ،ع ضلة ل منا ضلإلق س إلا أمنا ضل إلضق .

 215أنظرARNÁLDEZ, R.; MASSIGNON, L. Arabic Science. In: R. Taton (dir.), History of Science, :
London, Thames and Hudson, 1964, pp. 45 y ss.
 216حول تأثير العلم اليوناني في اإلسالم ،أنظرSALIBA, G. Arabic Science and the Greek Legacy. In: De :
Bagdad a Barcelona. Estudios sobre Historia de las Ciencias Exactas en el Mundo islámico en honor
del Prof. Juan Vernet, Barcelona, Instituto Millás Vallicrosa, 1996, vol. I, pp. 19-38.
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ضلبمد
ظ هإلك ضل ُ ث ق م هذه ،أي ضف لة ب ضل إلضث ضللمفلل إلا أن أصبح نل ً ل م ،ل ضلإلي ضلل
ضللصلل ،ل ي ةنق س وليإل ضلنلغ يي م ضلةدديم وضل س ئل ضل إلتبوم س  ،إلا س لى
ض فم لم
أكثإل يقل ً ضل س لى ضلذي سنغه ضلإلي ضللن ضل علد أو ضلصلعللن تن ضل إلحنم .ف ح هذض سإيل د
ضللف ئل وضلوإلق ضألكثإل ة للم لال وتة لم هذه ضل شلمم ضل ك نت وإلوحم إلا حدود ذل ضللقت .وإذض
ك ن ضل عديلن أو ضلصلعللن ضك لض سإنش ا ق مدك لناس ب ضل إلدي ،ن ضلإلي ضلل ض فم لل ضن إلطلض
فلإلويك سع ا نظإليم ل نم .هلذض ،وضنومق  ،منا فبلل ضل ث ل ،نظإليم ضلقولع ضل إلوطلم ضل
ضلةع يم ،سع ا منا
ويثله م ضلقد ا ،ضس لإلوض نظإليم هعدفلم ل نم م نلض منا توليإله  ،س ينة
ضل ؤل م ضلللن نلم
ة دالم ضلديجم ضلث لثم .وس لضزضك ع توليإلهم ل ة ي م ضلةن لم ،ضل أخذوه
وضل عديم ،شلد ضلةن ا ضلةإلب هلم ونظإلضم جديدك شإلوح ت م منا ضألم ل ضلللن نلم ضألصنلم ضل
ك ن ي م تةليء  ،سةض ضألحل ن ،كعظإليم ضلعسب لأودوكسوس و أقليدس منا فبلل ضل ث ل ،وضل
ل ضلةدد ضلاقلق حلةض ً وضفة ً وضلذي يس يإل ويس للب ل ونب م
تم ضالف ة ضم مع سعظإليم يا ل ل
منم ضل إلحنم و يس دمله توبلق م.217
ً
ضألفنلب ن سه ضلذي تم تبعله
ع هج ضلباث قط؛ سل ظ إل أيء
لم يظ إل تأثلإل ضلإلي ضل م ضلللن نلم
ً
ضألم ل ضلةإلسلم ،ضل سذل ضل ؤل لن ج دض تقديم ن ضلبإلضهل منل  ،و تصعل ضل لضلم م
سشلل ع ظم ونسق  ،وتقديم سع اضم وأنس ق ل نم .سع ا منله ،إنه معد يغ ل ضل ؤل لن ضألصنللن م
صل غم ضل ة دالم ضل يوبقلن  ،إن ضلإلي ضلل ضلةإلب يلش لن مع
ذكإل ضلوإليقم ضل ضم دوه
ً
ً
سشلل صل .ضلةديد ضألم ل نلد ن س ضللقت مددض كبلإلض ن ذج ضل شلمم ضلإل لةم .هذه
ضلل إلك تُةد خ صلم خص ئص ضألم ل ضلإلي ضلم ضلةإلسلم و ء لن  ،ك فعإلى الحق ً ،ضلغ لب
نلئم س ل شلمم ضل وبلقلم ،و شلمم ضلال ك ضللل لم.
ضل صلم ضلث نلم ت لنا "ضل دضخل" سل ضل إلوع ضلةن لم ضل ن م ،وسءة ضالف قمللم ضل لجلدك سل هذه
ضآلن ،سالث أن ضل ل الم ضل صم س لوب وضلصلدلم وضل لفلقا ومنم ضلبصإلي م ومنم
ضل إلوع ،ك ن
ضل ن أو ضلإلي ضل م ال ل ل لن نط ل سلع ح لل ً .منا غإلضي أيفول ت لة لإلو ضلة لم ض فم
م سلل ضل ل الم وضل إلوع ضلةن لم  ،ك ت لةوض س ة ي م ضل لفلملم وتعلع وتةدد أسا ث م؛ سالث
سه
ً كبلإلض ً لةنم ضلوب؛ إذ أن ضأل ل ي وضلعظإلي م ضل يا نلن
ك ن من ا ضلإلي ضل م  ،ثمً ،يلللن ضه
ت دضخل  ،أصن  ،ع ضلةديد ضألم ل حلل ضلبصإلي م وضل لفلقا ،وطبة ً ،ع منم ضل ن س م ب يه
ضلةنم ضلذي ي دضخل إلا حد كبلإل ع ضلإلي ضل م ضلة لم ضلةإلس 218.
ضل صلم ضلث لثم ،وضألخلإلك ،وضل يلب ضل إلكلة منل أكثإل غلإله  ،ت لنا أن ضلإلي ضل م ضلةإلسلم
ت لة م س ق ضالتل ه م ضألخإلى لن لإل ضلإلي ض ضلشإلق س ألل م لق يعةع نال إيل د حنلل
ضل إلحنم (أي س لعسبم
لن شلمم ضل وإلوح م ضلال ك ضلة نلم أو ذضم ضلصنم س شلمم ضلةنل ضلس ئدك
ً
أجلد
لةنم ضل ن وضللغإلض ل وضلبصإلي م) ،إلا ج نب ض م ل ضل لث لن لإل ضلعظإلي ضل بنلي ضنومق
سنلغ س لى م ل صل غم ضلنلغ يي م ضلاس سلم وضللبإليم
ضألم ل ضلللن نلم .كل هذض ل
ً
ْ
ضل عد وضلصل  ،وإن س جإلضاضم أقل صإلض م ودقم .وهذض ضل عاا
وضل ُ ثنثلم ضل تم توليإله أيء
ضل إلكلب  ،ك صلم لنإلي ضل م ضلةإلسلم سدضيم ضلقإلن ضل فع ضل لمدي ،ن وتلإلس ع إلوي
ضلة 219.
كل هذض ،ف ح س وليإل كبلإل لةنم ضلاس ب – س ل ةعا ضللضفع لنلن م ،ضس دضا ضلنلغ يي م ضلاس سلم إلا
نظإليم ضلعسب وضألمدضد ضلاقلقلم - ،ك ف ح أيء ً س وليإل ضل عدفم – خ صم نظإليم ضل لضزي م ،ذضم
ضأله لم ضلقصلى تقد ضلةنم ضل ة صإل -وي م هذض ضل وليإل ،سشلل خ ص ،ضللبإل وحس ب ضل ثنث م ،

217 YOUSCHKEWITSCH, A. Les mathèmatiques arabes (VIIIe-Xve siècles), París, J. Urín, 1976
حول هذا التداخل والتراتبية العلمية ،أنظر العمل الهام لرشدي راشد218 :
RASHED, R. Optique et Mathèmatiques, Aldershot, Variorum, 1992.
219 HILL, D. R. Islamic Science and Engineering, Londres, 1991.
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ضلنذي تشلم ،أصن  ،كةن ل س قنل م سةء
ضل ضل وضل ل ل ،نلم ً ضل ولي أيء ً.220

معد ضلةإلب .ك مإل ت ضل ع هج ضل ةنقم ساس ب

ك نت ضلإلي ضل م توبق منا شلمم ت ةنق س شللد ضل عشآم ،وس لقل ف م وضل سلح ضلةق ييم { صليك
ضأليض} وس ل ل يك وس ليمم ضلدولم ،ضلخ...؛ ك ت ةنق وتإلتبط س شلمم تبدو لع  ،أحل ن ً ،ثلإلك
لمف غإلضب ،أو لندهشم منا ضألقل؛ ك شلمم مليصم ذضم ممقم سقس م ضل لضييث أو س شللد ضل عشآم
وضل ب ن وساس س م هعدفلم ةقدك.
يغم كل ش ا ،إن منم ضل ن هل ضلذي لةب ضلدوي ضلا فم تولي ضلإلي ضل م ضلشإلق ضألدنا
وضألوفط .ومنا غإلضي ضلإلي ضلل ضل عديل وضلصلعلل  ،ك ن ضلإلي ضللن ضلة لم ض فم  ،أغنب
ضلا الم ،من ا ن  221.هذض ض ط ي ،لةب ضل قليم ضلق إلي دويض ً كبلإلضً؛ ك أن صعع ضآلالم ضلةن لم
أجل تاسل ضآلالم ضل نللم ضل ك نت ةإلو م
ضلدقم ،وقد ضش غل ن ضلإلي ضلل
سنغ ديجم منل
ً
ً
ً
وضلة ل منا ضس ل ي أخإلى سن سم جديدك .سل هذه ضآلالم ضللثلإلك نلد م م يي ضل قع هل ضلس مم
إلضصد ل ةك سأج ةك حديثم ،ك نت أكثإل دقم تن ضل
ضل ئلم .إن ضل محظ م ضل نللم ،ضل ت ت
ت ت ض فلعدييم؛ ي ةنق ضأل إل س لضلع م ألنه ي ونب ضلدقم ضلاس سلم كل إلك .
لقد ظ إلم جدوى ضل ن وضللغإلض ل ضللص لم {ضل س ل وضل ل } ،سشلل جن  ،ضألف ي ضلع ئلم إلا
سندضن قصلم مبإل س يضم ساإليم طلينم .ث م ،ن س ضللقت ،سةض ضل ة يف ضلإلي ضلم ضل س ة نم
ضلبصإلي م ضل عدفلم ،وضل ك نت ضإلوييم ضلبالث حلل خص ئص ن أنلضع ضل ة دن ضلبنلييم.
س خ ص ي إن ضل شلمم ضل ضه ت س ضل ديفم ضلإلي ضلم سبغدضد ،ضلبدضيم ،ك نت دضئ ذضم ممقم
س ل ل الم ضل للم :ضلاس ب ضل ل يي { ضل ة مم} وحس ب ضألشل ل ضل عدفلم ،وض نش اضم ضلاس سلم
ضل قإليبلم ،وحس ب ضل ثنث م وضللبإل ضلةددي.
إط ي ضلاديث م ضلإلي ضل م ضلبمد ض فم لم ي ل ضل للة ،سل ثمث إلضحل لم يل يلجد
إلحنم أولا ،ك ن ضأل إل س ةنق س ف لة ب ض يث ضلثق
سلع  ،ضلبدضيم ،ي سإل ممقم ضالف إلضييم.
ضلللن ن  ،وكذل ضلثق م ضلشإلقلم ،ع ض ش يك إلا أن من ا ضلإلي ضل م ،منا ض دضد ز طليل ،ك نلض
ضل إلحنم ضلث نلم،
ديكل ل ل عم ضل هلم ضلللن نلم .للعه ضس دضا ضلقإلن ضل فع ضل لمدي ،ونا هع
و ممقم س ل إلج م ضل إل لقم س لشإلوح ،تشلنت ثق م مإلسلم أصلنم وبلمم س ل ص ئص ضل أشإلن
هذه ضل إلحنم تم توبلق ضل ة يف وضل ع هج ضلللن نلم س ف إلضي حل ضل شلمم ذضم ضلصنم
إلل آن ً.
س لاس ب ضلةددي .ك ن هذض ضل عاا ي ةةز وي قلى أكثإل منا ض دضد ضلقإلنل ضلة شإل وضلا دي مشإل
ضل لمديل  .ضل إلحنم ضلث لثم ،وس ءل ضل ولي ضلذي إلض ه ضلاس س م ضل نللم وضل ع هج ضل قإليبلم
ل ل ضللبإل وحس ب ضل ثنث م ،تم سنلغ ضل دى ضألقصا منا ض دضد ضلقإلن ضلث لث مشإل ضل لمدي إلا غ يم
ضلقإلن ضل س مشإل ضل لمدي سةد إلحنم غ ءم ضلقإلن ضلث ن مشإل ضل لمدي.
ضلع يم ،نإلى ضل لد ضل عبله منا أنع نس ة ل فلضا تةبلإل "ضلإلي ضل م ضلةإلسلم" أو "ضلإلي ضل م
ض فم لم" دون ضل للة سل ضل ةبلإلي  ،يغم أن ضل ةبلإلي ة ً ال ي ل ن س لغإلض .إن ضالك ش م ضلإلي ضلم
ضلبندضن ض فم لم ضلةصإل ضللفلط ك نت ث إلك ل لدضم ضلةن ا أصلل ن م؛
ضل ُ لصل إلل
سل ،ضلاقلقم ،لم يل هع ك إال مدد قنلل ضلةن ا وضل مف م ضلةإلب ،ألنه ضلبندضن ضل تم ا
ك ن أمء ا هذه ضل ل لمم ض ثعلم مدد قنلل جدضً ،يغم أن م ي قندون ع صب أف فلم وح ف م ض دضيك
 220حول هذه الخاصية ،أنظر مقاالت:
CATALÁ, M. A. El nacimiento del Álgebra y de VILLUENDAS, M. V. El origen de la
Trigonometría, ambos en Historia de la ciencia árabe, Madrid, Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, 1981, pp. 23-38 y 39-62, respectivamente.
في عالقة بهذه النقطة ،يظل المرجع التالي مرجعا أساسيا ال غنى عنه221:
KING, D. A. Islamic Mathematical Astronomy, London, Variorum, 1986.
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ضلةصإل ضللفلط  ،قد ك نت أصلل م
وضلللش؛ أ أولئ ضلذي شلنلض ضلق مدك ضللضفةم لنةن ا ضل سن ل
ضلبندضن ضل تم ا (ك لبإلسإل وضألندلسلل وضلسم لل وضل إلس وضل عديل ضلخ ).ضلذي دخنلض
ض فم .

