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حبث اإلنسان عن املعلومة منذ أقدم العصور تلبيًة حلاجاته املعرفية واملادية، 
وتراكمت تلك املعلومات وتناقلتها األجيال بداية بشكلها الشفوي، مث بشكلها 

، والورق؛ وأخرياً نـُـِقلت ...كاألحجار، والعظام، واجللود، : الكتايب على مواد خمتلفة
املعلومة بشكلها الرقمي السريع جداً والواسع لتكون متاحًة لكل إنسان على سطح 

.البسيطة يف ذات الوقت
تعد املعلومات املرتاكمة والصحيحة منطقياً العنصر األول لنشوء أي علم 

من العلوم، ولذلك نعزو تشكل العلوم إىل احلضارة اإلنسانية، ومسامهة مجيع 
.احلضارات يف بنائها وتطورها

:مقدمة



الرياضيات والفلك يف : "إّن العنوان الذي وضعته إدارة املؤمتر لبحثي

عاٌم وواسٌع جداً، ولذلك سأشري إىل بعض إجنازات علماء " الرتاث العريب

احلضارة العربية بشكل عام ومبسط يف الفروع الرئيسة للرياضيات وهي احلساب 

واجلرب واهلندسة واملثلثات باإلضافة إىل علم الفلك إلظهار مسامهة علماء 

.احلضارة العربية يف بناء احلضارة اإلنسانية



تطورت العلوم الرياضية طرداً مع تطور احلضارات اإلنسانية من حيث بنيتها وتنوعها 
.وتفرعها

تأثرت الرياضيات العربية برياضيات احلضارات القدمية البابلية واملصرية 
.واليونانية واهلندية، وتركت آثاراً خمتلفة العمق يف فروع الرياضيات املتعددة

:وسندرس من العلوم الرياضية الفروع التالية
.احلسابأ-

.اجلربب-
.اهلندسةج-
.املثلثاتد-

:العلوم الرياضية -  ً 1



يف  يـُـعد علم احلساب من أقدم فروع العلوم الرياضية، وأول من كتب بالعربية
علم احلساب حممد بن موسى اخلوارزمي يف القرن التاسع للميالد، وقد وضع 

يف احلساب وهي مفقودة حالياً يف الرتاث العريب  األولىالرسالة : رسالتني
ا  الثانيةووصلت إلينا مرتمجة إىل الالتينية، وأما  أشار  الجمع والتفريقوعنوا

التكملة في إليها أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي يف كتابه 
، ومن مث توالت كتب احلساب العربية، ومن تلك الكتب املوسعة  الحساب
أليب احلسن أمحد بن إبراهيم الفصول في الحساب الهندي : كتاب

األقليدسي الذي يعاجل احلساب اهلندي بشكل رئيس باإلضافة إىل نظامني 
.احلساب األصبعي والنظام الستيين: آخرين

إنَّ احلساب اهلندي مع احلساب األصبعي والنظام الستيين وعلم 
.احلساب اليوناين شكلت املبادئ األساسية لعلم احلساب

:الحساب -أ



.يـُـعد تطوير نظام العد من أهم إجنازات العلماء العرب يف علم احلساب
لقد كانت األعداد يف البالد العربية تتمثل بأحرف عربية قبل ظهور اإلسالم، 

، فكان لكل حرف من األجبدية العربية رقماً "حساب اُجلمَّل"وأُطلق على هذا النظام 
:ُميِثله حبسب ما يلي

يطحزوھـدجـبأالحرف

12345678910الرقم

قصفعسنملكالحرف

2030405060708090الرقم
10
0



أجبد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ : وميكن مجع األحرف بالعبارة التالية
.ضظغ

وعربوا عن األعداد اليت تزيد على األلف برتكيب احلروف مع بعضها البعض، فرمزوا 
.....غغ= 1000000هغ، وللعدد = 5000بغ، = 2000للعدد    

.وبالتايل ميكننا التعبري عن كل األعداد باألحرف العربية

غظضذخثتشرالحرف

200300400500600700800900الرقم
100

0



ومن األنظمة الشائعة يف البالد العربية النظام الستيين، وتعود أصول 

، 3، 2، 1(أحد عشر قامساً / 60/هذا النظام إىل البابليني، رغم أن للعدد 

إال أنه تراجع ومل تبق آثاره إال فيما ) 60، 30، 15، 12، 10، 6، 5، 4

.خص أجزاء الساعة أو درجات الزوايا



أما نظام العد اهلندي فقد أدخله اخلوارزمي إىل العامل العريب وتطور عرب 

:الزمن وتفرع إىل سلسلتني رئيسيتني

وهي املستعملة يف  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1: السلسلة املشرقية 

