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 ةاملقدم                                       

 

 .أحد الشخصيات التاريخية و المنسية فى نفس الوقت  الهدف الرئيس من هذا البحث هو تقديم إن 

القاسم    إنه القادم من    المجريطىبن أحمد  َمسلَمة    أبو  الفلك  الرياضيات و  العاصمة    –مجريط  عالم  باسم مدريد  اليوم  المعروفة 

 ميالدية .   1008حتى وفاته فى  ةو المستقر فى قرطب   -اإلسبانية 

ج إلسم المدينة  فهو أول من رو   –اسهاماته العظيمة فى علوم الرياضيات و الفلك جعلته الشخصية الرئيسية األولى فى تاريخ مدريد 

أن مدريد و سكانها ال يدركون وجود    إال  -  م  872و    852ر محمد األول بين عامى  أنشاها األمي  يةحدود   ةبعد أن كانت مجرد نقط

 فيما عدا المجتمع العربى فى إسبانيا حاليا .الحكيم العظيم  هذا
 

 نلخصها أدناه. أجزاء   ثالثةُكتَِب هذا البحث فى 

األول الفصل  حياة    نتحدث   في  إلى  أقرب  سنكون  أننا  إلى  باإلضافة  بالتحديد.  العمل  هذا  اختيار  سبب  العظيم  لاعن    َمسلَمةحكيم 

 المجريطى و اسهاماته فى علمى الرياضيات و الفلك.

كما نعرض   ،  اإلرث المنسى لَمسلَمة المجريطى و كيف استفادت منه الحضارات األوروبية  يظهر تحت عنوان  والذى    الفصل الثاني

عن هذا العالم الكبير و هما لماذا ال يعرفه    مثيرتين لالهتمامو نبرز قضيتين  ، فى هذا الفصل شهادات غربية عن َمسلَمة المجريطى 

 ؟ غاية الحكيم ورتبة الحكيم  مؤلفو قضية أخرى وهى هل كان َمسلَمة المجريطى كيميائيا  وهل هو ؟  أم يتم تجاهله عمدا   ؟الكثيرون

 البحث.نقوم بتجميع االستنتاجات الرئيسية التي حصلنا عليها من خالل هذا و فيه   األخيرالفصل 

 

 

 األولالفصل                                                             

 ؟  "المجريطى َمسلَمة " فى  بالبحث لماذا نقوم   :أواًل

، وأحيان ا ننسى أشياء عظيمة من الماضي كانت   بنظرة عميقةدون النظر أو التحليل  التاريخعرب أو أجانب ، نقرأ أحيان ا ء كقرا

ا إلى المستقبل. سبب   وجود الحاضر وجسر 

   أما بالنسبة للعرب ، فمن الضروري معرفة قيمة معرفتنا وتراثنا الثقافي السابق وأثره على الثقافات التالية.

ا ال يغتفر في تكوين حضارتهم الحالية.  فلكى   لغير العرب  و بالنسبة يعرفون قيمة الحضارة العربية واإلسالمية ، والتي كانت جزء 

المسلمين الذين ال يعرفهم معظم العرب والذين تركوا   ماءلالع تم اختيار هذا البحث من أجل التعمق في معرفة أحد هذا وأكثر ل

و لمعرفة هذا دعونا   ،بصمة تاريخية وعلمية كبيرة لمساهماتهم في العلم ، وتحديدا  في في مجاالت الرياضيات والفلك والتنجيم  

  .؟ و من حياته و انجازاته و الشكوك التى دارت حوله هذا الالمعنقترب أكثر من 
 

 ؟مة المجريطىسلَ مَ من هو :  ثانيًا

فى القرن العاشر تقريبا شاب ذو همم و تطلعات كبيرة يغادر مسقط رأسه ليهاجر إلى العاصمة العلمية قرطبة حيث كل شئ هناك  

 كان يتحرك .

