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َعبّا�سٌ بُن ِفرنَا�س
" الأَنَدلُ�سِ "َحكيُم 

ى َعّبا�ٌس بَن ِفرنا�َس علَى اأْن  اعتاَد الفتَى ال�سغيُر ذْو العينيِن البّراقتيِن )الاّلمعتين( الُم�سمَّ

َيقطَع )ُيم�سْي( ال�ّساعاِت الط�يلَة في مراقبِة حركِة الّطي�ِر والك�اكِب في ال�ّسماِء، وقْد حفَظ منُذ 

�سغرِه اأ�سماَء الكثيِر مَن الك�اكِب، وعرَف اأماكَنها فِي ال�ّسماِء.

ب�سغٍف )بحبٍّ  العربّيِة(  الّلغِة  الّنحِ� )ق�اعِد  يتابْع كعادِتِه درو�َس  لْم  ُه  اأنَّ للغايِة، حتى  بدْا م�سغ�اًلَ  الي�َم  لكّنُه 

كبيٍر(؛ فقْد كاَن يكدُّ الفكَر )يفّكُر بعمٍق( فِي االآيِة الكريمِة التي تعّلَمَها 

الي�َم، ورّددَها ِمرارًا فِي نف�ِسِه قائاًل:� يا مع�سَر الِجنِّ واالإن�ِس اإْن 

ا�ستطعُتم اأْن تنفذوا مْن اأقطاِر ال�سماواِت واالأر�ِس فانفذوا 

ال تنفذوَن اإاّل ب�سلطاٍن   . 

االآيــَة  اأنَّ  ـــَرَف(  )َع اأدرَك  عندما  �ــســرورًا  قلُبُه  خفَق  ثــمَّ 

ولكْن  يطيَر،  اأْن  ي�مًا  �سي�ستطيُع  ُه  باأنَّ االإن�ساَن  تب�ّسُر  الكريمَة 

ب�سلطاٍن )بق�ٍة وعمٍل(. 

�
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ف�ساأَل اأ�ستاَذُه ال�ّسيَخ بحما�ٍس قائاًل: مْا هَ� ال�ّسلطاُن الذْي �سي�ستطيُع االإن�ساُن اأْن يطيَر ِبِه يا �سيَخَنا الجليَل؟

فقاَل االأ�ستاُذ ال�ّسيُخ الذْي َخِبَر )َعَرَف( طالَبُه عّبا�سًا نجيبًا )ذكيًا( �س�ؤُاًل )كثيَر ال�ّس�ؤاِل( وهَ� مبت�سٌم 

�سعيٌد: اأّي بالعلِم يا عّبا�ُس.

قاَل عّبا�ٌس )باهتماٍم(: وكيَف ذلَك يا �سيَخَنا الجليَل؟!

 عليَك، فتهتدَي اإلى 
ُ
قاَل ال�ّسيُخ الجليُل: يا بنّي، اإذا اأتقنَت العل�َم، فقْد يمنَّ )ُيعطيَك وينعُم عليَك( اهلل

)ت�سَل اإلى( ما لْم يهتِد اإليِه اإن�ساٌن من قبل، وعنَدَها قْد تخترُع اأو تكت�سُف ما يفيُد الب�سرّيَة جمعاَء، فيك�ُن 

.
ُ
لَك االأجُر م�ساعفًا اإْن �ساَء اهلل

ليطيَر  ال�ّسماِء،  في  الّطائُر  يطيُر  كيَف  اكت�سَف  اأْن  يمكُن  وهل  )بفرٍح(:  عّبا�ٌس  قاَل 

االإن�ساُن مثلُه.

اأجَر  ي�سيُع  ال   
َ
اهلل فــاإنَّ  واعمْل،  تعلَّْم  ولكْن  اهلِل،  عنَد  علُمُه  ذلــَك  ال�ّسيُخ:  قــاَل 

العامليَن.