 -2تطور الرياضيات في إسبانيا المسلمة
لم تش إل ضألسا ث ضلةن لم ضل شإلق ض فم وحده ،سل إن هذه ضلبالث مإل ت توليض ً كبلإلض ً ش ل
ض إليقل و ضفب نل ضل سن م – ضألندلس . 222 -بةد إلوي دك قصلإلك م دخلل م إلا شبه ضللةيإلك
ضأليبلإليم ( ،) 711ضف قل مإلب ضألندلس فل فل ً م ضل م م سبغدضد وأفسلض إ يت م ضل صم تات قل دك
ضلة ئنم ضأل ليم م  . 756سنغت وضةلم ضالف قمل هذه أوج معد أمن أ لإل قإلطبم عبد الرحمان
الثالث ( ،) 961- 912م  ، 929ن سه خنل م ،اقق ً سذل قولةم ت م ع سغدضد ذل ضللقت فلضا
منا ضل س لى ضلسل ف أو منا ضل س لى ضلديع .
إلا هذض ضل ييخ ،ك نت تلجد دولم قإلطبم ثق م أندلسلم أصلنم ت ء مع صإل ضفب نلم -يو نلم،
ومإلسلم-شإلقلم ،وسإلسإليم وي لديم ،وضل سنغت ش إلك وضفةم ،فلضا ضل لدضن ضلةن أو ضلق نلن ،
وضلديع أو ضألدس  .ك ث ل منا ذل  ،فعذكإل أن الحكم الثاني ( ،) 976- 961ضل نل م ضلث ن  ،ك ن ي لل
سس ا ضق ع ا ونسخ مدد كبلإل ضألم ل ضل ك نت تلجد سبندضن إفم لم أخإلى ،و هذه ضألم ل ت ت
إلس ي للن  44لندضً.
م نلم تللي ل بم ض م سالضل  400.000ولط ،ت ت إلف
يقلدن ضلاديث م ضلةنم ض فم س ألندلس – و ث م م ضلإلي ضل م س فب نل ضل سن م – إلا ضإلويك
ضلبلئم
ضألخذ سةل ضالم ب ي ،س لديجم ضألولا ،ضف إلضييم تقنلد نل وتعلل التلعل -قلط
ضلقإلن ضلإلضسع مشإل ضل لمدي وسدضي م ضلقإلن ضل س مشإل
ضألندلسلم 223؛ إذ أنه ضلعص ضلث ن
ضل لمدي ،نلد ك تب ً غ يسل ً ل لالً يعسب لن ن سيسبوتو ( ) 621- 612ك س م ق ك ت ع ول قء ي
ت صل سةن ْ ضل ن وضل عللم .ج م أخإلى ،ي لنم ضل ؤيخ الرازي م ش إلك سان إزيدور االشبيلي
ك سلْه :موسوعة األصول و في طبيعة
ك علم ،وهل ي ل أن ي سإل ضل س يضم ضل نللم ضل ج ة
األشياء.
إلا ج نب ذل  ،إن ضلدللل ضللضضح ضلذي لديع حلل سق ا وضف إلضييم تقنلد تعلل أصن هل ذكإله
ألفونسو {ضلة شإل} كتاب التقاطعات  ،هذض ضلل ب ضلذي يءم تلضييخ حلل هذض ضل قنلد ضل علل س
ذل ضلةديد ضل ق طع تل م ضل عللم أصل مإلس  ،ث ل ضألسل م ضل سةم وثمثلن أيجلزك
للدّابي؛ ضل علم سمط ضأل لإل هشام األول ( ) 796- 788ضلذي يلض ق سشلل غإليب ضل صل ضلسبةم
وخ سلن كتاب التقاطعات.
سلصلل ضأل لإل ضأل لي عبد الرحمن األول إلا فدك ضلالم وضللنلس منا ضلةإلش م  756ف بدأ ضلثق م
ضألندلسلم ضت ذ ط سع شإلق  ،وهل ضلو سع ضلذي فل ة ق أكثإل ع عبد الرحمن الثاني (.) 852 - 821
قبل ذل سة ن سةلد ،ك ن ضل سن لن ضألندلسللن يقل لن سإلحمم نال ضل شإلق وش ل ض إليقل س دف
الكتاب العمدة لدراسة تطور العلم باسبانيا اإلسالمية ،باستمرار وبدون أدنى شك،هو كتاب222:
SAMSÓ, J. La ciencia de los antiguos en al-Andalus, Madrid, Mapfre, 1992; en ella se encontrará
tanto una información de síntesis de las diversas etapas, como las principales referencias para
profundizar en aspectos concretos.
223 VERNET, J. La ciencia en al-Andalus, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas, 1986, pp. 28 y ss.
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ضل اصلل ضلةن  ،أو ل لإلد ضلاج إلا لم .وأثع ا ملدت م يلنبلن ة م آخإل ضل س لدضم ضلةن لم
وضلثق لم .224لقد تالل سلد قإلطبم ،ضلذي أُنشأ م  786إلا إلكة لإلشة ع ضلثق  ،وشلئ ً شلئ ً ،تم
إدخ ل منم ضل ن وضلإلي ضل م ،إلا ج نب منل أخإلى ،ض ضلبإلض ج ضلديضفلم لن ةنلم ضلة ل ضل صص
س ل س جد وضل دضيس أو ضلبللم ضلةن لم ضل صم س ل ديفل .
تلدي ض ش يك إلا أن ضل ءل ضصوب غ ضلثق م ضلةن لم س لو سع ضل شإلق يةلد إلا ضلدوي ضلإلئلس ضلذي
لةبه عبد الرحمن الثاني هذض ض ط ي .ضلل تب ضل غ يس ضل ل لل ضلقإلن ضلإلضسع مشإل أو ضل س
مشإل ضل لمديل ضلذي فبقت ض ش يك إلله ،يؤكد أن عبد الرحمن الثاني هل أول أدخل ضللدضول ضل نللم
{ضألزي ج} – ضلءإلوييم أجل حس ب يق إلب ضلدقم ل اديد لقع ضلش س وضلق إل وضلللضكب لاظم
اددك -ضألندلس .تن ق هذه ضل أكلدضم ع ش دضم أخإلى تُعسب ألش ص ثل عباس ابن فرناس
(م ) 887.أو عباس بن ناصح (م .سةد  ) 844م إدخ ل ضللدضول ضل نللم ضل ةإلو م تات ضفم فعدهعد ،
ضل ا ل أن ق س اإليإله هل ضل نل وضلإلي ض ضل ش لي
وضل تةلد إلا أصلل هعديم ،ضل
الخوارزمي حلضل م . 830
ضلقإلن ضل فع ضل لمدي يس هل عباس ابن فرناس ،ضلذي للس
ضللجه ضآلخإل ضلب يز ضلعص ضلث ن
ً
ً
ً
قط ش مإلض و عل ً ،سل ضش إل سللنه م ل يي ضل و نلل  ،وقد مإلف معه صع مم آلم لنولإلضن سلت
س عةله وأهدى آلةا ذضم ضلانق – ضل لم يل ل وجلد ضفب نل ضل سن م قبنه -إلا ضأل لإل عبد الرحمن
أتاديد
الثاني ،ءمً م ف مم ئلم {ضل لق تم} أهدضه لأل لإل محمد ،ضل ي ل ضالم د منل
ضلس مم ح لم غل ب ضلش س وضلعلل .
سةد هذه ضل إلك ضل لجه ضل شإلق ضلذي طبع ضلقإلن ضل فع ضل لمدي ،دخنت ضلثق م ضلةن لم ضألندلسلم،
إلحنم ضف لة ب وت ن ض ف م ضألف فلم لنةنم ضل عدو -يف
ضس دضا ضلقإلن ضلة شإل ضل لمدي،
وض غإليق  ،وي لنا هذض ،يس سشلل أكثإل وضلح ً  ،ضلل ب ضل ةإلوف بتقويم قرطبة ،هذض ضلل ب
ي ل قإلضاك ضف ش دضم ت م ضألطة م وضألشإلسم حسب ضلعظ ضلغذضئ ضاليبلقإلضط  ،ية قد ؤل 225
ضلبإلوج وضل ع زل
ضلل ب أن لإيبوقراط و جالينوس  .ك نلد إح الم إلا و لع ضلش س و يلض ق
تبة ً لنلدضول ضل نللم ضل عديم ضلسعد هعد ،وساسب أزي ج ضلة لم ضل نل البتاني (م .م  ،) 929ضلذي تإلجع
أصلله إلا سمد ضلإلض دي ضلةنل  .ج م أخإلى ،ي ء ك ب تقويم قرطبة أدوضم نللم ل ةإل م صلل
ع ص ضلع ي ،وضخ مف "ضلظل"
 ،ك"ضيت ع" ضلش س
وأوق م ضلسعم ضلش سلم سل ل وت
ساسب ضل ونع ضل ذكلي ،وكذض ء ضلنلل وضلع ي أو ء ضل لإل وضلش ق ،ضلخ.226.
ل ل ضلةنم
أي أحد آخإل إلحنم ضف لة ب ض يث ضل عدو  -يلن ن
لل ضلذي ي ثل أحس
سلمة المجريطي ضلذي يؤشإل ،ضل قنلد
وضلإلي ضل م منا وجه ضل صلص ،هل ،سدون ع زع ،م ْ
ضألندلس ضلإلي ض  -ضل نل  ،منا سدضيم إلحنم ضلعءج ضل ف ؤت ث يه  ،سشلل خ ص ،ضلقإلن
قلل ،صمً خ ص ً ل ذض ضلة لم ضلإلي ض و ديف ه.
ضل لضل  .وفع إلد ل فلأت

حول األسفار ذات الطابع ثقافي لألندلسيين إلى المشرق ،أنظر224:

MARTOS, J. La formación de los juristas andalusíes de la época omeya fuera de sus fronteras:
principales rutas de aprendizaje. In: Actas del IV Congreso Internacional de Civilización Andalusí. El
Cairo. Marzo 1998, El Cairo, 1998, pp. 253-268.
 225يذهب خوان مارطوس كيسادا إلى أن كتاب تقويم قرطبة من وضع مؤلفين وليس مؤلف واحد .هما :الطبيب
MARTOS, Juan, “La actividad
المعرب ريسيموندو .أنظر مقاله:
عريب بن سعيد واألسقف المسيحي
ّ
científica en la España musulmana”, en Hesperia. Culturas del Mediterráneo, II (agosto 2005),
{ .págs. 137-164 (ISNN: 1698-8795) (Anexo 267).المترجم}.
226 DOZY, R. Le Calendrier de Cordoue de l’année 961, Leide, E. J. Brill, 1873.
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ك ن ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي ضلقإلن ضلذهب لنةنم س ألندلس ،وضل ءل ،سدون ش  ،يإلجع ذل إلا
ضل س لى ضلإل لع ضلذي وصل إلله ضلةنم س ألندلس منا ض دضد ضلقإلن ضلة شإل ضل لمدي ك يإلجع إلا ضلةن ا
ش ل أ إليقل  .هذه
ضل شإلق ك
سلمة  ،ضلذي أصبالض جد ش ليي و بلنل
هذض ضلقإلن ،كم ْ
ضالنةل ف م ضل شإلقلم لمنل زضم ضلةن لم ضألندلسلم ظ إلم ن لل وأصبات جد لضتإلك ضس دضا ضلقإلن
ضس ل ي علي ابن خلف أو الزرقلي
ضلا دي مشإل ضل لمدي .هذض ضلقإلن تم صعع أفوإلالس م كلنلم
ص حب كتاب العمل بالصفيحة الزيجية ،منا فبلل ضل ث ل - ،نس له ،ضلل نم وضل صإلك – وهل
ك ب ك ن جد ةإلوف ضلشإلق ضألدنا .وضحدك سل أسإلز خص ئص ضلقإلن ضلا دي مشإل هذض ،ت لنا
تولي ضلإلي ضل م س ءل م ل و ُ علة
ضلسعلضم ضألخلإلك ،ت لنا
ضألسا ث ضل وصنت أوج
سِّي ْد وضبن معاد.227
ثمث أش ص هم :المؤتمن ،ابن ال ّ
ضألول سل هؤالا ضلثمثم هل الملك يوسف المؤتمن ط ئ م فإلقسوم ( ،) 1085 - 1081ضلذي تم
طإلف
ؤخإلض ً ضك ش ف ضلةديد نصلصه ضلإلي ضلم .هذه ضلعصلص ضل تم ضلةثلي منل تلش
س لضه ضلإل لع (أقليدس،
ضل ن ن سه ،م ة يف ج دك أل ءل سلبنللغإلض ل دضولم لنإلي ضل م
أرخميدس ،أبولونيوس ،مينيلو االسكندراني ،تيوديسيس الطرابلسي ،بطليموس ،ثابت بن قرة ،آل بنو
موسى وابن الحيان ) ،كإنل زضم أصنلم .ولن ذكلإل إن ضألم ل ضل أنلةه ضل ؤت تم ضدخ ل ضلا صإل
طإلف ابن ميمون وتم ذته ضلذي ك نلض ةإلو ل آنذضك سغدضد ضلإلضسع مشإل ضل لمدي.
ضتل ه ثل ف ي ضلإلي ض ابن السيد ،أف ذ ضل لنسلف ضللبلإل ابن باجة ،وضلذي أنلة أم له – ضل
أنلةه تن
ال نةإل إال مبإل إش يضم غلإل ب شإلك -سنعسلم ،سل  1087و  . 1096سل
ضألسا ث ضل صنم س ل ل ْ ضل لضلل م ضلاس سلم وضل عدفم ،بة ً ضل ل ل ضألخلإل ،تقنلد أبولونيوس
كتاب المخروطات ،إلكةض ً منا ديضفم خص ئص ضل عاعل م ضل ن ليم وضل س ليم.
أ إل ،إن ضلإلي ض ضألكثإل ش إلك هذه ضل إلحنم هل ابن معاد الجياني (م.سةد ،) 1079
يل
و
م لم نل و قله ،ؤل يف لم غ يم ضأله لم حلل ل ضلعسبم ضلإلي ضلم { له" :ضل ق لم شإلح
ضلعسبم"} ،ك شإلحه أوقنلدس ضلل ب ضل س األصول .عذ وقت للس سبةلد ،تم ضل ةإلف منا
ل ل حس ب ضل ثنث م
ي الكرة ضلذي ية بإل ،سم ش
ضلل ب ضلذي يا ل معلضن كتاب مجهوالت قس ّ
ضللإلويم ،ضلإلف لم ضألكثإل قد ً ضلغإلب ضللفلط ،وضلعص ضألول هذض ضل عاا ضلذي ي م له ضلة ل
ساس ب ضل ثنث م ضللإلويم س ةةل م منم ضل ن  .ضلاقلقم ،إن هذض ضلة ل ي ء ضالنةل س ضألول،
ضلغإلب ض فم  ،ل أُطنق منله "ثليك حس ب ضل ثنث م" ضل حدثت ضل شإلق ن ي م ضلقإلن
ضلا دي مشإل ضل لمدي ،وضل تظ إل تلنل ت ضألولا ضل ؤل م ضلإلي ضلم ضل شإلقلم ضل ةإلو م .ك ؤل م
أبي نصر منصور وأبي الوفاء البوزجاني والخجندي والبيروني وآخإلي .
أهم ضنل زضم هذه ضلثليك ضف بدضل ضآللم ضللحلدك لاس ب ضل ثنث م ضل ك نت حلزك ضلةن ا ضلللن ن،
كبطليموس - ،بإلهعم مينيالوس ،-ضل سلضفو ك ن سإ ل ن م حل شلنم ضل ثنث م ضللإلويم مبإل
ثنثل كإلويل  .هذه ضل بإلهعم ضلةليصم تم
ضلةمق م ضل لجلدك سل ضل ق ديإلضلس م – ضألقلضس أو ضلةوضي -
ضالف ة ضم مع  ،س ءل ل لدضم ضلإلي ضلل ضلس ل ضلذكإل ،س الك ا س لةمق م سل أيسةم ق ديإل
ضل ثنث ضللإلوي ضللضحد .لقد أدخل ك ب ابن معاد فنسنم فت بإلهع م – ضل تلجد سلع نظإليم
و بإلهعم ضلظمل -وه بإلهع م جديدك
ضللللب ،وق مدك ضل ق ديإل ضأليسةم ،و بإلهعم ضلللب ضل
س ألندلس وضل س ءن أصبح ،ضلس ل ،حل أي نلع أنلضع ضل ثنث ضللإلوي.
غلإل أنه ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي ،ضلذي فُ م حق ب"ضلقإلن ضلذهب " لنةنم ضألندلس  ،بلم ً
س لقإلن ضلث ن مشإل ضل لمدي ،هل ضلقإلن ضلذي ي ثل سدضيم تإلضجع سو ا .وك هل ةنل  ،إن ا والم
حول هؤالء الثالثة وحول غيرهم منن الذين سنأتي على ذكرهم الحقا ،أنظر227:
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ضل لحلد ضلسل ف سقل دك ضل إلضسول ( ) 1144- 1091وضل لحدي ( ) 1232- 1147لم تة ع ،
ضلا الم ،سا يم ضألنشوم ضلثق لم وضلةن لم .ج م أخإلى ،ظ إل ز ضل لحدي شةلي ة دي
لن س ةإلسل وضلةبإلضنلل  ،وقد أضإل هذض ضلشةلي أي ضإلي س ل ة ون ضللثلق ضلذي ك ن إلا ذل ضلال سل
جةل ضلةن ا أصل ضل س ةإلسل ضل سلالل أو أصل ي لدي يءوإلون
من ا ضلدي ن م ضلثمث
غ لب ضألحل ن ،ل غللإل دي ن م أو ضل لإلك.
س لإلغم ذل  ،لم تل يوح ضل محظم غ ئبم سشلل كن م هذض ضلةنم ضألندلس لنقإلن ضلث ن مشإل
سبةض ضل محظ م ضل نللم ضألوللم ثل تن
ضل لمدي .ويبدو أن ابن رشد ( ) 1198- 1126ك ن
إلضكش م  . 1153س ل ثل ،إن ك ب إصالح
ضل تاققت سعل ح ع نلم ف لل (ك نلس )
المجسطي 228لابن أفلح يُةد م م يئلسل ً تولي ضلإلي ضل م ضألندلسلم ضلقإلن ضلث لث مشإل
ضل لمدي  .ي ةنق ضأل إل س ؤل ُوضع طإلف عظإل يإلصد ثغإلضم ك ب المجسطي لبطليموس ،منا
فبلل ضل ث ل إغ ل سونل لس ضلبإلهعم حلل ضناإلضف ضلللضكب ودويضن  .ج م أخإلى ،يص ابن أفلح
ؤل ه أدضتل لن محظم ضلن ل  ،يس  ،ليوث ن م ج ز ضلإلصد وضلقل س ضل ةإلوف ب(تليكلل ) {
كإلك ف ويم ا للم لقل س ض حدضثل م ضلس ويم} ،وف هم ضالن ش ي ضألويوس لاس ب ضل ثنث م ضللديد،
ضلذي فبق أن أدخنه ضس ة د إلا ضألندلس ،ك فبق أن أشإلن إلا ذل ف ل ً ،ل ي ةنق س ف ة ل ة دلم
ضل ق ديإل ضأليسةم و بإلهع م جللب وجللب ت لجابر بن أفلح.
ل ل منم ضل ن ضلإلي ض  ،ال سد ض ش يك إلا ضف ل إثعل ه  :أبو الصلت الداني وابن الكماد.
ك ب ضألول نص ً م ضألفوإلالب ثم آخإل م ضلص لام ضلةيللم .م نه حلل هذه ضآللم ضألخلإلك ية بإل،
هذض ضل لضلع سةد ك س م ضلل تب ضل إلض
كإلونلللجل ً ،ضلعص ضلث لث ضلعصلص ضل وصن ع
لنعص ضلاس س ضلذي نةإل ه ضللل البن السمح {اختصار فن الحساب} ،وك س م الزرقلي .يبدو أن ضأل إل
ي ةنق س سألم توليإل آلم الزرقلي (أي ضلص لام ضلةيللم)  .لل ضالحدضثل م ضل س ة نم ضلعص ضحدضثل م
سون لفلم .ج ه ،يبدو أن ابن الكماد ك ن تن لذض ً ب شإلض ً للزرقلي ،إذ يبدو أن هع ك تأثلإلض ً وضضا ً
ألف ذه ل ي صل س للدضول ضل نللم ضل صعة ض سالثم ضل ل ل ضلش س .
هذض ضل ولي ضلذي يبدو سولئ ً لن ن ضلإلي ض سةد ضالزده ي ضلذي حققه ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي،
إلحنم فلوإل ل ضل مف م ضأليفوللن وضلةن ا أ ث ل ابن رشد ،وابن ميمون ،وابن
سألم تؤكد أنع
باجة ،وابن طفيل  ،ضلذي ك نلض يو الن ضلا إيل د منم ن يللن تلض ق ع ك ب ضل لةي ا
ألرسطوطاليس .إن ه ذه ضلعظإليم ضأليفولم لم تل تقبل إال ثمثم أنلضع ضلاإلكم :حإلك م ضلوإلد
ضل إلكةي ،وحإلك م ضللذب ضل إلكةي .وضلاإلك م ضلدضئإليم حلل إلكة ضأليض؛ وهذض ةع ه ي ض ضل ن
ضلبونل لف ضلق ئم منا حإلك ضأل مك ضلا نم وأ مك ضل دويإل ،ك ي إلتب معه أيء ً ضلإلغبم ضلةلدك
إلا نظ ضللإلضم ضل ش إلكم  ،أي إلا إلكة ش إلك س الول لندضئإلك أو أكثإل.
نلم سعل ن صإل سغإلن طم (- 1232
سةد فقلط ضال بإلضطلييم ضل لحديم ،ضناصإل ضل ل ل ضألندلس
 ،) 1492وضزدضد ضللضع تإلدي ً منا ك ن منله ضل إلحنم ضلس سقم .229وقد وجد ح نم ضلقنم
ل ل تإلضس ضك ساه ضل سلاللن ،ءوإلي لقوع ضلادود أجل
ضل لإلي و ضلةن ا أن س م
ضالف قإلضي غإلن طم أو ضل لإلك إلا ش ل أ إليقل أو ضل شإلق .حدث هذض س لإلغم ضلسل فم ضل فع
الفوسو العاشر ضل د م إلا ضالح ظ س لةن ا ضل سن ل سةد غةو ليفل م  . 1266وإذض فن ع سش دك
ضل ؤيخ ضلغإلن ط ابن الخطيب  ،إن ضل ن ك ن ي عح مموضم م لإلج ل ضلةنم ضلذي يقبنلن ضم ع ق
ضلدي نم ضل سلالم ،وقد قُبل مإلضه سةض ضلا الم ك ك ن ضأل إل ح لم برناردو العربي ضلذي ف هم
أنظر المقال التركيبي ل228:
CALVO, E. La ciencia en la Granada Nazarí. In: El legado científico andalusí, Madrid, C. Nacional de
Exposicones, 1992, pp. 117-126
229 VERNET, J. La cultura hispanoárabe en Oriente y Ocidente, Barcelona, Ariel, 1975.
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ضل إلضجةم س لنغم ضلقش للم لإلف لم الزرقلي حلل ضلص لام ،وضل ضن ت سليغلس م  1278؛
ويغم ذل  ،إن ضلة دي وضلوبلة ك ن هل ي ض هذض ضلةإلض – وهذض ضلإل ض ك ن أحد ملض ل مإلقنم
لضزضك ع تولي ضلةنم ضلذي شلده ضل س ةإلسلن
ضأليضض ضل سلالم،
تولي ضلةنم ض فم
ضل سلاللن ضل س ةإلسلن ،ك حدث ضلقإلون ضألولا س ألندلس ،-ك ةل ضلوبلب وضلإلي ض الرقوطي،
ضلذي ي ض ضلةإلض ضل نل وضخ ي ضل لجه صلب غإلن طم ضل ك نت تات حلم ضلسنو ن محمد الثاني.
كل ضألحلضل ،كثلإل هم ضلةن ا ضلذي ضف بةدوض لإلك ضل للث سغإلن طم قوةلض ضلادود ضاليبلإليم
إلصد يضغم -أو
لمف قإلضي ،فلضا ضل شإلق – ك لة لم ضل نل محي الدين ،ضلذي م ل فليي ،
تلنس
ش ل أ إليقل  ،ك لة لم ضلإلي ض ضلب يز القلصادي ،ضلذي ولد سسوم م  1412وتل
م . 1486
و إل فمطل غإلن طم لنةن ا أجلضا ضالف قب ل وضل إلح ب ،ك ةل محمد الثاني( ،) 1302- 1273ضلذي
ضش غل سمطه ،ك أشإلن إلا ذل ف ل ً ،الرقوطي أو ضل نل وضلإلي ض ابن الرقام (م،) 1315.
أصل أندلس وجد ن سه س قإلض ً س لنس وضلذي قإلي ،سونب ضلسنو ن ضلغإلن ط  ،ضلإلجلع إلا
ؤل
غإلن طم سشله ضللةيإلك ضلةإلسلم؛ ك ن هذض ضلة لم يديس ضلإلي ضل م وضل ن لابن هذيل ك ك ن أف ذض ً
ضل ق ويم وصع مم ضآلالم ضل نللم .ج ه ،ك ن ضأل لإل
لنسنو ن نصر ( ) 1309- 1314ن سه
يوسف ،أخ محمد الثاني ،شغل ً و للة ً سل ب ضلإلي ضل م وضل ن  .ج م أخإلى ،تلدي ضالش يك إلا أنه
غإلن طم ضلةإلسلم ه ته ،سل ضلقإلنل ضلإلضسع مشإل وضل س مشإل ضل لمديل  ،إلا ابن الحاج
(م ،)1314.ضل لللد ضشبلنلم ،وقد ك نت وق ئذ سلالم ،وضلذي مُإلف أسله –ضلذي ك ن نل يض ً
ضل ُ دجعل  230ضشبلنلم – سصعع ضلع مليك ضللبلإلك ل س ضللديد سونب ضلسنو ن ضل إليع أبو يوسف
(  ،) 1886-1258وضل ضف إلمت ضن ب ه ضلإلح لم ليون األفريقي ،ضلذي وص س ش يك إلا أن ال ي ل
أن تدوي إال أيسةم ومشإلون إلك ضللل .
ل ل ضلإلي ضل م "ضل لصم" ،أي تن ضلإلي ضل م ضل ال تق إلن م نلم توليإله س ل وبلق م
أخلإلضً ،و
ضل قعلم أو ضل نللم ،تلب ضالش يك إلا ضف ل ضثعل ه  :ابن بدر والقلصادي؛ ابن بدر ضلذي يُل ل ت ييخ
يقلل إنه ولد ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي وآخإلون يقلللن إنه ولد
لمده سالث نلد ضلدضيفل
ضلقإلن ضلث لث مشإل ضل لمدي ،وهل ؤل يف لم أوللم ضللبإل ضل ي م ل سال ضل ة دالم
لل
ضلم ع هلم .ث م م ل أكثإل أه لم لن ؤيخ القلصادي ( ،)1412-1486ذل ضللجه ضلب يز خ صم
ك س ته حلل ضلاس ب ،وضللبإل وقس م ضل لضييث ،هذه ضلل س م ضل لم تُدْيس ،جن  ،س له ضلل يم.
