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 ملخص 

يعد علم الفلك من أقدم العلوم اإلنسانّية على اإلطالق، فقد بدأ مع بداية حياة اإلنسان على كوكب 
قد اعًتف البعيد ، و األرض، إذ أخذ يرنو ببصره كبو السماء اليت سحرتو جبماؽبا وبريق قبومها األّخاذ

والقريب دبا قدمو علماء العرب اؼبسلمُت االوائل من أحباث وافية ذات قواعد راسية، وشروح مستفيضة يف 
ن الرسالة احملمدية كانت ؿبركاً ؽبم يف ذلك، وعلى الرغم من ذلك فإن كثَتاً من أـبتلف ؾباالت اؼبعرفة، واغبق 

لعرب اؼبسلمُت يف العلوم اغفااًل كبَتًا وخاصة يف علم الفلك علماء العصر اغبديث قد اغفلوا نتاج علماء ا
 كبَت.شكل  وا فيو بعالذي بر 

مهية علم الفلك يف اتريخ حضارتنا ألتوضيح  من مناقشة موضوعية وربليلية اذلدف من الدراسةومن ىنا جاء 
على اؼبكانة العلمية اليت وصل اليها علماء العرب  يف تسليط الضوء أمهية الدراسةوتكمن ، العربية االسالمية

تطور اؼبعرفة  األولأربعة مباحث، إذ عاجل اؼببحث  هيكلية الدراسةتضمنت و ،  اؼبسلمُت يف ؾبال علم الفلك
، بينما تناول اؼببحث  أىم اآلراء الفلكية ذات اعبوانب اعبغرافية ، ومشل اؼببحث الثايناعبغرافية لعلم الفلك

، وأخَتا جاء اؼببحث الرابع لَتكز على أمهية الًتاث العلمي العريب معرفياً لؤلفات يف الفلكاؼبمناذج ألىم  الثالث
يف لعلماء اعبغرافيُت اؼبسلمُت    وتركزت حول األمهية الكبَتةاخلامتة  وتقنياً وحضارايً، ويف هناية الدراسة كانت

ضافات العظيمة يضًا اإلافرس واؽبنود واليوانن، وكذلك علم الفلك وأتثرىم بعلوم االمم اليت سبقتهم من ال
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قبزوىا يف ىذا اغبقل، وبذلك ديكن القول أبن اعبغرافية العربية القددية اليت ظهرت يف عهد أواالساسية اليت 
ر فكاطلق عليو يف التاريخ االوريب)العصور اؼبظلمة( سبثل اؼبفاىيم اليت توصلت اليها واغبقول اليت طرقتها واألي  

 اليت دانت هبا نقلة ىامة يف اتريخ الفكر اعبغرايف العاؼبي.
 علم الفلك ، تراث العرب العلمي.  الكلمات ادلفتاحية :

 
 

Abstract 
Astronomy is one of the oldest humanities ever. It began with the beginning of human 

life on the planet. He looked at the sky that fascinated him with its beauty and the 

splendor of its astounding stars. He recognized the distance and proximity of the early 

Muslim scholars' And extensive explanations in various fields of knowledge, and the 

right that the message Muhammadiyah was an engine in them, but in spite of this, 

many modern scientists have neglected the product of the Arab Muslim scientists in 

the science of great obscurity, especially in the astronomy, which emerged 

prominently.The objective of the study is to discuss the importance of astronomy and 

astrophysics in the history of our Arab-Islamic civilization. The importance of the 

study is to shed light on the scientific status reached by Arab Muslim scientists in 

astronomy and astrophysics.The second topic dealt with the development of the 

geographical knowledge of astronomy. The second topic included the most important 

astronomical opinions of Arab and Muslim scientists with geographic aspects. The 

third topic dealt with the most important works of Arab and Muslim scientists in 

astronomy and astrophysics. Finally, the fourth topic focuses on The importance of 

the scientific heritage of Arab knowledge, technically and civilization. At the end of 

the study, the conclusion was focused on the great importance of Muslim geographers 

in astronomy and astrophysics and their impact on the sciences of the nations that 

preceded them from Persians, Indians and Greece, as well as the great and 

fundamental additions that they have accomplished in this field. It is in European 

history (Dark Ages) that represent the concepts it has reached, the fields it has created, 

and the ideas that have condemned it as an important shift in the history of world 

geographic thought. 

       Keywords: Astronomy, Arab Scientific Heritage. 

 

 :ةــقدمـمــال
ن الًتاث العلمي اليزال ؾبال عمل ضخم مل ) أ : Jean Dhombresيقول ملؤرخ العلم اؼبعاصر جان دومربيو 

أخذ وعطاء وأتثَت وأتثر، واغبضارة ىي  فحركة اغبضارة بندولية ،التواصل والعطاء بُت اغبضارات قدمي أن، إذ (1)(يتم
معجزة يواننية كما يدعي  وإن معرفتنا حبضارتنا يف الشرق القدمي أثبتت أن ليس ىناك بساط سامهت يف نسجو أيٍد كثَتٍة 

ويل  العربية يف مصر والشام والعراق وبالد فارس، ويذكرخذت الكثَت من اغبضارة أالغرب الن اغبضارة اليواننية 
كثر فبا ابتدعوه، وقد ورثوا ذخَتة من العلم والفن عمرىا ثالثة أن ما ورثوه ألأن االغريق مل يبدعوا اغبضارة  ديورانت
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 536- 624مثلة على ذلك كثَتة فالعامل اليوانين طاليس)ليهم عن طريق اغبروب والتجارة واألإاآلف سنة وصلت 
ق.م( تعلم  497 – 572ق.م( زار مصر عدة مرات ونقل معو العلوم اؽبندسية من مدرسة االسكندرية، وفيثاغورس)

، ومن مث (ق.م 750 – 850)الرايضيات يف مصر واببل، ونقل اليوانن االجبدية الفينيقية من أوغاريت بُت عامي
 .(2)ة ومنها انتشرت يف العامل الغريبىل الرومان وك تبت هبا اللغة الالتينيإجبدية ألانتقلت ا

ظباء اليت شهر األأألن اظبو كان  وذلك ول يف العصور القددية،ي عد بطليموس صاحب)اجملسطي( معلم اعبغرافية األوإذ 
اذاعها العرب يف اوراب بعد مولده بعدة قرون، ومن اػبطأ أن ي ظن أن علم اعبغرافية علم يوانين يف اصولو ومبتكراتو 

ن بطليموس نفسو قد اقتبس كثَتاً من اؼبصريُت كما اقتبس من الكنعانيُت، شتهاره أبسم ملؤلف من كلمتُت يواننيتُت، ألإل
ع رف ، كما (3)مصر واببل فيما اثبتوه من االصول اعبغرافية التقليدية أىل عتمدوا علىإوقد سبقو من اليوانن جغرافيون 

ة العربية ىي وليد شرعي للجغرافية اليواننية والرومانية واهنا وقعت اثناء تطورىا بعض الباحثُت على القول أبن اعبغرافي عن
شتقت من ان جذورىا أن الدارسُت ؼبنشأ االفكار والصور اعبغرافية العربية جيدون أربت سلطاهنا بصورة مطلقة، غَت 

على وصف  تشتملافهناك قصائد البدوية وقد انعكست صورىا االوىل يف شعر الشعراء اعباىليُت  ة العربصميم حيا
 االساسضوعات على وصف العادات والتقاليد البشرية والنبات واغبيوان وىي اؼبو  تشتملاجغرايف دقيق للمكان كما 

اعبانب الفلكي غبياة بدو اعبزيرة العربية الذين كانوا يف ترحال دائم مسًتشدين  ابإلضافة إىل مالزمةلجغرافية الوصفية، ل
 .(4)اىم الليليابلنجوم يف سر 

كانت ؽبا اصول نشأت عنها واستمدت مقوماهتا منها، وتتمثل ىذه   واؼبسلمُت العرب علماء وعمومًا فأن اعبغرافية عند
إذ سبثلت االصول اليواننية ابؼبذىب اليوانين الذي الفارسية،و االصول يف ثالثة من اؼبلؤثرات اػبارجية ىي اليواننية، اؽبندية، 

لى اؼبذىبُت اؽبندي والفارسي، وبدأ العرب جيمعون بُت االستيعاب النظري لعلوم اليوانن والتطبيق بدأ يضيق اػبناق ع
سبثلت االصول اؽبندية يف كتاب ظباه العرب)السند ىند( وىو عبارة عن رسالة يف العلمي لنظرايهتا يف احبامث اؼبستقلة، و 

ساس النظام أج اػبوارزمي كتاابً اظباه)السند ىند الصغَت( على خر أىل اللغة العربية، و إصبت الفلك احضرىا عامل ىندي فًت  
ستعمال العلمي عند ثر االصول الفارسية من خالل اؼبصطلحات الفلكية اليت دخلت يف ؾبال اإلأاتضح كما اؽبندي،  

، وأصل كلمة زيج من اللغة البهلوية اليت استخدمها الفرس يف (5)العرب مثل كلمة)زيج( اليت تطلق على اعبداول الفلكية
زمن الساسانيُت وتعٍت زيك خيوط النسيج الطولية، وقد اطلقوا ىذا االسم على اعبداول العددية لتشابو خطوطها الرأسية 

جهة، وخاصة من  وبذلك يكون العرب قد استمدوا علومهم الفلكية االوىل فبا توارثوه عن آابئهم من، (6)السدىخبيوط 
ن العرب أال إالكتب اليت ترصبوىا من جهة اثنية، وتعد الكتب اؼبنقولة مورداً هنل منو العرب ما ورثوه من علوم السابقُت، 

 .(7)ي اؼبنهج العلميأال على الرصد واؼبشاىدة واستخدام الرايضيات إبٌت ي  ن علم الفلك ال أدركوا أمل يكتفوا ابلنقل و 
 

 مشكلة الدراسة.  -
يقوم البحث العلمي على اؼبام الباحث ابألسس واؼبفاىيم النظرية اليت ترتكز عليها مشكلة الدراسة بشكل ديتاز ابلدقة 

