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Résumé  

Cette étude a pour objectif d'illustrer la nature de la contribution 

astronomique du savant andalou Abū Bakr Ibn Bājja à travers une 

pertinante analyse détaillée de l'une de ses lettres qu'il avait envoyée à son 

ami le médecin Abū Ja'afar Ibn Hasdāy dans laquelle Ibn Bājja expose 

quelques de ses opinions astronomiques. L'historien des sciences Julio 

Samsó a travaillé sur l'étude et l'analyse de cette lettre en mettant en 

évidence un ensemble de problèmes importants, tel que l'attitude d'Ibn Bājja 

à propos de l’astronomie de Ptolémée, ainsi que sa position envers ses 

prédécesseures atsronomes comme Azzarqali et bien d’autres. 

 

ص
ّ
 ملخ

احت، وطلً مً زالٌ جدلُل تهضف َظٍ الضعاؾت ئلى ئبغاػ طبُػت ؤلاؾهام الفليي للػالم ألاهضلس ي أبى بىغ ابً ب

جفصُلي صكُم إلخضي عؾاةله التي بػث بها ئلى صضًله الطبِب أبى حػفغ بً خؿضاي، خُث ٌػغض فيها ابً باحت 

ؾامؿى غلى جدلُل وصعاؾت َظٍ الغؾالت مبرػا ملجمىغت مً  بػظا مً آعاةه الفلىُت. وكض غمل مإعر الػلىم زىلُى

ا )ابً باحت(، وهظا اإلاؿاةل اإلاهمت، همىكف ابً باحت مً  غلم الفلً البطلمُىس ي، وطبُػت ألاعصاص التي أهجَؼ

 ي.اء الفلً الؿابلين غلُه والؼعكالمىكفه مً بػع غلم

 

Abstract 

The purpose of this study is to bring out the nature of the astronomical 

contribution of the andalusian scientist Abū bakr Ibn Bājja, through an 

                                                           
هجؼ َظا الػمل في ئطاع بغهامج أبدار مضغىم مً طغف  - 1

ُ
ت الفلىُت في ألاهضلـ زالٌ اللغهين الػاشغ   .C.I.C.Y.Tأ اج والىظٍغ خٌى مىطىع; )ألاٍػ

 َظا الػمل وكضم لي اكتراخاٍث مفُضة للغاًت. Juan Vernetوالخاصي غشغ(. كغأ أؾخاطي زىان بيرهِذ 

ل الشىغ وغظُم الامخىان إلاإعر الػلىم اللضًغ زىلُى ؾامؿى غلى جفظله بمغاحػت َظٍ الترحمت وغلى ما أبضاٍ مً مالخظاث ؾضً ضة . أما * أجلضم بجٍؼ

 غً الػىىان ألاصلي للملاٌ فهى; 

- Julio SAMSÓ, Sobre Ibn Bāŷŷa y la astronomía, in : SHARQ AL-ANDALUS. Núm. 10-11 (1933-
1994). Homenaje a Maria Jesús Rubiera Mata. Anales de la Universidad de Alicante (España), pp. (669-
681).  



 

accurate and detailed analysis of one of his letters that he sent to his friend 

Abū Ja’afar Ibn Hasdāy, where Ibn Bājja expresses some of his 

astronomical opinions. The science historian Julio Samsó has worked on 

analysing and studying this letter and summing up a range of important 

issues as the position of Ibn Bājja in the Ptolemaic astronomy, the nature of 

the observations that he has made, and his attitude towards some 

astronomers before him as Azzarqali. 

 

 

ه بأفياع حضًضة خٌى جطىع الفىغ الفليي البً عشض ) 2فاحأ غبض الخمُض صبٍر 
َّ
ل
ُ
(. 1198-2237كبل غشغ ؾىىاث الػالَم و

اء ألاعؾطُت،  ففي ملابل ألاطغوخاث الخللُضًت التي عبطذ الفُلؿىف بىلض الىظام البطلمُىس ي في مسالفخه الخامت للفيًز

ضافَؼ غً الىؿمىلىحُا البطلمُىؾُت 
ُ
 -لبطلمُىؽ لخاب الاقخصاصهما وػغفها مً زالٌ  –كضم لىا صبٍر ابً عشض اإلا

غ "2285ئلى خضوص ؾىت  ش جدٍغ با بين ؾىىاث جلخيص ما بعد الطبيعت، أي جاٍع ش ًصػب جدضًضٍ، لىىه ًلؼ جلٍغ ". في جاٍع

ف أعؾطى خُث ؾُػغض فُه أفياعا فلىُت أهؿبخه الشهغة، 2297-22:1
َ
، ؾُىخب ابً عشض جفؿيٍر الىبيَر لىفـ ُمإل

ظهغ 
ُ
طى أوصهؿىؽ اللىُضي وأعؾطىوج

ُ
. مً املخخمل أن جطىعا 3َظٍ ألافياع غىصة ئلى ألافالن اإلاخدضة اإلاغهؼ غلى ز

ْذ هفاءة 2249-؟2181ممازال كض خضر في خالت ابً باحت )
َ
بد
َ
(، عغم أهىا هخدغن في َظٍ الخالت غلى أعض أكل زباجا، خُث ز