 ن بالعاصمة اإلسبانية مدريد .و بما يعرف اآلأفى مدينة مجريط  م   950مسلمة عام  ُولد 

هم عالم فى عصره فى العالم اإلسالمى و فى أوروبا  أ جعله كبيرا   الدراسة و التدريس خلًّفت إرثا   بينعاما  سبعة و خمسون

 المسيحية بعد ذلك . 

 . لى قرطبة مركز العلم و الثقافةإفقد ذاع صيته بعد أن انتقل  ،ال توجد معلومات تارخية موثقة حول نشأته فى مجريط  



ا فلكي ا   َمسلَمةكان  ا ومستشار  من أكثر المفكرين شهرة في خالفة قرطبة ، وأصبح يُعرف باسم إقليدس إسبانيا. كان فلكي ا عظيم 

 .رف بإمام الرياضيين في األندلسكما ُع  .₁ للحاجب المنصور
 

   الرياضيات و الفلك يفى علم المجريطىَمسلَمة سهامات إو نجازات إ : ثالثًا

صل عدد  و قد وحيث الحركة العلمية و الثقافية بكل جوانبها    ،المركز الرئيسى للدولة األندلسية    -ة  يقرطب العاصمة اللى  إبعد انتقاله  

ظلت  ف  ،  سبانيا الى الهندإسالمية الممتدة من  نحاء الدولة اإل أواستقطبت العلماء والطالب من جميع    مكتبة  70المكتبات في قرطبة الى  

نفسه الذى قام بتمويل كافة األنشطة العلمية للحكماء الالمعين  و برعاية الخليفة     ،ن  طوال اكثر من قرني  المدينة مركزا ثقافيا رائدا  هذه  

الرياضيات  سهاماته العلمية فى مجالى علوم  إ  من  هنا بعضر  هتماماته العلمية الهائلة و نذكنفسه مطلقا العنان إل َمسلَمة  هناك وجد    -بسخاء  

 :و الفلك
 

  سمها إب  ندين التي ) وارزمي خالعالم الرياضيات الحساب ل  جداول  بتعديل المجريطى  َمسلَمة قام  ، فى الربع األخير من القرن العاشر -1

 . م  979 عام حوالي  إجراؤها تم التي  الفلكية المالحظات خالل من قرطبة في  الطول  خط إلى "( خوارزمية" بكلمة
 

ا األكثر فلكيةال عمالاأل  من واحدة وتصحيح بمراجعة قام -2   هو التعديل هذا جعل لقدو ،النجوم  حركات حول األندلسي  فى العصر تقدم 

  تمتو قد  (.  بالقمر   تسترشد)  عربية  تواريخ  إلى (  الشمسي   بالتقويم  التى كانت تسترشد)  الفارسية  التواريخ  بتحويل  قام  حيث  الرئيسي   عمله

 .  ₂ باث دي أديالرد اإلنجليزي العالم قبل من الالتينية إلى  الحق ا العمل هذا ترجمة
 

 . الشهيرة لجغرافي اإلسكندرية بطليموس إلى العربية البطلمية األرضية الكرة  ترجمة على  الضوء تسليط  يمكننا  إنجازاته بين من  -3

 حتى   نجت  والتي   ،  والعبرية  الالتينية  إلى   الالحقة  الترجمات  في   استُخدم  أنه  نعلم  فنحن  ،  ذلك  ومع.  بعد  موقعه  تحديد  يتم  لم  العمل  هذاو

 .الثابتة النجوم مواقع في  التطورات تتضمن والتي  ، 3م المجس اإلسقاط  حول أطروحة األرضية الكرة هذه  رهِ حيث تُظ  . هذا  يومنا
 

  967  الرقم  تحت  اإلسكواير متحف    مكتبة  في  محفوظة   الرسالة  هذه.  واستخدامه  بنائه  عن  يكتب  و فيها  ،  4  اإلسطرالب  رسالةقد م    -4

  الشمسارمس   لتقسيم  اإلجراءات  من  وسلسلة  اإلسطرالب  لبناء  جديدة  تقنيات  تقديم  العمل  هذا  خالل  منفقد استطاع    .العربي   الصندوق  من

