
 أبو القاسم المجريطي

 الكيمياء علم  و إسهاماته في

 م(1007ـ950/هـ398ـ338)

 إعداد: رشيدة برياط

 باحثة بوحدة علم وعمران

 

شةعووا الولةم الخلفةا  األ ةويي   الة ي  األندلس حياة علمية راقيةة يةز ن ة   عاشت 

بيةرا يةز اندهةارا   هةـ 399 ـ هـ366قد شهدت يز الفترة الممتدة  ا بي  )، ووالولما 

 عريةت،  مةا والفلة  والريايةيات بمةا ييهةا الخيميةا  والييميةا  الولميةة جميع الميادي 

ويةز شةت   األندلس يز ه ه الحقبة الز نية اسةتقرارا م نيةا، ودقةد ا بةاهرا يةز الومةران

مبو القاسم  سلمة ب  محمةد بة  قاسةم بة  ، وهز الفترة التز عاش ييها الولمية المعاالت

، ولِقِّةة   بةةالمعريطز ألنةةف ولةةد يةةز   950هةةـ 338)ريطةةز، ِولَةةد  يةةز عةةا  عبةةد ا المع

 وسةوعة ن انةف يةز جميةع يةرول الولةم، واحتة   يانةة ، ييةان 1  دريد حاليًا)  عريط

 .رييوة بي  علما  األندلس يز عصره

 ثناء العلماء عليه: 

ف يةةز نةةام  سةةلمة المعريطةةز لنةةا  الولمةةا  واليتةةاج عليةةف نايةةر جهةةوده وإنعانادةة  

 ةةان إ ةةا  »قةةام عنةةف  ةةاعد األندلسةةز: ي ،وعلةةو  مىةةر  علمةةز الريايةةيات والفلةة 

 .2«الرياييي  يز األندلس يز وقتف، ومعلم  م   ان قبلف بولم األيالك

يوةد المعريطةز ميضةا  ة  جملةة األسةاد ة يةز التربيةة ويةز علةم »: ميضةا قام عنفو

و ة  بوةأ مبحالةف  يةز  تةاج  وه ا  ا ياهر    لهعتةف ،االجتمال علم السياسة، ويز

 .3««غاية الحييم»

وإنةز سةموِت  ة  ملةق بوقلةف ودينةف  ة  مهة  الولةم  مة  ادفةق علة  » وقام المقري:

 .4«رسوىف يقوم: إنف لم يؤلف يز األنياج  ث  نيج  سلمة ونيج اب  السمح
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إليف يِوز  إياية عمة  الاة  إلة  علةم الهندسةة »ويشيد الباحث  اجوري بف قائالً: 

 .5«حلوم  سائ  المثلثات بطريقة اللوغاريتممي 

 :مؤلفاته 

طةةز، من جة  عملةف الولمةز يقةع يةز  عةةام يوقةد و ة  إلينةا عة  مبةز  سةملة المعر

 «ة الحك يمب رت»د    اليت  لةم يحقةق  نهةا سةو  الييميا  والتنعيم، وو   إلينا الودي

 ك يمالحغاي ة »و ،«مختص ر رتب ة الحك يم»اىتصره اب  بشرون المعريطةز بونةوان: 

، وهةةو  طبةةول و حقةةق، و ةةان الملةة  ملفونصةةو م ةةر بترجمتةةف إلةة  «وم  ل ا التعل  يم

 .،  ما درجم إل  الفارسية والوبرية«بييادرييس»الالدينية بونوان: 

 :آلاره ميضا    و

 .«غاية الحكيم وحق النتيجتين بالتقليم» -

 .«الروضة في الصنعة اإللهية الكريمة المختومة» -

 .«ميزاناألوزان في علم ال» -

 .«كتاب في علم األحجار وتلبيرها» -

 .«مفا ر األحجار» -

 .«مقالة في الكيمياء» -

 .«رسالة في الطبائع» -

 «.رسالة في الكيمياء» -

  «.كتاب حول بناء وتركيب األسطرالب» -

 .6 «رسالة في االسطرالب» -

  علم الكيمياءبإلمامه بعلوم أ رى ذات صلة: 

ا باليثير    الولو يي  المعريطز  يميائي ًا يحس ، ب    لم فةز الفلة  اهةتم ي .ان  لم ً

بر ةةد اليوا ةة ، ودرا  تةةاج بطليمةةوا، ويةةز الولةةو  الطبيويةةة والمنطةةق بقةةرا ة 
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واهةةةتم ب لةةةة ، درجمةةةة الينةةةدي ألرسةةةطو، لةةةم ينتقةةة  إلةةة   تةةة  ابةةة  حيةةةان والةةةراني

