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  :الممخص

ا كبيرين شمل معظم أوجو العموم والمعرفة منذ وتطورً  شيدت األندلس تقدًما
بالعموم العقمية )التجريبية(  لوفيما يتص، األندلس تم فييا فتح المسممونالمحظة التي 
النتائج العممية في كل  ن يخرجوا بأروعندلسيون أن يخوضوا ىذا الميدان وأاستطاع األ
كبيرة ومثمرة وىذا ما سنبينو في  ا، وفيما يتعمق بالكيمياء كانت ليم جيودً عمم منيا
->><ه/=8:-?:8اإلمارة  عصرمن تطور عمم الكيمياء في بالد األندلس )بحثنا 
 .(م<:89ه/>:=الموحدين عصر حتى نياية م 89@

 

  



     9198يناير –العدد التاسع والخمسون            ن   السنة السابعة واألربعو –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 91 

Abstract: 

Andalus witnessed great development and progress which 

included most aspects of sciences and knowledge since the moment 

that andalus had been liberated by Muslim.in the field of mental 

sciences (empirical)، the andalusian experienced this field and enabled 

to achieve the greatest scientific results in all sciences.in 

chemistry،they exerted great and fruitful efforts that what we will 

explain in our abstract titled (development of chemistry in al andalus 

from al-emarah era 138-316 A.H/755-912A.D until the end of AL-

Muwahadin era from 635 A.H/ 1237 A.D). 
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 :المقدمة

لو وصحبو والسالم عمى سيد المرسمين وعمى آ الحمد هلل رب العالمين والصالة
  .أجمعين

ي استمرت زىاء ثمانية والتلقد كانت الحضارة اإلسالمية في بالد األندلس 
إذ كانت األندلس في ظل الحكم اإلسالمي  قرون متصمة، محط إعجاب وافتخار؛

لسبق لمتفوق وا ا لمعمم والثقافة، ومنارة لممعرفة بشتى فروعيا، وميداًنا خصًبامركزً 
لعمم، وأرست ، وتمك الحضارة التي قامت دعائميا عمى المسؤدد والشر ارحبً  ومجاًل 
شتى،  اونسجت ثيابيا بالثقافات المتنوعة، فاستوعبت عمومً ، عمى المعرفة بنيانيا

النظم  ، وساىمت في تطورحي الحياةوثقافات متنوعة، وانعكست آثارىا عمى شتى منا
 األندلس مرىوًنا ، وقد كان تطور الحركة الفكرية في بالدوغيرت الكثير من المفاىيم

 عمم الكيمياء من العموم التي حرص ، ويعدبتضافر جيود العديد من العمماء
، لتكن خالل ما قدموه من مساىمات عممية ، مناألندلسيون عمى تعمميا وتطويرىا

، ومن ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة بنيضتيا الحضارية وتألقيا العمميبالدىم مزدانة 
صرارىم عمى دراسة ىذا العمم والستفادة من و في في التعرف عمى جيود الكيميائيين وا 

 .حياتيم والحرص عمى تصنيف المؤلفات العممية القيمة فيو

، ور عمم الكيمياء في بالد األندلسن ما دفعني لدراسة موضوع تطإ ،والواقع
ىو لتسميط الضوء عمى كيفية دخول ىذه العمم إلى بالد األندلس وأىمية دراستو 

، في بالد األندلستطور عمم الكيمياء   اقتضت طبيعة موضوع .بالنسبة لألندلسيين
ة إلى تقسيمو إلى ستة محاور رئيسة، ثم ألحقت وما توفر عنو في المصادر التاريخي

، ولمتعرف عمى عمم الكيمياء المصادر والمراجع المعتمدة فييا ، وقائمةالدراسة بالخاتمة
في حين تناول المحور ، عمم الكيمياءفقد اختص المحور األول بدراسة ، وماىيتو
المحور  أما ،(م89@->><ه/=8:-ه?:8) اإلمارة عصرعمم الكيمياء في  الثاني
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 (م83:8-89@ه/99;-=8:) الخالفة عصرعمم الكيمياء في  فقد تناول ، لثالثا
-83:8/ه;?;-99;) الطوائف عصركما عالج المحور الرابع عمم الكيمياء في 

-;?;)المرابطين  عصرعمم الكيمياء في  الخامس وقد تناول المحو (م8@83
عمم الكيمياء فقد تطرق إلى ، ، أما المحور السادس واألخير(م=;88-8@83ه/8;>
  .(م<:89-=;88ه/>:=-8;>)الموحدين عصرفي 

     :تطور عمم الكيمياء في بالد األندلس
 :عمم الكيمياء -أوًل 

قبل التطرق إلى عمم الكيمياء في بالد األندلس ل بد لنا من اإلشارة إلى 
كمى يكمى إذا ستر )السم مشتق من  نأفالخوارزمي يذكر  .كيمياءمعنى لفظ 

، والمحققون ليذه الصناعة يسمونيا ويقال: كمى الشيادة يكمييا إذا كتميا ،وأخفى
ابن خمدون إلى أن ، ويشير (8)(مى اإلطالق وبعضيم يسمييا الصنعةالحكمة ع

والفضة بالصناعة ويشرح  عمم ينظر في المادة التي يتم بيا كون الذىب)الكيمياء ىي 
 .(9) (...العمل الذي يوصل إلى ذلك

، لييمإينسبوا ىذا العمم بقواعده الصحيحة السميمة  أنومن حق المسممين 
يان والينود اتصاليم باألمم والشعوب األخرى كاليونان والسر وكان المسممون عبر 
، قد ذلك تاج عموميم ونشاطيم في ترجمةطالعيم عمى نوالمصريين القدماء وا  

ر في ، وكان لمدرسة اإلسكندرية أثرىا الكبيلورثة الحقيقيين لمتراث اإلنسانيأصبحوا ا
 ،، فقد ضمت ىذه المدرسة لكثير من الدراسات الكيماويةنقل ىذا العمم إلى المسممين

  .(:)ونبغ فييا عدد من أعالم الكيمياء قبل اإلسالم 

سيام ، وبمغ من إازدىاًرا واسًعا يمياء عمى أيدي المسممينوقد ازدىر عمم الك
ن ليو من اكتشافات واختراعات غزيرة أن في تطور ىذا العمم وما أضافوا إالمسممي

