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 ال��ه��:

ــ���� في  ــاه� ع�د م� العل�اء ال��ــــ ــ� في  ســــ ــة وتق�م العل�م في م�ــــ نه�ــــ

ا مع اه��ـام �ع� ال�لفـاء الفـا����� بهـ�ه العل�م  ع�ــــــــــــــ� الـ�ولـة الفـا���ـة، ت�ام�ـً

  والع�ا�ة �العل� والعل�اء.

ف�ان لعل� الفل� وال��اضــــــــــ�ات ن�ــــــــــ�� ���� م� ع�ا�ة ال�ولة �ه، ف��ز ��ه  

ألعلى  وتف�ق العـال� الفل�ي وال��ـاضــــــــــــــي علي ب� ع�ـ� ال�ح�� ب� ی�ن� ب� ع�ـ� ا

َ�في (ال��ــ�� م�ل�ا ون�ــأة ووفاة  م)، إذ �ان  ١٠٠٨-٩٥٢هـــــــــــــــــ/٣٩٩-٣٤١ال�ــَ

ــ�ات و�ث�اء ال���ة   ــهاماته أث� ���� في االرتقاء �عل� الفل� وال��اضــــــــــ ل�ه�ده و�ســــــــــ

العل��ة في م�ـ� والعال� اإلسـالمي، بل وتار�خ ال��ـارة اإلن�ـان�ة، وه� ماانع��  

ي ��ا�اته� أم�ال ل.أ. ســــــــــــ��ی�(  في إشــــــــــــادة عل�اء و��اب الغ�ب �ه و�ف�ــــــــــــله ف

،  )٣(م)١٩٥٦وج�رج ســـارت�ن (ت )٢(م)١٩٣١وج�ســـ�اف ل���ن ( ت )١(م)١٨٧٥ت

ــ�� ���� في الــ�وائ�  إذ �ــان ل��لف اب� ی�ن� (ال��ج ال���� أو ال�ــاك�ي) صـــــــــــــ

العل��ة ال�ع��ة ب�راســـــــــة عل� الفل� وال��اضـــــــــ�ات، ف�ـــــــــال ع� م�لفاته واخ��اعاته  

األخ�� ال�ي �ــان لهــا دور ���� في اك��ـــــــــــــــاف العــ�یــ� م� ال����ــات العل��ــة في  

  ع�� ال�ه�ة األورو��ة �ع� ذل�.

ــات ال�ار���ة ال�ي ت�اول� ال���ة العل��ة  وعلى ال�غ� م� و  ج�د �ع� ال�راسـ

، إال ان أغل�هـا جـاء م��ً�ا على العل�م الـ�ی��ـة واألدب�ـة دون  )٤(في الـ�ولـة الفـا���ـة

  االه��ام �العل�م ال������ة وعل�ائها.

وت�ـاول هـ�ه الـ�راســـــــــــــــة ت�ـاول أه��ـة عل� الفلـ� ودراســــــــــــــ�ـه في تـار�خ الـ�ولـة 



   إسهام المصرين في تقدم علم الفـلك                                                                      محمد أحمد أحمد  د. 

 م)٢٠٢٠أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٦١ 

ت����ي، مع ت�ضــــــــــــــ�ح اخ�الـفه ع� �ـاه�ة ال����� ومع�ـفة   الـفا��ـ�ة �عل� ت���قي

الغ�� ال�ي �ان� ســـــــــائ�ة آن�اك، ��ل� ب�ان أه��ة وم�انة العال� الفل�ي اب� ی�ن�  

ال��ــــــــــ�� وت�ل�ل إســــــــــهاماته واك��ــــــــــافاته العل��ة في ه�ا ال��ال، وماقام �ه م�  

ولي إلدارة ت�ــ���ات ألخ�اء ال�ــا�ق�� عل�ه في عل� الفل�، ف�ــال ع� ر�ادته األ

أول م�صـــ� فل�ي ع�ف�ه م�ـــ�اإلســـالم�ة ت�� رعا�ة ال�ل�فة الفا��ي ال�اك� �أم�  

ــة إلى ١٠٢٠-٩٩٦هــــــــــــــــــــ/٤١١-٣٨٦هللا ( ــعي ال�راســـ م)، على ال�ان� اآلخ� ت�ـــ

ال��ــــــف ع� أم��� أوله�ا ال�أك�� على وج�د ح��ة عل��ة في العل�م ال������ة في  

�اك� �أم� هللا، ال�� اسـ���ل ماب�أه  الع�ـ� الفا��ي، السـ��ا في ع�ـ� ال�ل�فة ال

ــ/٣٨٦-٣٦٥واـل�ه ال�ل�ـفة الع��� ـ�ا� ( م) في دع� ورعـاـ�ة هـ�ا ٩٩٦-٩٧٥هــــــــــــــــــــــــــ

ال�ـانـ� العل�ي وت����ـه لـه �ـإن�ـــــــــــــــاء أول م�صـــــــــــــــ� فل�ي م���ر، ل����� عل�م 

ودراســـــــــــــات العال� اب� ی�ن�، ثان�ه�ا ت�ضـــــــــــــ�ح م�هج اب� ی�ن� ال�ق�� في ��ا�ه  

اك��افاته ون���اته الفل��ة ال�ي جاءت ن���ة ال�ق� وال��ل�ل   (ال��ج ال�اك�ي) و��ان

ــافة إلى ال�أك�� على أنه م� الفل���� ال�ی� اه���ا   ــ�قه، إضــــــــــ وال�قابلة ل�ل م� ســــــــــ

ب��ضــــــــــــ�ح الفارق ب�� عل� ال����� الَ�ّ�هي ع�ه شــــــــــــ�ًعا، وعل� اله��ة (الفل�) ال�� 

ال�ج)،   -ال�ــ�م  -ال��اة -ال�ــالةی�ت�� ارت�اً�ا وث�ًقا �ال�ی� اإلســالمي و��اداته (

و��ا ال��ـــالح ال��ســـلة ال����لة في ت��ی� م�اســـ� ال�روع وج�ي ال��ار، وغ�� ذل� 

  م� ال�راسات ال��اخ�ة وال�ق��ة.