 .األسطرالج ودطويرها

لاهور جية   ة   يانت بدايةي ، 7والرياييي مسس المعريطز  درسة للفلييي   ما 

ومبةو بيةر  ،وم ية ب  عبد الوزيز ،الولما  يز األندلس، و ان    دال ي ها اب  الصفار

 ،حسةةان بةة  عبةد ا بةة  حسةةان اإلسةةتعبز الة ي مجةةاد علةةم الريايةةيات، والطرطوشةز

 .8و   الييميائيي  الوال ة عبد ا ب   حمد الموروف بالسري، و ان رياييا ميضا

 منهجه العلمي: 

م بةر حر ةة  يميائيةة يةز األنةدلس يةز القةرن التاسةع  مبو القاسم المعريطةز قاد وقد

الة ي يوتبةر حعةة يةز علةم الييميةا ، ، «ردبةة الحيةيم» تاج  الميالدي، و   مهم آلاره

دلقة  يةو ا علة  ، وقد اشتم  يم   ا شتم     روائع عل  و ايا لطالة  الييميةا 

، وإن السب  الة ي دعةاه ي  غرض سببال نإ» :شخصية المعريطز، يفز  قد تف يقوم

ع ه ا اليتاج اعتقاده من  وا ريف يهيمون يةز العهالةة، يقةر ون  ةا ال يفهمةون، لوي

وقد بلغ بهم الغرور حدا دوهموا  وةف منهةم مدر ةوا نهايةة الولةم، وينشئون  اال يفقهون، 

لتز هةز دفهم الفلسفة اوم بحوا يز غن  ع  قرا ة  ت  المتقد ي     الحيما ، وع  

 .9«يو  اإليمان، وال يعون ألي رج  من يدع  الولم إذا لم يي   لما بالييميا 

االشةتغام بالييميةا   علة   ة   ة  يريةد …»منهعةف الولمةز: ويز ذل  يقوم دأ يداً ل

يديةف علة  األعمةةام  ية ويةتفهم م ةةولها موالً، لةم يةدرجعليةف من يةدرا الولةو  الرياية

واإل وةةان يةةز  حاةةة ودقتهةةا، وعقلةةف علةة  التفييةةرالالومليةةة، وبصةةره علةة  شةةدة الم

 .«الومليات والمواد الييميائية

نهعةف الولمةز  المعريطةز يوتمةد علة  عنصةري  مساسةي  يةز  مبو القاسم ونعد من 

الولمية، وقد بةي  المعريطةز ذلة   وقيا ف بالتعارج ،ييره و نطقف الولمزإعمام هما: 

 مةا يةدم  مةا و ةفها يةز  تابةف ردبةة الحيةيميز دعاربف التز مجرها يز علةم الييميةا   

 .10عل  إن المؤلف  ان يورف الوم  التطبيقز يز المختبر
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التةز طرحهةا يةز رسةائلف التةز  اآلرا ن إي :م ا  نهعف الولمز يز نارية الطبيويات

دةةدور حةةوم در يةة  اليةةون و رادةة  الموجةةودات  مشةةار إليهةةا يةةز  تابةةف ردبةةة الحيةةيم

 .ودسلسلها، وقضية النفس البشرية وقواها و صيرها، والعسد ودر يبف وناا ف

يقةد احتة   يانةة يةز دةاريخ علةم  والريايةيات:   نهعف يز علةم الفلة وبخصوص  

و عمة   ،يوم  عل  التردية  المنطقةز والوقلةز يةز حسةاج الفلة  والريايةيات، الفل 

 -ييمةةا بوةةد بةةزيج الخةةوارن ز   درديةة  نيةةج الخةةوارن ز والةة ي سةةمز علةة  إعةةادة

 .11المعريطز

 إبلاعاته في علم الكيمياء: 

اهتم المعريطز اهتما ا ىا ا بتعةارج االحتةراو والتفةاعالت التةز دنةتج عة  هة ا 

االحتةةراو، والتغيةةرات التةةز دةةتم عةة  مونانهةةا، هةة ه التعةةارج التةةز  انةةت مساسةةا ليايةةة 

 .12ائية الخا ة بأونان المواد ودغييرها باالحتراو...الناريات الييمي

يومةةة  آليةةةا  مةةةا دقةةةوم  فرن   ا  اص   ا إلم   راء عملي   ة التقطي   رمبةةةو  سةةةلمة  وابتيةةةر

المستشةةرقة األلمانيةةة نيغريةةد هونيةةة يةةز  تابهةةا )الوقيةةدة والموريةةة ، ومبةةدل  يزانةةا 

نةوعز ألي حساسا بخمس  فائح إحداها دطفو يوو سطح الما ، بغية  ورية الةونن ال

  ادة يريدها مو يختارها إلىتبارادف...