 وكان من أوائل المشتغمين بيذا العمم خالد .(;) عربًيا اعتبر الغربيون ىذا العمم عمًما
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العموم غف بحب خالد بن يزيد ش)إذ يذكر أن  م(؛;3<ه/>?ت)بن يزيد بن معاوية 
باستدعاء فالسفة  أمر، وقد جعل الكيمياء في المرتبة األولى نو، غير أبصورة عامة

لييم ترجمة العموم وباألخص كتب الكيمياء من المغتين اليونان من مصر، وطمب إ
ولكن المسممين لم يقفوا موقف الناقل بل  .(>) (المغة العربية إلىاليونانية والقبطية 

، ن األخطاء من سبقيم في ىذا العممالكثير من ابتكاراتيم وصححوا الكثير م أضافوا
 (حامض الكبريتيك)، وزيت الزاج (حامض النتريك)ة فيم الذين اخترعوا ماء الفض

 .(=) (ىيدروكموريك حامض النيترو)وحامض الذىب 

ثم ما لبث أن تطور عمى أيدي عمماء آخرين يأتي في مقدمتيم العالمة البارع 
، (<)م( الذي يعتبر أبو الكيمياء العربية والحديثة >8?ه/?@8جابر بن حيان )ت

حتى أنيم يخصونيا بو ويسمونيا )ووصفو ابن خمدون بأنو أمام المدونين في الكيمياء 
 .(?)(عمم جابر

 :(م89@->><ه/=8:-?:8) األموية اإلمارة عصر عمم الكيمياء في –اثانيً 

في الفترات التي أعقبت بدراسة العموم الدينية والمغوية  األندلسيينورغم انشغال 
وفيم  ،الحياةواقتصارىم عمى ما ىو ضروري لتسيير أمور  ليياإدخول المسممين 

يعني أىميا  ...ل) :وىو ما عبر عنو صاعد األندلسي بقولو (@)أحكام الدين اإلسالمي 
 ،(83)(...بشيء من العموم إل بعموم الشريعة وعمم المغة إلى أن توطد الممك لبني أمية

، وقد وم العقمية ل سيما عمم الكيمياءبدراسة وتطوير العماىتموا  أنما لبثوا  نيمإ إل
ثر في انتشار العموم العقمية في بالد بعموم األوائل أ األمويين األمراءكان لعناية بعض 

 (88)األمير عبد الرحمن األوسط  األندلسمن اىتم من حكام  أول، ولعل األندلس
 ام( لما عرف عنو من اىتمام بالعمم وجمع الكتب راغبً 9>?-99?ه/?:9-=93)

، األندلسنو كان يبعث في اقتنائيا من خارج إ إذ فيما يختص منيا بعموم األوائل؛
نو كان يبعث برجالو كما إ ،(89)العباسي  بالمأمونلولعو بيذه الكتب قد شبو  أنحتى 
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في األقطار وخاصة في المشرق لمبحث عن تصانيف الفكر اليوناني واليندي 
 .(:8)والفارسي 

يو من دراسات فقد شارك األندلسيون في تطور ىذا العمم بما أضافوه أل ،ولذلك
الخالفة لمع اسم العالمة عباس بن فرناس ، فقبيل عصر وأبحاث عممية موفقة

، وقد كان لو جيود عممية طيبة في ( في الرياضيات والفمك والكيمياءم<??ه/;<9)ت
حجارة، وكان لكتشافو أثر كبير في تطوير الكيمياء باختراعو صنع الزجاج من الرمال وال

لى أن دفع الفقياء إ، وكان نتيجة لختراعاتو المدىشة في الكيمياء والفمك صناعة الزجاج
  .(;8)فقد نجا من تأمرىم ضده  ،، ولكنو رغم ذلكالتألب عميو واتيامو بالزندقة

 م(:81:8-89@ه/99;-=8:) األموية  الخالفة عصرعمم الكيمياء في  –اثالثً 

، اكبيرً  افي عصر الخالفة ازدىارً  األندلسازدىرت الحركة العممية في بالد 
، في سبيل تحصيل والمشرق بشكل ممحوظ األندلسونشطت الرحالت العممية بين 

، ونقل عنيم واألخذمن عمماء المسممين في المشرق  األكابرالعموم والمعارف ولقاء 
، ثم ما لبث أن تألق ىؤلء أقطارىا وبين عممائياوبثيا في  األندلس إلىمصنفاتيم 

ل باس بو في نقد  العمماء وأبدعوا وصنفوا بأنفسيم العديد من المصنفات القيمة ومنيا
مما يدل عمى نمو الشخصية العممية األندلسية  ،بعض اإلنتاج العممي لممشارقة

   .(>8)وتحقيق ذاتيا 

 اطيبً  م الكيمياء في عصر الخالفة نشاًطاوقد شيدت العموم العقمية ومنيا عم
م( <833ه/?@:حمد المجريطي )ت، فقد برع العالمة مسممة بن أوظير فييا أعالم كبار

إذ انصرف إلى دراسة  ازدىار عمم الكيمياء في األندلس؛ وكان لمسممة شأن كبير في
   .(=8)الكثير من الظواىر الكيمياوية وأبدى رأيو في نتائج ما أجراه من تجارب 

ومن مصنفاتو في عمم الكيمياء كتابين صارا مرجعين لعمماء الشرق والغرب 
الكثير من  إلىويشتمل كتاب رتبة الحكيم  (<8) (غاية الحكيم)و (رتبة الحكيم)وىما 
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، كظاىرة تنقية الفضة والذىب بما ل يبعد لعممية الميمة في ميدان الكيمياءالدراسات ا
يما في سبائك خراآلحدىما عن ريق فصل ىذين الفمزين أعن الوسائل الحديثة عن ط

 .(?8)بواسطة الحل بحامض الزوتيك 
يعتمد عمى التجارب العممية  واضعو كان كيميائيًّا ممتاًزا أنويدل الكتاب عمى 

السبب الذي دعاه  أن، ومما ذكره في مقدمتو الحظة الدقيقة والستنباط الصحيحوالم
ل يفيمون  ، يقرؤون مامعاصريو يييمون في الجيالة أنلوضع ىذا الكتاب اعتقاده 