 سبثلت يف االسئلة اآلتية:والشمولية، وبناًء على ذلك فأن مشكلة الدراسة 
 اليت سبقتهم ؟ .أم اهنم أتثروا بعلوم االمم  اؼبسلمُت أول من عرف علم الفلكو العرب  علماءكان ىل   -1
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 اؼبسلمُت يف ؾبال علم الفلك ؟ .و العرب  علماءماىو دور  -2
 اؼبسلمُت للفلك العاؼبي ؟ .و العرب علماء ماذا قدم  -3

 فرضية الدراسة .  -
 سبثلت فرضية الدراسة ابآليت :

ىذا العلم خذ بذور أاؼبسلمُت أول من عرف علم الفلك إذ كان االغريق تالمذة اببل ومصر يف و  العرب علماءكان  -1
عنهم، ومع ذلك فقد نقلوا اؼبلؤلفات الفلكية من األمم اليت سبقتهم)اؽبندية ، الفارسية ، اليواننية(، بعد التصحيح 

 لبعضها والتنقيح لبعضها اآلخر وزادوا عليها، خبروجهم للميدان والرصد قصد التأكد من دقة اغبساابت الفلكية.
 ،تحويلو من اغبيز النظري إىل ؾبال التجارب العلمية ؾبال علم الفلك سبثل بيف اؼبسلمُت شأن عظيمو العرب  لعلماءكان  -2

 .كانوا رواد يف وضع اؼبنهج العلمي السليم  وبذلك
اؼبسلمُت ابلرايضيات واعبرب ظهرت الصيغة الرايضية للقانون الفلكي يف صورة االزايج و العرب  علماءنتيجة اىتمام  -3

بنات االوىل يف صرح ظل يعلو وبذلك سامهوا يف وضع الل    ،أبعدوا علم الفلك عن التنجيمىل اهنم إضافة ، ابإلةاغبسابي
 .وكان ىذا االقباز االكرب للفلك العاؼبيحىت وصل إىل ماىو عليو اآلن 

 . هدف الدراسة -
 .االسالميةمهية علم الفلك يف اتريخ حضارتنا العربية ألتوضيح  ىل اؼبناقشة اؼبوضوعية والتحليليةإهتدف الدراسة 

 . أمهية الدراسة -
 اؼبسلمُت يف ؾبال علم الفلك.و على اؼبكانة العلمية اليت وصل اليها علماء العرب  وتكمن أمهية الدراسة يف تسليط الضوء

 . هيكلية الدراسة -
أىم  الثاين ، ومشل اؼببحثلعلم الفلك اعبغرافيةتطور اؼبعرفة  األولعاجل اؼببحث إذ مباحث،  أربعةتضمنت ىيكلية الدراسة 

،  وأخَتا جاء اؼببحث الرابع لؤلفات يف الفلكاؼبمناذج ألىم  ، بينما تناول اؼببحث الثالثاآلراء الفلكية ذات اعبوانب اعبغرافية
 أمهية الًتاث العلمي العريب معرفياً وتقنياً وحضارايً، ويف هناية الدراسة كانت اػباسبة. على لَتكز

 . منهجية الدراسة -
اثر ريخ واآلأوالتوالفلك عتماد على اؼبصادر اؼبكتبية اليت مشلت كتب اعبغرافية اؼبنهج االستقرائي ابإلمت استخدام 

 واالختصاصات االخرى اليت ؽبا عالقة ابؼبوضوع.
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 و   ادلبحث األ
 لعلم الفلك ( اجلغرافية) تطور ادلعرفة 

 . الدراسات الفلكية يف الشرق االوسط قدمياً  اواًل : -
مهية ىذا الدور، فإن أالشرق االوسط بدور حضاري كبَت يف اتريخ البشرية، وإذا ما حاول بعض الباحثُت التقليل من  ساىم 

( الذي قال:  توينيبىل االنصاف، ومن ىلؤالء اؼبنصفُت) إبعضًا آخر من ىوالء الباحثُت ربلى ابؼبوضوعية فقادتو تلك اؼبوضوعية 
بناء أانية طبسة اآلف سنة، فإن األربعة اآلف وطبس مائة االوىل كانت فًتة خلق وابداع ) إذا كان عمر اتريخ اغبضارة االنس

 ومدن الشرق االوسط (.

 . للمصريون القدماءالدراسات الفلكية  -1
ن النجوم تتوزع يف أوجدوا  كما،  (8)ساعد صفاء ظباء مصر منذ أقدم العصور على رؤية االجرام السماوية بوضوح وتتبعها

ؾبموعة قبمية، واطلقوا على   (36بـ)معينة، وكل ؾبموعة ؽبا شكل فبيز، وحددوىا  شكل ؾبموعات تتخذ اشكاالً  السماء على
يستغرق رصد كل واحد منها عشرة  إذكل ؾبموعة مصطلح)ديكان(، وىي يتعاقب مرورىا يف السماء ابلنسبة للمكان الواحد 

، (9)لف من ست وثالثُت ديكاانً أقب عليو ثالثة دايكُت، والسنة تتنو يتعاىل ثالثة دايكُت، ألإ ايم، وهبذا قسموا الشهرأ
نظراً  أىم حدث يف مصر القددية  ، ويعد فيضانو كل عام(10)برز معاؼبها الطبيعيةأيعد هنر النيل إذ تشكل مصر وحدة جغرافية، و 
يرتبط عادة بنجم ن الفيضان ؼبصريون أبىلها ابلزراعة، و وجد اأإذ اشتغل  (11)رتباط ذلك حبياة اؼبصريُت فهو مصدر رزقهمإل

فقد وجدوا أن اؼبدة اليت   صوب اليمن،لكونو يغيب  sothisوزيساليمانية( س ىظباه العرب فيما بعد) الشعر أيف السماء 
يومًا أو أكثر بقليل وبذلك راودهتم فكرة وضع تقومي  365كانت تنقضي بُت ظهور ىذا النجم مرتُت متتاليُت تقدر بنحو 

 12يومًا وقسموا السنة إىل  365قبمي ؿبكم، فكان التقومي الشمسي اؼببٍت حول السنة الشمسية، فقد جعلوا طول السنة 
أايم تسمى أايم النسيم جعلوىا أعيادًا آلؽبتهم، ومع توايل العصور  5يومًا مث يضيفون اىل ذلك يف النهاية  30شهرًا كل منها 

وتوايل الرصد لنجم الشعرى اليمانية الحظوا عدم التوافق بُت بداية السنة يف تقوديهم الشمسي وبُت ظهور ىذا النجم وبذلك 
، وان تراكم ىذا الكسر البسيط من اليوم كان 365تزيد دبقدار ربع يوم يومًا بل  365عرفوا أن مدة سنة الشعرى ليست 

وبناًء عليو ، (12)سبب ذلك االضطراب يف التقومي، إذ أن توافق طلوع الشمس والشعرى كان يتأخر يوماً كاماًل كل اربع سنوات
 .(13)قومي وضع يف العاملقدم تأق.م، وبذلك يعد التقومي اؼبصري  4241استطاعوا عمل تقوديهم الشمسي منذ عام 

 . الدراسات الفلكية يف بالد ما بني النهرين -2
ىل عناية الفكر اعبغرايف العراقي القدمي ابلدراسات الفلكية وبرزت عوامل  إشارات والنصوص اليت تشَت العديد من اإل تورد

عن دوره يف العامل الديٍت  واالنواء اعبوية فضالً يت يف مقدمتها تتبع حالة اؼبناخ ىل اؼبعرفة الفلكية والرايضية، وأيإكثَتة شدهتم 
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لتحديد االعياد واالحتفاالت الدينية، والعناية ابعبغرافية الفلكية يستدعي معرفة جيدة يف الفلك والرايضيات، فمجهودات 
ى مراقبة الظواىر ساعدىم علقد و ، (14)البابليُت العلمية ساعدت على ازدىار ىذا العلم اعبغرايف وتقدمو يف العصور الالحقة

 وامم والشعوب يف الشرق كالفرس واؽبنود، وقد ابتكر ايم السنة واتصاؽبم ابألأالفلكية ورصد حركات النجوم صفاء اعبو معظم 
نوعاً من اؼبراصد النجمية، كما عرفوا  (ق.م 1232 – 1260 )ي حوايلأشوريون فيما بعد فن االرصاد اعبوية، واستخدم اآل

حداث حبركات هر الكلدانيون ابلتنجيم وىو ربط الظواىر واألتشكما أاؼبائية اليت اطلقوا عليها) البالوس(،  نوعًا من الساعات 
خذت تسجل اؼبالحظات أق.م(  747ومنذ عهد نوخذ نصر )، (15)النجوم والكواكب بغية التنبلؤ ابغبوادث قبل حدوثها

اص، واستمرت ىذه العملية ما يزيد على ثالشبائة وستُت سنة، الفلكية بصورة منتظمة وبدقة ابلغة وربفظ واثئقها يف مكان خ
ول الواثئق ذات القيمة يف الدراسات الفلكية، وبناًء على ىذه أول سلسلة طويلة لالرصاد الفلكية و أىذه اجملموعة  تصبحأو 

الشمس والقمر سجل  ن يضع جداول لتحركاتأ (م ق. 500 )حد العلماء الكلدانيُت)نبورديانو( قبل عامأاالرصادات سبكن 
فيها حسابو للوقت الذي يستغرقو ىذان اعبرمان السماواين يف دورتيهما اليومية والشهرية والسنوية، كما أرخ ايضاً وقت كسوف 

ساعات  6و يوماً  360بـ وقات وقوع بعض االحداث الفلكية اؼبهمة، وقام حبساب طول السنة أالشمس وخسوف القمر و 
 .  (16)اثنية ، ويعد ىذا اعبدول الزمٍت أقدم حبث علمي ذي قيمة انشائية يف علم الفلك 41دقيقة و 50و

عظم فلكيي الشرق القدمي، إذ عرفوا عملية رصد اػبسوف والكسوف منذ عهد اؼبلك نبوخذ أويعتقد البعض أبن البابليُت كانوا 
واستعانوا بدورة الثمانية عشر  Saros تعبَت ساروس، وكانوا يطلقون على الفًتات اليت تفصل بُت كل كسوف وآخر (17)رنص
يومًا ابلتتابع، وعلى ىذا صار طول السنة  30يومًا و 29وقد وضعوا تقوديًا سنواًي قمراًي وجعلوا طول الشهر القمري ، يوماً 