 . الثابتة النجوم إلسقاط أخرى  إجراءات ثالثة ، وأخيرا   ، األفق إسقاط لتقسيم جديدة  أساليب وثالثة ، لإلسطرالب
 

يمكن فهم محتواها من خالل نص التيني من القرن الثاني عشرمنسوب إلى خوان دي و التى  كتب أطروحة عن الحساب التجاري    -5

تقديرات  يحتوي الكتاب على جزء نظري يتناول نظرية النسب واستخراج الجذر التربيعي ويشرح كيفية الحصول على  و  إشبيلية ،  

ا مراجع لحل معادالت الدرجتين األولى والثانية ، مما يوحي ، على األرجح ، أن   تقريبية جيدة لجذور المربعات غير الكاملة. نجد أيض 

 .العمل األصلي احتوى على جزء مخصص للجبر. ينتهي العمل بسلسلة من المشاكل ذات الطابع التجاري في األساس
 

اَمسلَمة  حدد  -6  .  النجوم الرموز الفلكية و كذلك تحديد ميل لكل 5 المطلع المستقيم أيض 
 

  خط  يحقق أندلسي  فلك عالم أول كونه  ، 6 نجم المليك المسمى  للنجم السماوي  الطول خط تحديد األمورالفلكية في  المهمة الحقائق من  -7

 .(درجة 40  ؛ 135)  طوله

ا  َمسلَمة  كان  - 8   الثالث   الرحمن  عبد خالفة  أثناء  األندلس  إلى  7  الهلنستية  العلوم  قدموا  الذين  قرطبة  علماء  من مختارة مجموعة من  جزء 

 وخلفائه.

 قبل ،  1008 عام  وفاته حتى ، والتنجيم  الفلك وعلم  الرياضيات مجاالت في وتحديدا   ، العلوم في إلسهاماته مرموقة شخصيةَمسَلمة  أصبح

 .الخالفة سقوط
 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للخالفة   الخالفة والحاكم الفعلي حاجب الحاجب المنصور ، المشهور بلقب  م  1002 - 938 /  هـ 392 - 327 أبو عامر محمد بن أبي عامر: حاجب المنصورال-1

  .هشام المؤيد باهلل في عهد الخليفة األموية في األندلس

ا إنجليزي ا في القرن الثاني عشر. اشتهر في المقام األول بترجماته الالتينية : ك  باث دي أديالرد-2 ا ومترجم  للعديد من األعمال العلمية العربية المهمة في  ان عالم 

 .علم التنجيم وعلم الفلك والفلسفة والكيمياء والرياضيات

 هو نظام تمثيل رسومي يُسقط فيه سطح الكرة على مستوى بواسطة مجموعة من الخطوط التي تمر عبر نقطة أو تركيز. :المجسم  اإلسقاط -3

 تسمح بتحديد موقع وارتفاع النجوم فوق السماء. أداة فلكية قديمة  : اإلسطرالب -4

 قوس خط االستواء ، يحسب من الغرب إلى الشرق وبين نقطة االعتدال الربيعي والساعة أو خط الزوال للنجم. هو  :المطلع المستقيم -5

(  21على اإلطالق، وهو أيضا  النجم الحادي والعشرين )  كوكبة األسد هو ألمع نجوم  (Regulus :باإلنجليزية) "أو "قلب األسد" أو "ألفا األسد:  نجم المليك - 6

 . من حيث اللمعان في السماء )في كال نصفي الكرة األرضية(

عام  اإلسكندر األكبر تذخر بالكثير من مظاهر الحضارة في ذلك الحين. وقد بدأت بعد وفاة الثقافة اليونانية فترة في التاريخ القديم كانت فيها تيالعصر الهلنس -7

وهي  الفترة الهلينية ويستخدم اصطالح هيلينستية لتمييز هذه الفترة عن .الشرق األوسط سنة في 300وحوالي  اليونان سنة في  200ق.م، واستمرت حوالي   323

 .فترة اإلغريقيين القدماء التي اعتبرت أوج عبقرية وعظمة الفكر والعلوم والفلسفة اإلغريقية في ظل االمبراطورية األثينية
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 اإلرث املنسي –الثانى الفصل                                                   