ويقةةةوم يةةةز ذلةةة  ، ودرّره   ا« بق   اء الم   ا  »إل   ا داع   ل  يِوةةةد موم  ةةة  انتبةةةف   مةةةا

 ةةانوو »الباحةةث يةةز دةةاريخ الولةةو  عنةةد الوةةرج يةةز  تابةةف  Holmyard هولميةةارد

 «:الييميا 

 رة وهةز:السالف ال  ر دعربتف المشةهو «ردبة الحييم»يز  تابف  و ذ ر المعريطز

ربع رط     الزئبق النقز الخالز    الشوائ ، وويوف يز قارورة داىة  إنةا   مى  

آىر، ومشو  النار الهادئة دحت اإلنا  لمدة مربوي  يو ةا وليلةة، يالحةن من الزئبةق يةز 

الزئبةق ، و ةان يتوقةع دغيةرا يةز الةونن يةز  م سةيد)النهاية يتحوم إل   سحوو محمر 

قةةوم بةةأن المعريطةةز هةةو وايةةع مسةةس االدحةةاد الييميةةاوي ولهةة ا يميةة  ال دعربتةةف،

الموروف باسم قاعدة بقا  اليتلة مو بقةا  المةادة، والتةز دقةوم: من  عمةول  تة  المةواد 

 .13الداىلة يز مي دفاع   يميائز  ساو لمعمول  ت  المواد النادعة    التفاع 
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، ـ  سةةعي عةةالم لةةف ناريةةات يةةز ا تشةةاف األوـ وقةةد ادخةة ها  ةة ر  ةة  بريسةةتلز 

ف علة  األو سةعي ـ واليوانييف  بوةد نحةو  ـ موم  ة   ةاق قةانون حفةن المةادة ودوةر 

ةا يةز التةاريخ  وطوروا ،قرون سبوة مساًسا لبحولهما ه ه القاعةدة، التةز مد ت دوًرا  هم ً

دُّ    مسس الييميا  الحديثة  .الولمز، ودِو 

لة  دحوية  الزئبةق إلة  حيةث لةم يسةبقف محةد إ أوكس يل الزئب قبتحضةيره   ما اشتهر

مو سيد الزئبق، وي  ر بوأ المؤرىي  لولم الييميةا  عنةد الوةرج من المعريطةز يوةد 

 .موم    حضر م سيد الزئبق، وهو  سحوو ناعم محمر اللون

ينةةاقك  بةةار الولمةةا ،  دائةةم الترحةةام طلبةةا للولةةم،  ـةةرحمةةف ا  ـةةييةةان المعريطةةز 

و انتقةة  إلةة  قرطبةةة ودةةويز بهةةا سةةنة ، ويةةداولهم يةةز آىةةر  ةةا دو ةة  إليةةف  ةة  بحةةوث

 .14  1007هـ 398)

 اتمة : 

إبةةةران الةةةدور اليبيةةةر لمسةةةلمة المعريطةةةز يةةةز علمةةةز الفلةةة   قةةةد دةةةم  ويةةةز الختةةةا 

وال ي شهد لف  ب ل   ة  جةا  بوةده  ة   ،والرياييات عمو ا وعلم الييميا  ىصو ا

ييميةةةا   ةةة  ودميةةة  مبةةةو القاسةةةم المعريطةةةز  ةةة  دحريةةةر علةةةم ال، الولمةةةا  والمفيةةةري 

الخرايات والسحر والشووذة التز  انت  سيطرة عليف، وبرن من  ه ا الولةم علةم جلية  

دعةا إلة  دراسةتف باالعتمةاد علة  التعربةة  مةا يوتبةر موم  ة    سائر الولو  األىةر ،

دراسةة  ةادة الريايةيات، ألن الريايةيات دعا طالج علم الييميا  إل  و، االستقرا و

،  مةةا  ةةان لمدرسةةة المعريطةةز ملةةر لتفييةةر المنطقةةز واالسةةتنتاجبطبيوتهةةا دسةةتند إلةة  ا

 . بير يز انتشار الولو  التعريبية والوقلية يز عصره
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