وحاول ، عند الضرورة شهراً  13 بحضاف البابليون شهرًا آخر لتصأيوماً، وحىت يتم التوافق بُت السنة القمرية والشمسية  354
ن أساس أىل سر ذلك، وجاء تفسَتىم نوعًا من اػبيال على إالفلكيون البابليون تفسَت تعاقب الفصول لكنهم مل يهتدوا 

الشمس تنتقل يف مسارات ملتوية بُت ؾبموعة الكواكب، وان ىذه التنقالت ىي نوع من الزايرات تستمر شهرًا ابلنسبة لكل 
ظباء منها الثور والتوأمان أطلق البابليون على ىذه اجملموعات اليت سبثل االبراج االثٍت عشر أية، وقد و كوكبأؾبموعة قبمية 

واعتمد البابليون على علم ، ظباء لكائنات حية ماعدا برجًا واحدًا وىو برج اؼبيزانأوالعذراء وحامل الدلو، وكانت االبراج ذات 
دقيقة مث تقسيم  60ىل إدرجة والدرجة  360ىل إتقسيم الدائرة  واليهم يرجع أصلاعبوية،  (18)الفلك ؼبعرفة التبدالت والظواىر

لالرض سبع طبقات، وتصوروا السماء سبع ن أاالرض قفة مقلوبة طافية على االوقيانوس و  واوتصور ، اثنية 60ىلإالدقيقة 
اقبازات  ، وبذلك ديكن تلخيص أىم(19)االصطالح شبيو ابالصطالح العريبوىذا  Tupukatطبقات  طبقات اطلقوا عليها
 تية:مور اآلالبابليُت الفلكية ابأل

 اايم. 7ىل إساعة واالسبوع  12ىل إتقسيم الليل والنهار  -1
 ارصاد تسجيل شروق وغروب كوكب الزىرة مع الشمس. -2
 .(20)ؿباوالت لرصد مواقع النجوم اؼبختلفة -3
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 ىل حركات القمر.إوضع تقومي يستند  -4
 .(21)وتقسيم اليوم اىل ساعات والساعات اىل دقائق والدقائق اىل ثوانٍ ابتكار االسبوع  -5
 بداية االرصاد الفلكية وإن كانت متواضعة وعمل جداول حسابية. -6
 معرفة اؼبزاول الشمسية البسيطة. -7
 تطوير الساعة اؼبائية. -8
 حساب سرعة القمر يف منطقة الربوج. -9
 ايت.أتسيس اؼبنهج العلمي الفلكي الذي يقوم على النظر  -10
 .(22)كان علماء اببل على علم ابلنسب اؼبثلثية -11

 . الدراسات الفلكية عند العرباثنياً :  -
عّرف وقد  ،(23)وردت كلمة الفلك يف معجمات اللغة العربية دبعٌت النجوم يف السماء، وصبعها افالك وظبي فلكًا الستدارتو

على قسمُت أحدمها علم دالالت الكواكب على اؼبستقبل. أبو نصر الفارايب علم الفلك بقولو: )وإن علم النجوم يشمل 
ول والثاين العلم التعليمي. والثاين ىو الذي يعد من العلوم ... يبحث عن االجرام السماوية وعن االرض من ثالثة وجوه: األ

فيو عن حركات  رض، الوجو الثاين يبحثبعادىا عن األأيبحث فيو عن عدد تلك االجرام واشكاؽبا وترتبيها ومقاديرىا و 
ىل إرض واؼبعمور واػبراب، وتقسيم اؼبعمور ما الوجو الثالث فيبحث فيو عن األأاالجرام السماوية، وكم ىي، وىل ىي كروية، 

و علم أويعّرف ابن خلدون علم الفلك ، قاليم(قاليم وما تسببو الكرة اليومية من اؼبطالع واؼبغارب واختالف طول النهار يف األأ
ويستدل من تلك اغبركات ( 24)يسميو العرب فيقول: ) ىو علم ينظر يف حركات الكواكب الثابتة واؼبتحركة واؼبتحَتةاؽبيئة كما 

وضاع لالفالك لزمت عنها بطرق ىندسية ويقوم على الرصد ال على التنجيم( ودييزه عن علم التنجيم الذي أشكال و أعلى 
لفلك وآاثرىا يف العناصر والبشر، والغاية منو معرفة الغيب والتأثَت يف وضاعها يف اأىو)معرفة الدالالت النجومية ومقتضى 

 البشر(.
علم  علم التنجيم، علم النجوم، منها، ن العرب اطلقوا اظباء ـبتلفة على العلوم اليت هتتم ابلفلكأوفبا ىو جدير ابلذكر 

كما ع رف ايضاً ،  صناعة التنجيم وصناعة النجوم، (25)احكام النجوم، علم ىيئة العامل، علم االفالك، علم الزجيات والتقاومي
االفالك وكمية الكواكب واقسام الربوج وابعادىا وعظمتها وحركتها وما يتبعها من ىذا علم اؽبيئة النو ارتبط بدراسة تركيب ب

ؼبعرفة الفصول  وفبا تقدم يظهر ان الفلك ىو العلم الذي يبحث يف حركة النجوم والكواكب واالجرام السماوية، (26)الفن
االربعة واالايم والشهور وما حيدث يف الطبيعة من ظواىر كاػبسوف والكسوف والرايح واالمطار وغَتىا من الظواىر اعبوية 

رتباطو ابمور دينهم وما يقدمو الفلك من برىان ساطع على وجود لقد اىتم العرب ابلفلك وطوروه كثَتًا إل، (27)والفلكية
ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض  ):البديعة يف مشهد قبة السماء وىو ما عربت عنو اآلية الشريفة هللا وعظمتو، وىندستو

ُوِل اأْلَْلَباِب ) يَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِِبِْم َويـَتَـَفكَُّروَن يف الَّذِ  (191َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ََلََيٍت ألِّ
َذا ََبِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ  مور الدين تتطلب أ نأمث  ،(28)(191) َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض رَبَـَّنا َما َخَلْقَت هَٰ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya191.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya191.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya191.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya191.html
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معرفة واسعة أبصول علم الفلك من ربديد اوقات الصالة ليتمكن اؼبلؤمن من ربديد موعد اآلذان بدقة طبس مرات يف 
ول شهر رمضان وهنايتو لتحديد ألى اؼبسلم رؤية ظهور القمر يف اليوم، وكذلك ابلنسبة للحساابت الدقيقة اليت تسهل ع

ىل الكسوف إضافة العيدين، وربديد وقت الغروب واالمساك يف شهر الصوم، وربديد اذباه مكة اؼبكرمة حيث القبلة، ابإل
رتياح الديٍت، ابإل دبعرفة دقيقة للفلك وقوانينو، فمعرفة الفلك تعطي للملؤمن شعوراً  واػبسوف، وال تتم ىذه االمور اإل

ىم الظواىر اليت لفتت انتباه من أالنجوم يف السماء  وقد تكون، (29)وضمانة أبنو أدى صالتو وصومو وحجو يف مواعيدىا
التضاريسية فيما عدا التالل  (30)البدو يف شبو اعبزيرة العربية نظرًا لصفاء اعبو وراتبة معامل السطح، وعدم تنوع  اؼبظاىر

ظباء خاصة، وعموما فقد عرافوا عددًا من الكواكب الثابتة وظبوىا أب، الرملية وبعض الظواىر الطبيعية البسيطةوالكثبان 
شعارىم مثل الفرقدين، والدبران، والعيوق، والثرايء، والسماكُت، والشعري وغَتىا، وعرفوا ايضاً أوذكروىا جزءًا منها يف 

 .(31)سائر االمم يف استعمال تلك اؼبنازل وعالقتها ابالنواء الكواكب السيارة ومنازل القمر وانفرادوا عن

 . الدراسات الفلكية يف تراث احلضارة العربية االسالمية اثلثاً : -
والعلماء ، خذ بذور ىذا العلم عنهمأكان العرب اؼبسلمون أول من عرف علم الفلك إذ كان االغريق تالمذة اببل ومصر يف 

الذين ي عاد اليهم الفضل يف وضع اصول اعبغرافية الرايضية وأسسها كانوا صبيعًا من اصل عريب رغم ان لغتهم كانت االغريقية 
مصراًي عاش يف االسكندرية، وايراتوستُت ولد  –سيا الصغرى، فبطليموس كان يواننيًا آسرىم كانت عربية من مصر و أ  ن أال إ

برز من وضعوا اسس اعبغرافية الرايضية، فكانوا مع غَتىم أميناً ؼبكتبتها، ومها أرس يف االسكندرية وكان ا، وديالشحات بليب يف
اظباء النجوم ن نصف أالغراس الطيبة اليت نبتت جذورىا يف االرض العربية فاعطت أ كلها على ايديهم، كما يسجل 

 .(32)اللغات االجنبية حىت اليوم ظبائها العربية يفصل عريب وما تزال تستخدم ابأوالكواكب من 
مم سبقتهم من أىتمام العرب بعلم الفلك وتطبيقاتو العلمية جعلت اعبغرافيُت جيمعون اؼبعلومات يف ىذا اجملال من أن ا

ىل ماىي إضافات ىامة لوالىا ؼبا وصلت اعبغرافية الرايضية إمصادر ىندية ويواننية وكلدانية وسراينية وفارسية مث اضافوا اليها 
ن أىل العربية ويرجح إول كتاب يف الفلك والنجوم ترجم عن اليواننية أن أيف كتابو"علم الفلك" نللينو عليو اليوم، ويذكر العامل 

ؽبرمس اغبكيم، وكان يتضمن رباوياًل لسٍت العامل ومافيها من الكتاب كان ترصبة لكتاب "عرض مفتاح النجوم" اؼبنسوب 
ن الكتاب الذي كان لو اثر كبَت يف دخول اؼبعلومات االساسية ىو ترصبة لرسالة ىندية يف الفلك أ الإ، االحكام النجومية