 اإلرث المنسي لَمسلَمة المجريطى  :أواًل

  من   كل  رأث  فقد  .  الفلك  وعلماء  الرياضيات   علماء  من  مدرسة  إنشاء  إلى  أدى  إرث ا  والدراسات   التطورات   من  المجموعة  هذه  خلقت 

  األندلس   أنحاء  جميع  من   وعلماء حكماء  رجال  جاء   كيف   المصادر  تروي و  . أجيال  ثالثة  حتى  ،  كلها  األندلس  على وتالميذه  سلَمةمَ 

 .  منه والتعلم إليه لالستماع مدرسته إلى

فى    رياضيات لعلوم ال  الالحق  زدهارإلوا  التوسع  لذلك      أبا    جعله  -  قرطبة  خالفة   خالل  نشأ  الذي  -  المجريطى  َمسلَمةل  العلمي  اإلرث 

  .األندلس
 

استفادت منه الحضارات األوروبية و كان   فيما بعد و العبرية  لى الالتينية إو من الغريب أن هذا اإلرث المترجم 

 لحضارتها الحالية . أساسا  
 

 :   ستخدام خطوط الطول الخاصة بقرطبةمن النتائج الملحوظة إلإن ف،   الدراسات العلمية أحدث  بحسب 
المجريطي قدم أول دليل لتعديل هام على حجم البحر األبيض المتوسط إلى حجمه الفعلي، وقد بقي هذا محفوظا  في معظم أن    -1

 .الجداول الجغرافية األندلسية 

 .بشكل عام أثر التغيير على جداول علم الزمن ، والحركة المتوسطة، واالقتران والمقابلة و رؤية الهالل القمري -2

 .منازل القمر وانبعاث األشعة إضافة جداول جديدة للممارسات الفلكية لحساب  تضمنت أيضا   -3
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 غربية    و أقوال شهادات :ثانيًا

خارج المجموعة الشمسية ، والذي يدور حول النجم    مجريطىتم تسمية كوكب  ؛ 1نيم اكسو ورلد من مشروع  تكريما له 

 .المرأة المسلسلة  مجرةفي  تيتواين

بن أحمد المجريطي نال شهرة عظيمة بتحريره لزيج الخوارزمي، وإضافاته البنّاءة له، وصرف    سلَمةمَ : " أبا القاسم  2  سارتنيقول  

 الفارسي إلى التاريخ الهجري، ووضع أوساط الكواكب ألول تاريخ الهجرة وزيادته فيه لجداول جديدة".تاريخه 
 

ا باألعداد 1007هـ/  398بن أحمد المجريطي الذي توفي )عام    سلَمةمَ فيقول: "إن أبا القاسم    3  ديفيد يوجين سمثأما   م( كان مغرم 

ا في تفوقه على غيره من علماء  العرب والمسلمين في األندلس بعلمي الفلك والهندسة".  المتحابة، ومشهور 
 

، أستاذ الدراسات العربية في جامعة كومبلوتنسي ومنسق مركز الدراسات اإلسالمية في مدريد: "أعتقد   يل بنومياخل يدانييقول و 

ال ، "أشخاص  خكا و    رو أوتشوا أو سانتياغو رامون  بيأخرى أكثر حداثة مثل سي   بشخصيات يمكن مقارنتها    المجريطىأن شخصية  

 في ذلك الوقت"  يجب أن يكرم الرياضيات. جوائز نوبل في الفيزياء الفلكية و قمةمشهورون ؛ إنه في 
 

 لمدريد   يمكن  الذين  األبناء  أكبر" إيفاريست ليفى بروفينسال :  سالميةاإل  علومال ص فيصختمالالفرنسى    لكاتب مؤرخ و او يضيف ال

 ". بهم التباهي
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سام الفلكية الحق ا  ( لجمع األسماء التي يمكن من خاللها تسمية بعض األجU.A.Iهو اسم للعديد من المشاريع التي يديرها االتحاد الفلكي الدولي ) نيم اكسو ورلد -1