  ال�لفاء الفا����ن ب�� ال����� وعل� اله��ة ( الفل� ) :

ُ�عـ� ال����� ورصـــــــــــــــ� ال��اكـ� وال���م م� العل�م ال�ي راجـ� قـ���ـا في �ـل  
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ل��ــارات، فل�أ إل�ه ال��ام وال�ل�ك وال�لفاء دائ�ا لل���� �األح�اث ���ــ� ح��ة  ا

ال���م وســ��ها، �ع� اع�قاده� �ان له�ه ال��اك� وال���م ســل�ة روح�ة، م� خاللها  

ــاعها وح��اتها، ل�ل� ل�أ  ــي أوضـــــــ ���� إدراك الغ�� �ال�الالت ال���م�ة ��ق��ـــــــ

ــارة ال�����  ــ��ـــــــــ � ل����وا له� في حالة الفل� واق��انات ال���� م� ال��ام إلى اســـــــــ

ال��اك� ح�ي ��ـــــــ��وا عل�ه� ��ق��ـــــــي ذل� ق�ل ال�ـــــــ�وع في أ� ع�ل، فأصـــــــ�ح 

ال����� ( ق�اءة ال�ـالع) مهـ�ة رائ�ـة أقـ�ل عل�هـا ال����ون والزم�ا م� خاللهـا ال��ـام 

  وال�ل�ك إلع�اء تف���اته� وادعاءاته� ��ان ال���م وال��اك�.

ــ�اع�ل�ة  وق� ل�أ الفا����  ن إلى ال����� م�� �ه�ر دع�ته�، فق� اخ�ار اإلســـــــــ

ــة دع�ته� في بالد ال���، ألنه� ع�ف�ا )٥(اب� ح�شــــــــــــ� ع�   -في زع�ه� -ل��اســــــــــ

ــ��ة  ــ� ال�ع�ة في تل� ال�الد، وم� ق�ـــ ــأن في ن�ـــ ــ���ن له شـــ ���� ال����� أنه ســـ

، في  )٦(الفه�� ال�ي �ق�ل ف�ها : فع�� ال�ــــــ� وال��ــــــع�� .... ق�ع الق�ل في الُع�ر

داللة �ان دول�ه� ســــ�ق�م في ســــ�ة ســــ� وت�ــــع�� ومائ���، وه� ماكان له أث� ����  

في ال�فاف ال���� م� ال�اس ح�ل دعاة اإلســـــــ�اع�ل�ة، ��ل� اع��� الف�� ال�ـــــــ�عي  

اإلســــــ�اع�لي �ع� ذل� على ال��و�ج لف��ة تق��� ال�لفاء و�ل�ــــــاق الق�رات ال�ارقة 

  له� وم�ها مع�فة الغ��.

ا م�� الل��ات األولي لق�وم الفا����� إلى م�ــــــــــــ� اه��امه�  �ه� واضــــــــــــ� 

�ال����� واع��اده� عل�ه، إذ ت�ضــــــــــــح ال��ــــــــــــادر وال��اجع أنه ع�� ال��ء في ب�اء  

م�ی�ة القاه�ة على ی� القائ� ج�ه� ال�قلي ، أنه قام ���ع ال������ في ذل� ال��م 

ــاس ال�ــ�ی�ــة ال�ــ�یــ�ة، �ــ�لــ� �ــان ولع  و�لــ� م�ه� أن ���ــاروا �ــالعــا ل�ف� أســـــــــــــ
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�ال��في واألســـا��� وال����� ســـ��ا في أن ���ن ال�����ن ج�ًءا  -أنف�ـــه� -ال�لفاء

الی���أ م� بال�ه�، بل �ان� م�ال�ــــه� ال ت�ل�ا م� اإلشــــارة إلى ال���م وم�اقعها  

، و�ــــ��� أب� تغ�� ب�د� ع� ال�ل�فــــة ال�ع�لــــ�ی�  )٧(وأه���هــــا في ح�ــــاة ال��ــــــــــــــ�

ــ/٣٦٥-٣٤١هللا( و�ان مغ�� �ال���م وال��� ���ا �ق��ـــــــــــ�ه   م)٩٧٥-٩٥٢هـــــــــــــــــــــــ

، بـل �ـان لـه م���ـه ال�ـاص م��ـ� ب� ع�ـ� هللا ب� م��ـ� الع�قي، الـ�� )٨(ال�ـالع)

اصـــــــــــــ���ه معه م� إف����ة إلى م�ـــــــــــــ�، و�ل في خ�م�ه وخ�مة ول�ه م� �ع�ه  

م� اه��ـامـه �ـال����� أن رفع م� قـ�ر م���ـه   -أ��ـــــــــــــــا –الع��� �ـا�، الـ�� بلغ 

ــ�ار ال�اص أب� ع�  ــه ی�عي مع�ف�ه �أســ � هللا م��� القالن�ــــي، بل �ان الع��� نف�ــ

ال���م وال��اك� ومع�فة الغ��، األم� ال�� ع�ضــــــــــــه لل�ه�� وال�ــــــــــــ���ة م� ق�ل  

  العامة، إذ صع� ال���� ذات م�ة ف�ا� رقعة م���ب بها:

  �ـــــال�ل� وال��ر قـــــ� رضــــــــــــــ��ـــــا

  إن ��ـــــ� أع��ـــــ� عل� غ�ـــــ�
  

ــة   ــاقـــــ ــالـــ�ـــفـــ� والـــ�ـــ�ـــــ   ولـــ�ـــ� �ـــــ

ــا ـ�ــــ  ــل ل�ـــ ــةفقـــ ــاقـــ ــ� ال��ـــ   )٩(اتـــ

  

و�قــال ان الع��� �ــا� �عــ� تلــ� ال�اقعــة أقلع ع� ادعــائــه مع�فــة الغ�ــ�، أمــا 

�ــأم� هللا ف�ــان أك�� ال�لفــاء الفــا����� اه��ــامــا �ــال����� ومع�فــة   ال�ل�فــة ال�ــاك�

الغـ��، ـبل �ـان ـله عـ�ة م����� أشــــــــــــــه�ه� رجـل ـی�عي الع���� اـل�� حـاز م�ـاـنة  

ك���ة ل�� ال�اك�، ح�ي ف�� �ه ال�اس وت�اقل� األل�ــــــ� ال��ی� ع�ه، فأم� ال�اك� 

  .)١٠(�أم� هللا �ق�له واح�ق� ج��ه �ال�ار

�ل اه��ــام �ع� ال�لفــاء الفــا����� �ــال����� ومع�فــة الغ�ــ�،  مــا ل�ــ� ان ت� 

�عل� ت����ي له أس� عل��ة وم�ه��ة، والش�    )١١(إلى االه��ام �عل� اله��ة (الفل�)



   إسهام المصرين في تقدم علم الفـلك                                                                      محمد أحمد أحمد  د. 