 BRAHMA SPHUTAانتا ديسم رسالة)برامها سفوات سن اصلها رسالة وضعها)برامها غبتا( أبأي عتقد 
SIDANTA ( م 628عام) و كانكا أظبو مانكا أدخلها ىو عامل ىندي أن الذي أ، ومعناىا اؼبعرفة والعلم واؼبذىب، و

الفزاري ويعقوب بن براىيم ا، وقام بًتصبتها (م 771ىـ /  154عام )كان عضوًا يف السفارة اؽبندية (33)حضرىا معو حُتأ
من ؾبموعة جداول فلكية يف ربركات االجرام لف أسم)السند ىند( ربت اتثَت االشتقاق، وتتطارق، وع رفت ابلعربية أب

ن الفرازي حول فيها اغبساب اؽبندي أن اؼبصادر تقول أال إماوية وطلوع الربوج ومغيبها، والرسالة غَت ؿبفوظة يف العربية، الس
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ت عنها اؼبفاىيم ثقنبإكانت ىذه الرسالة فاربة عهد جديد يف منو وتطور اؼبفاىيم الفلكية اليت قد  و ، ىل حساب سٍت العربإ
اليت كانت دبثابة  جداولو الفلكية اػبوارزمي وبقي اتثَت ىذه الرسالة ؼبدة طبسُت عامًا حىت وضعاعبغرافية الرايضية العربية، 

أي )الدىر الداىر( النو حيتوي على معلومات فريدة من نوعها يف علم  (34))السند ىند الصغَت(وأظباىا نظرية قائمة بذاهتا
 –اعبغرافية العربية وىو مصدر يوانين  ىلإخل اؼبفاىيم اليواننية دأهم الذي اؼب واؼبصدر الثاين، (35)اعبغرافية وعلم الفلك

والذي ع رف   MATHEMATIKE SYNTAXISمصري، ىذ اؼبصدر ىو كتاب النظام الرايضي للنجوم 
عظم الكتب اتثَتًا يف اعبغرافية الفلكية عند أويعد ىذا الكتاب من  ،أي االعظم  ALMAGISTEابسم)اجملسطي(

واجملسطي تعٍت ابليواننية)التصنيف العظيم يف اغبساب(، ولعل العرب كبتوا اظبو من لفظُت يف  ،(36)مقالة13 فألالعرب، ويت
عنوانو وىو دائرة معارف يف علوم الفلك واؼبثلثات وموضوعاتو)كروية العامل وثبوت االرض يف مركز العامل، والربوج ، وعروض 

ريفي والليل والنهار، وحركات القمر وحساهبا، واػبسوف والكسوف والنجوم البلدان، وحركة الشمس واالنقالابن الربيعي واػب
ما عند علماء الغرب فأظبو أاجملسطي أبسم اعبامع عند علماء العرب اؼبسلمُت  وعرف، (37)الثوابت والكواكب اؼبتحَتة

 . اجملسط
( ا)اعبغرافيلبطليموس أيضًا كتابو  ،أىتم علماء العرب اؼبسلمُت يف دراسة نتاج بطليموس وخاصة كتابو)اجملسطي(لقد 

هنا من أىم اؼبصادر اليت أستفاد منها علماء العرب ىل اعبغرافيا( ألإىل اعبغرافيا( أو)اؼبدخل إويعرف بكتاب)اؼبرشد 
ىـ( مث صحح ىذه الًتصبة وعلق 220-170اؼبسلمُت يف ؾبال علم اعبغرافية، وقام بًتصبتو اغبجاج بن يوسف بن مطر)

علمي يف الًتاث القدمي، كما يعد  خر جهد آ كتاب)اعبغرافيا(  ، وي عد(38)ىـ(288-219ن قره اغبراين)عليها اثبت ب
ول من القرن التاسع اؼبيالدي كرب رايضي وفلكيي النصف األأكتاب)صورة االرض( حملمد بن موسى اػبوارزمي وىو من 

طوال وعروض اؼبواقع اعبغرافية موزعة على أنعكاس عبغرافية بطليموس وقد ظهر يف صورة جداول فلكية تعطي إفضل أ
ضافات وتعديالت ذبعل إقاليم السبعة، وىو ليس ؾبرد ترصبة لكتاب)اعبغرافيا( لبطليموس كما يرى البعض بل تضمن األ

نية وىكذا بدأت تتبلور اذباىات اعبغرافية العربية ربت أتثَتات ىندية وفارسية وسراي، (39)منها حبثًا مستقاًل يف اعبغرافية
كان من النادر اال قبد يف كتب اعبغرافيُت العرب مقدمة يف اعبغرافية ، إذ  (40)ويواننية ولتنسلخ شيئًا فشيئًا عن علم الفلك

سيورده العامل يف كتابو عن فكرة ؿبيط االرض وخطوط الطول والعرض واالقاليم  و الرايضية سبهد القارئ لفهم ماأالفلكية 
مم اليت سبقتهم ن نقل العرب اؼبلؤلفات الفلكية لؤلأوبعد ، (41)خذ منهاأبذكر اؼبصادر اليت السبعة، موثقًا معلوماتو 

ىل العمليات والرصد إخر وزادوا عليها، ومل يقفوا يف علم الفلك عند حد النظرايت بل خرجوا صححوا بعضها ونقحوا اآل
دت اىل نتائج أوا طريقة مبتكرة غبساهبا ول من استخرج بطريقة علمية طول درجة من خط نصف النهار فقد وضعأوىم 

ول من عرف اصول الرسم على سطح الكرة، وقالوا ابستدارة أ كانوا  العرب ايضاً  ، ابإلضافة إىل أن(42)قريبة من اغبقيقة
نواع أاالرض وبدوراهنا على ؿبورىا وعملوا االزايج الكثَتة العظيمة النفع، واختلف علماء الغرب يف نسبة اكتشاف بعض 
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يب الوفاء أىل إن اكتشاف ىذا اػبلل يرجع أىل )تيخوبراىي( ولكن ظهر بعد ذلك إو أىل البوزجاين إاػبلل يف حركة القمر 
لة والربع ذا الثقب كاان ن ىذه اآلأن آلة االصطرالب من ـبًتعات)تيخوبراىي( اؼبذكور مع أىل غَته، كما زعم الغرب إال 

  . (43)انشأه العرب وىم من قام حبساب اغبركة اؼبتوسطة للشمس يف السنة الفارسيةموجودين قبلو يف مرصد اؼبراغة الذي 
 

 ادلبحث الثاين
 ( اَلراء الفلكية ذات اجلوانب اجلغرافية) أهم  

 شكل االرض وحركتها.  -1
الرومانية، وخصوصًا آراء غريقية قد أتثروا يف آرائهم عن االرض ابآلراء اإل واؼبسلمون اعبغرافيُت العربعلماء فبا الشك فيو أن 

ارسطو وبطليموس، وكانت الفكرة السائدة لدى العرب اهنا مسطحة، وىي من االفكار اؼبتوارثة عن االجداد، غي ان اعبغرافيُت 
والفلكيُت العرب سرعان ما نبذوا تلك الفكرة منذ شاعت بينهم آراء ارسطو وبطليموس وآمنوا صبيعًا بكروية االرض، وظهر 

آراء العرب عن  وبذلك فأن، (44)غريقية كذلك يف اعتقادىم أبن االرض ربتل مركز الكون واهنا ؿباطة ابلبحارالراء اإلاتثرىم اب
، وكان دليل (45)هنا ؿباطة ابلبحارأوالثالثة  ،هنا اثبتة يف مركز الكونأوالثانية ، هنا مدورةأثالث فرضيات االوىل  هااالرض حكمت

 :يتالعرب على كروية االرض اآل
ن الشمس والقمر وسائر الكواكب اليوجد طلوعها وال غروهبا على صبيع النواحي يف وقت واحد، بل ي رى طلوعها يف أ - أ

 النواحي اؼبشرقية قبل غيوبتها عن اؼبغربية.
ىل إخسوف القمر يف النواحي اؼبشرقية واؼبغربية ـبتلف متفاوت الوقت، ولو كان طلوعو وغروبو يف وقت واحد ابلنسبة   - ب

 النواحي ؼبا اختلف.
نسي اقتضت اللطف ابلعامل األ وؽبين اؼباء ؿبيط ابالرض ولوال التضرس لغمرىا حىت مل يبق منها شيء، لكن العناية االأ  - ت

 .(46)براز لو من اؼباء جزءاً منها ليكون مركزاً للعاملأف
ماذكره ابن خردذابو  ات الثالث، ومثال ذلكن يصدروا ملؤلفاهتم بتلك الفرضيأ واؼبسلمون وقد اعتاد معظم اعبغرافيُت العرب

هنا مدورة كتدوير الكرة، موضوعة يف أ) قال ابو القاسم صفة االرض  :يف كتابو)اؼبسالك واؼبمالك(، عن االرض إذ قال
ىل الفلك، وبنية اػبلق على إجوف الفلك كاحملة يف جوف البيضة، والنسيم حول االرض وىو جاذب ؽبا من صبيع جوانبها 

بن رستو  ايد أوقد ، (47)ن االرض دبنزلة اغبجر الذي جيتذب اغبديد(بداهنم من الثقل ألأن النسيم جاذب ؼبا يف أرض اال
يضًا اؼبسعودي يف كتابو)التنبيو أكروية االرض وتوسطها يف الكون يف كتابو)االعالق النفسية( يف اجمللد السابع، وكذلك 

واالشراف(، وابن الفقيو يف كتابو)ـبتصر كتاب البلدان(، والبَتوين يف كتابو)قانون اؼبسعودي( ، وايد اخوان الصفا 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

Route Educational & Social Science Journal 775 

Volume 6(8); September 2019 

 

سهم ابن خلدون، وكذلك أ، وأيد الكتاب اؼبتاخرون ايضًا فرضية كروية االرض وعلى ر (48)كروية االرض يف)رسالتهم الرابعة(
 .(49)بو الفدا يف كتابو)تقومي البلدان(ايضاً ا

خذ بفرضية العلماء االغريق وىي سكون االرض، ىل األإ واؼبسلمون ما ما يتعلق حبركة االرض فقد مال اعبغرافيون العربا
مس ىل حركة الشإربعة ن ىذه الفرضية تتناسب ومعتقداهتم اؼبوروثة، وقد عزوا ظاىريت الليل والنهار والفصول األأخصوصًا و 