 تسمية النجوم. لاعتبر أساس ا   2015( ، في عام NameExoWorlds Iعتمادها رسمي ا من قبل المنظمة. أول مشروع من هذا النوع )ا، والتي سيتم 
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 .الواليات المتحدة في نيويورك في 1944 يوليو
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 ،   مدريد   تاريخ  في  األولى  الرئيسية  الشخصية  إنه  ”:  منصة مدريد العربية    ومدير  العربي  العالم  محلل  ،  مارتينيز  و يقول رافائيل

  إن   ،   العظماء  أحد "  بأنه  األكاديمي  على  الضوء  مارتينيز  يسلط  كما  ،"  حدودية  نقطة  مجرد  بعد   ما  إلى المدينة  سمإل  جرو    من  وأول

 .   " األندلس أهدى الذي العالم ، األعظم يكن لم

 

 إذا لماذا ال أحد يعرف من هو مسلمة المجريطى ؟ هل يتم تجاهله عمدا  ؟  :ثالثًا

  ثم   طليطلة  إلى  أوال    الذهاب   الطبيعي  من   كانف  ،  الدراسة  ويريدون  قوي،  فكري  اهتمام  و كان لديهم  علماء كثيرون ولدوا فى مجريط

ا ولكن. قرطبة إلى  ”.   بغداد   أو القاهرة أو القدس أو دمشق مثل مدن إلى البعض  ذهب  ، مكة إلى الحج من ستفادةلإل ، أيض 

 . بالمعرفة المدينة ربطت  التي الشخصية ، لمدريد  سفير أول بمثابة العالمهذا  كان. قرطبة في استقر الوحيد الذى فقط هو سلَمةمَ 
 

خر الدراسات التحليلة لمركز الدراسات االسالمية بمدريد يعتبر مديره  ا آلقه فطبأحد األسباب فى نسيان بالتحديد  و يبدوا أن هذا  

.  سيئ  بشكل  مناسب   إنه". "اإلسبانية   الهوية  في  مشكلة  يطرح  األندلس  ميراث"  أن  في  يكمن  شخصيته  جهل  أن  بنوميادانييل خيل 

".    الوسطى  العصور  جزيرة  شبه  من  المسيحي  الجزء  إلى  ،  للرومان  وريثة  لتكون  تشكيلها  تم  ،  المدرسة  في  نتعلمه  ما  ،  األمة

  على   التعرف  يتم  األندلسية  المدن  في  بينما".  النسيان  من  حالة  في  كان  لو  كما  ظل"  األندلسي  التاريخ  من  بأكمله  الجزء  أن  ويوضح

 ".باألندلس  شيئ ارتذك التي  الشوارع حتى وال ، شيء يوجد  ال" مدريد  حالة في ، يقول كما ، أكبر بشكل التراث 

 

َجَمة  هناك سبب آخر و هو  العدّة  كما يبدوا من خالل البحث و القراءات   فقد ذاع صيت المترجمين    ،  كتبه إلى الالتينية و العبريةتَر 

ن الفضل يرجع أغفال  إ( فى الغالب تحاول    ةاألمم التى استفادت من هذه العلوم ) المترجمأن  و    ،شخصيا    ياألصل   أكثر من مؤلفها

 .سلَمةمَ لى عالم مسلم أقصد إفى كل هذه العلوم 

 : اإلسالم بجامعة برشلونة خوان فيرنيه حيث يقول   يو استشهد هنا بكلمات المستعرب و المتخصص ف
 ". 1126 عام باث  دى وأديالرد ترجمها التي الفلكية الجداول بترجمة  الغرب اخترق العرب به  قام لألرض  لقياس ذكر " أول

 ظاهرها تشير إلى تفوق العرب إال أنها تغافلت بشكل واضح مسلمة المجريطى المؤلف نفسه و صاحب التفوق.  ي الجملة و إن كانت ف