.  بالد املشرق العريب

وهي املستعملة يف بالد   9,8,7,6,5,4,3,2,1: وإىل السلسلة املغربية 

.املغرب العريب



وانتقلت السلسلة املغربية إىل أوروبا يف النصف الثاين من القرن العاشر امليالدي 
ومسيت باألرقام العربية، واليت تغلبت على نظام العد الروماين املعقد والصعب 

جداً وحلت حمله، نظراً لسهولة استخدامها يف العمليات احلسابية والتعبري عنها، 
:وفيما يلي األرقام الرومانية ومثال عنها

األرقام الرومانية
12345678910الرقم العربي
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXالرقم الروماني

11121314151617181920الرقم العربي
XIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXالرقم الروماني

501005001000الرقم العربي
LCDMالرقم الروماني

:مثال
     MDCCCLVI = 1846

     M =1000        DCCC=800         XL=40        VI=6



يظهر بوضوح الفرق بني نظام العد الذي أدخله اخلوارزمي إىل العامل 

العريب وبني نظام العد الروماين الصعب جداً وخاصة عند استخدامه يف 

.اجلمع والطرح والضرب والقسمة: العمليات احلسابية

يشكل نظام العد العشري الذي أدخله اخلوارزمي إىل العلوم الرياضية 

.قفزة كبرية يف تقدم كافة العلوم على مر العصور



واستخدم العلماء العرب الكسور العشرية، وطوروا الكسور العادية، 

واهتموا باملتواليات والسالسل العددية وبرهنوا على صحتها، واستطاع 

الرياضيون استخراج اجلذر لعدد صحيح، من أية قوة كانت، ووضعوا بعض 

.الصيغ التقريبية للجذور الصم



اهتم العلماء العرب بنظرية األعداد اليت تعد إحدى فروع علم 

احلساب، ودرسوا املربعات السحرية واألعداد املتحابة، واليت تستخدم يف علوم 

السحر والتنجيم، وكانوا يشعرون باستخدامها بلذة التسلية الفكرية ومتعة 

.الرياضة الذهنية



اليت ظهرت يف املؤلفات العربية الشكل  المربعات السحريةفمن 
:املتسع التايل

وخاصية هذا املربع السحري املتسع أنه كيفما مجعت األسطر أو األعمدة أو 
موع مخسة عشر .األقطار كان ا

67215
15915
83415

15

151515

15 



ما متحابان إذا كان أحدمها يساوي جمموع قواسم العدد  ويـُقال لعددين أ

:  284و  220، مثال ذلك العددان  -ما عدا العدد نفسه –اآلخر 

ما عدا العدد  284وهي قواسم العدد ( 142+71+4+2+1= 220

).ذاته

وهي قواسم ( 110+55+44+22+20+11+10+5+4+2+1= 284

).ما عدا العدد ذاته 220العدد 

  



من علماء القرن التاسع (أضاف أبو عبد اهللا، حممد بن موسى اخلوارزمي 
إىل علم الرياضيات علماً جديداً بكل أركانه األساسية من ) امليالدي

ظل ". علم اجلرب واملقابلة"مصطلحات ومفاهيم خاصة وقوانني عامة، وأمساه 
بكل لغات العامل حىت اآلن، وتدل كلمة " اجلرب"هذا العلم حيمل تسميته العربية 

.على جمموعة العمليات الرياضية يف العامل بأسره" اخلوارزمية"
حدد اخلوارزمي يف مقدمة كتابه، أنه يرمي إىل إيضاح الغامض، 
م اليومية، خصص  وتسهيل الصعب، ليكون كتابه عوناً للعامة يف حيا

اخلوارزمي لعلم اجلرب وتطبيقاته نصف كتابه، وضّمن النصف اآلخر املعامالت 
.واملساحة والوصايا

:الجبر -ب 



ال يستخدم اخلوارزمي الرموز للتعبري عن مفاهيمه وقوانينه ومعادالته 
للتعبري عن " مال"ومسائله اجلربية، وإّمنا يعّرب عنها بالكالم، فقد اعتمد كلمة 