وابلرغم اصباع ، (50)حول االرض، ومن بُت القالئل الذين تعرضوا لقضية ثبات االرض اخوان الصفا يف رسائلهم اؼبعروفة
ىل احتمال إشاروا أاعبغرافيُت والفلكيُت العرب على ثبات االرض وعدم حركتها، فأن قلياًل منهم شك يف سكون االرض، و 

يب سعيد اعبزي قد ؼبح أخر ومنهم يب الفرج الشامي، وبعضهم اآلأل عمر الكاتيب و مثاأتعرضها لدورة يومية حول مركزىا من 
ى االصطرالب اؼبسمى ابلزرقايل أمكانية حدوث حركة االرض حول الشمس، وقد ورد على لسان البَتوين يف قولو ابنو ر إىل إ

ن اغبركة أىب اليو البعض من وىذا االصطرالب ملؤسس على ما ذ عجبو ويستحق الثناء،أبو سعيد السجزي فأاخًتعو 
رتبط ابلتقديرات أالعرب عدة تقديرات حمليط االرض منها ما كما قدر ،  (51)اؼبشاىدة لنا ىي حركة االرض ال حركة الفلك

لرقم خاص هبم، إذ مل يقتنع اعبغرافيون والفلكيون  (52)ن توصلواأىل إابلتقديرات اليواننية رتبط أخر اؽبندية، وبعضها اآل
ابلتقديرات اليت ورثوىا عن اؽبنود واليوانن ؼبقدار ؿبيط االرض، وقاموا أبنفسهم دبحاولة عملية التثبت من ىذه القضية ابجراء 

ىل ؾبموع إي خط الطول الذي ديثل نصف دائرة ويسمى خبط اؽباجر( للتوصل أقياس لطول درجة من خط نصف النهار)
ول من نوعو يف ىذا اؼبيدان، وكانت ؿبصلة ىذه القياسات سح عملي كان األؿبيط االرض، واقتضت ىذه العملية القيام دب

( ميل، واؼبيل العريب 5,56ميل، يف الوقت الذي حدد بطليموس طول الدرجة بـ ) 56ن دلت أبن طول الدرجة يبلغ أ
  41248كم(، وطول ؿبيط االرض يساوي   ,815111م( فإن طول الدرجة عند الفلكيُت يساوي)  ,21973يساوي )

، وىو اصح فبا توصل اليو ,3%1الف كيلومًت، اذ اليزيد عنو دبقدار40,000 كم وىو قريب من اغبقيقي الذي يبلغ 
%، 15كثر دقة من ؿبيط االرض اليراتوستُت الذي قدر نسبة الزايدة فيو عن اغبقيقي بـ أاليواننيون يف ىذا اؼبضمار فهو 

اصالة اعبغرافيُت العرب وابداعهم يف قياس ؿبيط االرض الذي كان مقارابً القياسات اغبديثة واكثر دقة من  وبذلك اتضحت
 .(53)القياسات اليت سادت يف االمم اؼباضية

 وسائل حتديد مساحات وحجم االرض.  -2
مسالة حجم االرض، ومساحات اعبهات اؼبسكونة منها ومدى امتدادىا على سطح  واؼبسلمون لقد شغلت اعبغرافيُت العرب

، وقد الحظ اعبغرافيُت (54)االرض، وكيفية ربديد مواقع اؼبدن، والظواىر الطوبوغرافية اؼبختلفة من جبال واهنار وحبار وحبَتات
طائفة من علماء  قامتبشأن مقدار ؿبيط االرض، فالعرب عند ترصبة كثَت من كتاابت اؽبنود واالغريق وجود تضارب يف االقوال 

لتقدير طول ؿبيط االرض تقديرًا صحيحاً، وىذه  الفلك ابجراء قياسات جديدة لدرجة من خط منتصف النهار)خط الزوال(
ية ؿباولة قدم العصور سوى ثالث مرات ىي االوىل ؿباولة اراتوستُت، الثانأكبار إذ مل ذبر ىذه احملاولة منذ ذبربة جديرة ابإل 
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طواًل للدرجة  56 2/1كلم( ),40 253بطليموس، الثالثة ؿباولة قام هبا العرب كانت نتيجتها تقدير طول ؿبيط االرض )
ىل إخر يرجع ىل اؽبنود، والبعض اآلإرقامًا عديدة يرجع البعض منها أوال أفأما ما يتعلق حبجم االرض فقد تداولوا ، (55)الواحدة(

مياًل)أرايهباات(  33177ىل رقم خاص هبم، ولقد تراوحت التقديرات اؽبندية حمليط االرض بُت إن توصلوا أ ىلإغريق والرومان، اإل
 44000، كما تراوحت التقديرات االغريقية الرومانية بُت (56)مياًل )أكاراي( 4714مياًل)برامها جوبتا( و  50938و 

ميل)بوسيدونيسو بطليموس(، اما التقديرات العربية فكانت سبيل يف  18000 و ميل) اراتوستُت( 26660ميل)ارسطو( و 
 ،(57)بن رستو يف اعبزء السابع من كتابو) االعالق النفيسة(أميل، وقد ذكر ىذا الرقم  24000خذ برقم معُت وىو ىل األإالبداية 

عظم دائرة يف بسيط االرض ىي أن أقمًا آخر إذ ذكروا وردوا ر أ، اما اخوان الصفا فقد (58)واؼبسعودي يف كتابو)التنبيو واالشراف(
 .(59)فرسخاً( ابلتقريب 2167ميل)  6551ن قطر ىذه الدائرة ىو قطر االرض وىو أفرسخاً(، و  6855ميل) 25455

كونة على ؾبرد معرفة مقدار ؿبيط االرض وقطرىا ومساحة اؼبناطق اؼبس واؼبسلمون ومل تقتصر جهود اعبغرافيُت الفلكيُت العرب
منها، بل اىتموا اىتمامًا خاصاً بتعيُت عرض اؼبكان لتحديد اؼبوقع اعبغرايف للمدن والطواىر اعبغرافية اؼبختلفة، وكان ذلك عامالً 
يف تطوير علم الفلك العريب، وقد استفادوا من ذبارب االغريق اال اهنم ابتكروا طرقاً جديدة اضافت على قياساهتم مزيداً من الدقة 

و ارتفاع النجم القطيب، أو ارتفاع الشمس، أىم وسائلهم لتعيُت عرض اؼبكان قياس ارتفاع النجم القطيب، أوكانت ، (60)والضبط
ن الوسيلة االوىل كانت اكثرىا شيوعاً، وقد برع ابن اؽبيثم براعة خاصة يف استنباط طرق دقيقة للزمن واغبساب واليت سجلها أال إ

مثال ابناء موسى بن شاكر أكذلك برع يف ىذا اؼبيدان فلكيون عديدون من ،  (61)ارتفاع القطب ( يف رسالتو اؼبعروفة ابسم)رسالة
 .(62)وابن يونس والفزاري وغَتىم ، كما استفاد اػبوارزمي والفرغاين من طرق االغريق واؽبنود يف اجياد خطوط العرض

مل تتفق على  واؼبسلمون آراء اعبغرافيُت والفلكيُت العربمر ربديدىا اكثر صعوبة، ذلك ان أاما مايتعلق خبطوط الطول فكان 
هنم مل أال إقصى غرب اؼبعمورة، أخذ ابلطريقة البطليموسية يف ربديد خط الطول صفر يف ىل األإنقطة واحدة، فقد اذبو بعضهم 

ات ودير بطرف الساحل يتخذوا خط بطليموس الذي كان دير جبزر اػبالدات، بل ازبذوا خطًا يبعد عنو كبو الشرق بعشر درج
خطًا منها ابتداًء من ساحل افريقيا كبو الشرق  180درجة خطاً، واحصوا  360اؼبغريب، وقد اعتربوا ؾبموع خطوط الطول 

ىل إدرجة  90سم)السيلي( أو )سيال(، ويف بعض االحيان احصوا اتنتهي يف اقصى حدود الصُت الشرقية يف مدينة اطلقوا عليها 
ىل إىل الغرب من خط افًتاضي خيًتق)قبة االرين( يف مركز االرض)ولعلها مدينة اوجُت اؽبندية اليت ح رفت إدرجة  90الشرق و 
ومنهم من جعل خط الصفر يبدأ عند ساحل افريقيا الغريب، ومنهم من جعل  (63)(رين الواقعة على خط االستواءأىل إاوزين مث 

ن اتبع هنج اراتوستُت فجعل زقببار اليت اطلق عليها اسم) جزيرة االرين( خط الصفر يبدأ عند ساحل افريقيا الغريب، ومنهم م
ىم أمر يواجو صعوابت، وكانت أفقد كان ربديد خطوط الطول  و)قبة االرض( وىي اليت يتساوى فيها الليل والنهار،  وعموماً أ

اخطاء يف اغبساب قد تبلغ بضع الوسائل اليت اتبعها العلماء العرب يف ذلك مالحظة خسوف القمر، وىي طريقة ربتمل 
ن البَتوين ابتكر طريقة جديدة ظبيت ابلطريقة االرضية يف اغبساب، وذلك بتحديد اقصر مسافة طولية بُت أدرجات، غَت 

نقطتُت وتعيُت خط عرض كل منهما، مث حساب الفروق يف خطوط الطول بناًء على النتائج اؼبتوفرة، وقد استطاع البَتوين ابلفعل 
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ن خيتزل طول البحر اؼبتوسط اىل أس فرق الطول بُت بغداد وغزنة وتوصل اىل نتيجة دقيقة للغاية، كما استطاع الزرقايل ن يقيأ
 .(64)درجة 62ي ما يعادل طولو اغبقيقي ابلتقريب بعد ان كان التقدير الروماين لو أدرجة،  42

 مركز األرض يف الكون.  -3
ىل اللغة العربية، وظلت نظريتو ربيا بُت العرب حىت القرن الثاين عشر اؼبيالدي، إقام العرب بًتصبة كتاب اجملسطي لبطليموس 

