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 مقدمة

 

 
تعتبر العلوم األساسية إحدى أهم عناصر تاريخ الثقافة و جوهرها من حيث أنها تعطي للعلم وحدته وترابطه        

دراسة نشأتها وتاريخها وتطورها بالقدر الذي يسمح فهم  أرىوتكامله ، وعند دراسة وتقديم تطور هذه العلوم 

الحضاري واكتشاف العناصر التي خلقت عظمة  أساسياتها وإثراء ثقافتها ودورها في الحياة وتأثيرها في التقدم

فكل من يدرس تاريخه يشعر باالطمئنان واالرتياح ، وكل من كان علي علم ودراية بماضيه األمم في الماضي ، 

 له ال حاضر له ، وبالتالي ال مستقبل له شعر بمعايشته ومعاصرته لحاضره ، ومن ثم لمستقبله ، فمن ال ماضي

جزء هام في  تدوين الحضارة اإلنسانية.  فالحضارة اإلنسانية عبارة عن حلقات متصلة من  ، ويعتبر التاريخ(1)

تألقها تحمل في طياتها مكونات الماضي والحاضر والمستقبل وليس من الممكن أن يصل وعصور ازدهارها 

العلمية علي مر العصور اإلنسان إلي ما وصل إليه من تقدم في كافة المجاالت لوال تراكم المعارف واإلنجازات 

 والشك بأن معرفة األمة بماضيها هي مسألة تشخيصية البد منها للتعرف علي حاضرها واستشراف مستقبلها .

حيث كثر الجدل حول  وبالرغم من تعدد واختالف أراء المؤرخين حول تعريف الحضارة العربية اإلسالمية      

طنوا الجزيرة العربية وانطلقوا منها بعد ظهور اإلسالم  إلى أن العرب هم من قفهناك من يرى  من هم العرب

وأصبحت المناطق التي فتحوها العرب بلدان الشمال والجنوب والغرب والشرق لنشر الدين اإلسالمي الحنيف 

ة مناطق عربية إسالمية أم هم سكان تلك المناطق المفتوحة ، بعد أن دخلوا في إطار الدولة اإلسالمية واتخذوا اللغ

 (2) العربية لغة لهم وصبغوا بتقاليد العرب وعاداتهم.

العرب الذين فتحوا تلك المناطق وحملوا لواء اإلسالم وأسسوا دولة إال أن الباحث يميل إلى الرأي القائل بان  

إسالمية واسعة اإلرجاء أثروا بشكل كبير في سكان تلك المناطق التي فتحوها وأصبحت اللغة العربية وثقافتها 

 اللغة العربية وثقافتها هي لغة وثقافة تلك الشعوب.  وأصبحت

وفي حديثنا عن إسهامات علماء العرب والمسلمين في العلوم األساسية وأثرها في بناء الحضارة العلمية، فإننا 

 عن النقاط الثالث اآلتية: في هذه الورقة نكتفي بالحديث

 األساسية عند العرب والمسلمين:المراحل التي مرت بها نشأة وتطور العلوم أوال: 

تصنيف أهم اكتشافات العلماء العرب والمسلمين وفق فترات زمنية محددة ابتداء من القرن الثامن ثانيا :

 الميالدي إلى القرن الخامس عشر. .  

 .علماء العرب والمسلمين في العلوم األساسيةمناقشة بعض إسهامات واكتشافات ثالثا :
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  التي مرت بها نشأة وتطور العلوم األساسية عند العرب والمسلمين: المراحلأوال:

 :وهي يمكننا تمييز ثالثة فترات مرت بها نشأة وتطور العلوم األساسية عند العرب والمسلمين        

القرن :  امتدت هذه الفترة  من  -الثقافات العلمية المختلفة استيعاب و مرحلة النقل والترجمة – األولى  المرحلة

في الحضارات السابقة إلى اللغة العربية الكتب  أمهاتالعرب  نقل فيها السابع إلى القرن التاسع الميالديين

المصادر الرئيسة التي اعتمدت عليها العلوم األساسية العربية   وتنوعت ودراستها وشرحها والتعليق عليها ،

ة والمصرية والصينية والهندية والفينيقية، وقد انتقلت عن التراث العام للحضارات القديمة البابلي اإلسالمية على

للهند وبالد فارس، أخد  الحضاري التراثأما ، طريق الفتوحات اإلسالمية ،والمبادالت التجارية وغيرها

التراث اليوناني ساهم في تطور العلوم الهندسية المستوية والتحليلية والفراغية ، ونظام الترقيم عنه المسلمون

 . خاص بشكل

في هذه المرحلة ساهم العرب والمسلمين :  - فترة تكوين الفكر العلمي في العلوم األساسية - الثانية المرحلة      

بإسهامات قيمة وإثراء عظيما لشتي فروع العلوم األساسية من رياضيات وطبيعة وكيمياء وفلك وعلوم الحياء 

في شتي مكونات  المسلمينالعرب و للعلماء علمي تكوين فكرب اتسمتالمرحلة  أن هذهيمكن القول  والطب ، و

  مع تأثير واضح بالثقافة اليونانية من حيث  المنطق و البراهين الرياضية و الفلسفة اليونانية . العلوم األساسية