اتي اض ي 4ابً باحت هفيًز ػُضو اإلا5وهٍغ
َ
ها غامظت حضا، بِىما ال ح ْىََ

َ
ئط  ،صاصع التي هخىفغ غليها بسصى  مػاعفه الفلىُت و

غ، ووفم أفالٍن 2315-2246جىدصغ في جأهٍُض البً مُمىن ) فُض أن ابً باحت كض جصىع هظاما فلىُا صون أفالن الخضٍو ًُ  )

اء ألاعؾطُت، -هما أشاع ابً مُمىن هفؿه –زاعحت اإلاغهؼ التي هي  شأَها في طلً شأن أفالن  غير مخالةمت مؼ الفيًز

غ هفؿها . ًمىً أن هظُف ئلى َظا هاصعة مثيرة لالَخمام ًغويها اإلالغي، خُث ًظهغ ابً باحت كاصعا غلى خؿاب 6الخضٍو

اج (، 2422، وهظُف اللصت التي ًىللها الػاِلم اإلاشغقي كطب الضًً الشيراػي )ث. 7هؿىٍف مػيٍن باؾخسضام بػع ألاٍػ

غة فىق اللغ  الشمس ي والتي ال خظ خؿبها ابً ما هػبىع لػطاعص والَؼ  .8باحت ُبلػخين غلى الشمـ، وكض فؿَغ

                                                           
2 -A.I. Sabra, "The Andalusian Revolt against Ptolemaic Astronomy. Averroes and al-Biṭrūjī" en E. 
Mendelsohn (ed.), Transformation and Tradition in the Sciences. Cambridge, Mass., 1984, págs. 133-153. 

ىظغ; - 3 ًُ  بسصى  ول ما ًخػلم بهظا ؤلاشياٌ، 
 J. Samsó, Las Ciencias de los Antiguos en al-Andalus (Madrid, 1992), págs. 330-356. 
4 - Samsó, Ciencias de los Antiguos, págs. 356-360. 

 ; والبض مً جدُين َظٍ ألاطغوخت مؼ

J. Puig, "Un aspecto de la influencia de Avempace en Averroes" en Anaquel de estudios árabes 4 (1993), 149-
159; P. Lettinck, Aristotle’s Physics and its Reception in the Arabic World with an Edition of the unpublished parts of 

Ibn Bᾱajja’s Commentary on the Physics, E. J. Brill, Leiden-New York-Köln, 1994. 
ىظغ; -5 ًُ 

A. Djebbar, “Las matemáticas en al-Andalus a través de las actividades de tres sabios del siglo XI” en J. 
Vernet y J. Samsó (eds.), El legado científico andalusí (Madrid, 1992), págs. 30-34. 

ً" في الترحمت ؤلاؾباهُت لـضافُض غىهؼالى ماًصى  - 6 ض،  David Gonzalo Maesoأهظغ "صاللت الخاةٍغ  .45-41(،   3::2)مضٍع
 .36،   2:79، بيروث، 8، جدلُم ئخؿان غباؽ، جهفح الطيباإلالغي،  - 7

8- B. R. Goldstein, “Some Medieval Reports of Venus and Mercury Transits” en Theory and Observation in 
Ancient and Medieval Astronomy. Variorum Reprints, London 1985, nº XV. 



 

، أبى جعفر بن حصدايئن هلص اإلاػلىماث َظا ًدخم غلُىا جثمُىا أهبر للُمت الغؾالت التي بػث بها ابً باحت ئلى صضًله 

اءفي غلم الفلً واإلا  curriculum studiiهبظة غً ؾيرجه الضعاؾُت خُث ٌػغض فيها . في ما ًخػلم بُمغاَؾل 9ىؾُلى والفيًز

مخفم غلى مطابلخه مؼ الطبِب أبى حػفغ ًىؾف بً أخمض بً  10ابً باحت، أبى حػفغ ًىؾف بً خؿضاي، ًبضو أن اليل

(، ووان صضًلا البً باحت خُث 2241-2212خؿضاي الظي َاحغ مً ألاهضلـ ئلى مصغ في ػمً الخلُفت الفاطمي آلامغ )

. ؾأهلل َىا اإلالطؼ اإلاخػلم بػلم الفلً وؾأخاٌو بػض طلً جلضًم بػع الخػلُلاث التي ؾأجبؼ 11الغؾاةلواها ًدباصالن 

ى مىطىع بين مػلىفخين )] [(;  فيها جغكُما للفلغاث أصزلخه غلى الىص، َو

ا [ غلُه3] 12الهُئت... صىاغت طٍغم في كط ًلؼ فلم ألاهضلس ي ًديى بً الؼعكالت ابغاَُم أما[ 2"] ٌ  فهى أمَغ  بدؿب ًلى

ىثر أكىاله فخظطغب ولىاةده ؾىاهده  واإلابضأ َى مػاهيها مً مػنى 13غلُه طَب طلً بػض ئهه له. زم مػنى ال فُما هالمه ٍو