وعاَد ال�سغيُر عّبا�ٌس اإلَى بيِتِه، يكاُد يطيُر �سعادًة، فيحلُِّق بخياِلِه مَع الّطي�ِر 

ُه َعرَف اأخيرًا الّطريَق  َب مثَلَها متعَة الّتحليِق في ال�ّسماِء؛ الأنَّ التي يتمّنى اأْن يجرِّ

يدر�ُس   )
َ
)بــداأ طِفَق  فقْد  ولذلِك  العلُم.  وهَ�  االإن�ساِن،  طيراِن  اإلى  ال�حيَد 

وفقَه  القراآَن،  فحفَظ  ُعُف(.  )َت�سْ تْفَتُر  )ن�ساٍط(ال  ٍة  ِبِهمَّ العل�َم 

يِن الحنيِف، وحفَظ الحديَث ال�ّسريَف، )فهَم( مبادَئ الدِّ
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ِب، َفدر�َس االأمرا�َس، وكيفيَة العالِج منَها، ثمَّ در�َس االأع�ساَب، وخ�سائ�َس  فاِت )ُكتِب( الطِّ َج على درا�سِة م�سنَّ ثمَّ عرَّ

َب بـ )حكيِم االأندُل�ِس(، وهَ� لقٌب كانْت العرُب َتهُبُه )ُتعطيِه(  االأحجاِر والمعادِن، فحذَق )اأتقَن( ذلَك كلَُّه حّتَى ُلقِّ

. ثمَّ در�َس َزمنًا ط�ياًل الفيزياَء والفل�سفَة  لَمْن َيبَرُع )يتمّيُز( في اال�ستغاِل ب�سنعِة )مهنة( الكيمياِء والِطبِّ

ال�ّسعِر  العربّيِة(، والعرو�َس )علَم م��سيقى  الّلغِة  والّنحَ� )علَم ق�اعِد  العمارِة )البناِء(  وفَن 

ُه كاَن اأّوَل َمْن حذَق )اأتقَن( العرو�َس في االأندل�ِس )اإ�سبانيا(، و�سَرَحُها  ( حّتى اأنَّ العربيِّ

ُه علٌم  الأهِل قرطَبَة، بعَد اأْن ا�ستع�سَى )�سعَب( عليُهْم فهمَها، وكان�ا مْن قبِل يظّن�َن اأنَّ

ْوِح، فاأتَقَن  َها متعَة الرُّ َج( علَمُه بتعلِِّم الم��سيقى، اإْذ عدَّ ال ُيدرُك )ُيفهُم(،وكلََّل )َت�َّ

العزَف على اأكثِر ْمْن اآلٍة م��سيقّيٍة.

اأوالُد  َكَتَب  ما  درا�سِة  في  انهمَك  فقْد  ولَذا  الطيراُن؛  حلَم  ظّل  االأّوَل  ُه  همَّ ولكنَّ 

م��سَى وثابِت بْن من�س�ِر والخ�ازميِّ والّتبانيِّ ويحيى بْن من�س�ِر في هذْا الم��س�ِع، 

وكان�ْا مْن علماِء العرِب الم�سه�ريَن في علِم الفلِك )علِم الّنج�ِم والك�اكِب(. ثمَّ طلَب 

ِمْن حاكِم قرطبَة اأْن ُيعيَرُه الكتاَب الذْي فيَه تق�يٌم فلكيٌّ يحت�َي على رم�ِز علِم الّنج�ِم 

عليِه  عبا�ٌس  فانكبَّ  )ب�سروٍر(،  وكرامًة  حّبًا  قرطبَة  حاكُم  لُه  فاأعارُه  وم�سطلحاِته، 

)انهمَك( يدر�ُسُه، حّتى حفَظُه عْن ظهِر قلٍب،ووعى )فهَم( كّل كلمٍة فيِه، ثمَّ اأعاَدُه 

اإلَى االأميِر �ساكرًا.
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بيُّ الّذكيُّ الم�ل�ُد في قرطبَة عاَم )180م/274هـ( في عهِد )فترِة حكِم( الخليفِة  وبذِلَك ا�ستطاَع ال�سّ