 .والطبيعة والكيمياء وعلوم الحياة وعلوم الحيوان مع توسع في علم العدد و الجبر 

فروع لجميع باالنطالقة الفعلية  هذه المرحلة : تميزت -فترة االنطالقة العلمية في العلوم األساسية - المرحلة الثالثة

إلى العالم الغربي     اإلسالميوغيرها من العلوم األخرى ،وتعتبر مرحلة انتقال العلم العربي  األساسية العلوم

وبفضل هذه الترجمات خرجت أوروبا من ا  بطريق الترجمات الالتينية التي جري جانب كبير منها في اسباني

 : (3) ومن أهم كتب العلوم التي نقلت إلى  إلي العربية ، عصورها الوسيطة المظلمة

 – 787مقالة، نقله الى العربية الحجاج بن مطران ) 05كتاب "األصول إلى إقليدس " ويحتوي على  -0

هارون الرشيد،والثانية بالمأمونية نسبة إلى م(مرتين عرفت الترجمة األولى بالهارونية نسبة إلى 833

 المأمون،، كما نقله إسحاق بن حنين وثابت بن قرة، ونقله أيضا ابن سيناء.

كتاب السند هند " سدهانتا  "لمؤلفه جوبتا ويسميه الهنود الدهر الداهر ونقله إلى العربية في عصر  -4

بابا تناول الكواكب وحركاتها والقمر وخسوفه المأمون، إبراهيم  الغزاوي ويتكون الكتاب من أربعة عشر 

والشمس وكسوفها ويبحث في علم حساب المثلثات وتجدر اإلشارة إلى أن إبراهيم  الغزاوي حول السنة 

 الهندية الشمسية  إلي سنة قمرية حسب متطلبات األشهر القمرية.

 كتاب المجسطي لبطليموس. -3

 قلهما حنين بن إسحاق.كتاب المناظر القليدس وكتاب فطوع المخروط: ن -2

 كتاب المخروط والدوائر  نقله ثابت بن قرة. -5
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تصنيف أهم اكتشافات علماء العرب المسلمين والشخصيات العلمية العربية واإلسالمية  من ثانيا: 

 القرن الثامن الميالدي إلى القرن الخامس عشر.

في تأريخه الى القرن السابع والقرن الثامن ووصل  سارتون يكتب كتابه القيم )مقدمة في تاريخ العلم(عندما كان 

الميالديين حيث بدأت الحضارة العربية اإلسالمية، واكتشف أن هناك العديد من العلوم  واالنجازات اكتشفت ولم 

يقدمها له معاونوه لتدوينها في الكتاب األمر الذي جعله يتعلم اللغة العربي حتى يستطيع بنفسه مالحقة هذا الفيض 

اإلنسانية فوجد أن من العلم واإلنتاج، وقد قسم سارتون عصور التاريخ حسب ابرز علماء الحضارة  المتفجر

هؤالء المبرزين من القرن الثامن الميالدي إلى القرن الثالث الميالدي  كلهم من أعالم النهضة اإلسالمية،فقسم كل 

كرائد  وإنتاجهاكتشافاته وتراجمه  فيقرن إلى نصفين ،النصف األول والنصف الثاني وأطلق اسم عالم الذي برز 

 .(2) لتلك الفترة

الفلكيون إبراهيم  في هذه الفترةزمن جابر بن حيان: واشتهر  )من القرن الثامن الميالدي النصف الثاني  (

 ألغزاري وابنه محمد ، ويعقوب بن طارق وقد اهتم بالرياضيات الهندية.

زمن الخوارزمي: ومن علماء هذا الزمن أبناء موسى بن شاكر  )النصف األول من القرن التاسع الميالدي) 4.4

النصف الثاني  (والخوارزمي مؤسس علم الجبر  ،  (7( ، والحجاج بن يوسف)5)وهم ثالثة رياضيين ومترجمين 

وهو هندسي وفلكي من ماهان درس    زمن الرازي : ومن علماء هذا الزمن الماهاني )من القرن التاسع الميالدي 

. والنيريزي وهو فلكي ورياضي ، ولد في جوار   (7) (معادلة الماهاني (العمارة اآلرخميدية حول قسمة الكرة 

شيراز ، له شروحات حول بطليموس وإقليدس . وثابت بن قرة وهو فلكي ورياضي من حران أسس مدرسة 

. أحمد بن (9( )8) سع وبداية القرن العاشر في مرصد الرقة على الفراتللترجمة. وكان يعمل عند نهاية القرن التا

  .(00( )01) يوسف وهو عالم هندسة في مصر له كتاب حول النسب

زمن المسعودي: ومن علماء هذا العصر أبو كامل الذي أكمل في القاهرة جبر  )النصف األول من القرن العاشر (

. وأبو عثمان وهو من دمشق ، علم في بغداد وترجم الكتاب العاشر إلقليدس وشرح بابوس .  )04 (الخوارزمي 

ومن بين هؤالء أيضا العمراني وهو منجم شرح كتاب الجبر ألبي  )03،02براهيم بن سنان وهو هندسي )وإ

 . ) 05،07 (كامل

و جعفر الخازن وهو من خرسان ، عمل زمن أبي الوفاء: ومن أشهر علمائه أب )النصف الثاني من القرن العاشر (

وكذالك الكوهي وهو ابن سهل بن رستم من الكوه  ) 07)في الهندسة و الجبر ، وحل المعادلة المكعبة للماهاني  