ن االرض كرة قائمة يف الفضاء على الشيء، وىي واقعة يف مركز الكون حبيث تدور حوؽبا الشمس والقمر أوخالصة النظرية)
، دورة كاملة كل يوم من الشرق اىل الغرب كما يظهر لعُت الناظر فهي تدور فوقها هنارا وربتها ليال(والنجوم السيارة وغَت السيارة 

ىل االرض ويعلوه فلك عطارد مث فلك إن مداره اقرب االفالك صبيعًا أن القمر اقرب االجرام السماوية اليها و أويرى بطليموس ايضًا 
الثوابت، فالكواكب العلوية ىي اؼبريخ واؼبشًتي وزحل، اما الكواكب السفلية  اؼبشًتي مث فلك زحل مث فلك زحل مث فلك النجوم

اما ابلنسبة لوقوف االرض وسط ، وشبو ابن الفضل االرض ابهنا كاحملة يف جوف البيضة يف القشر، والقمر  فهي الزىرة وعطارد 
 اؽبواء يعلل ذلك اخوان الصفا ابآليت :

 ساوي.جذب القلب ؽبا من صبيع جهاهتا ابلت - أ
 الدفع من كل اعبهات.  - ب
 جذب اؼبركز عبميع اجزائها من صبيع اعبهات.  - ت
 خصوصية اؼبوقع الالئق هبا.   - ث
 حركة األرض.  -4

من نظرايت بطليموس يف كتابو اجملسطي واليت اعتنقها العرب بعد ذلك، تفسَته لعدم انتظام الشمس والقمر والكواكب 
ن أ) ىل العُت ابحجام ـبتلفة يف دورات منتظمة، ومعٌت ذلك كلوإاالخرى ومساراهتا حول االرض، فبا ينشأ عنو ظهورىا 

ب ىي اليت تدور حوؽبا، شكك بعض العلماء العرب يف ىذه النظرية االرض ساكنة التتحرك وان الشمس والقمر والكواك
ن اعبغرافيُت العرب الذين اعتقدوا يف دوران االرض أوربدثوا عن حركة االرض من امثال البَتوين، وسعيد السنجاري ، ويبدو 

ختالف الزمن بُت إالفدا  بوأقد امكنهم ان يتصوروا اختالف وضع االرض ابلنسبة للشمس مث أتثَت ذلك يف االرض، ويقرر 
 .(65)الشرق والغرب دبا ىو مقدار ساعة لكل طبسة عشر درجة طولية

 ادلعمور من األرض.   -5
ن اؼبعمور أوضح أن النصف الشمايل من االرض ىو اؼبعمور، اما اؼبذىب اليوانين أاؼبذىب اؽبندي واؼبذىب الفارسي حددا 

ن الثالثة ارابع الباقية من أي النصف الشمايل، وىذا ىو الذي اعتنقو العرب مث زعموا أمن االرض فقط جهة الشمال 
 االرض امنا ىي غَت معلومة االحوال، ولكن الغالب اهنا مغمورة ابؼباء.
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  األقاليم السبعة.  -6
ديتد من خط  اؼبعمور أن العامل وكانت الفكرة السائدة، 7مندفعُت وراء سحر الرقم  أخذ العرب أول االمر بفكرة االقاليم السبعة

 16و 25درجة مشااًل، فاضاف اػبوارزمي اليو منطقة جنوب خط االستواء حىت درجة عرض  60إىل درجة العرض  االستواء
درجة جنوابً، ودفعوا ابلعامل اؼبعمور مشااًل إىل أبعد من االقاليم السبعة اليت قال هبا اسًتابون وايراتوستُت فتحدث أبن سعيد عن 

كان و  ،(66)مشاالً  80واتسع يضم كل اعبهات الشمالية وأوصل العامل اؼبعمور إىل درجة عرض  اقليم اثمن جنوب خط االستواء
مشااًل وابن خلدون  50سهراب فقد حددىا  اقصى الشمال االقاليم السبعة يف مدى اغبد الذي تنتهي عنده ف العرباختال
اضاف اليها االدريسي ، كماوكل ىذا مستمد من كتاب بطليموس)اعبغرافيا( سبعة اقاليم ،مشاالً  63مشااًل واالدريسي  64

االقليم االول  االدريسي جعل، و جنوابً( 60اقليمًا اثمنًا ديتد جنوب خط االستواء، وىو الذي ينبع منو النيل) حىت الدرجة 
 – 54درجات، اما االقليم السابع بُت) 6ا مشااًل ومن بعده طبسة اقاليم عرض كل منه 32يبدأ من خط عرض صفر حىت 

 .(67)ىل الشرق و وضع لكل من االقسام السبعُت خريطةإاقسام متساوية من الغرب  10ىل إ( وقسم االدريسي كل اقليم 63
 
 

 ادلبحث الثالث 
 ( لؤلفات يف الفلكادلمناذج ألهم ) 

جوىرية يف علم الفلك منها ترصبة علوم اليوانن الواسعة قام علماء العرب واؼبسلمُت دبجهودات جبارة، إذ أضافوا إضافات 
وعلوم اؽبنود وعلوم الفرس، وغَتىم إىل اللغة العربية وبذلك حافظوا على الًتاث العلمي االنساين، وظهر يف صدر االسالم 

وا يف الكثَت من ؾبموعة من العلماء البارزين يف علم الفلك اعتمدوا على اؼبالحظة والقيام ابلتجارب والقياسات فشكك
 .(68)نظرايت قدماء اليوانن اػباطئة وعدلوىا، وبذلك افتتحوا الطريقة العلمية اغبديثة يف التفكَت ؼبعرفة نظرايت علم الفلك

أسهم العلماء اؼبسلمون إسهامات كبَتة يف إثراء الفكر اعبغرايف يف العصور الوسطى، ومل تقتصر كتاابهتم على ؾباالت لقد   
امتدت لتشمل ؾباالت عديدة ومتنوعة، ولقد بدأت الكتاابت اعبغرافية عند اؼبسلمُت واعتمدت على اؼبعرفة ؿبددة بل 

ية القددية اليت كانت لدى الشعوب اليت اعتنقت االسالم، من عرب وفرس وىنود ، كما اعتمدت كذلك على ترصبة  فاعبغرا
اء اؼبسلمُت مقتصرة على ترصبة الكتب فقط، بل صححوا كثَت من الكتب اليواننية والفارسية، ومل تكن اعمال العلم

م الفكر اعبغرايف عند اؼبسلمُت يف يقسديكن توعمومًا ، اخطاءىا واضافوا اليها كثَتًا من مالحظاهتم وما حققوه من آراء
 ىل منطُت:إالعصور الوسطى من حيث اصالتو 
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الكتب اليت نقلوا عنها وأتثروا هبا، ومن امثلة ذلك : منط اتباع حذا فيو اعبغرافيون اؼبسلمون حذوا  النمط االو  -
 اعبغرافية الفلكية والرايضية واعبغرافية االقليمية والوصفية.

و أ: منط ابتداع ابتكره اعبغرافيون اؼبسلمون، مثل اؼبعاجم اعبغرافية واعبغرافية اللغوية واعبغرافية الدينية  النمط الثاين -
 .(69)الروحية

 اعبغرافية الفلكية مثلت طالئع اعبغرافية العربية دبفهومها اؼبتبلور، وإليها تدين)اعبغرافية العربية( صنفاتوبذلك فأن اؼب
ىل إضافة كانت كتاابت اعبغرافيُت العرب تلخص الثقافة التارخيية واللغوية والعلمية واالدبية والشعرية ابإلإذ   ،(70)ابنبثاقها

اعبغرافيُت واؼبعاجم اعبغرافية اليت وضعوىا اىل كتب اظهرت الطفرة الثقافية الكبَتة اليت عرفتها الثقافة اعبغرافية، وربولت كتب 
اغبضارة العربية االسالمية بعد انتشار الدعوة االسالمية يف االصقاع اجملاورة وبعد تراكم اؼبعلومات الغزيرة اليت صبعها الرحالة 

اورة، ولتصبح الكتاابت اعبغرافية العربية من معامل الًتاث اغبضاري العريب العرب وفبا نقلو اؼبًتصبون من الثقافات اجمل
قد تنوعت كتب و، (71)االسالمي الذي نعتز بو اليوم، وكانت اشبو ماتكون ابؼبوسوعات العلمية اليت نعرفها يف اايمنا ىذه

 إىل أربعة أنواع ىي: ينوكرلونل  اؼبسلمُت يف الفلك وتعددت اؼبوضوعات اليت كتبت فيها وقد قسمها العالمة

دبثابة مدخل إىل علم اؽبيئة مثل الكوزموجرافيا مثل كتاب)يف جوامع علم النجوم واصول اغبركات  .الكتب االبتدائية -1
 .(72)السماوية( الضبد أبن دمحم بن كثَت الفرغاين، وكتاب)علل االفالك(

اعبداول العددية اليت الغٌت عنها يف االعمال الفلكية،  اليت جاءت ابلرباىُت اؽبندسية وتشتمل على كافة .الكتب ادلطولة -2
 .(73)ومن أمهها كتاب)اجملسطي( اليب الوفاء البوزجاين، و)القانون اؼبسعودي( اليب الرحيان البَتوين

وىي كتب أعدت للذين يعلمون برصد النجوم والكواكب وحساب مواقعها وابعادىا وحركاهتا مثل)الزيج  .كتب االزَيج -3
 حملمد ابن جابر بن سنان البتاين. (ئالصاب

كالتقاومي واؼبصنفات يف عمل اآلالت واستخدامها أو يف وصف الصور السماوية، وتعيُت   .كتب مواضيع فلكية معينة -4
مواضع النجوم يف الطول والعرض، ومن أشهر ىذه الكتب كتاب)جامع اؼببادئ والغاايت( اليب علي اغبسن اؼبراكشي، 

وقد ازبذت اؼبلؤلفات اعبغرافية اليت كبت منحى . (74)ور( اليب اغبسُت عبد الرضبن بن عمر الصويفوكتاب) الكواكب والص
 اؼبسلمُت و ملؤلفااتهتمو  العرب علماءفلكيًا اسم ) علم االطوال والعروض( أو اسم )تقومي البلدان(، وفيما أييت مناذج الىم 