  كلذ وأهً [4] 14ما مبضأ ًدىٍػ الظي الىىع  أهه فُه ٌػخلض فاهه اليىهب، وؾط مػنى وطلً فيها،
ا
 والىلطت الخمل عأؽ مثال

ى [5اليىاهب. ] مغهؼ ئلى اإلاغهؼ< الخاعج< الفلً  مغهؼ مً الخاعج الخط اإلااةل الفلً ًللى غليها التي  اإلاػنى َظا ًىغع  َو

غصصٍ غي  ٍو ٌ  اإلاباصب مً أهه[[ ٍو  .ئلُه طَب ما أهثر في بطلُمىؽ ًىاكع ًؼاٌ ال لظلً فهى فيها، ٍعب ال التي ألاو

ظا6]  خىُخه ما غلى الىكىف آزغث ئن فاهً وطىخه، غلى الهُثم ابً وكىع مً ألعجب وإوي جلضمه، مً في وكؼ عأي [ َو

 في بطلُمىؽ ؾلىها التي الطٍغم فؿاص فُه ًظهغ الظي الفصل في بطلُمىؽ غلى بالشيىن اإلاػغوفت ملالخه فاكغأ لً

غة وىهب في اإلاغهٍؼً بين ما اؾخسغاج  ابً أمغ مً لً وضح اإلالالت جلً جأملذ وإطا [7] طهغجه. ما لً ًدبين وغطاعص الَؼ

 جغهه وإما ئبطاله غلى الخىم ازبذ اما لىكخه له ًلح لم غؿاٍ [ > فما8الطغق، ] أؾهل مً ئال الصىاغت ًلغأ لم أهه الهُثم

 
ا
 .بىثير الؼعكالت مً غنها أبػض وأهه اللاةمين بها، الصىاغت َظٍ أَل مً ًىً لم وأهه>15 مغفال

ظ9ٍ]   في الىظغ غلّي فيها جبلى وان ئط فيها، الىظغ أهملذ وآلان اإلاىؾُلى، صىاغت جغهذ مىظ هفس ي بها شغلذ صىاغت [ َو

ى الػغض مجاعي    أهملخه. وكض الصىاغت، َظٍ في ما أصػب مً َو

 ألابػض البػض اؾخسغاج في بطلُمىؽ ؾلىها التي الطٍغم ئبطاٌ في ملالخه هي طهغجه ما فيها الؼعكالت كاٌ التي [ واإلالالت:] 

 ".لػطاعص

                                                           
. 92-88،   2:94الضاع البُظاء،  - . بيروثرشائل فلصفيت ألبي ًكر ابن باجت. هصىص فلصفيت غير منشىرةميشىعة طمً; حماٌ الضًً الػلىي،  - 9

 . وجمذ ؤلاشاعة ؾابلا لهظٍ الغؾالت طمً; 89-88واإلالطؼ اإلاخػلم بػلم الفلً مىحىص في الصفداث 

S. Pines, “La dynamique d’Ibn Bajja” en L’aventure de la science. Mélanges Alexandre Koyré I (Paris, 1964), pág. 
444, nota 9. 

ىظغ غ - 10 ىظغ أًظا;2، الهامش عكم 88،  رشائل فلصفيت ألبي بكر ابن باجتلى ؾبُل اإلاثاٌ; الػلىي، ًُ  ؛ وٍُ

S. Pines, "La dynamique d’Ibn Bajja", pág. 444, notas 7 y 8. 
 .214و 95-93، الصفداث 4، ج 2:68صاع الفىغ، بيروث،  عيىن ألاهباء في طبقاث ألاطباء،ابً أبي أصِبػت،  - 11
ا"; ٌشير الػلىي َىا ئلى وحىص ولمت غير ملغوءة. - 12  "...غلُه أمَغ
ىظغ;  - 13 ًُ ى ما ًفخلغ في َظا الؿُاق ئلى اإلاػنى. وعبما ًجب Dozy, Supplément I, 490 y Lane III, 982"طَب غلُه"; حػني "غاب غً باله" أو "وس ي"، ) (، َو

 جصخُذ الىص بـ'طَب ئلُه' )بمػنى غمض ئلى، فىغ في(. 
 ما"، ًمىً أن هصدح الىص ببضًل آزغ َى "أهه الىىع الظي ًجاوػ مبضأ ما". مبضأ ًدىٍػ الظي الىىع  أهه فُه ٌػخلض "فاهه - 14
لترح خظفها خؿب املخلم الػلىي  - 15 ًُ اصة في الىص   غً ٍػ

ٌ
 !ئن اإلالطؼ اإلاىطىع بين > < غباعة



 

 حعليق 

 [2 
ُ
. في اإلالابل، ئن جدضًض ما ًلصضٍ ابً 16(2211ػغف الفليي الطلُطلي الؼعكالي )ث. [ ًبضو أهه لِـ مً الظغوعي أن و

اء الفلىُت"  ، astrofísicaباحت بـ"صىاغت الهُئت" ًثير بػع ؤلاشياالث. فمً اإلامىً أن هفهم َظا اإلابدث هىىع مً "الفيًز

اةُت[ لألفالن" اإلاخماًؼ غً غلم الفلً أو غلم خغواث الىجىم الظي َى غلم فلًأو بشيل أهثر صكت، هـ"غلم للبيُت   ]الفيًز

اض ي مدع . ال هياص وػغف شِئا خٌى جطىع َظا اإلابدث في ألاهضلـ كبل اللغن الثاوي غشغ، لىً َىان مإشغاث غلى 17ٍع

كض اَخمىا  -عبما–( بطلُطلت 2181وأغظاء مضعؾت اللاض ي صاغض )ث.  (2118أن أغظاء مضعؾت مؿلمت املجٍغطي )ث. 