بجبال طبرستان ، اهتم بمسائل ارخميدس وأبولونيوس ، وكذلك المعادالت الجبرية  من درجات أعلى ، واشتهر 

ومن  (08)راء األرصاد الدقيقة ، وله مؤلفات قيمة في العلوم الرياضية و الفلكية بصناعة اآلالت الرصدية وإج

الذي درس القطوع  (09)بين هؤالء العلماء أيضا أبو الفتح وهو رياضي وفلكي من أصفهان و كذلك السجزتاني 

وهو من بوزجان قرب نيسابور  (41)المخروطية وتقسيم الزاوية إلى ثالثة أقسام متساوية . وأبو الوفا البوزجاني 
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   ، ثم انتقل إلى بغداد وقام بشرح مؤلفات إقليدس  ، والخوجندي الذي اثبت أن مجموع مكعبين البد أن يكون مكعبا

) 40( . 

زمن البيروني: ومن علماء هذا العصر ابن سينا وهو فيلسوف ورياضي  )النصف األول من القرن الحادي عشر (

، وابن أبي الرحال من فرطبه و  ) 44 (م  981ه /  370ي خرميش من ضياع بخارى سنة وفلكي وفيزيائي ولد ف

،  ) 43 (الذي أقام في تونس ، و الكرماني الذي ولد في قرطبة وقد تبنى األفكار الرياضية عند إخوان الصفاء

 يائي وعالم بصريات، وكذلك ابن الهيثم أشهر فيز) 42)البيروني وهو رياضي وفيزيائي وجغرافي ولد في خوار 

(45) . 

زمن عمر الخيام: ومن علماء هذا العصر يوسف المؤتمن ملك ساركوزة  )النصف الثاني من القرن الحادي عشر (

وكان عالما رياضيا ، ومحمد بن عبد الباقي وهو عالم رياضيات من بغداد . هذه الفترة هي الفترة األخيرة التي 

مسيطرة بشكل واضح ، مع وجود تحرر لغوي فارسي وغيره . وفيها بدء واضحا بقيت فيها السيادة اإلسالمية 

 تأثير الثقافة العربية و اإلسالمية في الغرب.

زمن ابن زهر األندلس : وهو عصر تطورت فيه حركة الترجمة من  )النصف األول من القرن الثاني عشر (

 العربية إلى الالتينية.

زمن ابن رشد: ومن علماء هذا العصر فخر الدين الرازي الذي عالج  )عشر النصف الثاني من القرن الثاني  (

مواضيع علمية عديدة وكان فيلسوفا وعالما دينيا ، وادخل في شرحه للقرآن علم عصره وله محاولة حول مسلمات 

هان ، إقليدس ، وهو ما يعرف بعلماء الشرق . أما في الغرب ، فكان هناك ابن رشد الذي شرح أرسطو. وابن د

وهو فقيه وعالم شافعي ، كتب في قسمة المواريث واستعمل فيها الحساب . ومحمد بن الحسن وهو عالم في 

 الهندسة.

زمن الترجمة إلى الالتينية : تميزت هذه الفترة بتراجع النشاط الفلسفي في  )النصف األول من القرن الثالث عشر (

الترجمة من اللغة العربية  إعمالمع استمرار  )الفكر الصوفي في المدرسة اإليرانية باستثناء (الغرب و الشرق 

وهو رياضي وفلكي وطبيب ، وعالما الرياضيات    )  47  (إلى اللغة الالتينية. ومن علماء هذه الفترة ابن اللبودي 

 الطوسي وتلميذة كمال الذين بن يونس وهما أيضا فلكيان.

القرن الثالث عشر: وقد كثرت الترجمات من العربية إلى الالثنية ، وقسمت إلى أربع النصف الثاني من 

. واشتهر في هذه الفترة من العلماء  مجموعات ،ايطاليو ايطاليا ، و الصقليون ، ومترجمو مونبلييه ، واألسبان

ومن علماء الغرب ابن البناء مؤلف كتاب " التلخيص "   ) 47(الشرق نصر الدين الطوسي وهو عالما رياضيا 

 . ) 48 (وهو عالم رياضيات 

النصف األول من القرن الرابع عشر: في هذه الفترة أخذ العلم العربي اإلسالمي ينحصر بوضوح ، وخفت وتيرة 

لفارسي وله كتاب األعداد الترجمة وأصبح استعمال اللغة الفارسية أكثر شيوعا ومن علماء هذه الفترة كمال الدين ا

 المتحابة، في حين تأكدت حيوية الغرب المسيحي.
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النصف الثاني من القرن الرابع عشر: تأكد في هذا العصر تراجع العلم اإلسالمي ، حيث تعرضت أسيا اإلسالمية 

الرياضي والفلكي  لغزو تيمورلنك ، وتعرضت للتدمير مما أدى إلى تزايد النفوذ الفارسي و التركي ، ويعتبر العالم

 الجزائري ابن القنفد .

النصف األول من القرن الخامس عشر: شهدت هذه الفترة تدهور شبه كامل للعلم العربي ، بالرغم من االزدهار 

 المؤقت للمدرسة الرياضية و الفلكية في سمرقند ، وقام جمشيد مسعود الكاشي

بتأسيس مرصد )   ) 31) (األمير المغولي أولوغ بك  تحت إدارة –، والقاضي زاده الرومي  وعلي الكاشاني  

 لمدة ثالثين سنة .