هول  هول " جذر"أو كلمة " شيء"، وكلمة )X2أو  2س(مربع ا للتعبري عن ا
).Xس أو (

بعد صياغة املسألة وإجراء العمليات اجلربية الالزمة عليها، يضع اخلوارزمي لكل 
.مسألة من مسائله الست، قانوناً عاماً موحداً حللها

وبالتايل ميكننا عّد علم اجلرب آلة علم الرياضيات، وقد أطلق أكثر من 
.”صناعة اجلرب"رياضي عريب على هذا العلم 



بتجريد املسألة من –منذ بداياته عند اخلوارزمي –متيز علم اجلرب 

"  س"أو " X"أو –"  شيئاً "خصوصيتها، فأي جمهول يف أية مسألة نسميه 

هول، مث إن صياغة آلية –بلغتنا الرياضية احلالية  مهما كانت طبيعة هذا ا

املسألة بشكل معادلة هي عملية جتريدية وتعميمية، هذه الطبيعة التجريدية 

.والتعميمية للجرب وحدت طريقة حل املسائل ذات الطبيعة نفسها

أدرج اخلوارزمي عدداً كبرياً من املسائل اجلربية، تطبيقاً لقوانينه ولعملياته 

اجلربية، وتثبيتاً لفكرته اجلربية ومتريناً جلميع احلاالت والعمليات اليت ذكرها يف 

.بداية كتابه



خصص اخلوارزمي أكثر من نصف كتابه ملوضوع الوصايا، حىت إنه مسى هذا 

، فقد عاجل من خالله عدداً كبرياً من مسائل الوصايا، "كتاب الوصايا"القسم 

وحّل بعضها بالطرق اجلربية، ومسائل اإلرث والوصايا حتددها الشريعة 

فقد نشأ عن هذا التعاون علم جديد يسمى اإلسالمية، وحيلها الرياضي، 

".علم الفرائض"



كتاب أسهم الرياضيون العرب مسامهة فعالة يف تطوير علم اجلرب، فنجد يف 

، )م951/ هـ 340تويف حنو (شجاع بن أسلم –أليب كامل  الجبر والمقابلة

مسائل : أنه استعمل املعادالت اجلربية حلل املسائل اهلندسية املعقدة منها

وحل املعادالت .... التحديد العددي لضلع املخمس املنتظم واملعشر املنتظم

.، وغريها من املوضوعات)السيالة(غري احملدودة 



، يعطينا )م1175/ هـ570تويف حنو (للسموأل  الباهر في الجبرويف كتاب 

معتمداً  n(a+b)مفكوك الثنائي ) م1020/هـ410تويف حنو (الكرجي 

، ويعاجل )1662- 1623(على املثلث احلسايب واملعروف مبثلث باسكال 

الكرجي ألول مرة يف التاريخ استخراج اجلذر الرتبيعي لكثري احلدود اجلربي 

.مبجهول واحد



 "في الجبر والمقابلة"يف مقالته ) م1131- 1048تقريباً (حيل عمر اخليام 

أول "العديد من معادالت الدرجة الثالثة هندسياً، وبالتايل ميكن اعتبار اخليام 

من وضع النظرية اهلندسية للمعادالت اجلربية، وأسهم بصورة ما يف إبداع 

اهلندسة التحليلية باملعىن الذي سنجد منه شيئاً يف كتاب ديكارت امللقب 

.رسائل الخيام الجبرية: باهلندسة، كما يقول املؤرخ رشدي راشد يف كتابه



اهتم الرياضيون األوروبيون باجلرب العريب يف عهد مبكر جداً، ويعود ذلك لرتمجة 
للخوارزمي إىل اللغة  كتاب الجبر والمقابلةكتب العلماء العرب، منها ترمجة 

 Robert de)م من قبل روبري دو شسرت 1145الالتينية يف عام 
Chester) مث تتالت الرتمجات الالتينية للكتاب، وتأثر علماء الغرب جبرب ،

م من أمثال جوردانوس دو منوراريوس : اخلوارزمي وانعكس ذلك يف مؤلفا
(Jordanus de Nemorarius) ) وليوناردو )م1237تويف سنة ،