 ة األهمية تستحق المزيد من البحث و الدراسة يقضية فى غا :رابعًا
 

 كيميائياً و هل هو مؤلف رتبة الحكيم و غاية الحكيم ؟  المجريطى َمسلَمةهل كان  
 

تعج    –أكثرها العربية    –لى قلة ذكر اسم مسلمة المجريطى و عرضنا أسباب ذلك إال أن أغلب المصادر و الكتب  إسبق و أن أشرنا  

 المجريطى و يكثر الحديث فى هذا الجزء حول كتاب غاية الحكيم و رتبة الحكيم   سلَمةمَ بجوار اسم  يران لفظ كيميائقبإ

 طيات الكلمات عند الحديث سابقا حول تعمد إغفال اسم مسلمة المجريطى   يف نو اإلجابة تكم 

 : مية ... و هنا نبرز جزئين فى غاية األه  فى األصلو نوضح اكثر للقارئ أن االجابة فقط يمتلكها من أغفل ذكراإلسم 
 

الُهِوي ة  جزئية  سابقا إلى  تمت ترجمتها إلى الالتينية و العبرية كما أشرنا  ي  المجريط  َمسلَمةأشرنا فى السابق ألن كل كتب    أوال

فى    متحف اإلسكواير  مكتبة  يفنما األصل ما زال موجود هناك  إ... حسنا هنا يكمن اللغز فما وصل للعرب قليل القيل    سبانيةاإل

الملك فيليب  من  1738أبريل عام    18بمرسوم ملكي صدر في  التى أنشئت    -ألكاديمية الملكية للتاريخ  لو طبقا    العربي  الصندوق

هي المؤسسة المسؤولة عن دراسة والبحث في تاريخ إسبانيا، القديم والحديث والسياسي والمدني والكنسي والعسكري  و  ،الخامس

تم ذكر كلمة  يلم    –  يقع مقرها في مدريد ى  و الت  والعلمي والفني واألدبي وُمختلف مجاالت الحياة وحضارة وثقافة الشعب اإلسباني

الذاتية عن    كيميائيا السيرة  الحديث عن  تحدثت    سلَمةمَ عند  التى  الفلك  المجريطى و  و  الرياضيات  فى علوم  تميزه  بطريقة  عن 

 المجريطى.  سلَمةمَ أى كتاب عربى تحدث عن  يلم أجدها ف  مستفيضة و دقيقة

علم    يمتخصصان فالمجريطى و هما كتابان    َمسلَمة و المزمع أن مؤلفهما هو      الحكيم و غاية الحكيمرتبة    يفيما يخص كتاب ثانياً  

 .بناء  على أوامر من ملك قشتالة ألفونسو العاشر 1252إلى الالتينية في عام و المترجمان الكيمياء و الفلك 

   تاريخ ابن خلدون  كتابه يالفصل الثالثون ف يحديثه عن علم الكيمياء ف يفنجد ابن خلدون  حيث 
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  ة المجريطى و سطورعام  َمسلَمةفى الجزء السابع : سوى تاريخ مولد و وفاة    األعالمه  لم يذكر خير الدين الِزِرك لي فى كتابكما  

 صيل.اتف أى دون ألسماء كتبه 

 

تخصصت بشكل تفصيلى فى هذا المضمار للباحث بجامعة أليكانتى    يالهامة الت  البحثية  األطروحات اإلشارة ألحد    رتجد   و هنا

ة و رتبة الحكيم و غاية عسالة الجامالرالمجريطى بأعمال رسالة إخوان الصفا و    َمسلَمةمراد قاسيمى بعنوان عالقة    -اإلسبانية  

 . الحكيم

 نتائج هذا البحث الشيق:  يونعرض هنا لما تم التوصل إليه وعرضه ف
( وأبي 353/964ويرجع هذا اإلسناد إلى ارتباك المصادر والمخطوطات بين عالمين مختلفين لهما نفس االسم. هما أبو القاسم مسلمة ابن قاسم )" 

 (. 398/1007)ت  المجريطىالقاسم مسلمة بن أحمد 

مؤلف هذين جريطى ال يمكن أن يكون هو المَمسلَمة م ، وأن كيالح غايةو م يالحك ةاإلسناد قد تم إجراؤه على أساس رتب اوقد تم توضيح أن هذ