 :علماء العرب والمسلمين في العلوم األساسية بعض إسهامات واكتشافاتثالثا : 

 أبو عبد هللا محمد بن موسى الخوارزمي

يعتبر الخوارزمي من أكبر العلماء العالميين العرب الذين تركوا مآثر جليلة في العلوم الرياضية والفلكية، وكاان    

نجماً متألقاً في سماء الرياضيات، ويدين له كثيار مان علمااء العارب وعلمااء أورباا واهتادوا بناوره لماا أضاافه مان 

موعة كبيرة من المترجمين والعلمااء الفلكياين والرياضايين كنوز جديدة لكنوز المعرفة الثمينة، فكان على رأس مج

 في بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون. 

فلقاد طاور الخاوارزمي فاي بياات الحكماة الفكار الرياضاي بإيجااد نظااام لحال كال معاادالت الدرجاة األولااى  

للخااوارزمي هااو أول محاولااة والثانيااة ذات المجهااول الواحااد بطاارق جبريااة وهندسااية، لااذا يعتباار الجباار والمقابلااة 

منظمة لتطوير علم الجبر على أسس علمية منطقياة، ولاذا ميازأل األساتاذ جاورج ساارتون النصاف األول مان القارن 

التاسااع بعصاار الخااوارزمي فااي كتابااه )مقدمااة فااي تاااريخ العلااوم( : ألن الخااوارزمي كااان أعظاام رياضااي فااي ذلااك 

ه )نظرة لمآثر المسلمين في العلوم الثقافياة( : "إن الخاوارزمي ، وقد علق المؤلف محمد خان في كتاب(30) العصر

يقف في الصف األول من صفوف الرياضيين في جميع العصور، وكانت مؤلفاتاه هاي المصادر الرئيساي للمعرفاة 

 (34) الرياضية لعدة قرون في الشرق والغرب

ث ولويس شارلز كاربينسكي ياذكر ن ديفيديوجين سميونجد في كتاب )األعداد الهندسية والعربية( للدكتور 

: "بأن الخوارزمي هو األستاذ الكبير في عصر بغداد الاذهبي، إذ أناه أحاد الكتااب المسالمين األوائال الاذين جمعاوا 

 الرياضيات الكالسيكية من الشرق والغرب محتفظين بها متى استفادت منها أوروبا المتيقظة آنذاك، إن لهذا الرجل

 العالم بمعرفتنا الحالية لعلمي الجبر والحساب. معرفة كبيرة، ويدين له

 حياته : 

أول العلماء المسلمين المشهورين هو أبو عبد هللا محمد بن موسى الخوارزمي المجوسي، ظهر هاذا العاالم  

صله من خوارزم وتدل نسبة الخوارزمي إلى موطنه األصلي أالجليل في عصر المأمون في القرن التاسع للميالد، 

ميالدية( وتوفى هناك، ويعتبر  851-781هجرية )الموافق:  435و  072خوارزم، وعاش في بغداد فيما بين سنة 

هو الذي وضع علم الجبر بالقواعد األساسية واألصول االبتدائياة كماا نعرفهاا الياوم، ويعتبار هاو أول مان اساتعمل 
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بر بشكل مستقل عن الحساب وفي قالب منطقي علمي، وأول من استعمل كلمة )جبر( للعلم المعاروف اآلن علم الج

بهذا االسم، فبدون شك يعود اسم الجبر إلى العاالم الخاوارزمي فهاو مبتكار هاذا العلام وهاي نفاس الكلماة المساتعملة 

ارزمي أول محاولة لوضع نظرية متكاملاة اليوم في اللغات األوروبية، وأول من ألف في الجبر، ويعتبر عمل الخو

للمعادالت الخطياة والتربيعياة بمجهاول واحاد تتضامن عرضااً لمباادب الحسااب الجباري والعملياات علاى المفااهيم 

األولية وهي العدد والمجهول ومرباع المجهاول وثنائياات الحادود، واشاترط أن تكاون قواعاد حال المعاادالت عاماة 

 كون الحلول حقيقية موجبة )قياسية أو جذور صماء(. ومسندة ببراهين هندسية وأن ت

 مؤلفاته :  3-4

 بدأ الخوارزمي ابتكاراته في علم الرياضيات والفلك، ثم تطرق إلى تأليف عدة كتب، نذكر منها :  
 كتاب في الحساب.  -0

 كتاب في الجغرافيا، شرح فيه آراء بطليموس.  -4

 كتاب جمع فيه بين الحساب والهندسة والموسيقى والفلك.  -3

 كتاب جداول النجوم وحركتها من مجلدين.  -2

 سطة الشمس. اكتاب شرح فيه طريقة معرفة الوقت بو -5

 كتاب العمل باالسطرالب.  -7

 كتاب وضح فيه طريقة الجمع والطرح.  -7

 كتاب الجبر والمقابلة.  -8

 كتاب صورة األرض وجغرافيتها.  -9

 كتاب تاريخ.  -01

 كتاب صورة األرض في المدن والجبال والجزر واألنهار.  -00

 كتاب المعرفة، يبحث في علم النجوم.  -04

 كتاب الوصايا . -03

 نقل وعلق على المجسطى لبطليموس إلى اللغة العربية.  -02

 كتاب زيج الخوارزمي األول.  -05

  كتاب زيج الخوارزمي الثاني. -07

 ياضية. رسالة عن النسبة التقريبية وقيمتها الر -07

 رسالة وضح فيها معنى الوحدة المستعملة في المساحات والحجوم.  -08

 رسالة ذكر فيها برهاناً آخر لنظرية فيثاغورث مستخدماً مثلثاً قائم الزاوية ومتساوي الساقين.  -09