م احلجر األساس Leonardo Fibonacci)فيبوناتشي  ، وتعد مؤلفا
.لعلم اجلرب يف الغرب الالتيين



 الجبر والمقابلةوكذلك تأثرت كتب رياضيي عصرا لنهضة األوروبية بكتاب 

، ونظراً ألمهية كتاب أيب كامل يف -من القرن العاشر امليالدي–أليب كامل 

الغرب فقد تـُرجم بكامله إىل العربية، كما تـُرجم اجلزآن األول والثاين مع أول 

بداية اجلزء الثالث إىل اللغة الالتينية، ويعرتف املؤرخون بأمهية حمتوى كتاب 

وتأثريه العميق يف تطور علم اجلرب العريب وانتقاله إىل الغرب  الجبر والمقابلة

.الالتيين



ووضع الكرجي العالقات الالزمة لتشكيل مثلث معامالت ذات احلدين، 
عاش باسكال بني – (PASCAL)والذي يسمى حالياً مبثلث باسكال 

.م1662- 1623عامي 
وبذلك أسس الكرجي مدرسة جربية تركت آثاراً واضحة على علماء النهضة 

.األوروبية



تدل كل من هذه اإلبداعات، يف وضع أسس علم اجلرب وتطويره، على أصالة 

الفكر الرياضي العريب، الذي قّدم لإلنسانية منوذجاً حياً للتفكري العلمي األصيل 

ال واسعاً أمام العلماء األوروبيني للبحث عن علوم جديدة، فتفرعت  وفتح ا

الرياضيات ومنها علم اجلرب إىل فروع خمتلفة، إن علماء الرياضيات العرب كانوا 

أساتذة الرياضيني يف أوروبا لفرتة طويلة يف اإلبداعات اجلديدة ويف جتريد 

.الرياضيات وتعميمها



يـُـعد علم اهلندسة من العلوم الرياضية القدمية، ومنذ الِقـَدم استفاد اإلنسان من 
.تقدير مساحات األراضي وبناء املساكن واملدن اهلندسة العملية يف

إنَّ أقدم اآلثار الرياضية وصلت إلينا من بابل ومصر، من مثّ انتقلت إىل اليونان 
وطبق اليونان على اهلندسة الربهان اهلندسي الذي يعد أول أركان املنهج 

.العلمي
ومع انتشار الدين اإلسالمي أصبحت احلاجة إىل اهلندسة العملية أكثر ضرورة 
.لتعيني حدود األراضي لتقدير خراجها، وكذلك لبناء املدن يف البالد املفتوحة

:الهندسة -ج 



اعتمد العرب يف اهلندسة على األصول اليونانية اليت وضعها فيثاغورث وأقليدس 

وابولونيوس وأرمشيدس، فتدارسوها واستوعبوها بعد أن نقلوها إىل لغتهم وتوسعوا 

يف بعض نواحيها وابتكروا التمارين الصعبة وتفننوا يف إجياد احللول هلا كتثليث 

الزاوية ، واستخراج مقدارين يقعان بني مقدارين مفروضني لتتواىل األربعة على 

.نسبة واحدة، وغري ذلك من املسائل القدمية املستعصية



:واهتمت اهلندسة العربية كذلك باملوضوعات التالية

حيث برهن بنو موسى أن نسبة قطر الدائرة مسألة قياس األشكال الهندسية، 

 (π)إىل حميطها هي نفسها يف مجيع الدوائر، وأن نسبة الدائرة إىل قطرها 

.وتقل عنتتجاوز الـ      



عنصراً هاماً يف حساب مساحات وحجوم  (π)وكما نعلم يـُعـد املقدار األصم 
اليت تنبثق ... الدائرة واألسطوانة واملخروط والكرة: عدد من األشكال اهلندسية

.عنها تطبيقات عملية ال حتصى
اعتماداً على  (π)وسعى الرياضيون العرب إىل الوصول إىل أقرب قيمة ممكنة لـ 

.تقدمي براهني أصيلة وجديدة
إىل القيمة   -على سبيل املثال–)  م1429تويف سنة (فقد توصل الكاشي 

:التقريبية التالية
(π)= 3.14 159 265 358 979 325

واليت قد ال تلزم يف عصره، وإمنا تـُعـد نتيجته استشرافاً للمستقبل الذي فرضه 
.البحث علينا بأدق النتائج لدفع عجلة التقدم واحلضارة