وخرَج  متنّقلًة،  علمّيًة  م��س�عًة  )اأ�سبَح(  َغَدا  حّتى  كثيرًة،  عل�مًا  يحذَق  اأْن  ه�ساِمٍ  بِن  الحكِم  )الحاكِم( 

ا�َس ِبِه، واإِاّل ا�ستحَق غ�سَب اهلِل، لذلَك فقْد اآَل على نف�ِسِه  بحكمٍة مفاُدَها اأنَّ َمْن ُيعطَى ِعلمًا عليِه اأْن َينفَع النَّ

)عاهَدَها( اأْن ُيفيَد الم�سلميَن والب�سّرّيَة جمعاَء بعلِمِه.

اأع�ساَءَها التي ت�ساعُدَها  ( يراقُب حركَة الّطي�ِر، ويدر�ُس  ولكنَّ عّبا�سًا بَن فرنا�َس ما انفكَّ )ا�ستمرَّ

على �لّطير�ِن، ويدر�َش حركَة �أجنحِتَها، وطريقَتها في �لإقالِع و�لهبوِط على �لأر�ِش، وي�سّجُل كلَّ ذلَك في 

ُر بتقليِدِه، ويت�ساءُل هْل يمكُن اأْن  �ِسْفٍر )كتاٍب( خا�ٍس، حّتى باَت )اأ�سبَح( يعرُف كيَف يطيُر الّطائُر، ويفكِّ

يطيَر االإن�ساُن مثَل الّطي�ِر؟ وهْل �سُيكتُب َلُه اأْن يك�َن اأّوَل اإن�ساٍن يطيُر؟ لْم يكْن عّبا�ٌس – بالطبِع – يعرُف 

ُه كاَن يحلُم دوَن انقطاٍع بالّطيراِن كطائٍر �سعيٍد في  يِن )الَلذيِن يتكّرراِن(، ولكنَّ االإجابَة عن �س�ؤاليِه الملحَّ

ال�ّسماِء.

وطاَر نجُم )ا�ستهَر( الفتى الذي َغَدا �ساّبًا جميَل الطلَِّة )و�سيمًا(، و�سرعاَن ما اأ�سبَح 

عِجَب بن�ساِطِه 
ُ
َر علَمُه، واأ َب مَن الخليفة )الحاكِم(، الذي َقدَّ طبيَب الق�سِر و�ساعَرُه، والمقرَّ

َل اأبحاَثُه. ُه )اأعَطاُه( بالماِل، لكْي ي�ا�سِ وذكاِئِه، فاأَمدَّ

بيِتِه مختبرًا،  اإحدِى غرِف  اأْن يجعَل مْن  فاختاَر عّبا�ٌس 

وتجارِبِه،  اأبحاِثِه  في  اإليها  يحتاُج  واآالِت  اأدواٍت  على  يحت�َي 

واخت�سَّ بمعالجِة )ت�سنيع( المعادَن بالحرارِة، فاخترَع الكثيَر 

مَن المخترعاِت، كاَن الّزجاُج ال�ّسفاُف الم�سن�ُع مَن الحجارِة 

َها. اأهمَّ
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ي�سِبُه  ما  اخترَع  فقْد  ا�ِس،  النَّ لخدمِة  )جعَلَها(  كّر�َسَها  التي  باختراعاِتِه  ا�َس  النَّ )يده�ُس(  يبهُر  عّبا�ٌس  وباَت 

اخترَع  كذِلَك  الّنا�ِس.  الكتابَة على  بذلَك  َل(  )�سهَّ في�ّسَر  للكتابِة،  ُت�ستخدُم  كِل  ال�سَّ ا�سط�انيُة  اآلٌة  وهَ�  الحبَر،  قلَم 

، وقيا�ِس  الِة، وهي تعتمُد على الّظلِّ اآلًة اأ�سَماَها )الميقاتة(؛ليقي�َس ِبَها الزمَن، ويعرَف اأوقاَتُه ال �سّيَما اأوقات ال�سّ