 :(75)الفلكية يف الفلك واعبغرافية
اػبوارزمي وكتابو)التفهيم الوائل صناعة التنجيم( إذ وضع نظرية الستخراج ؿبيط  البَتويندمحم بن اضبد ابو الرحيان  -1

، كما تكتسب آراؤه (76)الية(كتاب)اآلاثر الباقية من القرون اػبلو  و ، )القانون اؼبسعودي(االرض يذكرىا يف كتابو
 .(77)مهية خاصة ايضاً أحركاهتا  الفلكية وؿباوالتو لقياس ؿبيط االرض ورأيو يف
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مهية خاصة ضمن كتب اعبغرافية أسهراب وكتابو)عجائب االقاليم السبعة اىل هناية العمارة( وقد اكتسب ىذا الكتاب  -2
الفلكية أو الرايضية، وتناول فيو ذكر اؼبدن مث البحار واعبزر واعببال واؼبنابع واالهنار، كاًل منها على انفراد حسب 

 .(78)ضمن االقاليم السبعة، اي على ىيئة جداول فلكيةتسلسلها 
)صورة االرض( عبارة عن جداول فلكية واشبو بـ)االزايج( منو بكتاب وكتابو دمحم بن موسى اػبوارزميأبو عبدهللا  -3

، إذ يعاجل الكتاب بصفة اساسية خطوط الطول وعرض االماكن، وكتاب)الزيج( يف جزأين يعرف (79)جغرايف اعتيادي
خذ فكرة القوى اؼبتوسطة من السيدانتا)السند ىند(، ويستعمل اؼبلؤلف اؼبعلومات الفارسية يف م)السند ىند( وأيسأب

 معادالتو ابالضافة اىل فكرة بطليموس الواضحة يف دراستو عن ميل دائرة الربوج.
اب وصفاً عن العامل على اساس )اغبركات السماوية وجوامع علم النجوم( يضم الكتوكتابو الفرغاين اضبد بن دمحم بن كثَت -4

خرين آىل كتابُت إضافة االقاليم السبعة، وىو حبث اساسي يف الفلك ك تب بوجو عام على ضوء افكار يواننية، ابإل
 االصطرالب ويعاجل الكتاب الثاين كيفية عمل الرخامات)الساعة الشمسية(. ول عناأل

الربع اؼبسكون( وىي مفقودة، ورسالة كربى يف)علة يف  كربىالرسالة )اللديو الكندي يعقوب بن اسحاق أبو يوسف -5
وحيتوي على خرائط وصور من االرض، ورسالة)استخراج ب عد مركز  وكتاب)رسم اؼبعمور من االرض(، (80)اؼبد واعبزر(

 .(82)كتاب يف الفلك واعبغرافية الفلكية  16، لو (81)القمر من االرض(
اجملال الذي عاعبو كتاب اجملسطي  حبثو الفلكي)كتاب اؼبدخل الكبَت(وقد عاجل  يب معشرالبلخي اؼبعروف أب -6

 .(83)لبطليموس
( وىو الكتاب الوحيد يف الفلك ئأيب عبد هللا دمحم بن جابر بن سنان اغبراين الصايب اؼبعروف ابلبتاين كتاب)الزيج الصاب -7

الثابتة، وقد حدد فيو ميل دائرة اليت مت التوصل اليها وقد تضمن نتائج ارصاده للكواكب  (84)من اؼبلؤلفات
الكسوف)فلك الربوج( بدقة كبَتة وطول السنة والفصول ومدار الشمس وحبث يف حركات القمر والكواكب السيارة 

، وكذلك ايضاً كتاب)اؼبقاالت االربعة( (85)وصحح بعض اؼبعلومات عنها، كما حدد العديد من االخطاء البطليموسية
 .(86)وسوالذي صحح فيو آراء بطليم

ابو اغبسن اثبت بن قره الصايب)رسالة يف سنة الشمس ابالرصاد( ويعاجل الكتاب بعض اؼبالحظات عن الشمس  -8
كتاب يف اآلت الساعات اليت تسمى  خرى تنسب لو مثلأىل ملؤلفات إابستعمال عقرب الساعة الشمسية، ابالضافة 

ىل تعريبو لكتاب اعبغرافية إ ذكر االفالك(، ابالضافة رخامات وكتاب)كالم اثبت بن قرة يف اغبياة( وكتاب) رسالة يف
 .(87)لبطليموس وكتاب جالن)كتاب اؼباء واؽبواء(

 قسطا بن لوقا)رسالة عمل ابلكرة النجومية( يتناول فيو القبة السماوية وشكل القبة وغَتىا من اؼبسائل الفلكية. -9
إذ قام دبراجعة النجوم اليت وردت بكتاب بطليموس الذي صور الكواكب الثمانية واالربعُت( )عبد الرضبن الصويف كتاب -10

حيمل عنوان)اجملسطي( بدقة اكرب فبا حدث يف اي وقت قبل ذلك، وقد وضع الصويف  وصفًا عن السماء اؼبرصعة 
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رقى الكتاابت اػباصة ابلفلك أن جيد لو نظَت، ويعد كتابو واحدًا من أابلنجوم وبقي ىذا الوصف لتسعة قرون دون 
، وكتاب)النجوم (88)االسالمي القائم على اؼبالحظة مثل كتاب)الزيج الصايب( و)الزيج اغباكمي( و)زيج هبادور خاين(

الثابتة( وىو من أحسن الكتب اليت وضعت يف علم الفلك إذ صبع فيو أكثر من الف قبم وارفقو ابػبرائط والصور 
وذكر اظبائها العربية اليت اليزال بعضها مستعماًل حىت الوقت  اؼبلونة ورسم اشكال النجوم على صور االنسان واغبيوان

 .(89)اغباضر مثل الدب االكرب والدب االصغر واغبوت والعقرب
سم أسم الفارسي وىو أابو الفدا)كتاب االطوال والعروض( وىو احد اؼبصادر اؼبهمة اليت استعملها يف ملؤلفاتو ربت  -11

 .(90)غَت معروف لدى اؼبلؤرخُت
)الزيج اغباكمي الكبَت( وقد عد العرب ىذا الكتاب واحدًا من اىم الكتب يف الفلك يف العصور الصويف بن يونسأ -12

 .(91)الوسطى
 .(92)يعقوب بن طارق وكتابو)تركيب الفلك( الذي صبع بُت ثناايه اؼبعلومات اليت استقاىا من العلماء اؽبنود -13
لومات قيمة واندرة يف علم اعبغرافية والرايضيات الفلك، إذ ابن رستو وموسوعتو)االعالق النفيسة( اليت احتوت على مع -14

اعتمد يف أتلبف موسوعتو على ملؤلفات علماء العرب واؼبسلمُت االوائل البارزين يف العلوم التجريبية لذا اخرجها 
 .(93)موسوعة متكاملة

 ادلبحث الرابع
 ( مهية الرتاث العلمي العريب معرفياً وتقنياً وحضارَيً ) أ 

الًتاث العلمي العريب جزءًا كبَتًا من التاريخ العلمي واغبضاري، وخيص اغبضارة االسالمية ودورىا الرائد يف مسَتة  يشمل  
اغبضارة االنسانية، بشهادة اؼبنصفُت من اؼبلؤرخُت، لكن البعض يغفلون ىذا الدور االسالمي الرائد، يف الوقت الذي حياولون 

، بيكون وديكارت وملإبجياد اساس ؽبا عند افالطون وارسطو يف اغبضارة االغريقية أو عند فيو ان يلؤرخوا لنظرية العلم 
إن الفوائد اليت قبنيها من ربقيق تراثنا العلمي ودراستو عديدة ومتنوعة، نذكر  ،(94)وغَتىم من رواد النهضة العلمية اغبديثة
 منها على سبيل اؼبثال ال اغبصر االيت:

التارخيي يف تدريس العلوم، وتنمية اغبس النقدي والثقة ابلنفس لدى الناشئة، والوقوف على طبيعة التطور إثراء اؼبدخل  -1
 العلمي ومنهجية البحث والتفكَت يف العلوم اؼبختلفة.

بعض اؼبلؤرخُت والنقلة  جانبمن اليت حدثت كشف حاالت الغش الفكري والقرصنة العلمية تصحيح أتريخ العلم ب -2
 .وأعالمو الرواد يف حق تراثنا العريب واالسالميواؼبستشرقُت 

 الفلك (. –اعبيولوجيا  –البيئة  -الوراثة  –الصوتيات  -التأصيل اعبيد ؼبختلف فروع العلم اؼبعاصر) البصرايت  -3
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تشفها ، مثاًل قوانُت اغبركة واعباذبية اليت اكالكشف عن اؼبزيد من النظرايت واالخًتاعات اؼبتقدمة يف الًتاث االسالمي -4
 .البَتوين وابن ملكا البغدادي واغبسن اؽبمداين قبل غاليلو ونيوتن بعدة قرون

البحث العلمي ونظرايت فلسفة العلم  صيل ؼبناىجأغراض التألديكن توظيف نصوص جيدة من الًتاث العلمي العريب  -5
اؼبنهج العلمي ومقارنتو آبراء فرنسيس بيكون ىل ماذكره ابن اؽبيثم يف مقدمة كتابو)اؼبناظر( عن إ ديكن اإلشارةاؼبعاصرة، وىنا 

ر، كما ذبدر ىل كارل بوبإالشكوك على بطليموس( ومقارنتو دببدأ التكذيب اؼبنسوب )يف وغَته، وما ذكره يف مقدمة كتابو
، ء توماس كوناالشارة اىل الثورة العلمية اليت بدأت جبرب اػبوارزمي وبصرايت ابن اؽبيثم وجاذبية اؽبمداين وغَتىم يف ضوء آرا

، ابإلضافة  يف ؾباالت الفكر العلميمقارنة  وىنا جيد الباحث يف تراثنا العلمي مددًا متدفقًا ومتجددًا لدراسات مستقبلية 
إىل اؼبنهج العلمي التجرييب الذي وضعو ابن اؽبيثم يف القرن العاشر اؼبيالدي، وكان اساسًا غبركة التقدم العلمي واخًتاع 

 .اؼبستقبل 
، مثال ذلك أن كتاب أيب الوفاء البوزجاين من ـبطوطات العلوم إفادات مباشرة وغَت مباشرة تغٍت ملؤرخي اغبضارةتتض -6

يف)اؼبنازل السبع( أو)ما حيتاج إليو العمال والكتاب من صناعة اغبساب(، تضمنا أدق البياانت عن الضرائب ونظام اػبراج 
 .(95)يف غَتمها وأعطيات العسكر، فبا يعد إضافة فريدة ال توجد

 ديكن االفادة من الًتاث العلمي العريب يف ميادين تطبيقية عديدة منها: -7
بفضل اؼبعلومات اعبيولوجية والتعدينية اليت تضمنها كتاب) اعبوىرتُت( للهمداين، اىتدت بعثة اؼبسح اعبيوفيزايئي ؼبعرفة موارد  - أ

اؼبهمة اليت ربتوي على خامات الزنك واغبديد والرصاص اىل جانب  ىل اكتشاف العديد من اؼبناجمإاليمن اؼبعدنية والبًتولية 
 الفضة بكميات ذبارية.