دوراً يف احلساب الدقيق حلجم الكرة، بالفعل تأثر  (π)ولعب املقدار 

الرياضيون العرب بالرياضيني اليونانيني يف موضوع حساب حجم الكرة، 

ولكنهم قّدموا براهني أخرى حلجم الكرة تتميز باالستقاللية واألصالة، وقد قّدم 

ة حلساب حجم الكرة، ولكننا ال نستطيع  الصينيون والعرب فكرة عملية متشا

.حتديد كيفية انتقال الفكرة بني احلضارتني



:مسألة التوازي -
حاول الرياضيون اليونانيون والعرب واألوروبيون عرب قرون عديدة برهنة 

صحة املصادرة اخلامسة يف املتوازيات، لقد كان مصري مجيع تلك 
احملاوالت الفشل، ولكن مل تضع جهود الرياضيني سـُـدى، فقد متخضت 

الرباهني اليت قدمها العلماء العرب عن نتائج هامة يف جمال الرياضيات 
:  منها



أدخلها باش (استخدم ابن اهليثم املوضوعة املعروفة باسم موضوعة باش 
كما فعل سابقوه، ولكن ابن اهليثم صاغها ) م1882يف حماضراته عام 

.بصورة واضحة وجلية
م بذور اهلندسات الال  لقد محلت براهني العلماء العرب وتساؤال

من خالل األفكار والطرق واملناهج  -اليت تعارض مصادرة التوازي–أقليدية 
اليت طرحت أثناء عرضهم لرباهينهم، علماً أننا ال نستطيع القول إن العلماء 

.العرب فكروا مبثل تلك اهلندسات الال أقليدية



قدر العلماء العرب مسألة التوازي حق قدرها، وحاولوا تقدمي براهني 
خمتلفة خالل فرتة زمنية طويلة منذ القرن التاسع امليالدي وحىت القرن الرابع 

.عشر امليالدي
الذين عاشوا بني القرنني الرابع عشر –تأثر معظم الرياضيني األوروبيني 

.بشكل أو بآخر برباهني العلماء العرب -والثامن عشر امليالديني



:ومن املنجزات العربية يف جمال اهلندسة كذلك
).الفراغ(بناءات يف الفضاء 

).اهلندسة الكروية(بناءات هندسية على الكرة 
الربكار التام لرسم : تصميم أدوات هندسية واستعماهلا لبناءات هندسية منها

.القطوع املخروطية
سم على مستوٍ  والذي استخدم يف بناء األسطرالبات وكذلك يف  اإلسقاط ا

أي لرسم –حتديد جهة القبلة، ويف رسم خريطة سطح األرض على مستوِ  
...، -اخلرائط

استخدم العلماء العرب خط العرض وخط الطول اجلغرافيني، كما استعملوا 
.خمتلف اإلحداثيات على الكرة السماوية



:علم المثلثات -د 
وضع العلماء العرب علم املثلثات بشكل علمي منظم مستقل عن الفلك، 

العلوم والهندسة في الحضارة ويقول مؤرخ العلوم دونالد هيل يف كتابه 
شغل حساب املثلثات مكانة مهمة يف الرياضيات اإلسالمية، وهو "اإلسالمية 

كما . الفرع الذي ساهم فيه املسلمون أعظم مسامهات اليت مل تسبق من قبل
أنه يكّون رابطة مهمة مع علم الفلك من خالل جمموعة قوانني التقاومي 

ا–والشواخص  اليت انتشرت يف مجيع أحناء العامل  -نظرية املزاول وتطبيقا
.”اإلسالمي

إّن علم املثلثات علٌم قدمي تعود أصوله إىل زمن إبرخس تقريباً، والذي يـُنسب 
.إليه أول جدول لألوتار، وهو العلم املساعد يف دراسة حركات النجوم



:ومن إجنازات العلماء العرب يف جمال علم املثلثات
.أصبح علم املثلثات منذ عهد البويهيني موضوعاً ملؤلفات مستقلة1.
إّن دالة الظل والعالقات األوىل يف املثلث ومفهوم املثلث القطيب من 2.

.املكتسبات العلمية يف احلضارة العربية
توصل العرب إىل إثبات أن نسبة جيوب األضالع بعضها إىل بعض  3.