، نياية العمم أدركوا أنيمىموا معو تو  وقد بمغ بيم الغرور حدًّا  ،وينشدون ما ل يفقيون
تتوفر  أننو يجب كما أنو بين أ .كتب المتقدمين من الحكماءفي غنى عن قراءة  وأصبحوا
أوًل في الرياضة يتثقف  أنيمزمو  إذياء شروط معينة ل ينجح من دونيا؛ الكيم بفي طال
، وفي المنطق لبطميموس (المجسطي)وفي الفمك بقراءة  (اليندسة)وقميدس في بقراءة أ

 إلى، ثم ينتقل أرسطوم( لكتاب ==?ه/9>9قراءة ترجمة الكندي الفيمسوف البغدادي )ت
يكون قد اكتسب المبادئ األساسية لمعموم  أن. وبعد رازي ليتفيمياكتب جابر بن حيان وال
، وعينيو عمى مالحظة المواد التجارب إجراءيدب يديو عمى  نأالطبيعية يجب عميو 

 .(@8)، وعقمو عمى التفكير فييا وتفاعالتيايميائية الك

العمماء  ويذكر ابن خمدون عند حديثو عن ذلك الكتاب أن كالم المجريطي وغيره من
  .(93) (مى من لم يعان اصطالحاتيم في ذلكالغاز يتعذر فيميا ع)في الكيمياء إنما ىو 

التستر عمى أبحاثيم العممية بالتكتم  ويمكن أن نرجع ذلك إلى تعذر الكيميائيين
فكالميم ل يكاد  .واإلخفاء في محاولة لمحفاظ عمى سالمتيم من المعارضين لعموميم ىذه

، وبذلك كانوا يضمنون عدم بمصطمحاتيا تمك العموم والعارفونالمشتغمون ب إليفيمو 
القديمة من ، فقد لقيت الكيمياء مالقيتو بعض العموم االكشف عن حقائق عمميم ىذ

نو قد شاب تمك الدراسات الكيمياوية بعض صور عممنا أ ذاإاضطياد وتنكيل وبخاصة 
نو من الجائز أن يكونوا كتحويل المعادن الرخيصة إلى ذىب، كما إالشعوذة والخرافات 

عمى أسرار صناعتيم،  بطريقتيم تمك يستيدفون أعالء مكانتيم العممية والحفاظ
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، مدعاة إلى بروز الكثير من ذلك العمم والكشف عن معارفيمرار ن في إفشائيم ألسفإ
. وقد أشار (98)ويجردونيم من امتيازاتيم العمميةالعارفين بذلك ينافسوىم في مكانتيم العالية 

ىذه الصناعة فكان  إلسرارالكالم في ذلك تبين وكشف  أن) :ذلك بقولو إلىالمجريطي 
فال يكون لذلك فضل  فيجد العمم واضًحا بيًنا، فيقرأه كتاب من كتبيم بأدنىالذي يأخذ 

 .(99) (لعالم عمى جاىل فقطعوا القول صيانة منيم وصيانة عن العامة

، ميمة عن الكيمياءمعمومات  (غاية الحكيم) خراآلوفي كتاب المجريطي 
فيقول المجريطي في  .كحديثو عن خواص المعادن وتأثيرىا وما ينجم عن المزج بينيا

شيبت برائحة الكبريت  ذاإوالفضة  ...اجمع من الذىب ازداد حسنً  ذاإولالزورد ) :ذلك
 إلىالميمة التي تشير  واإلشاراتلى غير ذلك من الدراسات العممية وا   .(:9) (اسودت

  .مقدار التطور العممي لعمم الكيمياء في ذلك العصر

 ألخشني أسدالفقيو المؤرخ محمد بن الحارث بن  إلىكذلك فقد نسب 
ويتصرف  بالدىانيعمل )وقد وصف بأنو كان  ،م( الشتغال بالكيمياء8<@ه8=:)ت

 .(;9) (المطيفة عمالاألفي ضروب من 

 األدويةومن دواعي الىتمام بالكيمياء ارتباطيا الوثيق بعمم الصيدلة وتحضير 
 األعشاب والنباتاتوما يدخل في ذلك من عمميات التقطير واستخالص السوائل من 

ضرورة معرفتيا لما ليا  ورؤواالصيادلة المسممين عنوا بالكيمياء  نإ، كما والمزج بينيما
الزىراوي  إنعمى ذلك من  أدل، ول ون بو من تجارب عمميةمن العالقة الوطيدة بما يقوم

 باألدوية اخبيرً ) فاضاًل  افكان طبيبً  (التصريف لمن عجز عن التأليف)صاحب كتاب 
وحرق  األدوية إصالحفرد مقالة من مقالت كتابو المذكور في قد أ (>9) (المفردة والمركبة

المعدنية ودراستو ليا ومعرفة خواصيا  باألحجاراىتمامو  أنول ريب  ،األحجار المعدنية
  .(=9)معرفة قواعدىا  إلىطرق باب الكيمياء ويؤكد حاجتو  إلىيقوده 

أىمية ما تحويو األرض من نباتات وحيوانات وما  إلىوقد أشار ابن جمجل 
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تختزنو األرض من المعادن التي فييا  ما إلىكما أشار  ،بيا من خواص الشفاء والدواء
معرفة الكيمياء وقوانينيا ليتم لو  إلىحاجة الصيدلي في عممو  أمرشفاء ورحمة وىذا 

 .(<9)الدوائية بالمعادن  العناصراستخالص 

، وليذا ازدىار عمم الكيمياء وتطوره إلىالكيمياء بالصيدلة  وقد أدى ارتباط
يم في الطب وبراعتيم في نالحظ بروز بعض األطباء الذين جمعوا بين ميارات

 إليووكان ينسب )المعروف بالسري ، ومن ىؤلء العالمة عبد اهلل بن محمد الكيمياء
يعظمو ويؤثره ويدوم  (?9)، وكان الحكم المستنصر باهلل العمم بصناعة الكيمياء