ى ألاهضلـ وابً عشض والبطغوجي. ئطا وان ألامغ هظلً، فان جفؿير غباعة  18بهظا اإلاىطىع ُُّ ػنى به بيل جأهُض أعؾط ُُ الظي ؾ

لُطلي لم ًىحه أبدازه الفلىُت صىب َظا 
ُ
ابً باحت اإلاخػللت بىلضٍ للؼعكالي ًصير مبرعا جماما; ئط ًبضو أن الفليي الط

، عغم أهه ٌؿخػمل أخُاها مصطلخاث مظللت مؿخلاة جدضًضا مً جللُض غلم الهُئت. عغم طلً، فمؿألت حػمُم 19اإلاػنى

[ أغالٍ وأصهاٍ(، الظي ًيخمي ولُا ئلى َظا الخىحه، حػلني 8[ و]6ابً باحت الهخلاصاجه غلى خالت ابً الهُثم )أهظغ الفلغجين ]

هُئت" وفم مػنى أهثر صكت. أغخلض أَها باألخغي حػني َىا غلم الفلً أشً في أهه )ابً باحت( اؾخطاع جفؿير "صىاغت ال

بصفت غامت، وأن ابً باحت كض عفع أي هىع مً الخػضًالث لػمل بطلمُىؽ. بهظا اإلاػنى، فالؼعكالي هما ابً الهُثم 

مت غلم الفلً اللضًم.
َّ
 مسطئان في هلضَما لػال

ىظغ الفلغة [ ال أغغف بماطا ًخػلم الهجىم غلى الؼعكالي ال3] ًُ ف مفلىص )
َ
ظهغ أهه ٌؿدىض ئلى ُمإل ظي جبضأ به َظٍ الفلغة، ٍو

ً، كض أصغوا هثيرا غلى مىطىع :] ين آلازٍغ [(. مً حهت أزغي، مً الىاضح أن الؼعكالي، هما الػضًض مً الفلىُين الىؾطٍى

ؾِؿمذ باوشاء مػاِلم الخغواث اإلاخىؾطت لليىاهب، وطلً لؿبب بضًهي; ئن غضصا حض مىسفع مً أعصاص اليىاهب 

paràmetros  حضًضة، بِىما ؾُيىن مً الصػب حضا جصخُذ كُم بطلمُىؽ الخاصت بازخالفاث اإلاغاهؼ وأهصاف أكطاع

ج طلُطلت غ ومىاكؼ أوج اليىاهب... الىاكؼ أن حضاٌو الخغهت اإلاخىؾطت وخضَا جبضو أصُلت طمً ٍػ ، في 20أفالن الخضٍو

شخم باقي الجضاٌو أؾاؾا مً 
ُ
ت البطلمُىؾُت في صُغت زُىن ؤلاؾىىضعاوي. هفـ ألامغ خضر مؼ خين ح الجضاٌو الُضٍو

غة.  وافت جطبُلاث الجضاٌو ألاهضلؿُت واإلاغغبُت و"اإلاؿُدُت" الخاصت بشبه الجٍؼ

ت   [4]   laًدضص ابً باحت َىا بشيل غير مالةم الطٌى اإلاخىؾط ليىهب ما، خُث ًإهض أن ألامغ ًخػلم باإلاؿافت الؼاٍو

distancia angular  بين مبضأ الخَمل Aries  (A  والىلطت 2في الشيل )G  الُبروِج ًُ )أي الفلً اإلااةل،  ACDخُث ًلطُؼ فل

 الظي ًسغُج مً Tغىضما ًيىن ماةال باليؿبت لخط الاؾخىاء(، الظي مغهٍؼ َى 
َ
مغ  H، الخط ًِ الخاعج اإلاغهؼ ٍو مغهُؼ الفل

                                                           
ىظغ بسصى  َظا اإلاىطىع; - 16 ًُ 

J. Samsó, Ciencias de los Antiguos, págs. 147-152, 166-240. 
 بسصى  الخللُض اإلاشغقي لػلم الهُئت، أهظغ الىخاب ألازير لـ;  - 17

F.J. Ragep, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s Memoir on Astronomy (al-Tadhkira fī ‘ilm al-hay’a). 2 vols. Springer Verlag. 
New York, Berlin, Heidelberg, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest, 1993. 
18 - Samsó, Ciencias de los Antiguos, págs. 76-77, 83-84, 240-241. 
19 - Samsó, Ciencias de los Antiguos, pág. 240. 