إلضكة ثق لم
س ءل يحنم حله ضلا لم ،ت ل القلصادي ضلديضفم س ن س ن ووهإلضن وتلنس ،ك
ضلقإلن ضل س مشإل ضل لمدي؛ هذض ي سإل ضل أثلإلضم ضل ك نت لبةض
أخإلى س ل شإلق ضالفم
ضح لضا ؤل ته منا نظ تإل لةي جبإلي
سمد ضل غإلب وضل شإلق منله ،وهذض ي لنا
ضلإلي ضلل
ضس دضئ لم يل ةإلو ً س ألندلس إلا حدود ذل ضل ييخ.
إنه ضل ا ل جدض ً أن ضلقإلون ضل لمديم ضلث لث مشإل وضلإلضسع مشإل وضل س مشإل قد مإل ت غإلن طم
إلوع منم ضل ن
ل ل ضلديضف م حلل ضلس م م ضلش سلم {ضل ةضول} ،ك إلع
ضلعصإليم ثليك ه م
ضلإلي ض ضلذي ي م ،منا وجه ضل صلص ،س لس م م ضلش سلم ،ألنع تةإلف يف لم ،منا ديجم كبلإلك
ضأله لم- ،ضل إلج م وضل عشليك حديث ً -حلل هذه ضل دك وه تعسب إلا ابن الرقام (م ،)1315.ضل
تظ إل ضل يك ضللبلإلك ل ذض ضلإلي ض وضل نل  ،ضلذي يوبق ديضفم ضل ةضول ضل ع للم ضل ةإلو م
ب"أن لل " {آلم يلن نلم قدي م ل ثلل ضللسم ضللإلوي منا فوح س ل دون ضف دض حس ب ضل ثنث م}
من أجل رؤية شاملة عن المصادر وبيبليوغرافيا مسْلمة ،أنظر مقال230 :
ESCRIBANO, M. C.; MARTOS, J. Las matemáticas en al-Andalus: fuentes y bibliografía para el
estudio del matemático y astrónomo árabe madrileño Maslama. In: Estudios de Historia de las
Técnicas, la Arqueología Industrial y las Ciencias. Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de
Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Segovia-La Granja, 9-13 septiembre de 1996, Salamanca,
Junta de Castilla y León, 1998, pp. 457-466.
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معلضن يف لم لبونل لس هذض ضل لضلع  ،-وضلق ئم منا ض فق ط م ضل سولالم { أو ضل س قط} ،وضلذي
لم يل لثق ً إلا حدود تن ضلناظم ضألندلس .ابن الرقام هذض ن سه ،هل وضضع سةض ضللدضول ضل نللم
ضل يظ إل خمل سأنه تأثإل بأبن اسحاق التونسي؛ ضلش ا ضلذي أهنه ألن يللن أحد ضلةن ا ضألكثإل
أه لم ضلة د ضلعصإلي.
أجل إت هذه ضلعظإلك ضلسإليةم حلل ضلة لم ضلإلي ض ضألندلس  ،يبدو لع أنه ضأله لم س ل ن ،ضلقلل
إن تولي ضلةنم س ألندلس قد لةب دويض ً غ يم ضأله لم ضن ش ي ضل ة يف ضلةن لم سأويوس ؛ إذ ضنومق ً
م نل م
ضألندلس ضتل ت هذه ضل ة يف نال س ق ضلبمد ضألويوسلم وضلللن ن ،مبإل نظ ةقد و ش س
ضل إلج م ضلةإلسلم إلا ضلمتلعلم أو إلا لغ م يو نلم أخإلى .ضس دضا ضلقإلنل ضلث ن مشإل وضلث لث
طنلونم منا إنل ز هذه ضل م ،من ً أن
مشإل ضل لمديل  ،م ل ضلةديد ضل إلج ل وضل دونل
أجل إن ض هذض ضلةنم أويوس ،
ل ل ضلإلي ضل م ،ك ن غ يم ضأله لم
أنلةه هؤالا ضلةن ا،
ك ك ن ضلشأن ،قبل ذل  ،ت ً ل تم إنل زه سبغدضد طإلف من ا إلج ل لل اقق ضل ولي ضلإلي ض
كم ضلبندي ض فم لل .231
 -3مدرسة مسلمة باألندلس
سلمة ،ك فبق أن قنع ف سق ً ،يةع  ،فل ق ضلثق م ضل نللم ضلإلي ضلم ضألندلسلم ،سدضيم إلحنم
ذكإل ضفم م ْ
ُ
جديدك ولولي جديد ضلعءج سةد إلحنم ضالف لة ب وضل إلج م ضلقإلن ضل فع ضل لمدي وضل فبقت
لإليط { دييد ح لل ً} ،ديس
سلمة
إلحنم ضالزده ي ضلقإلن ضلا دي مشإل ضل لمدي .232ولد م ْ
سقإلطبم ،وتل س فعم  . 1007تعبأ ،سص ه م لم تعللم ش لإل ،سسقلط ضل نل م  ،وهل حدث ةمً ،ك
تعبأ سبةض ت صلل ضلال ك ضلسل فلم ضلس سقم منا أز م ن يم ضل م م (ضل س ك س ل عم) ضل ضندلةت ضلثنث
ضألول ضلقإلن ضلا دي مشإل س ألندلس .وس لإلغم أنع ال نا ظ س ح الم تبل نل حه أيم محظم
لنعلل  ،إن ش إلته تةلد خ صم إلا إصمح ألزي ج "فعد هعد" ك ص غ الخواريزمي ،ضل  ،ك فبق
أن قنع  ،يةلد ضل ءل إدخ ل إلا ضفب نل ضل سن م خمل إلك حلم ضأل لإل عبد الرحمن الثاني.
هذض ض صمح لنلدضول ضل نللم ضلذي سإلع له سْن م س ل ة ون ع تن لذه الصفّار (م .م  ،) 1034ص ي
ضلصةب تقلل ه ط ل أن ضلصلغم ضألصنلم لل ب ضلخوارزمي س لةإلسلم { زيج ضل لضيز } قد ض مت
سلمة تإلج م التلعلم ضلقإلن ضلث ن مشإل ضل لمدي .ويغم
وال ن ل إل إال منا ضلعص ضلذي يضجةه م ْ
سةض ضألزي ج حلل ضلاإلك م
كل ش ا ،يبدو أنه ضلل ئة أن نعسب لص حبع ضف ة ل تقليم قإلطبم
كلن ضفب نلم
ضل لفوم ،وضف ة ل ضل قليم ضلش س ضل يف وإض م سةض ضألدوضم ضل ال ش
أصلنم.
سلمة و ديف ه ،ك تم ذته ،لم يق صإلوض منا ضلة ل منا ضل قنلد ضل نل ضل عدي،
ج م أخإلى ،إن م ْ
ضل ةإلوض ضل"فعد هعد" ،سل أدخنلض منا ضل ن ضلبونل لف كذل مدك إصمح م .هلذض ،وك هل
ةإلوف ،إن سن م ك ن شغل ً س م المجسطي لبطليموس ،وأن تن لذه ضل لة ابن الصفار ك ن
سلمة ابن السمح قد ضف ة ل
يةإلف كتاب الجغرافيا لع س هذض ضل ؤل ضلللن ن بطليموس ،وأن تن لذ م ْ
ك سه الهيئة حول الصفيحة الزيجية ضحدضثل م مدديم أخلذك م بطليموس ،والبتاني و ،ضلذي هل
سلمة منا كتاب تسطيح بسيط األرض Planisferio
أهم كل ش ا آخإل ،هل أنع نا ظ سشإلح لم ْ
لبطليموس .ي ةنق ضأل إل سة ل ذي ط سع نظإلي يديس له بطليموس أفس و ب دئ ضل سقط
ضالف إليلغإلض {ضل سقط ضل لسم} ل دضي منا فوح س ل وضلذي يشلل أف س ضألفوإلالب ،ضلذي،
ضلاقلقم ،للس لإلد آلم لن محظم ،سل أيء كا فلب ت ثن .هذه ضلاقبم ضل ك نت ل ج لع ضلاس س م
يلب أن ت م يدوي ً ،ك ن ضألفوإلالب هل ضلق مدك ضلاس سلم ضل يس ة ن ضل نلللن وضل عل لن ،س لإلغم
231 SAMSÓ, nota 10, pp. 80 y ss.
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أنه يلب ضالم إلضف سأن ذل لم يل ي م س لدقم ضلمز م ،ل شلمم ضل ن .ضللإلوي وكل ضألفئنم ضل صنم
ساإلكم ضلش س وضلعلل ضلث س م.
ضلقإلن ضلة شإل – هذض ضلقإلن ضلذي تإلكع ه منا ه ش ضلقلل معد مإلضع س خ ص ي ل ييخ
سلمة و ديف ه  ،-ج م
ضلإلي ضل م س الندلس -لع لق معده هذض ضللةا ضنومق ً ش ص م ْ
ل ل ضآلالم ضل نللم .ج م أولا ،إن ضلس م م
أخإلى ،ش د هذض ضلقإلن سإلوز س لدضم أخإلى
ذل تن ضل تُعسب
زلع نا ظ س تع إلا هذه ضلاقبم ضلة علم س
ضلش سلم ضالفب نلم ضألولا ضل
سلمة  ،وهل ابن الصفار؛ ج م ث نلم ،ش دم هذه ضلاقبم سإلوز
إلا مءل أمء ا ديفم م ْ
ية بإل ،منا ضأليجح ،ضخ إلضم ً أندلسل ً ،أي ضلص لام ضلإليللم ..لل ن م ذض تةع هذه ضآللم لع ذكإل أنه،
لل نقل س ح س ب لقع كلكب ضلللضكب ،إن ضلة لم ضل نل ضللديإل س ذض ضالفم ك ن يا ج ،منا ضألقل
إلا نص ف مم ضلاس ب س ف ة ل سةض ضللدضول ضل نللم .أجل ي ع سإلج وضحد ك ن ينة ضح س ب
لقع ضلش س وضلق إل.وضلةقدك ضلع زل م وضلللضكب ضل سم ضل ةإلو م .كل هذض يس دم حلضل أيسع ف م م
ضلبدي طبة ً أن تللن ن للم ذل ،
ضلة ل ،سدون ضح س ب ضللقت ضلذي يس نة ه تأويل ضلبإلج.
ضلاصلل منا أسإلضج غ للم جدضً .س ن ضلال ضلبدضيم ل ذه ضل شلنم س خ إلضع ضلص لام ضلةيللم ضلذي للس
حل
شلئ ً آخإل غلإل ل لمم ضلع ذج ضلللكبلم منا ق س ضلعظإليم ضلبون لم ،وضل ك نت ت ل
خو ل شلنم تاديد لقع كلكب ضلللضكب سإجإلضا أقل نسبم ضلاس ب.
ضل ؤكد أخلإلضً ،أنه إلا غ يم ضلقإلن ضلة شإل ضل لمدي لم يل س ال ل ن وجلد إال ؤشإلضم ،غ يم
ضل ش شم ،للجلد منم ن س ص ئص و لةضم أندلسلم ،وه  ،ج لع ضلا الم ،م جةك م ضالتل ن
سلمة المجريطي ،ضل ؤفس ل ديفم
س س ه م أصلنم .زك إل ةع  ،إن ضللضةلم ف غلإل جذيي ً ع م ْ
قلل فع ادث م ضل ع سبل ل ذه
أصنلم من ا ضل ن وضلإلي ضل م وضل عدفم ضألندلسلل  .ل فلأت
ضل ديفم.
سلمة،
ضنسل ً ع ضل ةنل م ضل أويده صاعد األندلسي ضلونلون
ك سه الطبقات حلل تم لذ م ْ
وتم لذ هؤالا ضل م لذ أيء ً ،ق خلللل صامصو سلضع شلإلك أنس ب لن ع سبل ل ذه ضل ديفم ،وه
ضلشلإلك ضل تبل  ،ألول إلك ،أن ضلةنل ضلاقم أصبح ل وجلد س قل .شلإلك أنس ب ضل م لذ وضألف تلذ
هذه ك نت منا ضلشلل ضل ل :
سلمة :ابن الخياط ،ابن السمح ،ابن الصفار ،الزهراوي ،ابن خلدون والكرماني؛
 \1تم لذ م ْ
 \2تم لذ ابن الصفار :ضبن شهر ،الواسطي ،ابن البرغوت ،ابن العطار والقرشي؛
حي.
 \3تم لذ ابن البرغوت :ابن الليث ،السرقسطي ،ابن الجالب ،وابن ّ
سل هذه ضلش صل م ضل سم مشإلك ،تلدي ض ش يك إلا أن ضلش صل م ضل م وضألكثإل تأثلإلض ً  ،إلا
سلمة هم :ابن الصفار وابن البرغوت وابن السمح وابن خياط. .ضلب قلن لإلد أف ا ألش ص ال
ج نب م ْ
ً
سلمة وابن الصفار وابن السمح وابن
نةإلف م أم ل م أو حل ت م .نا ظ قط – جةئل  -سعصلص لم ْ
الخياط.
ث م خ صلم ال سد سل ن  ،سل ضل لضييخ ضل يذكإله صاعد األندلسي حلل ضل ع سبل ل ذه ضل ديفم،
ه ض صإلضي منا إيما ضألولليم .لةنم ضلاس ب ولن عدفم طإلف أغنبلم هؤالا ضلةن ا .ال نل د نةإلف
شلئ ً م تولي ضلإلي ضل م ذضت – أي سدون توبلق م نللم -هذه ضلاقبم ضلة علم ل ذض ضلقإلن ضلة شإل
ضلقإلن ضل لضل – ضلذي ي ل ذكإل
ضلاسب ن ضالزده ي وضل ولي ضلنذضن مإل
ضل لمدي؛ لل إذض أخذن
أف ا سلع يي ضل أ ث ل المؤتمن أو ابن معاد  ،-ي ل أن نة بإل أن هؤالا ضل ؤل ل ضللب ي ضلقإلن
ضلا دي مشإل ضل لمدي ك ن ل م س لءإلويك أفمف وأن هؤالا هم ضلذي ية بإلون ،حق ً ،يي ضللض ديفم
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سلمة .ةمً ،إن ص مد ضألندلس ي ثل ش هدض ً
ً حلل تة ط يوضد هذه ضل ديفم لنإلي ضل م ،ك يؤكد
م ْ
أنه فلضا تةنق ضأل إل بمسلمة أو ابن السمح أو الزهراوي إن م أل لض ك ب ً حلل ضلإلي ضل م ضل ل ييم.
إن ضل ةنل م ضل سالزتع تةضل ضةل م ل ي ص كتاب الجبر والمقابلة يغم أنه ،ك يذكإل أحمد
جبار  ،فلضا تةنق ضأل إل سل ب ضلاس ب ضل ل يي أو س لإلف ئل حلل قس م ضل لضييث وحلل ضلاس ب
ضالجإلضئ ت ء  ،سدون ش  ،مع صإل جبإليم .ك أن م ل -يغم ضل ع جةا كبلإل عه -ضلإلي ضلل
ضل قنلد ضلإلي ض ضل غ يس لنةصإل ضللفلط ضألدنا.
ضألندلسلل ل ذه ضلاقبم قد خن سةض ضآلث ي
 -4مشكلة دراسة العلم الرياضي االسبانو -إسالمي :الوضعية الراهنة
سدأم م ح ضلديضف م ضلغإلسلم حلل ضلةنم ضلةإلس – وسشلل م حلل ضلثق م ضلةإلسلم -ت شلل ضس دضا
ن ي م ضلقإلن ضل فع مشإل وسدضي م ضلقإلن ضلةشإلي لن لمد ،ممقم تةض علم ب شإلك ع ضلصةلد
ضلقإلن ضل فع مشإل ضل لمدي إخء ع ضلبندضن ضلةإلسلم ك س ة إلضم جديدك سةد
ضالف ة يي ضألويوس
ضلاإلب ضلة ل لم ضألولا وفقلط ض بإلضطلييم ضلةث نلم .يكةم هذه ضلديضف م ضلغإلسلم سشلل خ ص منا
سةض ضل صص م ثل ضلوب  ،وضلصلدلم و منم ضل ن  ،وأغ نت ،ضل ق سل ،ضل إلكلة منا تانلل تولي
ض فم ضللفلط .وإذض ك ن هذض هل ضل ش د ضلة س لعسبم لنةنل ضلاقم سص م م م ،إن
ضلةنم ضلإلي ض
ضأل إل أفلا ذل معد ي ةنق ضأل إل س لةنم ضلإلي ض ضألندلس  ،إذ أن ضل وإلق إلله ضلديضف م
ضلإلئلسلم ضل ظ إلم هذض ضلقإلن ك ن ضل أنلةه كانطور  Cantoمحاضرات في تاريخ علماء
الرياضيات {س ألل نلم} ،اليبةغ ،س.ي ،1908-1907 .أو ماكسيميليان ماري ، Maximilien Marie
تاريخ العلوم الرياضية والفيزيائية {س ل إلنسلم} ،س ييس ،1887-1883 ،أو سوتر  ،Suterعلماء
الرياضيات وعلماء الفلك العرب وأعمالهم {س ألل نلم} ،اليبةغ ،س.ي 1900 .أو زوتن ،Zeuthen
تاريخ الرياضيات في العصور القديمة والعصر الوسيط {س ل إلنسلم} ،س ييس ،غلتل لميس،1902 ،
ال نلد ل إال إش يضم قنلنم إن لم تل عةد م إلا ضلإلي ضل م س ألندلس.
ك أن ضلديضف م ضل علةك س لنغم ضالفب نلم ،كديضف م فيرا  .Veraتاريخ الرياضيات باسبانيا ،دييد،
ف.فلضزيس ،1929،أو ديضف م مينينديس بياليو  .Menéndez Pelayoالعلم االسباني ،دييد ،طبةم
أ .سلإليس دوسإلول ، 1889-1887 ،لم تعص ضلةنم ضألندلس سشلل م وضلإلي ضل م ضالفب نل -ضفم لم
سشلل خ ص.