َها كانْت تقي�ُس الّدقائَق والّث�انَي، وقْد كانْت هذِه االآلُة اأ�سا�سًا فيما بعُد  درجاِتِه وزواياُه، وقْد كانْت اآلًة دقيقًة، حّتى اأنَّ

خُتِرعْت الحقًا )فيما بعُد(.
ُ
لل�ّساعِة ال�ّسم�سّيِة، التي اأ

الّليِل،  في  والقمر  والّنج�م  ال�سّيارِة  الك�اكِب  حركَة  الحلِق(،تر�سُد  )ذاَت  اأ�سماَها  عجيبًة،  اآلًة  اخترَع  كما 

هاِر. وال�ّسم�َس في النَّ

عج�بَة ع�سِرِه، 
ُ
وهذْا االختراُع االأخيُر اأوَحى لعّبا�ٍس بِن فرنا�َس )قاده اإلى( ببناِء قّبٍة �سماوّيٍة في داِرِه، كانْت اأ

�سقِف  في  �سنَعَها  فقْد  )لم�ساهدِتها(،  لمعايَنِتها  مكاٍن  ُكلِّ  مْن  جاءوا  الذيَن  لزيارِتَها(،  )يتجه�َن  الّنا�ِس  وقبلَة 

بيِتِه على هيئِة ال�ّسماِء، وجعَل فيَها نج�مًا وغي�مًا وبرقًا ورعدًا، كما ا�ستطاَع اأْن ُيحدَث فيَها ظ�اهَر الّرعِد والبرِق 

�لتي �سنَعَها، وو�سَعَها في  �لأدو�ِت و�لآلِت  �آليٍة بو��سطِة بع�ِش  �لماِء على هيئِة مطٍر بطرٍق  و�سقوَط رذ�ذ�ٍت مَن 

ِة. اأماكَن �سّتى )متعّددٍة( َوْفَق الحاجِة اإليَها في القبَّ

ُت�سُبه  �آلًة حربّيًة  �أخالٍط كيمائيٍة. و�خترَع  للّدموِع، �سنَعَها مْن  ُي�سبُه �لقنبلَة �لم�سّيلَة  كذلَك �خترَع عّبا�ٌش ما 

الدّبابَة، فا�ستخدَمَها حاكُم قرطبَة في حرِبِه مع بع�ِس اأعداِئِه من االأعاجِم )غير العرِب(، فانت�سَر عليهم ب�سبِبَها، 

�س�َنهم )البناَء الح�سيَن(. م( ِبَها َحُ وَدكَّ )حطَّ
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وقْد غيَظ الِعدا )ح�سَد االأعداُء( مْن عبقرّيِة عّبا�ٍس، وحاول�ا اأْن يق�س�ا عليِه، 

َل انت�سَر لُه )دعمُه  فاتهم�ُه بال�ّسحِر وال�سع�ذِة، ولكنَّ الق�ساَء االإ�سالميَّ المتعقِّ

ُه بعَد محاكمٍة عادلٍة، و�سّجَعُه على م�ا�سلِة اأبحاِثِه واختراعاِتِه، 
َ
و�ساعدُه(، وبّراأ

فقْد اأدرَك الق�ساُء اأنَّ عّبا�سًا رجُل علٍم ي�ستحقُّ الّتقديَر ال ال�ّسجَن، فقد اأهدى 

الأهُل قرطبَة اأجمَل فن�ِن العمارِة، اإْذ بَنى لهْم ناف�راِت المياِه في الق�س�ِر، وفي 

�َر  وال�سّ  ) نحٍتِ )جمَع  النُّح�َت  فيَها  واأقاَم  العاّمِة،  الحداِئِق 

والتماثيَل، فاأ�سبحْت قرطبُة تحفًة فنّيًة جميلًة ب�سبِب 

عالِمَها الجليِل، عّبا�س بن فرنا�س.
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ــُب خــيــاَل عــّبــا�ــٍس المت�ّثِب  ــداِع ولــكــنَّ ُحــلــَم الــّطــيــراِن بــقــَي ي