 : يُنظر - 20

- G.J. Toomer, "A Survey of the Toledan Tables", Osiris 15 (1968), 5-174. 



 

خىكؼ مً مجمىع الىص–ن الخػٍغف زاطئا ئطا فىغها ( الخا  باليىهب. ؾُيى Pبـاإلاغهؼ ) ًُ في همىطج بطلمُىس ي،  -هما كض 

ت   (el ecuanteئط ئهه ًخجاَل هثيرا صوع ُمَػِضٌ اإلاؿير ) غ اليىهبي; فالطٌى اإلاخىؾط لليىهب َى الؼاٍو وصوع فلً الخضٍو

A’EB>  خُث(ATC=<A’ECو ،>B  ولِؿذ ،)غ غ Bص، ئط ئن )< هما في الىAHGهي مغهؼ فلً الخضٍو ( مغهؼ فلً جضٍو

-ًصبذ الخطأ ألاٌو  .)مغهؼ الفلً الخامل( H)مػِضٌ اإلاؿير( ولِـ خٌى  Eاليىهب ًخدغن بؿغغت مىخظمت خٌى الىلطت 

ج الخىاعػمي-ملغُا ئطا فىغها في همىطج وىهبي َىضو -ججاَل مػضٌ اإلاؿير الظي  21مؿلمت-فاعس ي والظي ًلؼ طمً ٍػ

<(. في اإلالابل، ؾُيىن A"HC=<ATC< )خُث HB''A، والطٌى اإلاخىؾط لليىهب فُه َى ًفخلغ لىلطت مػضٌ اإلاؿير

ػض خؿب الىمىطج البلطمُىس ي
ُ
مجغص وىهب زاعِج  حػٍغف ابً باحت صخُدا في أؾاؾه ئطا وان ًدُل ئلى الشمـ، التي ح

غ; فالطٌى اإلاخىؾط للشمـ في الشيل  ت  3اإلاغهؼ، أي بضون مػضٌ اإلاؿير وفلً الخضٍو هي مبضأ  A< )خُث A’HSَى الؼاٍو

< ’ATSهي مغهؼ ِحغم الشمـ(، أو بػباعة أزغي،  Sهي مغهؼ الضاةغة الخاعحت اإلاغهؼ للشمـ، و A’HC=<ATC ،>Hالخَمل، 

<(. بما أوي ال أؾخطُؼ، بشيل مً ألاشياٌ، أن CTS’=<CHSالىاكػت فىق فلً البروج، و هي الشمـ اإلاخىؾطت،  ’S)خُث 

أجصىع أن َظا الخػٍغف الخاطئ هاجج غً حهٍل مً ِكبل ابً باحت، فاوي أغخلض أن الياجب وان بصضص جبؿُط جصىع مػلض 

ى ًفىغ في الىمىطج الشمس ي، وي ًصير املجمىع  حػفغ ًىؾف بً خؿضاي، ومً  مفهىما لصضًله أبى el conjuntoَو

 اإلاػلىم أن َظا وان طبِبا، لىىه لم ًىً ممً ًملً مػاعف فلىُت.

 [5]  ٌَ ًجػلني َظا اإلالطؼ أحؿاءٌ; َل ًيخلض ابً باحت الؼعكالَي الظي جدؿب حضاوله اإلاخػللت بالخغواِث اإلاخىؾطِت الطى

ٌَ الطبُعي ) في جللُض بطلمُىؽ والبخاوي(؟ ؾِؿىص جللُض الِؿىضَىض الظاحي )في جللُض الِؿىضَىض للخىاعػمي( ولِـ الطى

سظػه ألفىوـ الػاشغ  ًُ ت بصفت غامت، وطلً ئلى أن  غة ألاًبيًر ئلى جأزير البخاوي  (Alfonso X)باألهضلـ وفي شبه الجٍؼ

ج ألالفىوس ي.  طمً الصُغت النهاةُت )الالجُيُت( للٍؼ

ؿفغ َظٍ الفلغة بشيل مظَل واهطالكا مً وحهاث6]
ُ
هظغ غضًضة غما ًلي; بضاًت، ًبضو أَها ؤلاشاعة ألاولى في ألاهضلـ  [ ح

با( 2151- 76:ئلى هخاب "الشيىن غلى بطلُمىؽ" البً الهُثم ) . فبػض مغوع ؾىىاث ٌؿيرة مً ظهىع "هخاب 22جلٍغ

ػمل في مخىاٌو اإلاىاظغ" لهظا اإلاإِلف هفؿه ؾِخم ئصزاله ئلى ألاهضلـ في فترة مبىغة حضا، خُث ؾخيىن وسخت مً َظا ال

. هخىفغ الُىم غلى هخاب "الشيىن"، ومً املخخمل أن هفـ 23(2196-2192ًض اإلاإجمً بً َىص مً ؾغكؿطت )خىم بين 

ف ًخظمً ؾلؿلت مً الاهخلاصاث 
َ
ض أن َظا اإلاإل ُْ م اإلاإجمً. َب

ْ
ألامغ كض خضر في ؾغكؿطت وبػض مضة ٌؿيرة مً اهتهاء ُخى

وطلً هظغا ألن بطلمُىؽ ًغؾم في َظًً الىخابين هماطج ال ًمىً أن جىدس ي  الىثيرة للمجؿطي ولىخاب الاكخصا ،

اةُا ظهغ هػظى مً مضعؾت جيخلض بطلمُىؽ لىفـ صوافِؼ ابً 24واكػا فيًز ًَ . هُف ًمىً لشخص وابً باحت، الظي 

                                                           
21 - Samsó, Ciencias de los Antiguos, págs. 84-93. 