، وقمنا   959-954/  348-343الحاكم في  غاية،  953-950/  342-339الحكيم في  رتبة لتأليفالعملين. وبالمثل ، فقد حددنا التواريخ الصحيحة 

 ."لتأليف المحتمل لهذه األعمال( ؛ الذي تتناسب حياته وفكره زمنياً مع ا353/964بتعيينها لمسلمة ابن قاسم ) 
 

جامعة الملك سعود قسم المخطوطات للحصول على مكتبة    ننى تواصلت معأعند إعداد هذا البحث المختصر    المثيرةو من األمور

غاية الحكيم  و أصح النتيجتين بالتقديم و كانت المفاجأة عند حصولى على نسخة مصورة من المخطوطة    كتاب مخطوطة  نسخة من  

فقد كان اسم المؤلف مكتوبا " تأليف الحكيم المجريطى " بخط    -مرفق صورة المخطوطة بالبحث    -  4/ 1779ف    5751تحت رقم  

 . غير الخط الذى ُكتبت به المخطوطة األصلية للكتاب 

 .األمر الذى دفعنى للحصول على مخطوطة الكتاب اآلخر رتبة الحكيم  ،دوا فى الظاهر أنه ليس دليال مؤكدانعم يب

  هو  أحمد   َمسلَمةحسنا هل أبى  .  وهنا ذكر على المخطوطة " كتاب رتبة الحكيم ألبى مسلمة أحمد المجريطى رحمه هللا تعالى "

 مجريطى أحمد ال بن َمسلَمةشخص آخر غير 

الرسمى  ع  على الموق  2019يونيو    21  يمؤسسة الثقافة اإلسالمية بمدريد من خالل المقال المنشور ف  ؤال أيضا عن هذا السيجيب  

 المجريطى:  َمسلَمةللمؤسسة حيث توضح مديرة المشروعات الثقافية ارينى سواريث عند الحديث عن السيرة الذاتية ل

دراسة  ب المشتغل،  المجريطىمحمد َمسلَمة  ومع ذلك ، ال ينبغي الخلط بينه وبين شخصية أخرى مهمة من نفس الفترة: أبو  " 

 " . الكيمياء والعلوم الطبيعية

الكيمياء المجريطى متخصصا فى    َمسلَمةهو طالبه ... نعم اذا كان  أال ومن خالل البحث و التدقيق فى المصادر    رخر يظهآأمر  

  أصبغ المهريابن السماح الشهير بو    ابن الصفار أن يكون تالميذه كذلك و لكن على العكس نجد أن تالميذه و منهم    يفكان من البديه

 قد اشتهروا كونهم علماء فى الرياضيات و الفلك .  الزهراويو   الكرمانيالخياط و ابن و   يو ابن البرغوث 
 

 الهامة. حول هذه القضية  و تخصيصا   كثر تفصيال  أخر آربما ينتظرنا بحث و 

                                      

 

 

 

 

 



   خامتة                                           

 

 .سعد البعض و تفعل العكس مع آخرين  نظرتنا المتعمقة بين طيات التاريخ تفاجئنا دائما بحقائق علمية و تاريخية ربما تُ بال شك إن  

يظل   -و هو ما وقعت أيدينا عليه    -الفصلين السابقين     يفا   بسيط  ا  و تاريخه العلمى الكبير الذى عرضنا  له جزءالمجريطى    َمسلَمة

 وسكانها  مدريد   أن  إال  ،  مجريط  نتاجه العلمى الكبير لمدينةإ سهامه و  إ  من  الرغم   وعلىمنسيا بين األمم العربية منها و األجنبية  

  ذائع  ألول عالم  ينبغي  ال  ،  لهذا.  والعلمية  التاريخية  التطورات   من  العديد   والد   ،  َمسلَمة  العظيم  ذلك الحكيم  وجود   يدركون  ال  الحاليين

 إسبانيا. تاريخ خارج شخصية يعتبر و أال ،  النسيان غياهب   في يقع مدريد أن و المولود في واسع نطاق على و المعرفة الصيت 
 

قضية تحتاج لمزيد من البحث    األمم الغربية  بها  و ما تالها من عصور و تأثر    لسداألن  زدهارإ  فى ظل فترةاألول  التاريخ  إن دراسة  

  و الدراسة و التأمل .