كنسبة جيوب الزوايا املوترة بتلك األضالع بعضها إىل بعض يف أي 
.مثلث كروي

استعمل العرب اجليب بدًال من وتر ضعف القوس الذي كان يستعمله 4.
.علماء اليونان، وهلذا أمهية كربى يف تسهيل حلول األعمال الرياضية



ومل تدرس املثلثات الكروية املائلة بصورة جدية إالّ على : "يقول مسث5.
".أيدي العرب يف القرن العاشر للميالد

استطاع  العرب بوساطة الشكل املغين والظلي أن حيلـّوا كل املسائل 6.
.اخلاصة باملثلثات الكروية القائمة الزاوية

استعمل العرب املماّسات والقواطع ونظائرها يف قياس الزوايا واملثلثات، 7.
.ويعرتف سوتر بأن هلم الفضل األكرب يف إدخاهلا إىل علم املثلثات

.كشفوا بعض العالقات بني اجليب واملماس والقاطع ونظائرها8.



توصل العرب أيضاً إىل معرفة القاعدة األساسية ملساحة املثلثات الكروية 9.
.ووضعوا اجلداول الرياضية للمماس والقاطع ومتامه

.طريقة لعمل اجلداول الرياضية للجيب أوجدوا. 10
. بشكل دقيق ْ 30الغربيون للعرب بطريقة حساب جيب  يدين. 11

ونتيجة لذلك نستطيع القول إن العلماء العرب وضعوا األسس الصحيحة 
والقواعد اهلامة لعلم املثلثات، وأصبح علماً مستقًال قائماً بذاته، ويلعب علم 
املثلثات دوراً هاماً يف عملية البحث العلمي، ويسهل العمليات الرياضية يف 

.العديد من العلوم وعلى رأسها علم الفلك



:علم الفلك -  ً 2
كانت املعارف الفلكية قبل العصر العباسي  حمدودة جداً، وهي متعلقة برصد 

ا وأحكامها بالنظر إىل اخلسوف والكسوف وعالقتها  بعض الكواكب وحركا

باحلظ والتنبؤ للمستقبل وبتوقعات احلرب والسلم واملطر والظواهر الطبيعية، 

.وكانوا يسمون تلك املعارف بعلم التنجيم



اية القرن الثامن امليالدي طـُـلب من الفلكيني بشكل خاص  ابتداًء من 
املسامهة يف حل املسائل العملية املتعلقة بالتقاومي والساعات والتوجه على 

الزيج وهذا ما عّرب عنه ابن يونس يف مقدمة كتابه . األرض أو على البحر
وملا كان للكواكب : "الذي حرره يف بداية القرن احلادي عشر قائالً  الحاكمي

ارتباط بالشرع يف معرفة أوقات الصلوات وطلوع الفجر الذي حيرَّم به على 
الصائم الطعام والشراب، وهو آخر أوقات الفجر، وكذلك مغيب الشَّفـَق الذي 

هو أول أوقات العشا اآلخرة، وانقضاء األميان والنذور واملعرفة بأوقات 
الكسوف للتأهب لصالته والتوجه إىل الكعبة لكل مـَُصـلٍّ، وأوائل الشهور معرفة 

بعض األيام إذا وقع فيه شٌك وأوان الزرع ولقاح الشجر وجين الثمار ومعرفة 
.”مست مكان من مكان واالهتداء عن الضالل



إن املوضوعات العملية اليت أشار إليها ابن يونس رافقتها تطورات نظرية متميزة 
:يف جمال علم الفلك، منها

صناعة املزاول وعلم امليقات، ومسألة حتديد مست القبلة، أي كيفية حتديد اجتاه 
مكة انطالقاً من مكان معني، حساب قابلية رؤية اهلالل، اجلغرافية الرياضية، 

حساب خط الطول وخط العرض ملكان معني، وعلم املالحة للتوجه يف 
...البحر،

:من اإلنجازات العلمية المتميزة في مجال علم الفلك
النظرية والعملية يف جمال علم الفلك تلبية : جاءت معظم اإلجنازات العلمية

:الحتياجات الدين اإلسالمي اجلديد منها



:التقويم الهجري والميالدي -أ
ميالدية، والشهر القمري  622متوز  16بدأت السنة اهلجرية يف يوم اجلمعة 