 .(@9) (الستكثار منو فيقبضو عنو ورعو ويكفو عن مداخمتو زىده
 :(م8@81-81:8ه/;?;-99;الطوائف ) عصرعمم الكيمياء في  –ارابعً 

ثر في عصر الخالفة أكان لمدرسة الكيمياء التي أسسيا مسممة المجريطي في 
تالميذ نجباء ساىموا في استمرار ، بما تركو من طور عمم الكيمياء في عصر الطوائفت

من مصنفات  وما خمفوهمن تجارب عممية  إليوتوصموا  ىذا العمم وازدىاره من خالل ما
 لميرياتالميذ المجريطي اصبغ بن محمد  أشيرفكان من ، قيمة في عمم الكيمياء
 أستاذهتمقى عمومو ومعارفو عمى يد  إذ (3:) (م;:83ه/=9;المعروف بابن السمح )

خذ عنو الكثير من العموم التي برع فييا المجريطي فالزم مجالسو العممية وأير مسممة الكب
حتى  (8:)عممو في قرطبة وأخرج في البعض منيا مصنفات قيمة، ثم عمل عمى نشر 

  .(9:)وتالميذه فييا  إلخوانوعمى فراقو  غرناطة متحسًرا إلىحمت الفتنة فييا فرحل 
العالمة أبو  ،الكيمياءالشتغال بعمم  إلييمالذين نسب  اآلخرينومن العمماء 

في  م( وكان بارًعا:=83ه/=>;لذىبي )ت محمد عبد اهلل بن محمد المعروف بابن ا
فقد كان شديد العناية بيا حتى  ، ميارتو في الكيمياء إلىشيرتو تعود  إن إلعموم مختمفة 
 .(::) (في طمبيا ابصناعة الكيمياء مجتيدً  اكان كمفً )بقولو: األندلسيوصفو صاعد 

لعالمة عبد الرحيم بن فقد كان االكيمياء،  أسرتومن  أولولم يكن ابن الذىبي 
باشتعالو )، عظيم الىتمام بدراسة عموم األوائل وخاصة الكيمياء حتى وصف عبد الرزاق
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التجارب الكيميائية ورصد  بإجراء ا، وقد كان مولعً (;:) (بحبيا اشتعال النار في الحمفاء
في  إصابتوالتي  واألبخرةالعديد من الغازات  إلى، فتعرض خالل حياتو العممية نتائجيا

نو كان ييدف من وراء اشتغالو ويبدو إ ،بصره فأضعفتعز ما يممكو وىما عيناه أ
من تحويل المعادن الرخيصة  الكيميائيينما كان يزعمو بعض  إلىالوصول  إلى بالكيمياء

، ولكن رغم جيوده العممية المتواصمة فانو لم يحظ بيذه النتيجة التي معادن نفيسة لىإ
 .(>:)الكثير من عمماء الكيمياء عمى مر العصور  إليياسعى 
  :م(=;88-8@81ه/8;>-;?;المرابطين ) عصرعمم الكيمياء في  –خامًسا

، وبيذه السمة كان ألعدائوجياد  وأىلدعوة لمدين  أىليعد المرابطون 
 إن، ثم ما لبث أعدائيا، ولتخميصيا من مموك الطوائف إلعانة األندلس إلىاندفاعيم 
، فصار وتابعة لسمطانيم في بالد المغرب من أمالك المرابطين األندلسأصبحت 

حتى أشبيت حضرتو ) (=:)بالط يوسف بن تاشفين وابنو مجمع الفحول في كل عمم 
 .(<:) (صدر دولتيمحضرة بني العباس في 

في ذلك شان بقية العموم  وقد ازدىر عمم الكيمياء في عصر المرابطين شأنو
من  أصبححتى  اوثيقً  ا، وارتبط ىذا العمم مع عموم الطب والصيدلة ارتباطً العقمية

، خاصة في مجال التحضير األطباء لعمم الكيمياء إتقانمتطمبات الصناعات الطبية 
وكان األكثر شيرة في ميدان الطب  ،(?:)الكيميائي لألدوية والمطيرات والمواد المخدرة 

فيو الطبيب الصيدلني أبو مروان عبد الممك  ،بني زىر أسرةوالصيدلة والكيمياء من 
وقد نال شيرتو كونو برع في مزاولة  ،م(8=88ه/<>>العالء بن زىر )ت أبيبن 

التيسير )، وىذا ما يدلل عميو كتابو الشيير لجراحي والطب الباطني والصيدلةا الطب
 األدويةفقد ترك لنا مجموعة من  ،في مجال الصيدلة إما ،(@:) (في المداواة والتدبير

وبيذا نجده صيدلنيًّا  .(3;)وضح خصائصيا  نأوتركيبيا الكيمياوي بعد  أسماءىاذكر 
لدي التي  عمالاأل أحب) :بيديو كما ذكره قائاًل  األدويةفقد كان يصنع  امتميزً  بارعًّا
 أكمفني ما يدخل الخمر في تركيبيا فإ إلشربة تعمل فييا يدي لعمل المعاجين واألاس

حد الطرق التي كان وتعد طريقة التحضير الكيمياوي أ (8;) (غيري لصنعيا
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المركبات الكيمياوية المستعممة جل الحصول عمى بعض دميا الصيدلي من أيستخ
، ومن الجدير باإلشارة (9;)( خالت الرصاص وخالت النحاس)ذلك  كأدوية مثال عمى

عمييم معرفة  األدويةعمميات تحضير  إجراءقبل  األدويةعمى صناع  إن، ىنا
المواد النباتية وغير النباتية( التي والفيزياوية والطبيعية )  الخصائص الكيمياوية

معين يعرف عن خواص نبات  إنيجب  ، مثاًل والتداوي اإلمراضتستخدم لمعالجة 
ل، كمية الحرارة التي يطبخ بيا عميو معرفة  نإ، كما غير نافع وقاتل أصبح وا 

 .(:;)الخواص العالجية لكل عقار وكيفية جعمو ذا فعالية عالجية كبيرة 
والصيدلة بفضل طريقة التحضير الكيمياوي من  الكيمياءوقد تمكن عمماء 

 أنيم، مثال ذلك مراضاألفي شفاء  وأىميتياالتعرف عمى خواص العديد من المعادن 
 القمب الخفقان مشروًبا أوجاعمنافع معدن الذىب الطبية في التخفيف من  إلىتعرفوا 