 م)٢٠٢٠أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٦٤ 

أن ه�ا ال���ل �ان وراءه �ع� ال�وافع واأله�اف، خاصــــــــة في ع�ــــــــ�� �ل م�  

�ه�ا في عهـ�ه�ـا العـال�  ال�ل�ـفة الع��� ـ�ا� وال�ل�ـفة ال�ـاك� ـ�أم� هللا، وه�ـا الـل�ی�

  الفل�ي اب� ی�ن� ال����.

كـاـن� أولى اـل�وافع واألهـ�اف إلى ال���ل لإله��ـام �عل� الفـل�، م�ـاوـلة تغ���  

ال���ة إل�ه�ـا على أنه�ـا مه��ـان فق� ��ع�ـفة الغـ�� مع ��نه�ـا ی���ـــــــــــــــ�ان إلى آل  

الفا���ة  ال���، ��ل� �ان انف�ـــال م�ـــ� ع� ال�الفة ال��اســـ�ة وت�ع��ها لل�الفة 

بــــ�ا�ــــة ألن ت���ل القــــاه�ة إلى م��� جــــ�یــــ� للعل�م، ل��ــــاف� �غــــ�اد عــــاصــــــــــــــ�ــــة  

ــ��� ــافة ٩٨٨هـــــــــــــــــ/٣٧٨، ل�ل� ســـعى ال�ل�فة الع��� �ا� عام )١٢(ال��اسـ م إلى إضـ

تـ�ر�� العل�م العل��ـة ��ـانـ� العل�م ال�ــــــــــــــ���ـة واللغ��ـة �ـال�ـامع األزه�، بـل قـام 

ــ��فاء ه�ا الغ ــه� في �ل  ب�ع��� �ع� العل�اء �ه الســــــــــ �ض، و�ان� تعق� م�ال�ــــــــــ

، وق�أث�� ه�ااالت�اة في عه�  )١٣(ج�عة �ه م� �ع� ال�ــــــالة ح�ي صــــــالة الع�ــــــ�

الع����ــا� في ت�ل�� اب� ی�ن� ل�ضــــــــــــــع دراســــــــــــــــة ع� الفلــ� وال�ــ�اول الفل��ــة 

ــ/٣٨٠واألرصاد، ب�أها في ع�� الع��� عام  م وان�هي م�ها في عه� ول�ه ٩٩٠هـــــــ

  أس�ه (ال��ج ال�اك�ي).ال�اك� �أم� هللا وح�ل� 

علي ال�ـانـ� اآلخ� أك�ـل ال�ل�فـة ال�ـاك� �ـأم� هللا ال�ــــــــــــــ�� في هـ�ا االت�ـاة  

ــ���ل اب�   ــ� على ج�ل ال�ق��، �ي ��ــــــ ــ� فل�ي في م�ــــــ العل�ي ب��اء أول م�صــــــ

دار ال���ة عام  -�ع� ذل� -ی�ن� ���ثه وت�ار�ه العل��ة ��ه، ف�ـــال ع� ان�ـــاؤه

��ة في �غ�اد، و���� ال�ق���� ع� دافع م ل���ن ن�ا ل��� ال� ١٠٠٤هــــــــــــــــــــــــ/٣٩٥

ــ�غل �عل�م   ــ�ه واشـــ ــ� مقاصـــ ــ�ه �ال�أم�ن و�ق�ـــ ال�اك� �أم� هللا في ذل�:( �ان ی��ـــ
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  .)١٤(األوائل )

كــان ح�ص ال�ل�فــة ال�ــاك� �ــأم� هللا لاله��ــام �ــالعل�م العقل�ــة وال������ــة أن 

وغ��ها،   جعل ب�ار ال���ة أق�ـــــــاما ل�راســـــــة الفل� وال��اضـــــــ�ات واله��ســـــــة وال��

  .)١٥(و�ان اب� ی�ن� أح� األسات�ة في عل� الفل� بها

��ـــــــــ���ج م�اســـــــــ�� أن ال���ل إلى دراســـــــــة عل� اله��ة(الفل�) ال�� ت�ف� في  

األزه� ودار ال���ة �ان عامال مه�ا في ال�ه�ـــــــة العل��ة ال�ي شـــــــه�ها الع�ـــــــ� 

�ي للعال� ����ا في ال����� العل -بالشــ� –الفا��ي في م�ال الفل�، وال�� ســاع� 

اب� ی�ن�، وم��ه م� ان�از الع�ی� م� م�لفاته و���ثه في ه�ا العل�، ف�ـــــــال ع�  

  ت�اج� أول م�ص� فل�ي ل����� ���ثه العل��ة �ه على أساس ت����ي.

  اب� ی�ن� ون�أته العل��ة :

ه� أب� ال��ــــــــــــــ� علي ب� أبي ســــــــــــــعـ�� ب� أح�ـ� ب� ی�ن� ب� عـ�� األعلي  

، ی���ي  )١٦(م٩٥٢هـــــــــــ/٣٤١ال��في ال����، ول� ���� في م�ی�ة الف��ا� عام

إلى أســــــــــــــ�ة عل�ـ�ة ع��ـقة في العل� ذات أصــــــــــــــ�ل ع��ـ�ة، فـق� أج�ع ال��رخ�ن أن 

َ�ف الع��ي   ال����ة ال��ــــــــــار�ة في الف�ح  )١٧(أصــــــــــ�ل عائل�ه ت�جع إلى ق��لة ال�ــــــــــَ

اإلســـــالمي ل��ـــــ�، وق� اشـــــ�ه� م� ه�ه الق��لة ج� ووال� اب� ی�ن� الفل�ي، ف��ه 

ه� اإلمام ی�ن� ب� ع�� األعلي عاش في الع�ــــ� ال��ل�ني واه�� ب�وا�ة ال��ی�  

ــع�، بل �ان م�   ــ�ه �اإلمام الل�� ب� سـ ــ�ع م� أعالم ع�ـ ــ���، ��ا سـ ال���� ال�ـ
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  أص�اب اإلمام ال�افعي.