)  اهلجرية(يوماً ونصف، والقيمة الوسطية للسنة القمرية /  29/يزيد قليًال على 
.يوماً  354،367املؤلفة من اثين عشر شهراً هي 

فقد تحقق الفلكيون العرب من هذه القيمة وأخذوا بها منذ القرن التاسع 
، تتناوب فيه سنة لوضع تقويم رسمي/30/الميالدي، وأعدوا دورة من 

يوماً مع األشهر ذات األطوال املساوية / 30/األشهر ذات األطوال املساوية لـ 
من اليوم،  0.367يوماً، وإلضافة / 354/يوماً، فيكون جمموع األيام / 29/لـ 

كان يزاد يوم يف الشهر األخري لكل سنة من السنوات اإلحدى عشرة هلذه 
، 21، 18، 16، 13، 10، 7، 5، 2:  الدورة، واليت حتمل األرقام التالية

وهكذا مت التوافق على املدى الطويل مع املعطيات الفلكية . 29، و26، 24
.بشكل جيد



يوماً وربع اليوم،  365إن طول السنة الشمسية أقصر بقليل من 
يوماً  365طول السنة الشمسية أقصر بقليل من "ويشري املؤرخ مورلون إىل أن 

علماء ...وربع اليوم، ويف آخر القرن احلادي عشر كـلـّف جالل الدولة مكلشاه
الفلك الذي كانوا حتت رعايته مبراجعة تركيب هذا التقومي للقيام بالتصحيحات 

وهكذا . الضرورية وجتنب تراكم التفاوت البسيط مع حركة الشمس الظاهرية
الذي يوجد فيه مثان " التاريخ اجلاليل"م، 1075/هـ 467أسس يف سنة 

وهذا ما  -سنة يف التقومي السابق 32بدًال من –سنة  33سنوات كبيسة كل 
إن هذا التصحيح شبيه . تطابقاً دقيقًا مع الحسابات الفلكيةأعطى 

م عندما مت االنتقال 1582بالتصحيح الذي مل حيصل يف الغرب إال يف سنة 
".من التقومي اليوليوسي إىل التقومي الغريغوي

وقد وضع العلماء العرب اجلداول التوفيقية بني التقومي اهلجري والتقومي 
.امليالدي



:رؤية الهالل -ب 
مسألة إمكانية التنبؤ، عن طريق احلساب، بقابلية رؤية "درس علماء الفلك 

هالل القمر يف مكان معني، مساء اليوم التاسع والعشرين من الشهر القمري، 
األيام اليت يدخل فيها "مهما كانت معطيات التقومي الرمسي، وهكذا ما خيص 

إن هذه املسألة صعبة نظراً . ، كما ذكر ابن يونس يف النص السابق"الشك
إحداثيات الشمس والقمر السماوية، السرعة –لعدد الوسائط اليت تدخل فيها 

، عرض املكان، ضيائية السماء على "النيـَِّرين"الظاهرية النسبية هلذين 
وقد أكبَّ عليها العديد من علماء الفلك، وهذا ما أدى إىل . اخل...األفق،

تطورات نظرية مهمة جداً حول قابلية رؤية الكواكب على األفق، متاماً بعد 
.”غروب الشمس



:الِقبلة) اتجاه(تحديد سمت  -ج 
فـُرض علينا التوجه حنو القبلة عند إقامة الصالة، ولذلك سعى العلماء العرب 

.إىل حتديد اجتاه الِقبلة بشكل دقيق من أي مكان يف بالد اإلسالم



ا  أوًال ال بد من اإلشارة إىل أن الكعبة نفسها موجهة فلكياً، أي إن قاعد
.املستطيلة موجهة وفقاً الجتاهات فلكية هلا داللتها

وتوحي النصوص بأن احملور الكبري موجه حنو بزوغ النجم سهيل، األكثر إشراقاً "
يف نصف الكرة اجلنويب، وبأن احملور الصغري موجه حنو شروق الشمس يف 

هذان االجتاهان مها تقريباً متعامدان يف خط عرض مكة . االنقالب الصيفي
ا، واملبنية على التصوير . املكرمة وتؤكد اخلرائط احلديثة للكعبة وللجبال احمليطة 