. واإلالطؼ الظي ٌشير ئلُه ابً باحت بىطىح ًخىاحض في 2:82، جدلُم غبض الخمُض صبٍر وهبُل الشهابي، اللاَغة، الشكىك على بطليمىسابً الهُثم،  - 22

 وما بػضَا. :3الصفداث 
 والبِبلبىغغافُا اإلاشاع ئليها َىان. 247-246، الصفداث ,Samsó, Ciencias de los Antiguosًىظغ;  - 23
 أهظغ جدلُال ملخظبا ملخخىي الشيىن في;  - 24

A.I. Sabra, "Ibn al-Haytham "en Dictionary of  Scientific Biography VI (New York, 1972), 198-199. 



 

ابً باحت وان في َظٍ [ أغالٍ وأصهاٍ(. أغخلض أن 8[ و]7الهُثم، أن ًبضَو أهثر مػاعطت لىخاب الشيىن؟ )أهظغ الفلغجين ]

 .Sabraاللخظت بطلمُىؾُا أهثر مً ابً عشض في مغخلخه ألاولى التي هشف غنها صبٍر 

ف اإلالصىص َى "7]
َ
، الظي َى مجغص جىُُف 25"في هيئت العالم[ ؾُيىن َظا الىلض اإلاىحه البً الهُثم ملبىال ئطا وان اإلاإل

دخىي فلط وصفا هُفُا. غير أهه ئطا حػلم ألامغ  للىماطج البطلمُىؾُت اةُت غلى أؾاؽ الىغاث الصلبت، ٍو مؼ بيُت فيًز

 بىخاب الشيىن، الظي َى غمل أهثر هطجا، فان مىكف ابً باحت ًصير غير صاةب بشيل حلي.

اث هبير ولِـ غالم فلً كضًغ، بِىما و 8] كف الؼعكالي هفَؿه [ مً الىاضح أن ابً الهُثم وان، كبل ول ش يء، غالم بصٍغ

 6خصغا غلى غلم الفلً. عغم طلً، فهظٍ الفلغة هما الفلغة ]
ُ
[، جىحي بأن مىكف ابً باحت، في َظٍ اللخظت، َى مىكف

. اتّيِ  فليّيِ فيًز
َ
اض ّيٍ ولِـ مىكف  فليّيٍ ٍع

ػض جدضًض غغض اليىاهب حؼءا مً أصػب أحؼاء غلم الفلً البطلمُىس ي، ومً املخخم9] ٌُ ل أن ابً باحت لم [ في الىاكؼ، 

ػه; ؾبم أن أشغث ئلى شهاصة كطب الضًً الشيراػي )م.  ( التي جفُض أن ابً باحت عصض اهطالكا مً 2422ًخمىً مً جطَى

ً لػطاعص  ؾطذ بِخه بلػخين فىق كغ  الشمـ، وأهه اؾخيخج بػض كُامه بالخؿاباث اإلاالةمت أن ألامغ ًخػلم بُػبىٍع

غة فىق الشمـ. أهض غىلضشخاً غىض جدلُله لهظا اإلالطؼ أهه لم ًىً زمت أي غبىع للُؼَغة بين ؾىىاث  Goldstein 26ًوالَؼ

، واملخخمل َى أن ابً باحت كض اكخصغ غىض اهجاٍػ لػملُت الخؿاب، بىاؾطت الجضاٌو الفلىُت، غلى ئزباث 2264و 2151

، لىىه لم ًأزظ في الخ una conjuncíonاكتران  غة والشمـ غىض الطٌى  اليىهبين اإلاشاع ئليهما. ؿبان غغضلػطاعص والَؼ

لف الؼعكالي اإلاشاع ئلُه مً ِكبل ابً باحت مجهٌى جماما. وال وػغف غلى أي أؾاؽ أمىىه الاؾدىاص في ئهجاػ هلضٍ :] 
َ
[ ئن مإ

للمىهج البطلمُىس ي اإلاخػلم بخدضًض أوج غطاعص. عغم طلً، مً الىاضح أن طٌى أوج َظا اليىهب، الظي خضصٍ 

صعحت، ومً املخخمل أن الؼعكالي كض َغِلَم بىحىص كُمت أفظل بىثير طمً الِؿىضَىض  30ºخىي زطأ ، ًد27بطلمُىؽ