 فإذا ،ويقوي العين كحال( >;)في معالجة داء الثعمب وداء الحية  ء، ويستخدم طاًل (;;)
نو يقوي البصر ، فإاكان ميل المكحمة ذىبً  إذا أو، (=;) ا خالًصاكانت المكحمة ذىبً 

نيا. كما تعرفوا عمى الخواص العالجية لمفضة (<;)  باألدويةسحقت وخمطت  ذاإ وا 
 .(@;)نفعت من الحكة والجرب وعالج البواسير  (?;)المشروبة 

العين  أوساخ يأكلصدأه ) نإ إذ ،فقد اكتشفوا المنافع الطبية لمحديد ،كذلك
عمى إزالة النفاخات المائية  اأيضً ، ويعمل (3>) (األجفاناكتحال ويبرئ الرمد وجرب 

وضعت  فإذا)عن برادة الحديد  أما، (8>)كانت كثيرة  ذاإالتي تكون فوق الجفن خاصة 
 .(9>) (في شراب مسموم مصت كل ما فيو من سم

نو ، فإمن فعل ىذا)والشرب بانية من النحاس و األكلوقد حذر الحكماء من 
 .(;>)كداء الفيل ووجع الكبد  ،(:>) (صعبة ل دواء ليا أمراضيتولد في جسمو 
شرب نفع من السم القاتل ونيش اليوام  ذاإنو لمزمرد خاصية إ أنواكتشفوا 

 إنحل منو وزن ثمان شعيرات وسقاه شارب السم قبل )وذوات السموم والمدغ فمن 
لجميع السموم المشروبة الترياق )نو إ أي، (>>)(نو خمص نفسو من الموتيعمل فإ
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 .(<>)حل وشرب نفع من الجذام وعالج الصرع  إذ ،الزبرجد أما، (=>) (والمصبوبة
 م(:<:89-=;88ه/>:=-8;>الموحدين ) عصرعمم الكيمياء في  –سادًسا

دولة المرابطين واستولت عمى معظم  أنقاضقامت دولة الموحدين عمى 
-88:3ه/?>>-;9>، وكان مؤسسيا عبد المؤمن بن عمي )األندلسفي  أمالكيا
 األرزاقويجري عمييم )حضرتو  إلى، يستدعييم من البالد العمم ألىل ام( نصيرً :=88
من رجال العمم )فقد كان عبد المؤمن ( ?>) (ليم واإلعظام، ويظير التنويو بيم ،الواسعة

 .(@>) (في العموم الدينية والعقمية احرً ..صحيح الرواية متب.المعدودين
ي ازدىارىا ل سيما عمم وقد كان لرعاية الموحدين لمعموم العقمية اثر ف

، وقيام العمماء بوضع العديد من المصنفات التي ذاع صيتيا ليس في بالد الكيمياء
نما ،فحسب األندلس ، فقد صنف العمم الكيميائي أبو الحسن عمي بالد المشرق أيضا وا 

 ام( كتابً <@88ه/:@>المعروف بابن النقرات )ت  األنصاريبن موسى بن عمي 
عبارة عن ديوان شعري طبي )، والكتاب (3=) (شذور الذىب في الكيمياء)بعنوان 

  .(8=)(وضعت حولو عدة شروح
وتناولو بالشرح العالم الكيميائي الكبير أيدمر  ،المشرق إلىوىذا الكتاب انتقل 

الدر المنثور في شرح )م( وسماه 9;:8ه/:;<بن عمي بن أيدمر الجمدكي )ت
ويحتوي عمى كثير مما جاء في كتب جابر بن حيان  ،ويقع في أربعة أجزاء (الشذور

 .(9=)شيخ الكيميائيين 
ولكن  ،عمى الستعانة بالكيمياء في ميدان الصيدلة مقصوًرا األمرولم يكن 

ومنيا  ،(:=)ومواد التجميل  األقمشةفي صناعة العطور ودبغ الجمود وصنع  اأيضً 
 األندلسيفقد برز الطبيب الصيدلني عبد المنعم بن عمر الجياني  ،الكحل
 .(;=)عن تمييزه بصناعة الكحل  ، فضاًل م( بصناعة الكيمياء;893ه/38=)ت
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:الخاتمة  

حتى نياية  األندلسبعد إتمام دراسة موضوع تطور عمم الكيمياء في بالد 
من خالل البحث في  إليياالنتائج التي تم التوصل  أىمالموحدين لبد من ذكر عصر 

 -ىذه الدراسة وىي:
يق ترجمة التراث يعد عمم الكيمياء من العموم التي اكتسبيا المسممون عن طر -8

 أيديكان عمى  وأصولوازدىاره كعمم لو قواعده  نإ إل، اليوناني القديم
من  إليو أضافوافي تطور ىذا العمم وما  سياميمإبمغ من  إذ ؛المسممين

 .الغربيين  قد عدوه عمًما عربيًّا أناكتشافات واختراعات غزيرة 
بعموم األوائل في فترات مبكرة من  األمويين األمراءلقد كان لعناية بعض -9

فات العممية الخاصة بيا ودراستيا، ، وجمب المصنم العقميةحكميم ومنيا العمو 
ليو العمماء إ واأضاف، بما األندلسثر في تطور عمم الكيمياء في بالد أ

عممية ساىمت في ابتكار العديد من  وأبحاثمن دراسات  األندلسيين
 .الصناعات ومنيا صناعة الزجاج من الرمال والحجارة

في عصر الخالفة وازدياد نشاط  األندلسكان لزدىار الحركة العممية في بالد -:
ثر في ظيور عدد من والمشرق بشكل ممحوظ؛ إ األندلسالرحالت العممية بين 

 .الكبار في عمم الكيمياء األعالم
العممية بالتكتم  أبحاثيمالتستر عمى  إلى األندلسعمد عمماء الكيمياء في -;

 .في محاولة لمحفاظ عمى سالمتيم من المعارضين لعموميم ىذه واإلخفاء
من  أصبح، حتى بعمم الطب والصيدلة اوثيقً  اباطً ارت الكيمياءارتبط عمم ->