إلمـام ال��رخ ال��ـ�ث أبي ســــــــــــــع�ـ� ع�ـ� ال�ح�� ب� أح�ـ� ب�  أمـا والـ�ه فه� ا

ی�ن� ب� ع�ـــــ� األعلي، صــــــــــــــــــاحــــ� ��ـــــاب تــــار�خ ال��ــــــــــــــ���� ال���في عــــام  

  .)١٨(م٩٥٨هـ/٣٤٧

كان ل��ــــاة اب� ی�ن� الفل�ي وســــ� ه�ه األســــ�ة العل��ة أث� ���� في ات�اهه  

ــ�عاني وال�ه�ي : (ر  و� ع�  في ب�ا�ة ح�اته إلى عل� ال��ی�، ف���� �ل م� ال�ـــــــــ

ــالح ال�وذ�ار�، إال ان  ــل ب� صــــــ م��� ب� علي ب� أبي ال��ی�، ورو� ع�ه الف�ــــــ

  .)١٩(ال���ث�� ق� َضعف�ا روای�ه ألنه �ان �ع�ل �ال�����)

وُ��ـــــــ���ج م�ا ســـــــ�� أن اب� ی�ن� ���� ال��ـــــــأة ب�� ج�ه ووال�ه �ان م��ها  

ــ�غاله �ال����� ــائ�ة الشــ مع ال��ی�   لل���ــــ� في عل� ال��ی�، إال أن ال���ة ال�ــ

مــاجعــل اب�   –بالشـــــــــــــــ�  -جعلــ� �ع� ال��ــ�ث�� ال ُ�ع�ل�ن على روا�ــاتــه، وه� 

ی�ن� ی��� في دراسـ�ه وت��ـ�له لعل� الفل� على أسـ� عل��ة ، ف���� اب� خل�ان  

وال�ـــــــــ���ي ع�ه: (و�ان ق� أف�ي ع��ه في ال�صـــــــــ� وال��ـــــــــ��� لل��ال�� وع�ل ف�ها  

  .)٢٠(�عل� ال�ص� ) ماالن��� له ... �ان م���ا ش�ی� االع��اء

ورغ� ن�رة ال�عل�مات ال�اصة ���اته ال����ة و���قة ت���له لعل�م الفل� 

ــ�رات ال���اث�ة ع�ه �ع�   ــ���ج م� خالل ال�ـــــــــــ ــ��خه، إال أن�ا ���� أن ن�ـــــــــــ وشـــــــــــ

ــ�ة عل��ة �ان ع���ها ج�ه اإلمام   ــأته في رحاب أســــــ ال�عل�مات، فال شــــــــ� أن ن�ــــــ

��اه م� ��� وم����ات في شـــــ�ي العل�م ی�ن� ووال�ه ال��رخ ع�� ال�ح��، ومات 
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وال�عـارف، �ـان ال�ع�� األول اـل�� نهـل مـ�ه اب� ی�ن� عل�مـه ومعـارـفه، ف�ــــــــــــــال 

ع� إ�العه ال����ـــــــــــــ� لل��� وال��لفات الفل��ة �ال�امع األزه�، �ع� أن ادرج 

ت�ر�� العل�م العل��ة �ه ��ان� العل�م ال�ـــ���ة واألدب�ة في ع�ـــ� ال�ل�فة الع���  

  �ا�.

كـ�ـل� �ـان ح�ص اب� ی�ن� على اال�الع على �ـل مـاكـ�� في م�ـال الفـل� 

ــام واله�� األث� األك�� في   ــا���ه م� الفل���� في الع�اق و�ال ال�ــــــــــ م� م�لفات ســــــــــ

ــ�قه في ه�ا ال��ال،   ت����ه لقاع�ة عل��ة م���ه م� ال��ل�ل وال�قابلة وال�ق� ل�� ســـ

ن ���ل� م���ة ���ة أضــــــــــــــاعها فق� ذ�� ب� خل�ان في مع�ض ال��ج�ة له �أنه �ا

ولـ�ه �عــ� وفـاتـه: (وخلف ولـ�ا م��لفــا �ـاع ���ــه وج��ع ت�ــــــــــــــ��فــاتـه �ـاألر�ـال في  

  .)٢١(ال�اب�ن���)

على ال�ان� اآلخ� اس�فاد اب� ی�ن� م� م���ة دار ال���ة في عه� ال�ل�فة  

ال�اك� �أم� هللا، ال�ي ضـــــــــــ�� ع�ًدا ���ً�ا م� ال��لفات وال�����ات في شـــــــــــ�ي  

م وال�عـــارف، ح�ي أن ال�ع� یـــ��� أن عـــ�د ���هـــا بلغ ال�ـــائـــة ألف م�لـــ�،  العل� 

، ف�ـــال ع� ��امه  )٢٢(وال�ع� اآلخ� ��ـــل �ال�ق� إلى مل��ن وســـ��ائة ألف م�ل�

�ــال�ــ�ر�� وعقــ� ال��ــال� العل��ــة بهــا، ال�ي �ــان ال�ل�فــة ال�ــاك� �ــأم� هللا ���ص  

  على ح��رها ب�ف�ه.

ــ�ل اب� ی�ن� لعل�م  الفل� على الق�اءة واال�الع، إذ �ان  ل� �ق��ـــــــــ� ت��ـــــــ

ف�صــة ج��ة الب�   )٢٣(إلن�ــاء ال�اك� �أم� هللا ألول م�صــ� فل�ي على ج�ل ال�ق��

ی�ن� لالســــــــــــــ�ـفادة في ت���� أ��ـاـثه وت�ـارـ�ه العل�ـ�ة داخـله، �عـ� ان جه�ه ال�ـاك�  
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�أم� هللا ��ل أجه�ة وآالت ال�صـــــــ�، وه� مام�� اب� ی�ن� م� ت�ق�� وت�ـــــــ��ح  

ــاد ع ــا�ق�� عل�هأرصـــــ ، ل�ل� حاز على م�انة ����ة ل�� ال�ل�فة )٢٤(ل�اء الفل� ال�ـــــ