باليؿبت لبضاًت الهجغة(. مً حهت أزغي، َىان مإشغ ًىضح َظا اإلاػنى; فلض أمىً ئزباث  °54; 224َمؿلمت )-للخىاعػمي

 
َ
م الؼعكالي، ج ش اإلاخظمىت في جلٍى  IVأو  IIIٌػىص لللغهين  -ظهغ ُمشخلت مً مصضع َلُيؿتي أن كُم أوج ػخل واإلاشتري واإلاٍغ

برػان ازخالفاِث  -اإلاُالصًين ًُ غة  ؿخسِضم مػاِلم بطلمُىؾُت. في اإلالابل، ئن أوج غطاعص والَؼ ٌَº20 وº32  صعحت غلى الخىالي

م املجؿطي َُ م )28باليؿبت لل غة املخؿىب في الخلٍى با مؼ صعحاث ( ً°87. ئطا أزظها بػين الاغخباع أن أوج الَؼ خىافم جلٍغ

خَضصة مً طغف الؼعكالي أزىاء أعصاص ؾىىاث  49°;85
ُ
، وأن الفلً ؤلاؾالمي ًخميز، غلى 218629-2185ألوج الشمـ امل

غة، فاهه بىؾػىا الخفىير في خضوص ؤلاميان أن أوج غطاع :ألاكل ابخضاء مً اللغن  م، بمطابلت أوج الشمـ مؼ أوج الَؼ

                                                           
ت لـ" - 25  ;43ًأحي غلى ِطهغ اإلالطؼ الظي أهاكشه َىا في الصفدت " خُث ي. جزفي الهجيرمنأهظغ الخدلُم والترحمت ؤلاهجليًز

Y. Tzvi Langermann, Ibn al-Haytham’s On the Configuration of the World. New York y London, 1990. 
26 - Goldstein, “Some Medieval Reports” cit. 

ىظغ;  - 27 ًُ 

Owen Gingerich, "Mercury Theory from Antiquity to Kepler", شغ للمغة ألاولى ؾىت
ُ
 ، وأغُض طبػه طمً هخاب لىفـ اإلاإِلف; 2:82، و

The Eye of Heaven. Ptolemy, Copernicus, Kepler (New York, 1993), 379-387, pp. 278-279). 

إهض اإلاإلف أن طٌى أوج غطاعص ًجب أن ًيىن ػمً بطلُمىؽ   هما ًظهغ في الفصل الؿابؼ مً اإلالالت الغابػت مً املجؿطي. º190ولِـ  º219وٍُ
28 - Samsó, Ciencias de los Antiguos, pág. 169. 
29 - Samsó, Ciencias de los Antiguos, pág. 211. 



 

م ) ( ًمىً أن ًيىن هدُجت جدضًٍض حضًٍض مً طغف الؼعكالي. َل جأؾـ َظا الخدضًض غلى أعصاص °210املخؿىب في الخلٍى

  30ما؟

مً َىا، جىدس ي اإلاػلىمت التي ًلضمها لىا ابً باحت في َظا اإلالطؼ أَمُت بالغت، لِـ فُما ًسص جطىع فىٍغ الفليي 

ً حهت أزغي، جظمً فهغؽ أغماٌ ابً باحت، فدؿب، بل ألَها جلضم لىا أًظا ُمػطى ًخػلم بػمل مجهٌى للؼعكالي. م

ى ملخبـ مً حػلُم اإلاإِلف )ابً باحت( غلى هخاب "آلازاع 31اإلايشىع هظلً مً طغف "الػلىي" ، ملطػا مضَشا. َو

ت" ألعؾطى، وأهلل َظا اإلالطؼ فُما ًلي;  الػلٍى

مائت للهجرة، فلما ماشه أو  "وقد شاهدها أن املريخ لصف املشتري، ثم خرج من جحخه في القران الخالي لصنت خمض

 قارب ذلك رؤي لهما شكل مصخطيل منحني الطرفين".

فهمي لػباعة "اللغان الخالي لؿىت زمـ ماةت للهجغة"* الظي ًلخض ي حػضًال في الىص الظي خلله "الػلىي" لِـ مً  ئن

هغ في الػاشغ مً فبراًغ ؾىت 
َ
ش; فلض وان  2218ئمالء َىاي. ففي الىاكؼ، ظ اكتران للمشتري وػخل، ولِـ للمشتري واإلاٍغ

. البض وأن َظا 63.°286وطٌى اإلاشتري َى   55.°286الُىم َى  في َظا Tuckermann 32طٌى ػخل خؿب حضاٌو جىهغمان

لاعبان بػظهما  ًُ با وواها  الاكتران وان مثيرا لالهدباٍ بما فُه الىفاًت، وطلً هظغا ألهه وان لىال اليىهبين هفـ الػغض جلٍغ

الاكتران مثال بىاؾطت خؿب هفـ اإلاصضع(. وان ًمىً خؿاب َظا  16.°0واإلاشتري  13.°0البػع غىض فلً البروج )ػخل 

ج طلُطلت، وطلً عغم وحىص زطأ في بظػِت أًاٍم  ج اإلاشاع ئليها .ٍػ ، خصلُذ في ما 33باؾخػماٌ بغهامج للخاؾىب ومػالم الٍؼ