".اجلوي، املعلومات األساسية اليت تقدمها النصوص العائدة للقرون الوسطى



:وفيما يلي الشكل الذي يبني اجتاه الِقبلة



غري رياضي : حـُدد اجتاه الِقبلة عرب العصور اإلسالمية بشكل عام مبنهجني رئيسْني 
:ورياضي، ومها

:تحديد اتجاه الِقبلة بطرق غير رياضية -  ً 1
:يتم حتديد اجتاه القبلة بواسطة

:  ظاهرة فلكية تحدث في األفق -أ 
يف مكان حمدد، تبزغ وتأفل النجوم يف نقاط  :كبزوغ أو أفول نجم بارز -

.ثابتة من األفق
يف : كشروق أو غروب الشمس في االعتدالين أو في االنقالبين -

الشرق والغرب، ويف االنقالبني : االعتدالني حيدد شروق وغروب الشمس
تقريباً من هذه املواقع  30تكون أمكنة شروق وغروب الشمس على  ْ 

األصلية، باجتاه الشمال يف االنقالب الصيفي، وباجتاه اجلنوب يف 
 .االنقالب الشتوي



:الرياح -ب
كانت تصاميم الرياح حمددة بواسطة شروق وغروب الشمس أو 
النجوم، واليت كانت تشكل جزءاً من علم الفلك الشائع واألنواء 

.يف شبه اجلزيرة العربية قبل جميء اإلسالم
وجيمع أحد هذه التصاميم األكثر رواجاً بني الرياح األربع "

وأسوار الكعبة، وعندما يتم اعتماد اجتاه ريح ما كقبلة، يفرتض 
ب الريح، واحلدود هذه حمددة  معرفة حدود االجتاه من حيث 

.”فلكياً 



كما هو مبّني يف الشكل 

:التايل



:تحديد اتجاه القبلة بطرق رياضية -  ً 2
حدد الفلكيون املسلمون القبلة كاجتاه لدائرة كربى مارة يف مدينة مكة، ويتم "

انظر (قياس هذا االجتاه بالزاوية احملددة بني خط زوال مكة وخط الزوال احمللي 
وابتداًء من القرن التاسع، أجروا حساب اجتاه مكة )). 6–4(الشكل رقم 
وتتطلب مثل هذه احلسابات معرفة خطوط العرض والطول، . ملناطق خمتلفة

كما تتضمن أيضاً تطبيقاً لصيغ من . املأخوذة يف البدء من جغرافية بطلميوس
حساب املثلثات أو إلنشاءات هندسية معقدة، طورها املسلمون بدمج طرق 

ال معروف . يونانية وهندية إن العمل الذي أمته الفلكيون املسلمون يف هذا ا
بشكل ال بأس به يف املصنفات احلديثة، فلقد متت بشكل جيد دراسة وحتليل 

".احملتوى الرياضي لطرق العديد من فلكييي القرون الوسطى 
  





:صناعة األدوات الفلكية
م إليها يف  اهتم املسلمون بصناعة األدوات الفلكية املتنوعة وذلك تلبية حلاجا

م اليومية، منها :أحباثهم وحيا
وساهم "وهي أداة تستخدم لقياس الوقت وحتديد أوقات الصالة،  :المزاول

الفلكيون املسلمون بشكل فعال يف هذا العلم من الناحيتني النظرية والتطبيقية 
اية القرون الوسطى، يف أغلب . معاً  ولقد ُوجدت مزاول بأشكال خمتلفة، ويف 

".املساجد الكربى يف العامل اإلسالمي
استخدمت تلك األدوات لتحديد : األسطرالب والربع المجيب وغيرها

ووضع العلماء العرب جمموعة كبرية من اآلالت . الوقت يف النهار أو يف الليل
واألدوات واملراصد الفلكية اليت استخدمت يف جماالت البحث العلمي النظرية 

.منها والتطبيقية



:الخاتمة
ساهم الرياضيون والفلكيون العرب مساهمة متميزة في مجالْي 

الرياضيات والفلك، وتركوا بصماتهم الخالقة والمبدعة في كافة فروع تلك 

العلوم، مما أدى إلى تسارع التطور العلمي في تلك المرحلة، الذي كان له 

آثاٌر إيجابية في حياة اإلنسان العادي اليومية بشكل مباشر وتـُظهر 

اإلضافات العلمية العربية في كافة فروع المعرفة مساهمة العلماء العرب 

.القّيمة في بناء صرح الحضارة اإلنسانية