  .)٢٥(ال�اك� وخاصه �����ه

أد� اســــــ�غ�اق اب� ی�ن� وتع�قه في دراســــــة الفل� وا��اثه وم�لفاته إلى ع�م  

اه��امه به���ه ول�اســـــــــه، وه� ماجعل ال�ع� ��ـــــــــفه ���ارات ال�ـــــــــ���ة وال�ه��،  

ل�ان في وصــــــــــــــف ه���ه: (كان اب� ی�ن� أبله ف���� �ل م� اب� ســــــــــــــع�� واب� خ 

مغفال، �ع�� على ����ر ���ــل و��عــل رداءه ف�ق الع�ــامــة، و�ــان ���ال، فــإذا 

  .)٢٦(ر�� ض�� م�ه ال�اس ل�ه�ته وس�ء حاله ورثاثة ل�اسه)

ــه�وا له �ال��ا�ة وال�ف�د في   ــ���ة م�ه وم� ه���ه إال ان ال������ شــ ورغ� ال�ــ

خل�ان وال�افعي: (و�ان له مع ه�ه اله��ة إصـــــــــــا�ة ب��عة  عل�ه وتف�قه، ف���� اب� 

غ���ة في ال��امة ال��ــــــار�ه ف�ها غ��ه، و�ان أح� ال�ــــــه�د، و�ان م�ف��ا في عل�م 

في تق���ه    caussinم) ١٨٣٥، ��ا وصـــفه العال� الف�ن�ـــي ��ســـان (ت)٢٧(ك���ة)

مل العالمة ف��� ال�ـــــــــــ�خ اإلمام العال� العا: (ل��اب ال��ج ال���� أو ال�اك�ي �ق�له

  .)٢٨(ده�ه ووح�� ع��ه أب� ال��� علي ب� ع�� ال�ح�� ب� أح�� ب� ی�ن�)

  إسهامات اب� ی�ن� في تق�م عل� الفل� :

أج�ع ال��رخ�ن في تــار�خ العل�م على أن اب� ی�ن� ال��ــــــــــــــ�� �ع��� م�  

ــ/٣١٧-٢٣٦(أع�� الفل���� في اإلســــــــــالم الل�ی� جاءوا �ع� ال��اني  -٨٥٠هــــــــــــــــــــــ

، وأنه اســـ��اع أن ��ـــ�� إضـــافات رائعة غ�� م�ـــ��قة �ان لها أك��  )٢٩(م)٢٩٩
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ــ���   ــ��� الع�لي ال�����ي وال��ــــــــــ األث� في ت��ر عل� الفل�، فق� ب�ع على ال��ــــــــــ

ال��ل�لي في  ال��ا�ة وال�أل��، ف�ـــــــــــال ع� االك��ـــــــــــافات وال����ات العل��ة ال�ي  

  .ت�صل إل�ها في الفل� وال��اض�ات

ــ� ��ـــــــــ�ف ال�ـــــــــ��   ــ��� الع�لي ال�����ي قام اب� ی�ن� ب�صـــــــ فعلى ال��ـــــــ

م، ف�انا أول ��ــ�ف�� ســ�ال ب�قة  ٩٧٨هـــــــــــــــــ/٣٦٨وخ�ــ�ف الق�� في القاه�ة ســ�ة 

ــ�فاد م�ه�ا في ت��ی� ت�ای� ح��ة الق��، وت�ــــــــــــ��ح م�ل دائ�ة ال��وج  عل��ة، اســــــــــ

ــاده في)٣٠(وزاو�ة اخ�الف ال��� لل�ـــــــــ�� رؤ�ة   ، ��ا اســـــــــ��اع ع� ���� أرصـــــــ

،  )٣١(الهالل وت��ی�ه إدراج سـ�� الهالل ع�� ال��ـاه�ة و��ل� ال�ـ�عة ال�او�ة للق��

و���� ف�اد ســـ����� أن اب� ی�ن� اســـ��اع أن ��ـــ���ج ال���ة الق�ـــ�� الخ�الف  

" ول�� ال���ة ال�ي اف��ضــــــــــها ��ل���س  ٥٧"١م��� ال�ــــــــــ�� على أنه ��ــــــــــاو� 

  .)٣٢(��اًزا"، وه� ُ�ع� ت���ً�ا رائًعا م٥١"٢وق�رها ب

أمـا على ال��ــــــــــــــ��� ال��ل�لي ال�ـاص ـ�ال�ـ�اـ�ة والـ�أل�� في عل� الفـل�، اـل�� 

اشـ��ل على ح�ـ�لة ت�ار�ه ودراسـاته الع�ل�ة وال������ة، فق� ضـ��ه اب� ی�ن� في  

ك�ا�ه ال�ـــــــــه�� ال��ج ال���� أو ال�اك�ي، ال�� أشـــــــــاد �ه ال����ون في ال�راســـــــــات 

�اد ســــ����� ع� أه���ه : ( و�ع� ��ا�ه م�ــــ�را مه�ا  الفل��ة ق��ً�ا وح�یً�ا، ف���� ف

  .)٣٣(للغا�ة �ال���ة ل�عارف�ا في أرصاد زمانه وأرصاد أسالفه)

  ك�اب ال��ج وم�هج اب� ی�ن� :

ال��ج �ل�ة فارســــــــــ�ة م� (ز��) ��ع�ي ال��اول ذات ال���� ال�أســــــــــ�ة ال�ي  



   إسهام المصرين في تقدم علم الفـلك                                                                      محمد أحمد أحمد  د. 