منا ن س ضل علضل ف ي كب ي ؤيخ إلك ضفب نل ضل سن م ،ككوندي  Condeك سه تاريخ سيطرة
العرب على اسبانيا ،سإلشنلنم ،طبةم د .خلضن أول إلس1844،؛ ودوزي  Dozyك سه تاريخ
المسلمين باسبانيا الى فتح األندلس من طرف المرابطين ،اليدن ،أ.خ.سإليل{ 1861 ،س ل إلنسلم} أو ليفي
بروفنسال  Lévi-Provençalك سه تاريخ اسبانيا المسلمة ،س ييس ،ج.ب .لةونلف،1950 ،
{س ل إلنسلم} إذ نلدهم قد أوللض مع يم أكبإل س ولي ضألحدضث ضلسل فلم س ألندلس وتسنسن ضلة ع  ،منا
حس ب ضاله س ل ييخ ضالج م وضلثق وضألدس أو ضلةن  ،وه ضل ل دي ضل فلة ل منا توليإله
الحق ً ضل س ةإلسلن ضالفب ن ،ضألكثإل ش إلك ،سدضي م ضلقإلن ،كبونس بواغس Pons Boigues
وكوديرا  Coderaوربيرا  Riberaولوبيث أورتيت  López Ortizورفائيل كستخون Rafael
 Castejónو أثين بالسيوس  . Asín Palaciosو ع ذل  ،وك هل ة د ،ث م ل الم لإليم د ُيفت
و ُحننت سشلل أ ءل ضألخإلى؛ ك ل نس م وضألدب و ضلق نلن؛ ل الم حظلت سةع يم أكثإل طإلف
ديفم ضالف ةإلضب ضالفب ن  ،ملس ضل لضد ضلةن لم ضألخإلى ك لوب وضلصلدلم أو ضلإلي ضل م ،وهذض أ إل
عوق و ل إذض من ع أن ديضفم و ة للم هذه ضل لضد ضلةن لم أ إل يا ج إلا أشل ا أخإلى ت ل وز ضالل
س لنغم ضلةإلسلم ،سل تا ج  ،إلا ج نب ذل وسشلل خ ص ،إلا خبإلك ضل ة ل ع ضل ولط م.
ك ن يلب إذن ضن ظ ي ضل ؤيخ وضلإلي ض خوسي أوغوسطو سانشيز بيريز José Augusto
 Sánchez Pérezل بدأ ديضفم ضلإلي ضل م س ألندلس ك باث س قل .سدأم ضلال يم سإممن ضألك دي لم
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ضل نللم لنةنل س فب نل – ضل ك ن يإلأف وق ئذ ضالفب ن ضلا صل منا ج ئةك نلسل خوسي إشيغاراي –
وضل ك نت عشغنم س لإلؤيم ضلثق لم ،م ب يضك حلل لضلع " ضل لنلغإلض ل م ضلةن لم – ضل يي لم
ز ل ضلباث ضلذي
لنإلي ضلل ضالفب ن قبل ضلقإلن ضلث مشإل ضل لمدي" م  ،1917وه ضل ب يضك ضل
قد ه سانشيز بيريز ضلذي ك ن سةعلضن السّير الذاتية للرياضيين العرب النوابغ في اسبانيا .قد ص حبع
لة نه هذض س ق و لخوان بابلو فورنر  ، Juan Pablo Fornerوضلذي أوحا له سل سم ساثه ،يقلل
وأحلل ضلإلغبم ضاله س لإلي ضل م
له ..." :ج ا ضلةإلب وجددوض ك نت تل نه أويوس ضلغلتلم،
ْ
 ."....ضف إل سانشيس بيريز ضلة ل هذض ضالتل ه ،ومنا ه ش ساث "السير الذاتية" ،نشإل ،إلا
ج نب أم ل أخإلى ،ضألم ل ضل للم :اختصار الجبر والمقابلة البن بدر ( ،)1916الرياضيات في مكتبة
اسكولاير ( ،)1929العلم العربي في العصر الوسيط (،)1954علم الحساب في بابل ومصر
(،)1943علم الحساب في روما والهند والجزيرة العربية ( ،)1949وقسمة المواريث بين المسلمين
ضلإلي ضل م
على مذهب مالك ( .) 1941نلات هذه ضلديضف م جنب معلم وضه ضلدضيفل وضلب حثل
ضفب نب ضل ُ سن م خ صم سةض ضللجله ضلإلي ضلم ضألندلسلم ضل ةإلو م ك سْن م ضلذي خصص له ف.فيرا
سلمة بن أحمد ،ضل عشلي ضل لند ضل فع
م  1934ق الً ن لس ً يا ل معلضن الرياضي المجريطي م ْ
لنم ضأليشل  ،ل بم و ا سنديم دييد.
تم تل لع ضلديضف م وضل انلمم ضل ُ علةك حلل ضلةنم ضألندلس سشلل م  ،ضس دضا فعلضم ،50-40
طإلف خوسي م .ميياس فليكروسا  José Mª Millás Vallicrosaضلذي ،وإن لم يم س دك
ممق سةنم ضل ن  ،وه ضل دك ضل خصص ل جل
ضلإلي ضلت س ل ةعا ضلاقلق لنلن م ،إنه ال س
أوق ته .إلله يإلجع ضل ءل ضنل ز أم ل منا ديجم كبلإلك ضأله لم نذكإل ع منا فبلل ضل ث ل
دراسات حول الزرقلي  ،دييد-غإلن طم ،1950-1943 ،CSIC ،دراسات حول تاريخ العلم االسباني،
سإلشنلنم ،1949 ،CSIC ،وك ب دراسات جديدة حول تاريخ العلم االسباني .1960 ،CSIC ،مإلف
ف لت س ديفم سإلشنلنم وك ن سل نبه وجله س يزك س ذه ضل ديعم كخوان فيرني
لل س كل يعشئ ديفم ُ
 Juan Vernetو خوليو صامصو  ،Julio Samsóحلث تم ،فعلضم  60و ، 70ضنش ا خنلم لدضيف
م ل ضلةنل ضلةإلسلم ،ع إيما ضألوللم لنةنل س ألندلس .وقد نلح هؤالا وضلدضيفلن وضع ضلقلضمد
ضلعظإليم وضلثق لم وضل يي لم ل م تولي ضلظ هإلك ضلةن لم ضفب نل ضل سن م .أث إلم هذه ضل ديفم
ضلبإلشنلنلم أم الً ذضم أه لم قصلى كأم ل خوان فيرني ضلثقافة االسبانو -عربية في الشرق والغرب،
سإلشنلنم ،أييلل1978 ،؛و العلم في األندلس ،إشبلنلم ،ضلع شإلون ضل لحدون س ألندلس 1986 ،و أم ل
خوليو صامصو .علوم القدماء باألندلس ،دييد ،س إلي ،1992 ،ك تلض إلم وضزدهإلم ضلديضف م
شلل ؤل م ج ملم ،ك ن ضل ُ لقةم طإلف فيرني وصامصو وضل أث إلم تعظلم أي ضلثق م ضلةإلسلم
وض فم لم ،س دييد م  ،1978و بانوراما العلم األندلسي في القرن الحادي عشر الميالدي ،أو ذل
سلمة المجريطي ،ضل عشلي س لنم
ضلذي أنلةه فيرني و كطاال  Cataláسةعلضن األعمال الرياضية لم ْ
لنده .)1965( 30
ضألندلس،
ش دم فعلضم ضلث نلع م ضنبة ث ً جديدض ً لمه سديضفم ضلإلي ضل م ضلةإلسلم ضلةصإل ضللفلط مبإل
ضلة لم ،وضل أ دم ،سم ش  ،ت ييخ ضلةنم ضلإلي ض ضألندلس  .حلث ق ؤل لن أ ث ل أحمد سعدان
سديضفم ضل إلقلم ومنم ضلاس ب؛ ورشدي راشد ( ديإل لفلمم ه م ال غعا مع وه تاريخ العلوم
العربية ،ضل عشليك س لنغ ل ضل إلنسلم وضالنلنلةيم  ،س ييس -لعدن ،فلي )1997 ،ضل ت م س للبإل
وضل ق سنم وضل انلل ضل إلكلب وضلبصإلي م ضل عدفلم؛ ك ضه م بوريس أ .روزنفلد Boris A.
 A. P. Youschkevitchؤل م ل تأفلس هل
 Rosenfeldس ل عدفم؛ و أ.ب .يوشكفيت
الرياضيات العربية :القرن الثامن والقرن الخامس عشر الميالديين {س ل إلنسلم} ،س ييس ،ج .إلضن،
1976؛ ءمً م هذض ق م.ت .دبارنو  M. T. Debarnotس انلل حساب المثلثات اإلسالمي في
ضلغإلب ضللفلط؛ و
العصر الوسيط؛ ك ق أندري أ ّيار  André Allardسديضفم تأثلإل ضلةنم ضلةإلس
أ.س .كينيدي  E. S. Kennedyضلذي م ل منا يفم ض ط ي ضل يي – ضالج م ضلصالح ل ولي
ضلةنم ضلبندضن ضلةإلسلم لنةصإل ضللفلط.
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ضألم ل ضل أنلةم حلل
هذض ضالن ة ش لنديضف م حلل ضلةنم ضلإلي ض ض فم وجد صدضه
ضألندلس ،وضل أث إلم هذه ضلةشإليم وجةا ضل سةلعل م يق ً ة بإلض ً ضألم ل ضل ضنلبت،
ل لم  ،ف ه ت
أغنب ضلا الم ،منا ديضفم إحدى ضلش صل م أو إحدى ضل ؤل م ،وضل ،
ل ل ضلةنم ضلإلي ض س ألندلس
ت ل ضل ةإل م س ط ي ضل يي ضلذي ن نله حلل ضل ولي وضلعل ح م
هذه ضل إلك .دملن نذكإل ضألم ل ضلإلئلسلم ضل نا ش هدون منل ووضثقلن ع  :أحمد .جبّار.
عالمان رياضيان مغموران باسبانيا في القرن الحادي عشر الميالدي :المؤتمن وابن السيد{،س ل إلنسلم}
ض  :ضل ؤت إل ضلة ل حلل ضلإلي ضل م ضلباإل ضألسلض ضل لفط إلا حدود ضلقإلن ضلس سع مشإل
ضل لمدي ،يفل -لل لع 1984 ،؛ أ .جبّار .الرياضيات والرياضيون في بالد المغرب الوسيط (من القرن
التاسع إلى القرن السابع عشر الميالديين) ،مساهمة في دراسة األنشطة العلمية في الغرب االسالمي.
أطإلوحم ضلدك ليضه ،ج ةم ن نت{ 1990 ،س ل إلنسلم}؛ أ.حمد جبّار .االسهام الرياضي للمؤتمن وتأثيره
في بالد المغرب  ،ض  :ضل ع دى ضل غ يس لبلت ضلال م حلل ضل إلضث ضلةن ضلةإلس  ،قإلط ج،
1986؛{س ل إلنسلم}؛ أ .جبّار ،بعض سمات الجبر والمقابلة في التقليد الرياضي العربي بالغرب
اإلسالمي  ،ض  :ضل ع دى ضلة ل ضألول س للةضئإل حلل ت ييخ ضلإلي ضل م ضلةإلسلم ،أيخلل،
1988؛{س ل إلنسلم} أ .جبّار ،الرياضيات باألندلس من خالل أنشطة ثالثة علماء من القرن الحادي عشر
الميالدي  ،ض  :ضل إلضث ضلةن ضألندلس  ،دييد ،ضل إلكة ضللطع لنةإلوض1992 ،؛  .س .إسكريبانو
 M. C. Escribanoو ج .مارتوس  ،J. Martosالرياضيات باألندلس :المصادر والبيبليوغرافيا
سلمة المجريطي  ،ض  :أم ل ضل ؤت إل ضلس دس لن ل ع ضالفب ن
لدراسة الرياضي والفلكي العربي م ْ
ل ييخ ضلةنل وضل قعل م ،فلغل ل – الغإلضن  ،خلن دي ك ف ل إلللن1996 ،؛ م.س .إسكريبانو M. C.
دييد ،دييد،
سلمة المجريطي ،ض  :يي ضللن
 ،.Escribanoالرياضي والفلكي األندلسي م ْ
أن ي 2000 ،؛ ج.ب .هوخندايك  ،J. P. Hogendijkاكتشاف رسالة هندسية للقرن الحادي عشر
الميالدي:رسالة االستكمال ليوسف المعتمد بن هود ،ملك سرقسطة{ ،س النلنلةيم}،ض  :ضل ييخ
ضلإلي ض 1986،13 ،؛ ج.ب.ك .J. P. K ،.الملك الهندسي المؤتمن بن هود وكتابه االستكمال
{س ل إلنسلم} ،ض  :ضل ن قا ضلة ل ضألول لنلةضئإل حلل ت ييخ ضلإلي ضل م ضلةإلسلم ،ضللةضئإل1988 ،؛
سلمة المجريطي وكتاب جداول ألفونسين حول رسالة صنع األسطرالب،
خ.سامسو  ،J. Samsóم ْ
لنم ت ييخ ضلةنم ضلةإلس { 1980.4 ،س النلنلةيم}؛ خ.سامسو ،مالحظات حول كتاب "في صنع
قإلن ألفونسو العاشر،
األسطرال"ب البن السمح  ،ض  :ديضف م جديدك حلل ضل ن ضالفب ن
1985 ،CSIC؛ م.ف.فلوينداس  ،حساب المثلثات االوروبي في القرن الحادي عشر الميالدي .دراسة
في أعمال ابن معاد ،كتاب المجهوالت ،سإلشنلنم ،ضألك دي لم ضل نللم لن علن ضلل لنم1979 ،؛ خ .كرندل J.
 ، CARANDELLدراسات حول رسالة رصد الكواكب البن الرقام :الرسالة في علم الظالل،
سإلشنلنم ،ة د ل س يللإلوف 1988 ،؛  .فيالدري  ،M.ª M. Viladrichفصالن من كتاب مفقود
البن السمح ،ضلقعوإلك7 ،1986 ،؛ خ.سيزيانو  ،J. Sésianoكتاب المعامالت ،رسالة رياضية التينية
ُألفت في القرن الثاني عشر للميالد في اسبانيا  ،ض  :ضل ؤت إل ضلة ل ضألول حلل ت ييخ ضلإلي ضل م
ضلةإلسلم ،ضللةضئإل{ 1988 ،س ل إلنسلم}؛ خ.سيزيانو  ،J. Sésianعودة ظهور بشبه الجزيرة اإلبيرية
في العصر الوسيط لمشكلة ظهرت ألول مرة في بالد الرافدين ،فعليوس{ 1987،30 ،س ل إلنسلم}؛
خ.سامسو ،فرضية حول الحساب التقريبي للربع ال ُمجيّب ،االندلس1971 ،؛ م.سويسي ،رياضي
تونسي – أندلسي :القلصادي س ل إلنسلم} ،ض  :ضم ل ضل ن قا ضلث ن ضالفب ن – ضل لنس لنديضف م
ضل يي لم ،دييد ،ضل ة د ضالفب ن – ضلةإلس لنثق م1973 ،؛ أ.س .سعيدان ،القلصادي ،ض D.S.B :
،ضل ن قا ضلث ن 1975 ،؛ خ.كرندل .، J.Carandell.المنحنيات الموافقة لمواقيت الصالة والمزاول
األفقية .في رسالة ابن ال ّر ّقام ،ديع لس1984،4 ،؛ ر.لورش  ، .R. Lorchمسلمة المجريطي وكتابه
"إصالح رسالة الشكل الملقب بالقطاع" {،س النلنلةيم} ض  :سغدضد إلا سإلشنلنم .ديضف م حلل
ت ييخ ضلةنل ضلاقم ضلة لم ضالفم ضل دضك إلا ضلبإلو لسلي خلضن إلنلت ،سإلشنلنم ،ة د لللإلوف ،
1996؛ هخندايك ،ج.ب  . Hogendijk. J. P،المأخوذات المختصرة للمؤتمن بن هود لحل مسألة ا بن
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الهيثم {س النلنلةيم} ،ض  :سغدضد إلا سإلشنلنم .ديضف م حلل ت ييخ ضلةنل ضلاقم
ض فم ضل دضك إلا ضلبإلو لسلي خلضن إلنلت ،سإلشنلنم ،ة د لللإلوف .1996 ،