 رسالة متصلة وضح فيها قوانين لجمع المقادير الجبرية وطرحها وضربها وقسمها.  -41

 العمليات الحسابية األربع على الكميات الصم.  رسالة شرح فيها طريقة إجراء -40
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 كتاب الرخامة )الرخامه قطعة من الرخام مخططة تساعد على معرفة الوقت عن طريق الشمس(.  -44

 كتاب رسم الربع المعمور.  -43

 كتاب الجمع والتفريق.  -42

 كتاب هيئة األرض.  -45

 . وشراءكتاب المعامالت، ويتضمن المعامالت التي يقوم بها الناس من بيع  -47

  عمر الخيام

يندر أن تجد واحداً يعرف أن )عمر الخيام( كان من كبار رياضاي زماناه ومان فحاول فلكايه عصاره، فلقاد  

لرياضيات والفلك، ال تقل عن خدماته لألدب والفلسفة والشاعر، ومان مناا لام ا للعلوم وخاصة أسدى خدمات حقيقية

يسمع عن )الخيهام( ولم يقرأ رباعياته، فلقد كان شاعراً وفيلسوفاً وأديباً، وربما ال يعرف كثيرون أنه كان فاوق هاذا 

انين فاي نظرياات األعاداد كله رياضياً وفلكياً، فقد ألهف في الجبر والفلك، ويرجاع لاه الفضال فاي وضاع بعاض القاو

 وابتكار طرق جديدة في حل معادالت الدرجة الثانية وبعض أوضاع الدرجة الثالثة. 

نا ونوابغنا ألنه من توهذا ومن المؤسف أننا ال نتعرف لعالمنا )الخيام( فنحن أولى من غيرنا بمعرفة عباقر 

رياضاي العاالم ولاه عادة مصانفات فاي الفلاك  العيب الفاضاح أن ال يعارف الناشال العرباي أن الخياام هاو مان كباار

وكذلك في الرياضيات والفلسفة والشعر أكثرها بالفارسية وأيضاً له تصاانيف بالعربياة، فانالحن أن الخياام لام ينبا  

قاله مان وصال إليهاا مان  درجة في الرياضيات والشعر فحسب بل برع أيضاً في الفلك، لدرجة يقال إنه بل  في ذلك

 علماء عصره. 

 ياته ح

هاو أباو الفاتح عمار بان إباراهيم الخياام النيساابوري، ولاد فاي )نيساابور( فاي أواخار النصاف األول مان القاارن 

ميالدية(، ولقب )بالخيام( ألنه كاان  0043-0122هجرية ) 507-237الحادي عشر الميالدي، عاش فيما بين 

أصاحابه )نظاام الملاك( منصاب الاوزارة في بدء حياته بحرفة الخيامة أي صنع وبيع الخيام، وعندما تولى أحد 

ك الاذي هياأ لاه أن يكارس وقتاه للبحاث لعد ذبحفيده )ملكشاه(  ةرسالن( ثم في سلطنأفي سلطنة السلطان )ألب 

والدراسة حيث أكرمه بالمال سنوياً من خزيناة )نيساابور( حتاى يواجاه أماور الحيااة للعايش وبعاض الرفاهياة، 

نه معروف بالشعر والفلسفة فال يغفل عن الناس أنه أبدع أيضاً في الرياضيات والسيما الجبر فكان إرغماً عن 

نابغة في الرياضايات وأيضااً فاي الفلاك واللغاة والفقاه والتااريخ واألدب، ألناه كاان كثيار الترحاال لطلاب العلام 

 هجرياااااااااااااااااااة. 277واساااااااااااااااااااتقر فاااااااااااااااااااي آخااااااااااااااااااار تنقلاااااااااااااااااااه فاااااااااااااااااااي بغاااااااااااااااااااداد عاااااااااااااااااااام 

وع في المجاالت، وكان ذا أخالق وصفات حميدة لما وجدناه في كتابه فاي الشاريعة ميالدية( وكان متن 0172)

)الكاون والتكلياف( الااذي اتخاذه طلبااه العلام فااي المعماورة مرجعااً لهاام، وأيضااً كااان يعارف بالشاايخ الجليال لمااا 

ض وجدناه فاي تراجماه، فيقاول جاار هللا الزمخشاري صااحب الكشااف فاي كتاباه )الزاجار للصاغار عان التعار

، ونرى أن الكثير يعرفون عليه أنه كان فيلساوفاً وشااعراً للكبار( : حكيم الدنيا وفيلسوفها الشيخ اإلمام الخيامي
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وشاهرته هااذه غطاات عليااه عبقريتااه فااي الرياضاايات والفلااك، أي أنهاام ال ياارون غياار شااعره، كمااا ذكاار جااورج 