ش   وكذ الظهيرة غلى ما ًلي; 10.2.1107ًسص جاٍع

 39,14º;285 ػخــــــــــــــــل;

 44º ,28;287اإلاشتري; 

ش لىً، خصلُذ في اإلالابل بسصى    ، وكذ الظهيرة أًظا، غلى ما ًلي;24.1.1107جاٍع

 50,32º;283ػخــــــــــــــل; 

 51,12º;283اإلاشتري; 

                                                           
ىظغ بسصى  َظٍ الفلغة ألازيرة; - 30 ًُ 

J. Samsó y H. Mielgo, "Ibn al-Zarqālluh on Mercury", Journal of History of Astronomy 25 (1994), 289-296. 
 .21،   2:94الضاع البُظاء، -، بيروثمؤلفاث ابن باجتحماٌ الضًً الػلىي،  - 31

 * وشير َىا ئلى أن اإلاإلف كض جغحم َظٍ الجملت غلى الشيل الخالي;

"La conjuncíon que siguió a [la del] año 500 H". 

 وبىاء غلُه ًمىً حػضًل الىص غلى الشيل الخالي; "اللغان الخالي ]للغان[ ؾىت زمـ ماةت للهجغة". )اإلاترحم(.
32 -Bryant Tuckermann, Planetary, Lunar and Solar Positions: A.D. 2 to A.D. 1649 at Five-day and Ten-day 
Intervals (Philadelphia, 1964), pág. 571.  

ىى مُُلغى E.S. Kennedyُصمم َُيل َظا البرهامج مً طغف ألاؾخاط ئ.ؽ. هُيُضي  - 33 ج طلُطلت مً طغف َىهىٍع  Honorino، وجمذ مالءمخه مؼ ٍػ

Mielgo .وواجب َظٍ الؿطىع 



 

ش،  611ًخػلم َظا الاكتران الظي أشاع ئلُه ابً باحت صون شً بؿىت  ٌ. َبػض ُمض ي ؾىت ؾُدضر اكتران للمشتري واإلاٍغ

 شيل اليىهبين والظي عصضٍ واجبىا )ابً باحت( بىطىح مً ؾغكؿطت غلى ألاع 
ُ
جح، فاؾخػماٌ غباعة "شاَضها" ووصف

، في  34وان طٌى َظًً اليىهبين خؿب حضاٌو جىهغمان .وكلُال كبل َظٍ اللخظت، ًىحي بغصض بصغي  غىض بضاًت الَخَماّؽِ

 َى; 2219مً ماعؽ ؾىت  27

 321º.58اإلاشتري; 

ش;  ـــــٍغ  321º.43اإلاــ

ش وكذ الظهيرة، ٌػطُىا الىدُجت هفؿها;في َظٍ الخالت، ئن اإلاىكؼ املخؿىب بىاؾطت  ج طلُطلت، باليؿبت لىفـ الخاٍع  ٍػ

 13º ,17;322اإلاشتري;

ش;   8º ,23;322اإلاــٍغ

 
ُ
ت ًَ اهطالكا مً ؾغكؿطت عٍؤ ش للمشتري. فلض أمى مً حهت أزغي، ًمىً أن ًيىن َظا الاكتران كض حؿبب في حجِب اإلاٍغ

. وواهذ ؤلاخضازُاث 2219مً ماعؽ ؾىت  29والـ 25ض مً اللُالي بين الـَظًً اليىهبين حض مخلاعبين زالٌ أوازغ الػضً

)في الُىم  .G.M.Tصباخا  7ألافلُت لهظًً اليىهبين في ؾغكؿطت، جدضًضا ًىم الؿاصؽ غشغ مً ماعؽ غلى الؿاغت 

 ;35(، والخالي.6h. 5mهفؿه بؼغذ الشمـ غلى الؿاغت 

 13º.91اإلاشتري; الاعجفاع 

 125º.52الؿمذ 

ـش; الاعجفاع   13º.64اإلاٍغ

 126º.06 الؿمذ 

في الخخام، وعغم أهىا ال هملً أي طماهت غلى أن ابً باحت كض أهجؼ عصضا ما باإلاػنى الخلني لليلمت، فاهني أغخلض أن مً 

ش للمشتري  بين مً –املخخمل حضا أهه كض الخظ فػال حجب اإلاٍغ ط بين الدجب ومىكؼ َظًً اليىهبين اللٍغ
َ
أو أهه كض زل

شتري الخا  بالؿىت الؿابلت. ًىحي مجمىع اإلاػلىماث التي كضمها "الػلىي" وأهه وان مهخما باكتران ػخل مؼ اإلا -بػظهما

أن ابً باحت وان، بجاهب ابً مُمىن، واخضا مً ألاغظاء اللالةل ألاهفاء في غلم الفلً صازل اإلاضعؾت ألاعؾطُت 

 م.23باألهضلـ زالٌ اللغن 

 

                                                           
34 -Tuckermann, Positions pág. 572. 
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