ضلة لم

ضللضجب منلع
خ هذه ضلن ام حلل ضللضةلم ضلبلبنللغإلض لم لنإلي ضل م س ألندلس ،نة قد أنه
ضلقلل ،إنه س لإلغم تل إل مدك أم ل ونصلص حلل هذض ضل لضلع ،وضل  ،س ءن  ،تاققت ق ةك
ساثلم نلملم ضلسعلضم ضألخلإلك ،إن هع ك ضللثلإل ضلة ل ضلذي ي ةل ضلقل سه سشلل أكثإل ضن ظ ً
وضتس ق ً.
ــــــــــــــــــــــ
تعليه :ضللن م وضلةب يضم ضللضيدك سل

ةقل ل { }

ضلعص،

وضع ضل إلجم.

× ية بإل خوان مارطوس كيسادا  ،).... - 1953( Juan Martos Quesadaضألف ذ سقسم
ضلديضف م ضلةإلسلم وض فم لم للنلم ضل لنلللجل ضل سةم لل ةم كل بنلتعس س دييد وضلا صل منا
ضلدك ليضه ضل نس م وضآلدضب ،أحد كب ي ضل س ةإلسل وضل ؤيخل ض فب ن ضلذي أخذوض منا م تق م م
ضل ةإلي س ش هلإل ضلةن ا ضل سن ل  ،وضالنلب ب منا ضل عقلب م نصلص ضل غ ليي ع م وضل إلغ
ل ل ضلإلي ضل م وضل ن .
وتاقلق  .وديضف  ،خ صم
ل إلج
كب

هذض ضل ء يضلةشإلضم

ضضل ق الم ضألك دي لم نذكإل ع :

سلمة
"ضلإلي ضل م س ألندلس :ص دي وسلبنللغإلض ل لديضفم ضلة لم ضلإلي ض وضل نل ضلةإلس م ْ
المجريطي" (" ،)1996ضلإلي ض ضألندلس ابن السمح ،ضلل تب ضل إلض ل ولط ضللبإل س ل بم
ضالفلللاير" (" ،)2001تدييس ضلةنل س ألندلس" (" ،)2004ضلعش ط ضلةن س فب نل ضل سن م" (غشت
" ،)2005من ا ضلإلي ضل م ضألوضئل س ألندلس" (" ،)2005من ا ضلإلي ضل م ضل سن لن ضلةصإل
ضللفلط سإيإلضن" (" ،)2006ضالفم وضلةنم س ألندلس" (" ،)2006يحمم ضلةن ا ضألندلسلل إلا ش ل
ضلقإلن ضلا دي مشإل ابن معاد الجياني" (،)2008
أ إليقل " (" ،)2006حل ك وأم ل ضلإلي ض ضللل ن
" ابن معاد وتولي حس ب ضل ثنث م س ألندلس" (.)2013
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدي ضل ق ل ضل إلجم:
DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 2001, 21, 269-293.
------تعليه :نُشإل هذض ضل ق ل ضل إلجم س ييخ 20 :بإلضيإل  2019س لقع ؤ علن سم حدود .ي ل ضالطمع منله
منا ضلإلضسط ضل ل :
https://www.mominoun.com/pdf1/2018-08/mathemathiquess.pdf
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الكتابة والعلم

 في دور الكتابة في تشكل المعرفة العلمية بالشرق القديم ( بالد الرافدين) –تقديـــــم
ال ِ إلضا

أن ضلل سم قد شلنت م ل تولي حء يي كبلإل ،و س ه م ح ف م

ضأل إل س خ إلضع مظلم "ثلي ضلة لم» ،و«غلإل شلل ضللم ض نس ن أكثإل

تقد ض نس نلم؛ ي ةنق

أي ضخ إلضع آخإل"233

سإحدضثه ل "ثليك ذهعلم" حقلقلم .لقد ك نت ضلل سم س ث سم ضلإلض ةم ضألف فلم لنةنم وضلسبب ضلإلئلس

ضن ل ي

ضل ة يف ضالنس نلم منا ض دضد ضل ييخ ؛ سل ك نت " ضلشإلط ضلقبن ل لمد ضلةنم " .234يعوبق هذض منا
ضلل سم سبمد ضلإلض دي  ،ك منا ضلل سم ضألسلديم

سمد ضالغإليق .235س ةن أيء حدثت تغلإلضم جذييم

والترج .أونج ،الشفاهية والكتابية ،ترجمة :د .حسن البنا عز الدين ،سلسلة عالم المعرفة – المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،الكويت ،ص233.157 .
234 Walter f. Reinke, De la connaissance empirique aux commencements de la pensée scientifique, In :
Histoire de L’Humanité,Volume II. Eds UNESCO, 2001.p.86.

حول مساهمة الكتابة األبجدية في اشعاع الفلسفة والعلم ببالد اليونان ،أنظر إريك هافلوك الذي يدافع عن األطروحة
التي مؤداها أن الكتابة كانت شرطا ضروريا النبثاق الفلسفة والعلم عند اليونان:
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ضلسل فم وضالق ص د وضلدي  .وسظ ليه ظ إلم "ضألشل ا ضللديم" 236ضل ُ دشعم لسلإلويك تولييم
وتإلضك لم ونسقلم لن ةإل م.
يعولي لضلع ضلل سم منا أسة د وإشل لل م ،وضللم له يلإلي منا أنا ا وج م و ع طق
سالث تلدن أ

ق يس م ونظإلي م ةددك؛ ت يي لم وأن إلوسلللجلم ولس نلم ،وتق طة م لللضنب تقعلم

ت م ت ييخ ضل ل ب م وضلل ب و علن ضل ط و
نإلكة ضاله
ضلإلض دي

ن م،

ضلعسخ وضلعقل ...ضلخ .ولسع ه ع ن م سلل ذل  ،حسبع أن

منا سل ن خص ئص ضل لإل ضل ل لب ضنومق

تشلل ضلعلضك ضألولا لن لإل ضلةن

سبمد

خمل سل ن ضلع ئج ضالج ملم وضل ةإل لم ضل إلتبم م ضخ إلضع ضلل سم ،ا ولل يصد سةض

أهم خص ئص ضلةنل ضلقدي م

قبل ضلللن ن.

إلحنم

 - 1خصائص العلم من خصائص الكتابة
يل ع

كل ا ولم ل ةإلي

ضلةنم تةإلي ج ة و نة  ،ك مبإل م ذل أندري بيشو " ،لبس

فل لنولق " . 237وهذض ضلنبس يلةل كل س حث ي صلي تولي ضلةنم منا طإليق ه ضل صم"؛ سلد أن ث م
"حقلقم" يل د يعةقد منل ض ج ع سل ضلب حثل
تةإلي ه ضلق مدي ،لإل مقمن
س ةن

ت ييخ ضلةنم ويةءلن ل سءإلس ق طع ،ه أن ضلةنم،

عظم و" ةإل م نسقلم" تقل منا ل لمم

ت ولي ضل ة يف ك ل بليب وضل صعل

ضلة نل م ضلذهعلم ضل

وضل انلل وضلصلينم وضل قللد .وهذه" ضلة نل م (كن )

طبلةم ك سلم".238
ةعا هذض أن
ظ ليه  .و

يء

منا ضلةنم ط سةه ضلعسق ضل عظم هل ضلل سم .ومنله ،إن ت ييخ ضلةنم لم يبدأ إال ع

هذض ضلسل ق يقلل إد لن د هلفإلل " :للس لنةنم وجلد لضلم إال سلجلد سلبنللغإلض ل ،

ك أن ضلةنم ال يل سب وجلده ضل ص إال
ضل ييخ ضلاقلق وضل لضلم لشةب
ك سم ت يي

شلل أم ل ل لسم" .239وك ذهب إلا ذل هلغل " إن

ضلشةلب يبدأ معد يصبح ت يي

ضل ص م جةك م ضل ولي ضلثق

ل لس  ،وضلاء يك ضل

" .240ةعا هذض أن "ظ لي

لم ت نح

نس له ب"ضل ييخ"

ك ن وثلق ضلصنم سظ لي ضلل سم".241

235 Eric A. Havelock , Aux origines de la civilisation écrite en Occident , Librairie F. Maspéro, Paris, 1981

جان بوتيرو ،بابل والكتاب المقدس محاورات مع ألين مونساكريه ،ترجمة روز مخلوف ،دار كنعان ،2005،ص.
236.72
237 Andre Pichot, La naissance de la science - 1.Mésopotamie,Egypte.Eds.Gallimard,1991,p.8
238 Jack Goody, La raison graphique – La domestication de la pensé sauvage – traduction et présentation
de Jean bazin et Alban bensa, Eds. Minuit, 1979, p.141.
239 Edmund Husserl, Recherches Logiques, Tome Premier – PUF, 1959,p.10 .
240 Hegel, La raison dans l’histoire – introduction à la philosophie de l’histoire – Plon, 1965,p.25.
241 Jack Goody,la raison graphique . op.cit., p.249.

88

ال ل ل إذن لناديث م ت ييخ لنةنم قبل لمد ضلل سم س ه صع مم عظ م وكنغم م ل م
و قدفم ،242سل وكةنم

حد ذضت  . 243وس ءل ضلل سم تم ضلشإلوع ،عذ ضألل لم ضلإلضسةم قبل ضل لمد،

ت ةي ضل ة يف وإمدضد ضلنلضئح وضل صعل م وضللدضول ضل ا فب تلم؛ وه م نل م

دم ل ف ه ج ك

غلدي ب"ضلةقل ضلل س "  .La raison graphique -وس ءل ضلل سم دضئ تم ضك س ب ضلقديك منا "
ضل يي ض لذهعلم" سالث أن "ضلل سم ضل
ضك س ب قلك خ يقم منا

لةك ضل

ضس لإله ضلسل إليلن وضل

يفم هذه ضل يي ضل

طليه ضلب سنللن ،قد لعت

تُةد إحدى أفإلضي ضل لل نلة ضلغإليب ل"ضل لإل

ضلقديم" .ك ن ت ضلقديك منا ضل انلل ضل ُ ء إلا ضلقديك منا " سعلعم ضالديضك وضللم و ق لع ط
تانلن " 244؛ ألن " ضل ق للد ضلش ليم ضل لصم دون ضلةنم ،وال تس ح سإ ل نلم ضل انلل أو ضل ق ينم أو أي
سعل ن ةإل

ُ ة ق" .245وس ءل

ت ُ لاه ضلل سم

ض ل نل م خ صم " ن ضللم سأفب ب ضل ةإل م

وسدوي ضل محظم ضل ع ظ م وتسللل ضل ةنل م ،وتولي ضل ةبلإل سلضفوم ضلاس ب وضللدضول

أجل سع ا

هذه ضل ةنل م سع ا ضف داللل ي لخا ضل ةإل م ضل عظ م".246

 -2ميالد الكتابة :اإلقتصاد والدولة
لم يل لنل سم أن تعشأ وت ولي إال
ل لسم سدون دولم إذ أن

كع

دولم إلكةيم قليم .وقد تأكد ت يي ل أنه لم تلجد ثق م

سل ضلةلض ل ضلإلئلسلم ضل سإلك لظ لي ضلل سم «إف ل س

النشغ الم وه ل

إدضييم وفل فلم» ،247لدولم شلنت ضلل سم أحد قل م ت لق .
ال غإلضسم إذن أن نلد أغنب ضلب حثل يل ةلن منا أن ضخ إلضع ضلل سم ك ن ة صإلض لظ لي ضلبلضدي
ضألولا لعشأك ضلدولم

ضلاء يضم ضلقدي م .إن  ،وضلا لم هذه ،ن ج حء يي ،248و قل أف ف لندولم.