ىل إشار أكتب ابحث غريب عن الفوالذ الدمشقي أنو اكثر انواع الفوالذ صالبة، وسرد اتريخ دراستو من جانب االوربيُت، و    - ب
 مهيتو يف الصناعات اغبديثة.أ

دقيق للهزات الزلزالية اليت تعرضت ؽبا البلدان العربية واالسالمية خالل القرون جاء يف عدد من الكتب الًتاثية وصف  - ت
اؼباضية، منها كتاب)صفة جزيرة العرب( للهمداين، وكتاب)بدائع الزىور و وقائع الدىور( البن إايس، وكتاب)كشف 

الًتاثية تعد دبثابة سجالت زلزالية ن مثل ىذه اؼبلؤلفات أوالشك  ،الصلصلة عن وصف الزلزلة( عبالل الدين السيوطي وغَتىا
 ساس من اؼبالحظة والتجريب.أموثقة على 

يزخر الًتاث االسالمي ابلعديد من اؼبلؤلفات يف ؾباالت علوم النبات واغبيوان والعلوم الزراعية وعلم الرعي واؼبراعي، منها     - ث
حة( لرضي الدين بن دمحم الغزي، كتاب )النبات( للدينوري، وكتاب)جامع فوائد اؼبالحة يف جوامع فوائد الفال

وكتاب)الفالحة النبطية( اليب بكر اضبد بن وحشية، وكتاب )الفالحة االندلسية( اليب زكراي دمحم بن العوام االشبيلي، وقد 
ر يف كثوديكن االستفادة من ىذه اؼبلؤلفات الًتاثية حاضرًا ومستقباًل يف ربديد العوامل األ ، ىل االسبانية والفرنسيةإت رجم 

زحف اؼبلوحة واعبفاف على مناطق عديدة من االراضي العربية واالسالمية اليت تعجز اآلن عن تلبية احتياجات اىلها، 
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واالظباء العربية للنبااتت كثَتة يف الًتاث العلمي الزراعي وربتاج من احملققُت العرب اؽبمة للكشف عن كنوز علمية وتعريبية 
 دمة.يف غاية االمهية لالجيال القا

توجد ملؤلفات تراثية عديدة ديكن االستفادة منها يف ؾبال طب االعشاب، فقد انشات يف اؽبند والصُت وابكستان معاىد   - ج
وكليات لتدريسو، ويدعو بعض الباحثُت الغربيُت اىل إحياء تدريس الطب العريب وإنشاء اللوائح واالنظمة الضابطة لالطباء 

 .   (96)والصيادلة اؼبمارسُت ؽبا
يهتم البتحثون اؼبعاصرون بدراسة االساس العلمي للتصميمات اؽبندسية اليت قامت عليها تقنية العقود والقباب ابشكاؽبا  - ح

 .(97)اؼبختلفة وزخارفها اؼبتنوعة
 كتب الًتاث العلمي والتقٍت تفيد كثَتاً يف ؾبال الًتبية والتعليم ، لتدريب الطالب على إعادة تركيب بعض االجهزة واالالت - خ

البسيطة، فقد كان اؼبهندسون والتقنيون يف عصر اغبضارة العربية االسالمية يتبعون منهجًا رائدًا يف كل اعماؽبم ويبدأون يف 
 .(98)اغباالت الصعبة برسم ـبططات مث يصنعون منوذجاً مصغراً ؼبا ينوون تنفيذه

علماء العرب صرة وبعض اغبقائق العلمية اليت توصل اليها وديكن عرض مناذج للجغرافية اإلسالمية ومايقابلها من اعبغرافية اؼبعا
 ، منها:آفاق اؼبعاصرة يف تراثنا العلمي، وذلك على سبيل اؼبثال ال اغبصروىي سبثل اؼبسلمون و 

سبيز علماء العرب اؼبسلمُت عن اإلغريق إبعتمادىم على التجربة العلمية، فأظهروا براعة يف علم الفلك الكروي، واؼبثلثات   -1
 الكروية، وبرعوا يف قياس الزمن وصنعوا أول ساعة ميكانيكية .

ية للقانون الفلكي يف صورة كان الىتمامهم ابلرايضيات واعبرب دور كبَت يف تطوير علم الفلك، فقد ظهرت الصيغة الرايض   -2
 االزايج اغبسابية، اليت تضمنت نتائج االرصاد والقياسات الدقيقة والرباىُت اؽبندسية واغبسابية.

دقيقة( ونسبة  35درجة و 23سبكنوا من حساب فلك االرض على مستوى دائرة الربوج، وكانت النتيجة اليت توصلوا اليها) -3
 اػبطأ فيها ال تتجاوز بضع دقائق.

برعوا يف صنع أجهزة الرصد الفلكي مثل جهاز االسطرالب، واؼبزولة الشمسية، واللبنة، واغبلقة االعتدالية، وذات االواتر،   -4
 .وذات اغبلق، وذات الشعبتُت، وذات اعبيب، والتام، واؼبسطح، واؽباليل

ؼبأموين يف بغداد، ومرصد جبل قاسيون استخدموا الكثَت من اؼبراصد الفلكية، اليت كانت أول مراصد فلكية، ومنها اؼبرصد ا -5
 بك يف ظبرقند. –يف دمشق، واؼبرصد اغباكمي يف مصر، ومرصد الدينوري يف اصفهان، ومرصد الغ 

 .كان ؽبم الفضل يف سبييز النجوم وتسميتها أبظباء عربية ـبتلفة، وىي التزال االظباء العلمية اؼبعتمدة ابلالتينية حىت اآلن   -6
 عن التنجيم الذي استمر يف اوراب اىل القرن التاسع عشر.أبعدوا علم الفلك   -7
جعلوا علم الفلك علمًا ذبريبيًا رايضياً، يعتمد على اؼبالحظة اغبسية، ويصنع اآلت الرصد لتفسَت الظواىر الفلكية ورصد   -8

االجرام السماوية، ومل يقفوا عند حد التنظَت، كما صححوا الكثَت من اخطاء بطليموس كإكبراف دائرة الربوج ومواقيت 
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ىل رصدىم االعتدالُت وضبط إضافة ا التقاومي واعبداول الفلكية )االزايج(، ابإلاعتدال الليل والنهار طول السنة وصححو 
 .(99)حركة الشمس وقالوا ابستدارة االرض

وىكذا كان علماء اعبغرافية اؼبسلمون رواد يف وضع اؼبنهج العلمي السليم، و وضعوا اللبنات االوىل يف صرح ظل يعلو حىت 
 .(100)وصل إىل ماىو عليو اآلن
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 الــخــاتــمـة
الفرس واؽبنود واليوانن، وكذلك ايضاً  االمم اليت سبقتهم من أتثراً بعلوم يف علم الفلك  كتاابت العلماء العرب واؼبسلمُت  عكست

عن االضافات العظيمة واالساسية اليت اقبزوىا يف ىذا اغبقل، وإذا كان علم الفلك العريب قد أتثر يف طوره اؼببكر  تكشف
بكتاب بطليموس )اجملسطي(، فإن عشرات العلماء العرب و اؼبسلمُت قد سامهوا فيما بعد بتطوير ىذا العلم واستقلوا بو عن 

يف العلوم القددية، وقد ايدوا الفرضيات اليواننية حول االرض والكواكب، فآمنوا أبن االرض  التأثَت اليوانين بل وبلغوا فيو الذروة 
كروية واهنا اثبتة ال تتحرك يف وسط الكون، كذلك قاموا ابقبازات فلكية عظيمة منها قياس درجة من درجات الطول، وقد 

وضع ازايج دقيقة لتعيُت حركات الكواكب يف افالكها مكنهم ذلك من التوصل اىل تقدير مقارب حمليط االرض، وقاموا ايضًا ب
ظباء النجوم شائعة دبسمياهتا أواستخراج مواضعها من السماء، وحققوا يف ىذا الفن الرايضي براعة عظيمة، وال تزال الكثَت من 

مدن عديدة من بلدان العامل  ىل بناء اؼبراصد الضخمة يفإالعربية يف علم الفلك االوريب، كذلك ادى االىتمام البالغ بعلم الفلك 
االسالمي الشاسعة وكان البعض منها على درجة ابلغة من الدقة والضبط، وىكذا تنوعت اقبازاهتم يف ىذا اغبقل فمكنتهم من 

كما مكنهم من  رصد ربركات النجوم والكواكب يف السماء واستخدام ؾبموعاهتا يف التعرف على االذباىات يف عرض البحر،
اؼبدن والبحار واعببال والبلدان حسب خطوط الطول والعرض بل ومكنهم ايضًا من رسم خرائط جيدة لالرض،  تعيُت مواقع

ن اعبغرافية العربية القددية اليت ظهرت يف عهد يطلق عليو يف التاريخ االوريب)العصور اؼبظلمة( سبثل اؼبفاىيم وىكذا ديكن القول أب
 االفكار اليت دانت هبا نقلة ىامة يف اتريخ الفكر اعبغرايف العاؼبي.اليت توصلت اليها واغبقول اليت طرقتها و 
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