األطباء والصيادلة ليذا العمم لما فيو من فائدة من معرفة  إتقانالضروري 
وما لكل منيا من فائدة عالجية  واألحجارخواص النباتات والمعادن 

فن التحضير الكيميائي لمعقاقير ومواد  إتقانيمكذلك ضرورة  ،لألمراض
  .التخدير وغيرىا
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 الهوامش
 .:@8، ص مفاتيح العموم .8
 .;3>، ص المقدمة .9
راسات في تاريخ العموم عند ، د؛حكمت نجيب;<8، صسيد حسن نصر، العموم في اإلسالم .:

 .8;9، ص العرب
، لموجز في التراث العربي اإلسالميا ،؛ الدفاع3:العرب، ص ، العموم عند قدري حافظ طوقان .;

 .;:ص 
 .<9، ص العرب في الكيمياء إعالم، الطائي .>
 .@>8، ص مي عند المسممينتطور الفكر العم ،محمد الصادق عفيفي .=
 .9<9، ص في الترقي العالمي وأثرىا، حضارة اإلسالم جالل مظير .<
 .;3>، ص المقدمة .?
 .>?، صوحضارتيا األندلس، دراسات في تاريخ حمد بدرأ .@

 .9=، ص طبقات األمم .83
، ن الحكم بن عبد الرحمن بن معاوية، يكنى أبا المطرف، وقيل أبا المظفرىو عبد الرحمن ب .88

، ولد في لو عن عبد الرحمن الداخل )األول( اتميزً  ،األوسط أوويعرف بعبد الرحمن الثاني 
، توفي سنة سنة وثالثين إحدى إمارتو، كانت مده ا حالوةاسمي أموم( 9@<ه/=<8)قرطبة سنة 

؛ :88، ص 8، الحمة السيراء، جاآلبار، ابن م( ولو من العمر اثنان وستون سنة9>?ه/?:9)
 .8?-3?، ص 9، جوالمغرب األندلس إخبار، البيان المغرب في ابن عذاري

 . <;:ص  ،8، نفح الطيب، جالمقري .89
 .:=، ص األندلس، حضارة العرب في ليفي بروفنسال .:8
 ،:، ج؛ المقري، نفح الطيب>>:ص  ،9، ج، المغرب في حمى المغرباألندلسيابن سعيد  .;8

 .9=:، ص 8ج، األندلس، دولة اإلسالم في ؛محمد عبد اهلل عنان=?8ص
 .@88-?88، ص األندلسالبشري، الحياة العممية في عصر مموك الطوائف في  .>8
 .=<:، ص البشري، الحياة العممية .=8
في  األنباء، عيون صيبعةأ أبي؛ ابن >:;، ص9، جاألندلس، تاريخ عمماء ابن الفرضي .<8

 .:98، ص طبقات األطباء
 .3=9، ص عموم البحتة في العصور اإلسالمية، العمر كحالة .?8
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، الحضارة اإلسالمية دراسة في ؛ أبو عبيو9?-8?ص  ،يان وخمفاؤهمحمد فياض، جابر بن ح .@8
 .>3@ص  ،9، جموم اإلسالميةتاريخ الع

 .;3>، ص المقدمة .93
 .=3=، البشري، الحياة العممية .98
 .89، صرتبة الحكيم .99
 .:8:، صغاية الحكيم .:9
 .:88ص ،9، جاألندلسابن الفرضي، تاريخ عمماء  .;9
 .33>، ص طبقات األمم ،ةاصيبع أبيابن  .>9
 .=9:، صاألندلسي، تاريخ الفكر انخل جنثالث .=9
  .;@ص  ،والحكماءطبقات األطباء  .<9
، ولد في قرطبة سنة ىو الحكم بن عبد الرحمن الناصر، كنيتو أبا العاص، ولقبو المستنصر باهلل .?9

الناصر سنة  أبيو، بويع بالخالفة بعد وفاة ولد اسميا مرجان أم أموم( >8@ه/39:)
بالعمم وأىمو  ، عالًما ميتًماسنة، كان حسن السيرة وأربعونم( ولو من العمر سبعة =8@ه/3>:)

، جذوة ألحميدي، أشيرم( فكانت خالفتو خمس عشرة سنة وخمسة <<@ه/==:)توفي سنة 
 Thomas؛939-933ص ،8، ج، الحمة السيراءاآلبارابن  ؛:8،ص8المقتبس، ج

ballantine Irving ,falcon of Spain ,Lahore ,pakistan,1962,p192. 
 .8@-3@، ص، طبقات األمماألندلسيصاعد  .@9
 .:?;ص  ،اإلنباء، عيون ةصيبعأ أبي؛ ابن <93ص ،8، ج، التكممة لكتاب الصمةاآلبارابن  .3:
، سفح جبل العروس تطل عمى نير كبير، محصنة تقع عمى األندلسمدينة عظيمة تقع وسط  .8:

؛ ;9:ص  ،;، مج الحموي، معجم البمدان.األندلسفي  األموية وىي عاصمة الخالفة
 .=>;، صالحميري، الروض المعطار

 .<93ص  ،8، ج، التكممةاآلبارابن  .9:
 .888طبقات األمم، ص .::
 .<9;ص ،:، خريدة القصر وجريدة العصر، جاألصبياني .;:
 .<9;ص ،:، جالمصدر نفسو .>:
 .9@، ص األندلس، التربية والتعميم في العكش .=:
 .<99، صالمغرب إخبارالمراكشي، المعجب في تمخيص  .<:
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 .?:;، ص عمر كحالة، العموم البحتة .?:
 .9:8، صىر، التيسير في المداوة والتدبيرابن ز  .@:
 .8<;، ص األندلسيانخل بالنثيا، تاريخ الفكر  .3;
 .93:ص  ،?>، مج اوة والتغذية بالعقاقير النباتية، المدالباقي .8;
 . ?93، ص العربياسين خميل، الطب والصيدلة عند  .9;
 .>?، صميخائيل خوري، العموم عند العرب .:;
 .3=;ص ،8، جابن سينا، القانون في الطب .;;
 .9=8، صاإلبصار، مسالك العمري .>;
 .8>، صابن رشد، رسائل ابن رشد الطبية .=;
 .889ص  ،9، جابن األكفاني، غنية المبيب عند غيبة الطبيب .<;
 .:=8ص ،;،جواألغذية األدوية، الجامع لمفردات ابن البيطار .?;
 .:@:ص  ،9، جكفاني، غنية المبيبابن األ .@;
 .::9ص ،9المصدر نفسو، ج .3>
 .<88ص ،9الرازي، الحاوي في الطب، ج .8>
 .9;9ص ،;، جواألغذية األدوية، الجامع لمفردات ابن البيطار .9>
 .:=8، صاإلبصارالعمري، مسالك  .:>
 .:<:ص  ،8، جابن سينا، القانون في الطب .;>
 .;;8المفردة، ص  األدوية، المعتمد في الغساني .>>
 .?8:ص ،;، جواألغذية األدوية، الجامع لمفردات ابن البيطار .=>
 .@83، ص، غنية المبيباألكفانيابن  .<>
ي عصر ف األندلس؛ دندش، @=:، ص في تمخيص أخبار المغرب ، المعجبالمراكشي .?>