اأن  يحاوُل  وَطِفَق  الطيراِن،  علِم  في  درا�سَتُه  فكّثَف  )الّطم�ِح(، 

 اأهَل قرطبَة باأهمَّ حدٍث في 
َ
ينّفَذ ما در�َس عن الطيراِن. ثمَّ فاجاأ

ُه �سيطيُر، و�سرَب لذلَك م�عدًا  علَن اأنَّ
ُ
، اإْذ اأ تاريِخ الّطيراِن الب�سريِّ

)حّدد م�عدًا(، فاجتمَع الّنا�ُس ح�َل جامِع قرطبَة، و�سعَد عّبا�ٌس 

اإلى مئذنِة الجامِع، وقذَف بنف�ِسِه منها في الج�ِّ محاواًل الّطيراَن، 

، ذلَك بعَد اأْن  ونجَح بذلَك لزمٍن غيِر ق�سيٍر، وحّلَق مرتفعًا في الج�ِّ

ا�ستعاَن بجناَحيِّ طائٍر كبيٍر، وربطُهَما اإلى ذراعيِه ب�سراِئَط رقيقٍة 

من الحريِر، وكاُد ُحلُم عّبا�ٍس اأن يتحّقَق اأخيرًا، لكّنُه تبّدَد )�ساَع( 

ب�سالٍم؛  يهبَط  اأْن  في  عّبا�ٌس  ف�ِسَل  فقْد  االأخيرِة،  الّلحظاِت  في 

يتخْذ )ي�سنع(  فلْم  الّطيراِن،  في  الّذيِل  اأهمّيَة  َجِهَل  ُه  الأنَّ

�سيَب باإ�ساباٍت بليغٍة 
ُ
ذياًل، ف�سقَط على ظهِرِه، واأ

على  )اأجبرتُه  الفرا�َس  األزمْتُه  )�سديدٍة(، 

البقاِء في الفرا�ِس( اأ�سهرًا ط�يلًة.
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ولكّن عّبا�سًا بَن فرنا�َس ما كاَن ليبالَي )ليهتّم( 

باألِمِه، بل ظلَّ يراقُب الّطي�َر المحلِّقَة في ال�ّسماِء مْن �ُسرفِة 

غرفِتِه، حيُث يرقُد )يناُم( مري�سًا، ويت�ساَءَل في نف�ِسِه: اأيَن 

ُه حّتى يهبَط باأماٍن؟ وتكّرَر ال�ّس�ؤاالن في نف�ِسِه   في طيراِنِه؟ ما الذْي كاَن ينُق�سُ
ُ
كاَن الخطاأ

مرارًا دوَن اإجابٍة �سافيٍة )�سحيحٍة(، ودوَن اأْن يعرَف اأّن الخطاأ الذي وقَع فيه كاَن في عدِم 

ا�ستخداِم ذيٍل، اإْذ ب�ا�سطتِه ي�ستطيُع الّطائُر اأْن يهبَط ب�سالٍم، دوَن اأْن يتعّر�َس لالأذى، وهذا 

ما كاَن ينق�ُس عّبا�سًا ليهبَط ب�سالٍم.

عجيبٍة  اختراعاٍت  عن  )اأبــدَع(  تفّتَق  الذْي  عّبا�ٍس،  عقِل  حبي�َس  الحائُر  ال�ّس�ؤاُل  وبقَي 

ومفيدٍة ط�اَل عمِرِه المديِد )الّط�يِل(، اإْذ جاوَز الت�سعيَن عامًا، اإلى اأْن هِجَع )ماَت( هجعَتُه 

االأخيرَة في قرطبَة عام )796هـــ/887م( في عهِد الخليفِة محمٍد بن عبِد الّرحمِن، وهَ� 

م�ؤمٌن )متاأكٌد( باأنَّ الم�ستقبَل ال بدَّ اأْن يج�َد باأبناَء نجباَء )اأذكياٍء( من اأبناِء االإن�سانّيِة، 

فيحّقق�َن ُحلَم الب�سرّيِة االأزليِّ بالّطيراِن.



لّون معنا

62



63