وسةب يك أخإلى ،إن ضنبث ق ضلل سم ج ا ك ف ل سم لا جل م إلض
ل ظ إل إال

فل ق حء يي ي لسد

مدك ظ هإل

ديجم ضلع ل ض ق ص دي .أي أنه لم يل

ضل ولي ضلة  ،و«لم يل ل أن ت ف وتس إل

242 Marguerite Rutten,la science des Chaldéens, P.U.F.Paris, 1960,p. 35
243 René Taton, La science antique et médiévale – des origines à 1450 – P.U.F Paris, 1957,p.77.
244 Alberto J.L. Carrillo Canàn , La éscritura y la éstructura de perception.
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/index.html

جان بوتيرو ،بابل والكتاب المقدس ،محاورات مع ألين مونساكريه ،ترجمة روز مخلوف ،دار كنعان،2005. ،
 245ص.158.
بناصر البعزاتي ،بداية العلم التاريخية ،ضمن :خصوبة المفاهيم في بناء المعرفة ،دراسات ابستمولجية  ،دار األمان
مارس ،2007 ،ص246.35.

247 Achille weinbergk, Achille weinberg, un tremplin pour la pensée, Sciences Humaines – Revue – N.°
109, octobre, 2000,p. 22.

هذه الفكرة األطروحة نجدها كذلك وبشكل واضح عند ابن خلدون الذي يعرف الكتابة أوال بقوله« :رسوم وأشكال حرفية
تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس» .ثم يقول بأنها ظاهرة حضارية «تابعة للعمران»« :ولهذا تجد
أكثر البدو أميين ال يكتبون وال يقرؤون .ومن قرأ من هم أو كتب فيكون خطه قاصرا وقراءته غير نافذة .ونجد تعليم الخط
في األمصار الخارجة عمرانها عن الحد أبلغ وأحسن وأسهل طريقا الستحكام الصنعة فيها»[ .فصل في أن الخط
والكتابة من عداد الصنائع اإلنسانية" ،ص .]331 .ويقول أيضا« :ثم لما جاء الملك للعرب وفتحوا األمصار وملكوا
الممالك ونزلوا البصرة والكوفة ،واحتاجت الدولة إلى الكتابة ،استعملوا الخط وطلبوا صناعته وتعلمه وتداوله فترقت
 248اإلجادة فيه» [نفسه ،ص[ .]333 .ابن خلدون ،المقدمة ،ج ،1دار العودة ،بيروت.]1988 ،
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سدضي ت ضل شم للال وجلد سعلم فل فلم ذضم لضص م اددك ضق ص دي وديعل  ،أال وه ضل ديعم – ضلدولم
سل لع قل ت " .249ت لسد ظ هإل هذض ضل ولي ضلاء يي ضلة  ،ضل
ل الم ضل محم و

ضنبثقت ضلل سم

كع ه،

صع مم ضل ةف ،وضل عدفم (سع ا ضل ع زل ذضم ضألم دك ضأليسةم ألول إلك) ،وضن ة ش

أنشوم ضلإلي وتإلسلم ضل شلم

ظل ظإلوف ع خلم س مدك منا ضالف قإلضي.

إن لمد ضلل سم إذن ك ن ي ونب ديجم

ضلع ل و ضالزده ي وضلغعا؛

قبل ضل لمد ك ن منا سمد ضلإلض دي  ،سمد ضلو

«حلضل ن يم ضألْل لم ضلإلضسةم

وضل إلسم ضلدف م وضل صلبم ضلغعلم س لقة و لضيده

وف كع

ضلة نم وضل وليك ثق ل  ،وو إلك ئض إن ج سلل زيضم

وتإلسل

ضللثل م لن شلم ،ك ن منل أن ت ة ل ع جلإلضن ل لنب ع م

ضلء م لنابلب وضلقو ن
ال ت ل إل منله ثل خشب ضلبع ا

وضألث ث وضلالإل وضل ة دن ،قد ك نت هذه ضلاء يك غعلم وقليم و عظ م دضخنل وذضم س لى ة ش
ي لع ،ةدهإلك يا إل

وي ش ه ضللل ،وللع ك نت كذل

ع ام تل يت ضلاإلك منا جلإلضن ضلقإليبل

وضلبةلدي » . 250وغع م ضلبل ن أنه لضزضك ع هذه ضلع ءم ضالق ص ديم سبمد ضلإلض دي نشأم ضلا جم
لءبط ضل ب دالم ضل ل ييم وتدسلإل تإلضكم ضلثإلوضم سلضفوم نظ

ا فب ت غدض ضإلويي لن الم

ثإلوك

ت لض م ضلمز .
لقد ك نت ضلا جم إلا ضلل سم ح جم ضإلوييم ،وال غعا مع  ،لنقل سلظ ئ
وضالق ص ديم وتسللإل شؤون ضلدولم م م .وهذض
ضلقسم ضللعلس

ض دضيك ضلسل فلم

تاقق سبمد ضلإلض دي إس ن ضل ق ا ضلسل إليل وضألك ديل

ضل عوقم حلضل ضألل لم ضلإلضسةم قبل ضل لمد منا أكثإل تقديإل .هلذض "ضف و مت ضلدولم

ضلسل إليم توليإل تل يك دوللم ،وخنق شبلم

ضلةمق م ضلدوللم م ده ضل لضصل ضل ل لب .و

ثم

أصبات ضلنغم ضألك ديم لغم ضلديبنل فلم" . 251و

هذض ضلصدد يقلل هعإلي جلن يت ن إنه " ال ل ل

كلن أن ضلل سم قد توليم سبمد فل إل

أجل أن تس للب ،أوال وقبل كل ش ا ،لءإلويضم جديدك

لع

ذضم ط سع ضق ص دي سشلل خ ص،

إلحنم مإل ت ن ل ضلثإلوضم ضل

( )...إلضت ضل ل إل منا نظ

لن ا فبم".252
ث م إذن ممقم ضيتب ط وثلق سل ضلل سم وضلاء يك وضل ةإل م ضلةن لم؛ بدون ة يف يي ضلم ،ي س ال
وضل إلف .يضيعل " :كل
ضل نللم ،كل

كني ل

ي ل تصلي تشللد وإدضيك ضل دن ضللبلإلك ؟" ،253وسدون حد أدنا

ضل ة يف

يفم ضل محم ؟".

كالرس هيرنشميث ،الكتابة بين عالم مرئي وعالم غير مرئي بإيران وإسرائيل واليونان ،ترجمة :حميد جسوس ،عز
الدين الخطابي ( بحث مرقون)249.
جان بوطيرو ،التدين والعقل في بالد الرافدين ،ترجمة :حميد جسوس ،عز الدين الخطابي( ،بحث مرقون)250.
– 251Jack Goody, La logique de l’écriture. La logique de l’écriture – Aux origines des société humaines
Armand colin Editeur, Paris, 1986 , p. 109.
252 Henri-Jean Martin,Histoire et pouvoirs de l’écrit ,op.cit., p.29.
253 Walter f. Reinke, De la connaissance empirique aux commencements de la pensée scientifique. In :
Histoire de L’Humanité.Volume II. Eds UNESCO2001, p.86.
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ي ءح  ،س الل م إلا
ضلاء يي،

فبق ،أن ضلل سم وضل ةإل م ضلةن لم إلا ج نب كلن
ض إلضز ضلاء يك ضل

ونبل

ضلل سم لم ي م ضخ إلضمه
إنه لم يل

كل ضأل ك ضل

ع ذل أن يظ إل إال

أسإلز قل ت ضلدولم ضلقليم .وإن ك ن صالا أن

توليم ل

ل ة م ضلدولم س نلك ويهب ن وجةي ت ،

وفط ك ذض .وسةب يك أخإلى ،إن لمد ضلل سم ك ن ي ونب ديجم

ضلع ل وضلإلغد وضلإل ه " إذض أ ةع ضلعظإل ،فعمحظ أن ةل ضلل سم،
طبلة ع كبشإل ثل ضلبصإل أو ضألكل ،سل ه

ثن

ثل ضل

يل  ،للس ظ هإلك جلهإليم ت ص

أو ضلوبخ ،ةل ثق

شلئ شلئ إلا طبلة م ك يةلشلض سشلل أ ءل" . 254وهذض لم يل
حد سةلد

م نل لن ولي

ثل كل

أض ه ضلبشإل

لع إال ألن ضلل سم قد ف ه ت إلا

توليإل وإنة ش "ضالق ص د ضلقديم" ومقنع ه؛ ألن ث م تمز سل «"ضلةقمنلم ضلل سلم"

و"ضلةقمنلم ضالق ص ديم"" .وهذض يةع  ،سةب يك أخإلى ،تل وز "ضالق ص د ضلش لي" نظإلض ل ادودي ه ،وذل
خمل ضبط ضلة نل م ضل ل ييم وتل لع ضلثإلوضم وتعظلم ض ن ج وضبط م نل م تاليل ضأليضض
وإثب م ضل نللم .255هلذض إذن ت ةةز فنوم ضلدولم إق ص دي  ،ك ت ةةز فل فل أيء
وضل صعل

خمل "ضل سللل

لن لضللد ،وضأل لضم ،وأف ا ضألش ص ،وإحص ا ضلقب ئل وضأليضض وضل ب دالم وضألث عم

وضللإلضئم ...ضلخ" .ك

ضللضضح ،وك مبإل م ذل ج ك غلدي ،أن "تبع أشل ل تلضصنلم

أنه

ل لسم ك ن شإلط ض عل ل ولي ضلدول ذضم ضال دضدضم ضللضفةم ،ول ولي أنظ م ضلالم ضألكثإل
تلإليدض" 256؛ ألنه "

ل ل ضلةمق م ضلش صلم وضل ب شإلك ،لسع

ح جم ضلب م إلا ضلل سم".

 - 3التأثيرات االجتماعية والفكرية للكتابة:
 - 3- 1التأثيرات االجتماعية:
ع لمد ضلل سم طإلأم منا ضلبعلم ضالج ملم تالالم جلهإليم ف ه ت ل  ،إلا ج نب تغلإل أدوضم
وأن ط ضل لضصل ،ظ هإلك ضلبلإلوقإلضطلم .لل أيم ممقم سل ضلل سم وضلبلإلوقإلضطلم ؟
يُة بإل كس لبإل أول

عح ل

ل ضلبلإلوقإلضطلم ء لن من ل اددض ودقلق ؛ ويقصد س

ضل عظلم ضلة ضلذي ي لة سغنبم ضلقلضمد وض جإلضاضم ضل

ت ُ يس

طإلف لظ ل

ذل

"

صل ضف ل سم

ل ق ءل م وإكإلضه م ؤفسلم ت ل وز ضالم ب يضم ضل إلديم ،سالث أن ضل لظ ل يوبقلن ضلقلضمد دون
ع قشم ضألهدضف وضألفب ب ضل

تعبع منل تن ضألهدضف؛ ومنل م إثب م حل دهم وتل هل ص لا م

ضل صم لص لح ضل ع ةم ضلة م "257؛ ويُةدد كس لبإل مدك خص ئص لن عظل م ضلبلإلوقإلضطلم ُ ،شلإلض

جان بوطيرو ،التدين والعقل في بالد الرافدين ،ترجمة :حميد جسوس ،عز الدين الخطابي( ،بحث مرقون)254
255Jack Goody, Logique de l’écriture, op. cit.,p. 70
256 Jack Goody ,La raison graphique. Op. cit., p. 56
257 Dictionnaire d’économie et de sciences sociales , Dictionnaire d’économie et de sciences sociales – Jean
– Yves, olivier Garnier, Hatier – Paris, 1993 ,p.186.
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إلا أن

أهم تن ضل ص ئص"" تسللإل ضلشؤون ضلة م سع ا منا ق مدك ضللث ئق ضل ل لسم" .258وحسب

ضالن إلسلللج ضالنلنلةي ج ك غلدي ،إن ضلةديد

ضل ص ئص ضألخإلى لنبلإلوقإلضطلم ،ك يادده

كس لبإل ،تإلتبط كن س لل سم ،ك الخ ب يضم ضلل سلم "ضل لضلملم" ضل صم س ل لظل
تس ح س خ ب ي قديك ضل إلشال منا ضل الم

تن ضالخ ب يضم ضل

ضلة ل .أي

ضألدوضم ضألف فلم لن لضصل ض دضيي

ك لإلف ئل وضل ن م وضل ق ييإل ،259سالث أصبات ض ل نل م ضلءبط وضل إلضقبم ضأكثإل نل مم ع ضل قعل م
ضلل سلم لة نلم ضل

لضصل .

تل وز ضلةمق م ضلش صلم ضل ب شإلك حلث ال ح جم لنل سم .و

لقد ل ضف ة ل ضلل سم

ضلبةد ضلق نلن لظ هإلك ضلل سم قد "لةب ضل قللد  l’enregistrementدويض كبلإلض
س لث ق ضلثقم ضلش لي ،ك ملضت سألم ضلش لد" .260أي تةليض ضل ش كل ضل
ضللبإلى لن سللإل ض دضيي
ضلدللل وضلء نم فلضا
ف ل ل لمم

ضل

ضلدول ضل

تةليض
تةد

ضيتب ط ع
يس ا

ضل ةلق م

سدون ك سم .إوهلذض أصبات ضللثلقم ضل ل لسم ه ضل

تنةب دوي

م نل م ضل نللم أو ضل ب دالم سلل أنلضم  .سةب يك أخإلى ،إن ضف ة ل ضلل سم قد
ض دضييم ك طلي إ ل نلم ت ةي ضل ةنل م .وسع ا منا هذض نس ع ج أن غل ب
ة للم ضلدولم.