 .<;:، ص المرابطين ومستيل الموحدين
 .998ص  ،;، جوالثقافيحسن إبراىيم حسن، تاريخ اإلسالم السياسي والديني  .@>
 .99ص  ،9، جشكيب أرسالن، الحمل السندسية .3=
 .8@،ص 9، ج، الوافي بالوفياتألصفدي .8=
 . ;3@ص  ،9، ج، الحضارة اإلسالميةعبيوأبو  .9=
 .@=9، صعمر كحالة، العموم البحتة .:=
  .=83، ص ة في محاسن شعراء المائة السابعة، الغصون اليانعاألندلسيابن سعيد  .;=
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 المصادر والمراجع
 :المصادر األولية

  :م(@>89ه/?>=، أبو عبد اهلل محمد )تاآلبار* ابن 
  .م(>@@8،دار الفكر لمطباعة )بيروت ،عبد السالم اليراسالتكممة لكتاب الصمة، تحقيق: -8
 .م(:=@8، ، دار المعارف )القاىرة8حسين مؤنس، ط :الحمة السيراء، تحقيق-9

 م( 8911ه/<@>ت)عماد الدين محمد بن محمد صفي الدين ،صبهانياأل *
ضة مصر ، دار نيعمر دسوقي وعمي عبد العظيم:خريدة القصر وجريدة العصر، تحقيق -:

 .(، د.تالقاىرة)لمطباعة والنشر 
 .م(@?89ه/??=العباس احمد بن القاسم بن خميفة )ت  أبي، موفق الدين صيبعةا أبي* ابن 
 .(، د.تبيروتدار مكتبة الحياة ) ،: نزار رضافي طبقات األطباء، تحقيق اإلنباءعيون -;

 م( @;89ه/=;=)حمد المالقي ابن البيطار، ضياء الدين عبد اهلل بن أ*
 .م(?>@8،بغداد)مكتبة المثنى  ،واألغذية األدويةالجامع لمفردات ->

 .م(81ه/;توفي في القرن ) األندلسيداود سميمان بن حسان  أبو، ابن جمجل*
عممي الفرنسي ، طبعة المعيد الأمين: فؤاد سيد طبقات األطباء والحكماء، تحقيق-=

 م( >>@8،)القاىرة
 م( >@81ه/??;ت نصر فتوح بن عبد اهلل الزدي) أبيعبد اهلل محمد بن  أبو،ألحميدي*

 .م(==@8 ،القاىرةلمتأليف والترجمة )، الدار المصرية األندلسجذوة المقتبس في ذكر ولة -<
 م( >1>8ه/88@، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم )ت الحميري*

، )بيروت، مطابع ىيدلبرغ 8، طعباس إحسان :، تحقيقالروض المعطار في خبر األقطار -?
 .م(><@8

 م( >1;8ه/?1?ت)، عبد الرحمن بن محمد ابن خمدون*
، مؤسسة الكتب الثقافية )مكة ;المندوه، طالمقدمة، تصحيح وفيرسة، أبو عبد السعيد -@

 .، د.ت(المكرمة
 م( <@@ه/<?:ت )حمد بن يوسف ، أبو عبد اهلل محمد بن أخوارزمي*ال

عداد، تقديم مفاتيح العموم-83  ، مطبعة الكمالية )القاىرة، د. ت( عبد المطيف محمد العبد:وا 
 م( >9@ه/91:)، أبو بكر محمد بن زكريا الرازي*

 .م(>>@8 ،اليند)دائرة المعارف  ،في الطبالحاوي  -88
 م( ?@88ه/>@>حمد القرطبي )ت، أبو الوليد محمد بن أابن رشد*

 3، د.ت(قنواتي، الييئة المصرية )القاىرة شحاتةجورج  :، تحقيقرسائل ابن رشد الطبية-89
 م( 8=88ه/<>>العالء )ت  أبي، عبد الممك ابن زهر*
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 .م(:?@8،دمشق)، المنظمة العربية لمثقافة والعموم التيسير في المداوة والتدبير-:8
 م( =?89ه/>?=ت )، أبو الحسن عمي بن موسى األندلسي*ابن سعيد 

اري، دار المعارف بية في محاسن شعراء المائة السابعة، تحقيق: إبراىيم اإلالغصون اليانع-;8
 .(، د.تمصر)
 .م(>>@8 ،القاىرة)، دار المعارف :، طشوقي ضيف :المغرب في حمى المغرب، تحقيق->8

 م( =:81ه/?9;، أبو عمي الحسين بن عبد اهلل )ت ابن سينا*
 .، د.ت(بيروت)القانون في الطب -=8
 م( 1<81ه/9=;ت)حمد بن صاعد أ، أبو القاسم صاعد بن األندلسي*صاعد 
لويس شيخو  األب: حواشي وأردفو بالروايات والفيارس، نشر وذيمو بالطبقات األمم-<8

 .، د.ت(بيروت)ثوليكية ، المطبعة الكااليسوعي
 م( 9=:8ه/;=<)ت  أيبك، صالح الدين بن ألصفدي*