 م)٢٠٢٠أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٧٠ 

عل�م الفل�  ، وه� عل� أصــــــــ�ل م�)٣٤(��ــــــــ��ل بها على ح��ات ال��اك� وم�اقعها

ع�فه اب� خل�ون �ق�له : (ه� م� ف�وع عل� اله��ة، وهي صــــــــ�اعة ح�ــــــــاب�ة على  

ق�ان�� عـ�دـ�ة ���ـا ��� �ـل ���ـ� م� ���� ح��ـ�ه، ومـاأد� إلـ�ه ب�هـان اله��ـة  

ــ�اعة ق�ان��   ــ�قامة ورج�ع وغ�� ذل�، وله�ه ال�ــ ــ�عة و��ء واســ ــعه م� ســ في وضــ

األ�ام وال��ار�خ ال�اضـــــ�ة، وأصـــــ�ل  كال�ق�مات واألصـــــ�ل لها في مع�فة ال�ـــــه�ر و 

م�ق�رة م� مع�فة األوج وال��ــ�� وال���ل وأصــ�اف ال���ات واســ���اج �ع�ــها  

، و�ق�ـــــــ� �األوج �أنه أ�ع� نق� ال��اك� ع� األرض، وال��ـــــــ��  )٣٥(م� �ع�)

  .)٣٦(�أنه أق��ها م� األرض

اء  ت�جع أه��ــة ال�ــ�اول ال����ــة في أنــه م� خاللهــا ���� مع�فــة ال�قــ� ألد

ال��ـادات، ومع�فـة ال��ـان ل��ـ�یـ� الق�لـة، �ـ�لـ� ال��ـاســــــــــــــات الفل��ـة ومع�فـة ال��ن 

،  )٣٧(وف�� األرض ل��ان ال�ع��ر وغ�� ال�ع��ر م�ها وت��ی� ال��ارق وال�غارب

،  )٣٨(وق� وضــع مع�� الفل���� الع�ب ع�ة أز�اج ن���ة أرصــاده� ع�ف� �أســ�اءه�

ف م�ضـــــع ال�اصـــــ� وزمان ال�صــــ� ل��ها اخ�لف� �ع�ـــــها ع� �ع� ��ـــــ�� اخ�ال

  .)٣٩(وآالته، م�ا جعل الفل���� �ع�ل�ن على ت��ی�ها ���ل م����

ــا في تـــار�خ   ــاك�ي م� أه� األز�ـــاج وأك�لهـ ــ� ز�ج اب� ی�ن� أو ال��ج ال�ـ ُ�عـ

م�ــــــــــــ� وال�ولة الفا���ة، بل تار�خ العال� اإلســــــــــــالمي، إذ ی��� های�� هال� ع�ه:  

، ح�ي خارج م�ــ� وســ�ر�ة، و�ان ق� ُأن�� دون  (�قى ســائً�ا وم�ــ�ع�ًال لع�ة ق�ون 

اســـــ���ام م�صـــــ�، و�ادوات أصـــــغ� ح��ا إال أنه ذو ���ة عال�ة، ���� �ان قادرا 

على م�اف�ة ن�ائج رص��ة الحقة، بل حل ال��ج ال�اك�ي م�ل األز�اج األق�م ال�ي  
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  .)٤٠(وضعها فل��� ال�ل�فة ال��اسي ال�أم�ن ���اع�ة م�ص�� �غ�اد ودم��)

م ب��ل�� م�  ٩٩٠هــــــــ/٣٨٠اب� ی�ن� في وضع ��اب ال��ج ح�الي عام  ب�ا

ال�ل�فـة الع��� ـ�ا�، وات�ـه ق�ـل وفـاـته في عهـ� وـل�ه ال�ل�فـة ال�ـاك� ـ�أم� هللا، ـل�ـل� 

  ت���ا ب�عا�ة ال�اك� له ح�ل ال��اب اس� ال��ج ال�اك�ي.

كان ه�ف اب� ی�ن� م� وضـــــع ��اب ال��ج ال��ق� م� صـــــ�ة أرصـــــاد م�  

وأق�اله� في ال��اب� الفل��ة، واســ���ال مافاته� في أرصــاده� وأن ��ــع ذل�  ســ�ق�ه

، ـل�ـل� جـاء �ـ�اب ال��ج ����ا في أر�ع م�ـل�ات م�ــــــــــــــ��ال  )٤١(كـله في م�ـل� جـامع

ف�ــــال، غ�� ان  م� ال��ســــف ان ال��اب ل� ��ــــل ال��ا  ٨١على مق�مة ���لة و 

ــف ــ��ر�ال  كامال، فه�اك أج�اء م�ه الت�ال في م���ة ل��ن وأك�ـــــــــ �رد و�ار�� واإلســـــــــ

اســ�اذ اللغة الع���ة في جامعة    caussinو��ل�� والقاه�ة، وق� ن�ــ� وت�ج� ��ســان 

، ��ا قام� م���ة ل��ن في ه�ل��ا ���اعة  )٤٢(م١٨٠٤ف�ن�ــــا �ع� ف�ــــ�له ســــ�ة 

  .)٤٣(م١٨٢٢ون�� الق�� ال���� في ال�غ�ا��ة س�ة 

ال��ــاب فقــ� قــام ب��ضــــــــــــــ�ح الهــ�ف م� تــأل�فــه   في أمــا ع� م�هج اب� ی�ن�

ــ�ال في �ع� ما ذ��ت في ه�ا  ــعه قائال: (وغ�ي ل�ا خ�ــــــ�� ان �قع األشــــ ووضــــ

ال��ج وفي �ع� ماذ�� غ��� وذل� ع��ما ت�د� إل�ه اخ�الف ال�ســــــــایل، اح���  

، وه� ب�ل� ی���  )٤٤(إلى إ�انة ال��اضـع ال�ي وقع ال�ـه� ف�ها والغل� على �ع�ـه�)

في ت�ـــــــــ��ح األغال� ال�ي �ان�  ســـــــــائ�ة في األز�اج ال�ـــــــــا�قة عل�ه   على رغ��ه
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  وش�ح أس�ابها.

على ال�ان� اآلخ� ح�ص اب� ی�ن� على تأك�� ارت�ا� عل� الفل� �ال�ــــــــ�ع،  

ف��ع �ل اآل�ات ال��علقة �أم�ر ال�ـــ�اء ورت�ها ت�ت��ا ���ـــ� م�اضـــ�عها، فق� �ان  

ــل ال��ق إلى مع�ـفة هللا ه� ال�ف�� ف ي خل� ال�ــــــــــــــ�ـاوات واألرض  ی�� أن أف�ــــــــــــ

وع�ائ� ال��ل�قات ومااودعه هللا ف�ها م� ح��ة لل��ب�، ف���� في ه�ا ال�ــــــ�د :  

( ول�ا �ان لل��اك� ارت�ا� �ال�ـــ�ع في مع�فة أوقات ال�ـــل�ات و�ل�ع الف�� ال�� 

���م �ه على ال�ــــــا�� ال�عام وال�ــــــ�اب وه� آخ� أوقات الع�ــــــا اآلخ�ة وانق�ــــــاء 