ضلل سم ياد س لءإلويك

وس لل نم ،إن ضلل سم سبمد ضلإلض دي

قد " ف ات سإ ل نلم ضل الم ضق ص دي وفل فل وضدضيي " حلث

ي ل أن ن ادث م "ضالف ة ل ضلبلإلوقإلضط ضألول لنل سم".
 - 3 – 2التأثيرات الفكرية
لقد ص ي

ضلث ست ضدن أن ضلل سم قد أثإلم إلا حد كبلإل

تقد ضل ةإل م ض نس نلم ،وضن ج

ن

ضل ة يف وضلةنل  .لل هذض ضل أثلإل ال يبدأ ع ضل إلحنم ضلللن نلم ك يُة قد م دك؛ سل يإلجع إلا ت ييخ ظ لي
ضلل سم سبمد ضلإلض دي و صإل.
يلضح ج ك غلدي،
يعصإلف ضاله

هذض ضلصدد أنه معد ي م ضلاديث م دوي ضلل سم

تولي ضل ةإل م ض نس نلم،

ب شإلك إلا ضلللن ن ،وضلا ل أن تأثلإلضم ضلل سم منا ضلة نل م ضلذهعلم يعوبق سشلل

خ ص منا سمد ضلإلض دي و صإل .لل غلدي ع ذل  ،يُقإل سأن أنظ م ضلل سم ضلقدي م ك ل س ييم
وضل لإلوغنل لم " لم تل منا ن س ضل س لى ع نظ ضألسلديم { }...يغم كلن
أدي ن س ضألدوضي وضلغ ي م" . 261وإذض ك ن

 ،وإن

حدود ةلعم ،قد

ضل ؤكد أن أنظ م ضلل سم ضل قبل – أسلديم ك ن ل كبلإل

ضألثإل منا " تعظلم ضلال ك ضالج ملم ك منا منا أنظ م ضل ةإل م" ،إن ف ه ت ،س لقدي ن سه،
توليإل أشل ل جديدك

ضلة نل م ضلصلييم وضل عوقلم" ضل لإلدك .ون للم لذل  ،ف ظ إل أن ط مقمنلم

258Max weber,économie et société, 1.Paris.Plon 1971.p.225, ( cité par jack goody. In : la raison graphique,
)p.56
259 Jack Goody ,La raison graphique, op.cit., p.56
260 Jack Goody , Logique de l’écritue, op.cit.,pp.113 -114.
261 Jack Goody , La raison graphique, Op.cit.,p.255.
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ومن لم لن للإل ضل لإلد ،فل وأن ضلل سم قد أصبات ك"ذضكإلك خ يجلم" تنةب دوي "ت ةي ضل ة يف"؛
ضأل إل ي ةنق ب"فلإلويك تإلضك لم ه ضل

خنق "منل إلكبم" .وهلذض ص يم ضلل سم "تنةب

لعت

وظل ل أف فل ل  :وظل م ضل ةي لن ةنل م  ،وسذل ت لسإل م نلم ضل لضصل ضسإل ضلة ن وضل ل ن ،ك
ت لسإل م نل م ضل قللد وضلا ظ وضل لثلق؛ و

ضلس ة إلا ضلبصإلي س

ج م أخإلى ،وظل م ضالن ق ل

يس ح س ة للم جديدك وإم دك ضل إلتلب وتصالح ضلةب يك"؛ ك أن " ضل سللل ضلل س لنلم قد ل ،
صل ضللن م سةء م سةض ،وضلنةب س وضل الم

وسلضلح،
أشل ل لنقل س

 ،وس ةل ذل ظ إلم

نظ

م نل م ضالف دالل" ك ل عوق وضلإلي ضل م وضل نس م وضلةنل ؛ إن "تولي ضلإلي ضل م

ضلب سنلم ك ن شإلوط س ولي سبق لعظ ك س " .ون س ضلش ا يق ل م "ضل عوق ضلإل ةي وضللبإل[.]...
ضل ل تصلي وجلده دون وجلد سبق لنل سم" .إلا ج نب هذض "ظ إلم خمل

حلث لم يل

ضل إلحنم ضلب سنلم تقللدضم ت م ضل سح ضلةق يي وضلن لضئح ضل صم سونلع ضلش س وضلق إل ،وه ضلنلضئح ضل
لعت كم ظ لي منم ن تلقة حقلق ".262

 -4خصائص العلم الرافدي
 -4-1علم الجداول:
ية بإل ج.غلدي أن ضلمئام ،إلا ج نب دويه ضل عظل
أحدثت ثليك حقلقلم

فلإلويك ضلبع ا ضل هل

"،ك لةبت دويض ة ال

وتسللل ضلظلضهإل ضل محظم ،ضلش ا ضلذي ن ج معه ظ لي
يُذكإلن سذل يون ت تلن ،إنه

منا ضلصةلدي ضالق ص دي وضالج م " ،قد
ح ظ ضل ةنل م و إلضك

يس له ص حبع ب"منل ضل محظم " .وك

سل ضلس م ضألف فلم لن لإل ضلإلض دي،

يس

م دك ب "منم

ضلنلضئح"263؛ ه للضئح وجدضول ل عظلم ضل ةإل م ،سالث أن وضع ضلمئام هل س ث سم فلإلويك ةإل لم،
و"ت ولط لن ةل" .وس ذض ضل ةعا ف"ضللدول للس لإلد تسللل لنلغإلض

لنلم "؛ سل إنه "نص إلجة

حد ذضته".
لقد ك نت ضالف ة الم ضألولا لنل سم إذن
وضل ا فب تلم ول يق ءله " تعظلم دول

شلل للضئح وجدضول ضف ل سم لا ج م ضلدولم ضالق ص ديم

ةقد و ش س "

ظل ن ل ضق ص دي وتل يي وحء يي منا

م د ضآلشلييل وضلب سنلل  .وهذه ضلنلضئح وضللدضول خ صم إ س ل بلة م وضل ق عل م أو س ل لضللد وضلل ل م
أو س ألنس ب أو س لةقلد وضل ش يط م أو س لغع ئم و ضلقإلضسل و ضل إلضقب م ضل نللم وضألحل ضلقء ئلم ....ضلخ
وقد ك نت تس ة ل سةض هذه ضللدضول
س الل م إلا

ضل دضيس ألدضا وظل م تةنل لم ".

فبق ،ي ءح أن ضلنلضئح وضللدضول نش ط ةإل /ذهع يُ لح" إ ل نل م ضل انلل وضل قولع

.....ضلخ .ك أن وفلنم س ءن وس ةن ي لصل مقل ض نس ن إلا ضل الم

ضللضقع م نل ونظإلي .وه

262 Andre Pichot , La naissance de la science - 1.Mésopotamie,Egypte , op.cit. ,p.190.
263 René Taton, La science antique et médiévale – des origines à 1450 , P.U.F. Paris, 1957,p. 86.
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"تاليل ضلسلإلويضم ضلذهعلم وتعظلم ضألنس ق ضل ةإل لم" وذل س ءل

م نل م ف ه ت سشلل ح فم

لإلد "قديك تقعلم إلا كلن "قديك مقنلم"

"م نل م ضلصلينم" .وسع ا منله ،ن ضلل سم ت ل وز كلن

لقد " أ إلزم ضلل سم ومل كبلإلض س لصلي وضلصلينم .ك ك نت ضألف س للل ضل وليضم ضللبإلى
ة للـــــم أكثإل دقم لن ةإل م ضل دضولم،

ضل ل دي ضل علم وضلةن لم سشلل خ ص" .ءم م أن ت ل

وضل صل سل ضلنلغلس وضلدوكس  ،وضلع ذ سشلل أكثإل م ق إلا "ضلاقلقم".وهذه ضللف ئل ه ضل
ضلو إليق نال ضل سللل وضل انلل ضلعسقلل لن ةول م ضل س ة نم

ات

ضللدضول ضل نللم معد ضلب سنلل و

بإلهع م ضل عدفم ضألوقنلديم ،وكذض صلينم ضألشل ل ضل صعل لم".
 - 4- 2علم الحاجيات العملية
يقلل سلطلإلو" :حل ن ادث م "منم" ال نة د
حا

ل ع ضلا ل للن م "منم" ،وال

إلجةل ع منا

ل ضلللن نلل  ،س أن ضلإلض ديل لم يللنلض يةإل لن ال ضل هلم ضل لإلدك ساصإل ضل ةعا ،وال

"ضلقلضنل " وال "ضل ب دئ ضلش نم" .ك أن بدأ "ضل ةإل م ألجل ضل ةإل م " ك ن ل لال معدهم؛ لقد ك ن
بدأهم" :ضل ةإل م ألجل ضلة ل" " :ضل ةإل م  -ضلة ل" .264و ةعا هذض أن ضلةنم ك ن ظ هإلك ضج ملم.
و

هذض يقلل وضل إل ف.ييعل  " :نةع س لةنم ه هع ذل ضلع ط ضل ص لنعش ط ضالج م ضلذي يس دم
توليإل ئدك و ة للم ضلةمق م سل ضالنس ن

ضف ة ل مُدك وأدوضم خ صم ت إلتب مع ن ئج ت ل

و الوه ضل دي وضالج م " .265لقد وضع ضلب سنللن "أنظ م حس سلم

م ووضةلض جدضول يي ضلم

كلدضول ضلءإلب وضلقس م وضللذوي وضلنغ يي لم لل دون ضن يقل لض سإله ن يي ضل م ".
ن س ضلش ا يعوبق منا منم ضل ن حلث يبدو ضل جس ضلة ن ـ ضلع ة  ،س ل ةعا ضللضفع لنلن م ،أكثإل
وضلح ؛ يقلل سلطلإلو ادث م ضلإلض ديل دضئ ":
يف ئن م { }...ج ةلض مشإلضم ضآلالف
"ضلل ع" إن

أجل

ضللضضح جدض ضن م ك نلض إلضقبل كب يض،

ضلظلضهإل ،وفةلض ل ل لة  ،تإلتلب وتصعل  ،للس سدض ع ةم

الم ق دهم أن ق ينم ضألشل ا يلضح طبلة " .266إن منم ضل ن  ،كأقد منم

طبلة  ،ك ن يا ل ل نم إل لقم منا أف س ضل ئدك ضلة نلم ضل
يا ج ضل عل لن إلا جدضول تص

ك ن ي ثن س لعسبم ل

حإلكم ضألجإلض ضلس ويم و لقع كل وضحد س لعسبم لألجإلض ضألخإلى،

لل يبعلض منل قإلضاضت م وتعبؤضت م لن س قبل؛ سل إن ت ولط ضلدولم
وضلاإلب ،وغلإل ذل

يفم ضل عللم ،إذ

شؤون ضلةيضمم وضل ل يك وضل لفع

ضألنشوم ضلالليم ،ك ن ية د منا ضف غمل هذه ضللدضول ،لن عبؤ س ألز م

وضلللضيث وأحلضل ضلوقس ،ولن صإلف ضل ع فب منا ضلئ  .ك ك ن ضلال ي لق لن منل لن لؤ
جان بوتيرو ،بابل والكتاب لبمقدس محاورات مع ألين مونساكريه ،ترجمة :روز مخلوف ،دار كنعان،2005 ،
 264ص.ص.159-158 .
265 Walter F.Reinke, De la connaissance empirique aux commencements de la pensée scientifique, In :
Histoire de L’Humanité.Volume II,op.cit., p.84.

ج ن سلتلإلو ،س سل وضلل ب ضل قدس ،ا ويضم ع ألل
 ،2005 266ص.159 .
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لنس كإليه ،تإلج م :يوز

نلف ،دضي كعة ن،

ي ل ضن يوإلأ منا أحلضل م ضلش صلم" 267وكـأن ضآل إل ي ةنق ب"منم قدس" ،268من أن

الف قب ل

يغإليت يوت سذل ،

ث م ،ك تذكإلن
يل

و

ضلةنل ضلقدي م.

ثنم سل ضلس ا وضأليض

أ إل ،إن "منم ضل ن ضلب سن  ،يغم ط سةه ضل قد ظل ،قبل كل ش ا ،إلتبو سدي نم
ضك س ب ةإل م دقلقم سبةض

تعلل لم  ،وضلل بم ضلذي تلن لض س ل محظم لاس ب ضل نلك { }...نلالض

ضلظلضهإل؛ للع م ظنلض كاس سلل ولم يعشغنلض ضسدض سإنش ا ن لذج هعدف ". 269
إن ضلو سع ضلة ن – ضلع ة

لنةنل ضلقدي م ال يع

 ،سأي ح ل

ضألحلضل ،سةده ضل لإليدي؛ يغم أن

حدوده ضلدنل  .يقلل هعإلي جلن يت ن " :إن ظ لي ضلل سم ك ن إلتبو معدهم (

هذض ضل لإليد سق

هذض لم يع لض ،يغم ذل  ،إلا ضل ة لم وضل لإليد" .و ع

ضلإلض ديل ) سءإلويك توليإل قديضت م ضلاس سلم .و

ذل  ،قد ك نت لدي م " ةضي ذهعلم يس جةن م أكثإل لم ل لضج م ش كن م سعظإلك ح دك ،ال أتإلدد
تس ل

" مقمنلم" " 270يقلل سلتلإلو .وس ذض ضل ةعا للست ضلةقمنلم خ صلم لن لإل ضلاديث اسب ك

ش ع ذل ؛ سل" إن كل ضل ل ة م مقمنلم"  .271و عذ لل

ف إلضوس منا ضألقل معد صدوي ك سه "

ضل لإل ضل لحش" قد سل ضألن إلوسلللجللن أن "للل ضل ل ة م ضل س ك " سدضئلم" لن
ضل عب تلم وضلوبلم وضلاللضنلم وضل قعلم ضلخ  ...وضل
يةع أن ضلةقل للس ضس ل يض يلن نل

ال ي ل ضخ ةضل

لإلد ة قدضم أفولييم" ،272

جئ ؛ إن ضلةقمنلم ،س ذض ضل ةعا ،ال تع صل م ضل ل لةيق  .و

هذض ضلصدد يليد ج ك غلدي تةإلي وضيتل سل
شلن ضلعظإلي ضلس

ضل ة يف

لن ل لةيق  ":إن ضل ل لةيق ه

يفم ضلةقمنلم

".273

خاتمــة
وح صل ضلقلل إنه سظ لي ضلل سم سبمد ضلإلض دي ،

ضألل لم ضلإلضسةم قبل ضل لمد ،ظ إل "ضلةنم ضلإلض دي"

ضلذي ك ن يض ةم أف فلم النبث ق صإلح حء يي غلإل سبلق .لقد ك ن ذل
لنل سم ،و ت لاه

إ ل نل م ضل لإليد وضالف دالل ،وم نل م ضلصلينم وضلبعلعم ضل عوقلم ،لل "ضلةنم

ضلإلض دي" ،وإن ف هم إلا حد سةلد
ك تاقق ذل

لع نظإلض لن عوق ضلدضخن

"مقنعم ضلسلإلويضم ضل ةإل للم" ،إنه لم يبنغ ديجم ضلةنم ضلبإله ن

ع ضلةنم ضلللن ن ؛ وظل إلتبو سغ ي م ن ةلم م نلم .

--بناصر البعزاتي ،بداية العلم التاريخية ،ضمن :خصوبة المفاهيم في بناء المعرفة ـ دراسات ابستمولوجية  ،دار األمان،
 267مارس  ،2007ص.36 .
268 Marguerite Rutten, la science des Chaldéens, op.cit.,p.6.
269 Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoirs de l’écrit, op.cit.,p.97.

 270بوتيرو ،بابل والكتاب المقدس ،مرجع سابق ،ص.159.

271 Jack Goody, la raison graphique, op.cit.,p.102.
272 Jean-francois Dortier, Y a-t-il eu un miracle grec ?, in :Sciences humaines ,hors-série, n.31.decembre
2000, janvier-fevrier, 2001, p.6.
273 Jack Goody, La raison graphique ,op.cit. ,p.103 .
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