 .د.ت( ،بيروت)، دار صادر الوافي بالوفيات، اعتناء: يوسف نجم-?8
 م( 8:89ه/89<في سنة  كان حًيا)بد اهلل محمد المراكشي ، أبو عابن عذاري*

، دار :والمغرب، تحقيق: كولن وليفي بروفنسال، ط األندلس إخبارالبيان المغرب في -@8
 .م(??@8 ،بيروتالثقافة )

 م( 8=:8ه/@;<حمد بن يحيى بن فضل اهلل )ت العمري، شهاب الدين أ*
  .، د.ت(بغداد)تحقيق: عبد السالم رؤوف  ،األمصاروممالك  اإلبصارمسالك -93

 م( 8189ه/:1;)ت الزدي القرطبيد بن يوسف بن نصر ، عبد اهلل بن محمابن الفرضي*
كتاب ، دار ال8إبراىيم اإلبياري، ط :قدم لو ووضع فيارسو، حققو و األندلستاريخ عمماء  -98

 .م(:?@8 ،القاىرة)المصري 
 م( ?8:9ه/@;< ت) األنصاري، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن إبراهيم بن ساعد كفانيابن األ *

يق: صالح ميدي عباس وسممى الخطيب، جامعة ، تحقالطبيبعند غيبة غنية المبيب  -99
 .م(@?@8، بغداد)بغداد

 م( <811ه/?@:ت )حمد المجريطي، مسممة بن أ*
 .م(9339، بيروت)رتبة الحكيم، دار الكتاب المبناني  -:9
 .م(9333، بيروت)غاية الحكيم، دار الكتاب المبناني  -;9

 م( @;89ه/<;=ت)التميمي المالكي *المراكشي، أبو محمد عبد الواحد بن عمي 
المغرب، تحقيق: محمد زينيم محمد عزب، دار الفرجاني  إخبارالمعجب في تمخيص ->9

 .م(;@@8 ،القاىرة)لمنشر والتوزيع 
 م( 8:=8م/8;81)حمد بن محمد التممساني شهاب الدين أ ،المقري*
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 إحسان: الخطيب، تحقيقب وذكر وزيرىا لسان الدين الرطي األندلسنفح الطيب من غصن -=9
 .م(??@8، بيروت)عباس، دار صادر 

 م( @899ه/ =9=ت )، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي ياقوت الحموي*
 .(م<<@8، بيروت)معجم البمدان، دار صادر  -<9

 -:المراجع الثانوية
 حمد بدر أ*

 .(م9<@8، دمشق)، 9وحضارتيا، ط األندلسدراسات في تاريخ -8
 *انخل جنثالث 

  .، د.ت(القاىرة)مكتبة الثقافة الدينية ، حسين مؤنس :، ترجمةاألندلسيتاريخ الفكر  -9
 *جالل مظهر 

 .(، د.تالقاىرة)في الترقي العالمي، مكتبة الخانجي  وأثرىاحضارة اإلسالم -:
 *حسن إبراهيم حسن 

، القاىرة)مكتبة النيضة العربية  ،والجتماعياسي والديني والثقافي تاريخ اإلسالم السي -;
 .م(<=@8
 *حكمت نجيب 

 .م(<<@8، راسات في تاريخ العموم عند العرب، مكتبة المثنى )بغدادد ->
 شوقي  ،أبو خميل*

، دمشق)، دار الفكر 8، طاألوربيةفي النيضة  وأثرىاالمتميزة  إبداعاتيم، األندلسعمماء -=
 .م(;933

 عمي عبد اهلل  ،*الدفاع
 .م(@<@8، لبنان)العممي العربي اإلسالمي  الموجز في التراث -<

 سيد حسن نصر *
 .م(3>@8، تونس)مختار الجوىري، الدار العربية لمكتاب  :العموم في اإلسالم، ترجمة-?

 *شكيب أرسالن 
 .، د. ت(بيروتنشورات دار مكتبة الحياة )، ماألندلسية واآلثار اإلخبارالحمل السندسية في  -@

 ، فاضل احمد الطائي*
 .م(8?@8، العراق)  واإلعالم، منشورات وزارة الثقافة العرب في الكيمياء إعالم -83

 ، طه عبد المقصود عبد الحميد أبو عبيه*
، بيروت، دار الكتب العممية )8سالمية، طدراسة في تاريخ العموم اإل، رة اإلسالميةالحضا -88

 .م(;933
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 *عصمت عبد المطيف دندش 
،دار الغرب اإلسالمي 8، طي عصر المرابطين ومستيل الموحدينف األندلس-89

 .م(??@8،)بيروت
 *العكش، إبراهيم عمي 

 .م(9?@8،)عمان 8، طاألندلسالتربية والتعميم في  -:8
 * قدري حافظ طوقان 

 .م(@<@8، القاىرة)العموم عند العرب، مكتبة مصر 
 *ليفي بروفنسال

 .، دنشورات دار مكتبة الحياة )بيروت، م، ترجمة: ذوقان قرقوطاألندلسحضارة العرب في  -;8
 .ت(

 *محمد عبد اهلل عنان 
 .(م3<@8، القاىرة)، مكتبة الخانجي األندلسدولة اإلسالم في ->8

 *محمد الصادق عفيفي 
 .م(=<@8، القاىرة)تطور الفكر العممي عند المسممين، مكتبة الخانجي -=8

 *محمد محمد فياض 
 .م(3>@8، القاىرة)جابر بن حيان وخمفاؤه، دار المعارف  -=8

 ميخائيل خوري *
 .ت( .د ،بيروت)، بيت الحكمة تطورىا –العموم عند العرب بدايتيا  -<8

 *ياسين خميل 
 .م(@<@8، بغداد)الطب والصيدلة عند العرب، مطبعة جامعة بغداد  -?8

* Thomas Ballantine Irving. 

19-falcon of Spain ,Lahore ,pakistan,1962 

 طاريح الرسائل واأل
 ، سعد عبد اهلل البشري*

م( >:83-83:3ه/??;-99;) األندلسالحياة العممية في عصر مموك الطوائف في  -8
م القرى جامعة أ ،عة والدراسات اإلسالميةكمية الشري ،أطروحة دكتوراه غير منشورة

 .(م=?@8ه/=3;8)