�ع�فة �أوقات ال��ــ�ف لل�أه� ل�ــالته وال��جه إلى ال���ة ل�ل  األ��ان وال��ور وال

م�ـــل وأوایل ال�ـــه�ر ومع�فة �ع� األ�ام إذا وقع شـــ� واوان ال�رع ولقاح ال�ـــ�� 

  .)٤٥(وج�ا ال��ار ومع�فة س�� م�ان م� م�ان)

ك�ا قام  اب� ی�ن� ��ـــ�ح خ�أ األرصـــاد ال�ـــا�قة عل�ه، ��ـــ�� ســـ�ء ال�صـــ� 

ن� اآلالت ال��اســــ�ة ال���� أن ت�لغ ال�ــــ�عة ف�ها �ال���قة  وآالته، ف���: (ول�ا �ا

مافي العق�ل م� اســــ��ا ســــ��حها ووضــــع أق�ــــامها في اماك�ها و��ل� ال�ق�، �ان  

البــ� أن �ع�ض ال�لــل م� هــ�ه ال�ج�ه وم� ال�زن، و�ن �ــان ب��ــانــا فــإنــه في أك��  

، و�ن �ان�  إما ال��� و�ما ال�في -ال��ل وال�ــــــــــــــعف   -األم� �ع�ض له ال��ام�ل

ــ��ه ال�ــــــــ�� واألن�ا ــ��ا ماكان ثاب�ا في م�ان واح� ت�ــــــ ــ�ا فإنه �ع�ج والســــــ   -خ�ــــــ

، ��ل�  )٤٦(وعلي ح�ـــ� العل� وال�ـــ�عة وال��ف� ���ن ال�ع� ع� ال�لل) -ال����ة 

أك� على ارت�ا� صــ�ة ال�صــ� �أه��ة ال��ر�� على ال��اس، ف����: (فإن م� ��  

ــا م�  ــ�ة  أنه ���� �ل واح� أن ���� ��اســـ ــي م� غ�� در�ة وان �ل آله ��اســـ ق�ـــ
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ت�د� إلى ال�� غـــال�، و�ن�ـــا ی��غي ل�� أراد ذلـــ� أن ��عـــل أوال زمـــانـــا ل�ع�فـــة  

اآلالت وال�ـــ�ر�ــ� �ــال��ـــاس ح�ي ���ن ��ـــاســــــــــــــــه ع� عل� ��ــــــــــــــ�ـــة آل�ـــه ودر�ــه  

، وفي ال�أك�� على ع��ب وأغال� ز�ج اب� م��ـ�ر في ع�ـ� ال�ل�فة )٤٧(�ال��اس)

�آالت ال�صـــــ� ی���: (وذ�� ســـــ�� ب�    -أ��ـــــا–�ا�ه ومای�عل� ال�أم�ن ب�غ�اد وأســـــ 

علي أنه رأ� ذات ال�ل� ال�ي رصــ� بها ���ي ب� أبي م��ــ�ر ال��اك� �ع� م�ته  

ت�اع ��ــ�ق ال�راق�� ب�غ�اد، و�ان� مق�ــ�مة �ع�ــ� دقای� فع�ــ� دقای�، وذ�� �ع�  

  .)٤٨(ه�ا أن رص�ه لل��اك� بها ماكان اس��� وال بلغ الغا�ة ال�ي ت�ت�ي)

على ال�ان� اآلخ� أوضح اب� ی�ن�  م�او� نقل األرصاد دون ت�ق� م�ها  

في نق�ه ل��ج ال����� ف����: (وســـاذ�� م� ف�ـــاد تع�یل ال�ـــ�� �ال����� ما إن 

ـتامـله م��ــــــــــــــف أق� ـب�ـل� مع اج��ـاعه�، وأع�ـ� مـ�ه م� نقـله �عـ�ه� ع�ه� �غ��  

، وفي  )٤٩(�ـ��� وغ��ه�ـا)ـتأمـل مـ�ل أح�ـ� ب� عـ�� هللا ح�� والف�ــــــــــــــل ب� حـات� ال� 

أث� ال�قل دون ت�ب� أو م�اجعة ���ل اب� ی�ن� قائال: (و�ذا ف�ــــــــ� تع�یل ال�ــــــــ�� 

وه� أول �ع�ل عل�ه في اسـ���اج ��الع ال�ـ��� وغ��ها، وأول مای�رك �ال�صـ� �ع�  

ل�ل� أك� اب� ی�ن� على ضـــــــــ�ورة اال�الع على   )٥٠(ال��ل ف�ا ال�� ��� �غ��ها)

ــا�قة عل�ه ومع�فة ال�ـــــــ�اب قائًال: (فإذا ماقام �ه في ز��ه  ل��ان خ�أ األز�اج ال�ـــــ

ــالــــة عل� أن ال�الف ال�ي ��ــــه لغ��ه م� األز�ــــاج وقع ع� عل�  ق�أ هــــ�ه ال�ســـــــــــــــ

  .)٥١(�ال��اب)

ــ��ل عل�ها ز�ج اب� ی�ن� وقام  ــ�ل ال�ي اشـــ وق� تع�دت ال��ضـــــ�عات والف�ـــ

�ــامــل �عل�م الفلــ� ب��ضــــــــــــــ��هــا في قــ�رة ف��ــ�ة و��اعــة نــادرة، ت�� ع� وعي وعل� 
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  وتف��الته م�ها على س��ل ال��ال:

  ال��ار�خ �ال��اب و�ال��اول. ) ١

ال�مـــان األوســــــــــــــ� وال�مـــان ال���لف ونقـــل �ع�ــــــــــــــهـــا إلى �ع� ومـــاع�ض   ) ٢

 ألص�اب. األز�اج م� االخ�الف في تع�یلها.