اء علماء الرياضيات في القارون الوساطى سارتون في كتابه )المدخل إلى تاريخ العلوم(: عمر الخيام من عظم

نوعااً  03ولكن لم يشتهر في الشرق والغرب إال بشعره المتقن، وفي الحقيقة حل عمر الخيام بكل جدارة ودقاة 

 .من المعادالت ذات الدرجة الثالثة

 مؤلفاته 

ب ورساائل نجد لعمر الخيام العديد من المؤلفاات فاي فاروع مختلفاة فاي عصاره التاي كانات علاى هيئاة كتا 

والفلسفة  والرياضياتفي مجاالت الرياضيات، والشعر من أهمها رباعيات الخيام، تربو عن سبعون مستند متنوعة

 : مراعاة لحجم الورقة  وسنقتصر على سرد بعض هذه األعمالوالفلك،

 رسالة وضح فيها تقويم سماه )التقويم الجاللي(. -0

رسالة في البراهين على مساائل الجبار والمقابلاة عاالج فاي هاذه الرساالة حلاوالً جبرياة لمعاادالت الدرجاة  -4

 األولى والثانية والثالثة، ومعادالت أخرى يمكن اختزالها إلى هذه. 

 رسالة تبرز محاوالته المنهجية المنتظمة لحل المسائل التكعيبية.  -3

 قليدس. رسالة في شرح ما أشكل من مصادرة كتاب إ -2

 رسالة تبحث في النسب.  -5

 رسالة تحتوي على بحث عن فرضية المتوازيات اإلقليدسية.  -7

 كتاب مشكالت الحساب.  -7

 رسالة كتب فيها االحتيال لمعرفة مقدار الذهب والفضة في جسم مركب.  -8

 رسالة سماها ميزان الحكمة.  -9

 الرباعيات شعر المعروفة باسمه. -01

 مقدمة في المساحة. -00

 المصادرة الخامسة من مصادرات إقليدس.رسالة عن  -04

 رسالة في مشكالت الحساب.  -03

 كتاب فيه جداول فلكية )زيج ملكشاه(. -02

 رسالة الكون والتكليف. -05

 رسالة في جواب الثالث مسائل ضرورية التعداد في علم الجبر والبقاع.  -07

 رسالة في الكليات والوجود. -07

 رسالة في الوجود. -08

 رسالة الميزان الجبري. -09

 حساب الهند. رسالة في -41
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 كتاب المقنع في الحساب الهندسي. -40

 كتاب الموسيقى الكبير. -44

 كتاب الشفاء.  -43

 رسالة في المعادالت ذات الدرجة الثالثة والرابعة.  -42

 الرسالة.  -45

 خمس رسائل في الفلسفة.  -47

 رسالة الكون والتكليف.  -47

 كتاب )زيج ملكشاه( في الفلك.  -48

 ثابت بن قرة 

يعتبار ثابات بان قارة مان باين العلمااء العارب والمسالمين الاذين اتخاذوا العلام متاعااً للفكار وألجال المعرفااة  

عقلياة عظيماة ال مثيال لهاا، مماا جعلهام يقادموا الكثيار مان  متعاةووجدوا في البحاث العلماي والكشاف عان الحقيقاة 

االختراعات الجبارة في مختلاف فاروع العلام، وبارز عالمناا )ثابات بان قارة( فاي مجااالت علمياة مختلفاة كالفلسافة 

والمنطق والرياضيات والفلك والطب وغيرها، وألف في هذه الفروع العلمية عدة مصانفات ومان كثرتهاا ال يساعنا 

 ميعاً، حيث أن معظمها مفقود. ذكرها ج

للغاربيين أن يجحفاوا علاى تراثناا  ال نجعالأفيجب بذلك علينا نحن العارب والمسالمين أن ال نهمال تراثناا و 

العربي اإلساالمي حتاى ال نسااعدهم ألنهام صاارت إلايهم السايطرة التاماة علاى العلاوم بعاد القارن الساابع الهجاري 

بأناه ال يمكان أن يكاون هنااك عقاالً عربيااً إساالمياً يكاون أسااس النظرياات  )الثالث عشر الميالدي( على اعتقاادهم

 المعروفة وأن يتجاهلوا الخدمة التي قدمها )ثابت بن قرة( للحضارة اإلنسانية. 

 حياته :

هااو أبااو الحساان ثاباات باان قاارة باان عرفااان الحرانااي، وطنااه األصاالي حااران أي كااان مولااده بمدينااة حااران  

ميالدية(، وقد كان ثابات  910-847اقعة بين النهرين دجلة والفرات، عاش ثابت بن قرة بين )بالجزيرة العربية الو

بن قرة متجهاً في أول أمره إلى التجارة إذ كان صرافاً في حران، ولكنه عادل عان هاذا، ووفاق فاي دراساته لعلماي 

هاا علياه فاي الماذهب، فأضاطر الرياضيات والفلسفة، حيث حدثت )الصائبة( بينه وبين أهل مذهبه أي أشياء أنكرو

للمغااادرة ماان )حااران( بااأمر ماان رئيسااهم إلااى )كفاار تومااا( ولكاان حالفااه الحاان حيااث التقااى )بمحمااد باان موسااى 

الخوارزمي( عند رجوعه من بالد الروم فأعجب الخوارزمي بفصاحة وذكاء )ثابات بان قارة( فرافقاه إلاى )بغاداد( 