 معرفة قيمة معرفتنا وتراثنا الثقافي السابق وأثره على الثقافات التالية.   يفأهمية هذا األمر    نو كما أشرنا فى بداية هذا البحث تكم

 و إظهار هذه الذروة الثقافية و العلمية غير المسبوقة فى بالد األندلس .إحياء التراث العربى و فى المقام الثانى بغرض 

خاصة ألسباب ترجع فى األساس لوصول    يةسبانلشعوب األوروبية عامة و اإلاتلك الحضارة التى لعبت دورا بالغ األهمية فى حياة  

 يبرية و خاصة فى بالد األندلس .المسلمين لذروة العلم و الحضارة فى شبة الجزيرة األ

األمر الذى يحاول البعض طمسه سواء بقصد أو غير قصد و إظهار صورة المسلمين بصورة الغزاة المعتدين متعمدا إغفال ما كان 

 العلوم االنسانية و االجتماعية و األدبية . زدهار فى كل إهناك من حضارة و 
 

م  سبق عرضهفصلين  من خالل    مختصر ألحد الشخصيات المنسية فى غياهب التاريخ اإلسبانىخالل عرض  من  و يظهر كما سردنا  

 فى هذا البحث الموجز.
 

رثه  إو    ذو قيمة تاريخية    ةفريد   شخصية  سيظل  المجريطى الذى    َمسلَمة  العظيم   للحكيمالقيمة التاريخية و العلمية    و تبين تفصيال  

 . مم الالحقة بعد ترجمة كتبه إلى الالتينية و العبرية العلمى الذى استفادت منه األ 

سماء أالغالب بسبب شهرة    يال القليل و توصلنا أنه فإتجاهات قضية طمس هذا اإلسم الالمع من تاريخ اسبانيا  إكما ناقشنا من عدة  

 أخر و هو مشكلة الهوية اإلسبانية و خاصة ميراث األندلس . نفسه  و عرضنا سببا   َمسلَمةمترجمين إلرثه العلمى و ليس اسم ال

غاية   يالمجريطى قد كان كيميائيا و هل إليه ينتميان كتاب  َمسلَمةفى غاية األهمية فى كون  و فى نهاية الفصل الثانى ناقشنا قضية  

؟ الحكيم  هام   الحكيم و رتبة  لنتائج  العظيم  أو هو وجود شخصية    ةو توصلنا  الحكيم  بين  و  بينها  المؤرخون   َمسلَمةخرى خلط 

 .المجريطى 
 

الباحثون السابقون كما عرضنا فى ثالث نقاط مثيرإلما توصل    ا  أضفنا جديد   قد   و تحليلى و  ستنتاج ال هتمام من خالل اإل لإل ة  ليه 

و هى التى تملك اللغز و كل األصول التاريخية   –كاديمية الملكية للتاريخ  اإل   يالمذكورة ف  ةسيرته الذاتيالفكرى و التاريخى و هم   

و الثانية هو تخصص طالبه فى نفس مجال معلمهم و هو علم الرياضيات و الفلك  .  أبدا    لم تذكر تخصصه فى علم الكيمياءالتى     -

 .مياءو ليس الكي

أحمد المجريطى و ليس مسلمة ابن    َمسلَمةسم أبى  إغاية الحكيم و رتبة الحكيم و ظهور    يو الثالثة من خالل نسخ المخطوطات لكتاب

  يمة زمانه فالمجريطى فهو عال    َمسلَمةست حياتها للكيمياء أما صاحبنا  خرى قد كر  أحمد المجريطى . مما يؤكد وجود شخصية  أ

 الفلك . علوم الرياضيات و

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا. 
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