له للخليفة )المعتضد( وأدخله جملة المن جمين، حيث يذكر عمر فروخ في كتابه )تاريخ الفكر العرباي إلاى حتى وصأل

أيام ابن خلادون( : أن ثابات بان قارة ناال حظاوة المعتضاد، لاذا فإناه قاد ساعى فاي حياتاه إلاى أن يرفاع شاأن طائفتاه 

 )الصائبة(، فعلت منزلتها ثم أصبح هو رئيساً عليها
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العصاور الوساطى، فقاد كاان مان الاذين درساوا وقد اتصف بسرعة البديهة وأصالة التفكير من قبال علمااء  

في االستزادة فيه، فكان عنده حباً في البحث واالستقصاء والمتابعة ومتاعاً في العقل  ةالعلم للعلم وعكفوا عليه رغب

واإلخالص للحق والحقيقة والكشف عن القوانين التي تسود الكون واألنظمة التي يسير العالم بموجبها وكاان نابغاة 

وحيد زمانه في مجال الرياضيات فهو من الذين قدموا للحضارة العربية اإلسالمية الشيء الكثيار والمفياد عصره و

في مختلف فروع هذا العلم، لما أنتجه من مؤلفات ونظريات في هاذا المجاال، مماا أدى إلاى تقادم فاي فاروع العلاوم 

لاه، فكاان محال احتارام الخليفاة المعتضاد ورعايتاه المختلفة وارتقاء المدنية وازدهارها، ولقد فااز بااحترام الخليفاة 

وذلك لمكانته العلمية المرموقة وتحبباً به، مما دعا الخليفة العباسي المعتضد باهلل في القرن الثالث الهجري )التاسع 

الميالدي( أن يكنيه )بأبي الحسن(، على الرغم من أنه ليس له من األبناء من اسامه حسان بال ولادان اسامهما سانان 

وإبراهيم، ومن شدة إعجاب الخليفة بالعلماء فكان مرة قد استند على يد عالمنا ثابت بن قرة سهواً، فنقر ياده مان ياد 

ن، ولايس هكاذا يجاب أن يكاون، وكاان )ثابات( مان ألماع علمااء  )ثابت( بشدة ألن في نظره العلماء يعلون وال يعلَاون

رة قصااباً ماان الماوت بااأن كاان يااراه يشارح الكبااد عصاره، وكااان باديع حساان التصارف فااي المعالجاة، فقااد شافى ماا

ويملحها ويأكلها فعمل له دواء يأخذه معه دائماً ألناه متوقاع باأن ساكتة ساتلحق القصااب فعنادما عاالج القصااب باأن 

ورة( وهي أكلة معروفة في ذلاك العصار،  ضربه على كعبه حتى عاد نبضه ثم سقاه الدواء ففتح عينه وأطعمه )مزأل

ه فبهر الناس بأن طبيباً قاد أحياا الميات، وأضااف جاالل مظهار فاي كتاباه )أثار العارب فاي الحضاارة فاستعاد عافيت

نهاية عصور الظالم وتأسايس الحضاارة الحديثاة(: إن ثابات بان قارة ازدهار فاي بغاداد، ويعتبار بحاق  –األوروبية 

ويااً وطبيبااً، وفاوق هاذا كلاه كاان أعظم المهندسين والرياضيين العرب، كاان ثابات فيلساوفاً وفلكيااً ورياضاياً وكيما

مترجماً بارزاً، ومن أهم ترجماته أنه صحح الترجماة العربياة لكتااب )المجساطي( لبطليماوس فأصابح هاذا الكتااب 

 سهالً وسلس التناول

 مؤلفاته :   

نرى أن لثابت بن قرة مؤلفات ومصنفات كثيارة ومتفرعاة فاي شاتى العلاوم فاال يتساع المجاال لاذكر جمياع  

بين كتب  مؤلفاته لكثرتها فهي بمثابة دائرة معارف علمية فقد بلغت مؤلفاته الرياضية ما يربوا على الخمسين مؤلفاً 

، وهذا يدل على قدرته على االبتكار والتأليف والنبوغ العلمي في مجاال العلاوم الرياضاية. ولكان ورسائل ومقاالت

اء الحروب واالنقالبات ولاو عثرناا علاى بعاض كتباه النجلات من المؤسف حقاً أنه ضاع القسم األعظم منها في أثن

 . في الكثير من العلومبعض النقاط الغامضة 

 كتاب ترجمة واختصار المجسطي لبطليموس.  -0

 كتاب ترجم فيه كتاب جغرافية المعمورة لبطليموس.  -4

 كتاب علق على كتاب الكرة واالسطوانة ألرخميدس.  -3

 هندسة إلقليدس.كتاب شرح فيه كتاب المعطيات في ال -2

 كتاب في قطع االسطوانة.  -5
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 كتاب في المخروط المكافل.  -7

 كتاب في مساحة األشكال. -7

 كتاب في قطوع االسطوانة وبسيطها.  -8

 كتاب في أن الخطين المستقيمين إذا خرجا على أقل من زاويتين قائمتين التقيا في جهة خروجها. -9

 كتاب في المسائل الهندسية.  -01

 كتاب في المربع وقطره.  -00

 كتاب في األعداد المتحابة.  -04

 كتاب في إبطاء الحركة في فلك البروج.  -03

 كتاب في أشكال إقليدس.  -02

 كتاب حساب الهيئة.  -05

 كتاب في تركيب األفالك.  -07

 كتاب في تصحيح مسائل الجبر بالبراهين الهندسية.  -07

 بولونيوس. كتاب ترجم فيه كتاب المخروطات في أحوال الخطوط المنحنية أل -08

 كتاب المختصر في الهندسة.  -09

 كتاب شرح وعلق فيه على كتاب أصول الهندسة لمناالوس.  -41

 كتاب في تسهيل المجسطي.  -40

 كتاب المدخل إلى المجسطي.  -44

 كتاب في علة الكسوف.  -43
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 المصادر و المراجع 

 
المدخل إلى تاريخ الرياضيات عند العرب و المسلمين  ، مؤسسة الرسالة بيروت ،  الدألفاع ،  . علي عبد هللا (1)

 . 03ص م 0980الطبعة األولى ، 

 05، ص المصدر السابق (2)

العلمي العربي في العلوم األساسية  حول وقائع ندوة نظمتها الهيئة  علي مصطفى بن األشهر ،  التراث (3)

 . 83بنغازي ص   –بيروت ، دار الكتب الوطنية  0990القومية للبحث العلمي ، 

موجز لتاريخ الرياضيات وأعالم العلماء العرب والمسلمين فعلوم  علي مصطفى بن األشهر ، (4) 

األكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة والنشر،ص  الدارطرابلس، 4117الرياضيات والفلك، 

 23-38ص

دار الشروق،بيروت والقاهرة،بدون تاريخ،   قدري حافن طوقان، تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، (5)

 . 092-087ص ص

 . 014المصدر السابق، ص  (6)

منشورات دار الفيحاء والقاهرة،بدون تاريخ ( محمد عبد الرحمن مرحبا،المرجع في تاريخ العلوم عند العرب،  7)

. 07ص   

    973،قدري حافن طوقان، تراث العرب العلمي مطابع الشروق بيروت : القاهرة ، الطبعة الثالثة( 8)

تراث العرب العلمي  (01) 402،ص0900نللينو، علم الفلك/تاريخه عند العرب في العصور الوسطي،روما  (9) 

 403في الرياضيات والفلك،مصدر سابق،ص

 . 885ص مصدر سابق  التراث العلمي العربي في العلوم األساسية  (00)

  042، مصدر سابق، صتراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (04)

 . 453المصدر السابق، ص  (03)

 .057ص  ، هـ 0347ابن القفطي،إخبار العلماء بأخبار الحكماء، القاهرة، (02)

 473،ص 4،مجلد هـ 0349صالح زكي،أثار باقية،اسطنبول  (05)

 425، مصدر سابق، صتراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (07)

 المصدر السابق (07)

 70الرياضيات في الحضارة اإلسالمية، مصدر سابق، ص  (08)

 472، مصدر سابق، صتراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (09)

 70الرياضيات في الحضارة اإلسالمية، مصدر سابق، ص  (41)

 473تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، مصدر سابق، ص (40)

 028-027تاريخ العلوم عند العرب، مصدر سابق،صص (44)

 072 المصدر السابق  (43)

 344-301تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، مصدر سابق، ص ص  (42)

 .332 – 333ص ص  المصدر السابق (45)

 210( تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، مصدر سابق، ص 47)

 73( الرياضيات في الحضارة اإلسالمية، مصدر سابق، ص 47)

 207 - 205تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، مصدر سابق، ص ص  (48)

 .253 – 251ص ص  المصدر السابق (49)
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  222المصدر سابق، ص  (31)

 77، مصدر سابق ص تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين إلىالمدخل  (30)

  77 المدخل إلى تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين، مصدر سابق ص (34)

 .  0981. المقاالت في علم الحساب ، تحقيق أحمد سعيدان ، دار الفرقان ، عمان ،  المراكشيابن البناء ، (33)

الجزء الثاني ، اللجنة األردنية للتعريب و النشر و  –األقليدسي ، أحمد بن إبراهيم . علم الحساب العربي (32)

 م. 0973الترجمة ، عمان 

 م. 0989بيرن ، أندرو روبرت. تاريخ اليونان، ترجمة محمد توفيق حسين ، جامعة بغداد ، كلية اآلداب  (35) 

 م .0977ابو كامل شجاع بن أسلم . كتاب الجبر و المقابلة ،مارتن ليفي ) باإلنجليزية ( ، و سكنسن  (37)

حقيق رشدي راشد و أحمد جبار ، حلب أبو الفتح غياث الدين عمر بن إبراهيم . رسائل الخيام الجبرية، ت (37)

 م .0980

 هـ .  0324محمد بن احمد بن يوسف الكاتب . مفتاح العلوم ، إدارة الطباعة الميزية ، القاهرة  (38)

. كتاب الجبر و المقابلة ،تحقيق علي مصطفى مشرفة و محمد موسى أحمد  الخوارزمي ،  محمد بن موسى (39)

 م .0939 ، الجامعة المصرية ، القاهرة

. نواب  علماء العرب و المسلمين في الرياضيات ، دار األمل للطباعة و النشر  الدألفاع ،  علي عبد هللا (34) (34)

 م .0978، 
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