 تق��� ال��� والق�� وسای� ال��اك�. ) ٣

 وال���ب واث�اتها في ال��اول.   مع�فة أوتار ال�ای�ة ) ٤

 ال��ل وح�ا�ه وال�ل واث�اته�ا في ال��اول.   ) ٥

 ارتفاع ن�ف ال�هار في سای� الع�وض وما ال ع�ض له. ) ٦

 ج�اول ل��� ال�ق� ���ا ی�عل� �ارتفاع ال���. ) ٧

 ج�اول في زاو�ة ال��� لل���. ) ٨

ــ�ة   ) ٩ ــ�� ســـــ ــالة وم� ذل� ت��ی� وق� ال��م ال�اح� ضـــــ ج�اول ع� م�اق�� ال�ـــــ

 ح�ة.وا

 .)٥٢(ال��ی� ع� اإلشعاع م� ال���م ) ١٠

ون�ً�ا أله�ـ�ة ال��ج ال�ـاك�ي ودقـ�ه ومـاجـاء �ـ�ه، فـق� �ـل مع��ال ـ�ه ومع��ـً�ا  

اب  ــَّ ــل ال������ والُ��ـــــ في ال�ق��� ل�� الفا�����، ف���� ال�ق����: (ج�ع األف�ـــــ

ــ�   ــامي ���ــــ ــ�� في الُ�لف ب�� ال�قاو�� فقال�ا: ال�ــــ ــأله� ع� ال�ــــ وأهل العل�، وســــ

�ع�ــل على رأ� ال��ج ال����� ال�ــأم�ني، ون�� نع�ــل على رأ� ال��ج ال�ــاك�ي  و 

لق�ب عهــ�ه، و��� ال��قــ�م وال��ــأخ� تفــاوت وُخلف، وقــ� أج�ع القــ�مــاء أن الق��ــ� 

 .)٥٣(العه� أصح م� ال��ق�م ل��قل ال��اك� وتغ�� ال��اب)

ــغ ــ� ال��ج ال�ـــــ ��،  وم� ال��ی� �ال��� أن ه�اك ��اب آخ� الب� ی�ن� �أســـــ

-١٣٨ت�ج� م�ه ن�ــــــــــــــ�ة في دار ال�����ات ال��ــــــــــــــ��ة �القاه�ة ت��ل أرقام (
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ــ�، إذ  ٢٢٥١٩-٩٠٩ ــاد ال��ت��ة ���ــــ م�قات) ���� �ال��اول الفل��ة واألرصــــ

ی�ـ�و أن اب� ی�ن� وضــــــــــــــعـه ��ـ�اـ�ة أولي لل��ج ال���� أو ال�ـاك�ي، ذ��ه ال�ع�  

  .)٥٤(ض�� م�لفات اب� ی�ن�

ی�ن� ال��ج ال�اك�ي وتف�ده و��ق���ه ��ه،  على ال�غ� م� شـــــــــــه�ة ��اب اب� 

  إال أن له ع�ة ��� ورسائل وم�لفات أخ�� ال تقل أه��ة ع� ال��ج ال�اك�ي م�ها:

  ك�اب بل�غ األم��ة ���ا ی�عل� ��ل�ع ال�ع�� ال��ان�ة. ) ١

 رسالة في ���قة اس���اج خ�ي الق��اس. ) ٢

االرتفاع، وه� ج�اول ت���  غا�ة االن�فاع في مع�فة ال�وائ� وال�ــــــــــ�� م� ق�ل  ) ٣

 أوقات ال�الة.

 ال�ع�یل ال����. ) ٤

 ��اس زم� ارتفاع ال��� م� وق� ال��وق. ) ٥

 ح�� حل ال��� والق��. ) ٦

 ال�ای� وف�ل ال�ای�. ) ٧

قائ�ة به�ه ال��لفات  )٥٥(وق� أورد �ل م� ف�اد ســــــ����� وم���د م��� خلف

ال�ي الت�ال م����ة داخل م�ــ� وخارجها وت��اج إلى ال��ــ� وال��ق��، إل�هار  

 ت�اث اب� ی�ن� ال���� واسهاماته في تق�م عل� الفل� وال��ا�ة ��ه.

  ن���ات اب� ی�ن� واك��افاته :

ارت�� عل� ال��اضـــــــــــ�ات ارت�ا�ا وث�قا �عل� الفل�، الع��اد األرصـــــــــــاد الفل��ة  

ه، ـل�ـل� اق��ن تف�ق اب� ی�ن� و��اعـ�ه في الفـل� �عل� ال�ـ�اضـــــــــــــــ�ات، فقـ� اه��  عل�ـ 
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اه��اًما �الًغا به�ا ال��ال، وفاق� ���ثه ون���اته ��ه ���ث ال������ م� العل�اء، 

  .)٥٦(بل �ان� مع���ه جً�ا ع�� ال��اض���، وأسه�� في تق�م عل� ح�اب ال��ل�ات

ال��اضــــــــــ�ات وح�ــــــــــاب ال��ل�ات ب��اول  وق� قام العل�اء ال���ث�ن في م�ال 

���ث ون���ات اب� ی�ن� في ه�ا ال��ال �ال�ـــــــــــــ�ح وال��ضـــــــــــــ�ح وأه���ها و�لقاء 

ال�ـــــ�ء على ن�ائ�ها ال���ة ، ف���� ق�ر� ��قان وعلي ع�� هللا ال�فاع: (حل اب�  

ی�ن� أع�اال صـــــــ��ة في ال��ل�ات ال��و�ة واســـــــ�عان في حلها �ال��ـــــــق� الع��د�  

، ��ل� اســـــــ��اع اب�  )٥٧(ة على ال��ـــــــ��� األفقي وم�ـــــــ��� ال�وال)لل��ة ال�ـــــــ�او� 

  ی�ن� أن ی��صل إلى إ��اد القان�ن ال�الي :

ص)، و�ـان   –جـ�ا س، جـ�ا ص = ½ جـ�ا (س+ ص)+ ن�ــــــــــــــف جـ�ا(س 

له�ا القان�ن ���ة ���� ع�� عل�اء الفل� ق�ل اك��ـــاف عل� الل�غار���ات، إذ أم��  

�ة إلى ع�ل�ات ج�ع، و�ان في ه�ا �ع�  ب�اســ��ه ت���ل ع�ل�ات ال�ــ�ب والق�ــ 

ال��ـــــــه�ل ل�ل�ل ����ة م� ال��ـــــــائل ال���لة ال�عق�ة، ل�ل� فاب� ی�ن� �ع��� ���  

  .)٥٨(م�� مه�وا الك��اف عل� الل�غار���ات

ــ�ة أن ن���ة اب� ی�ن� �ان�   ــ�ن في العل�م ال��اضـــــ ــ�ـــــ ــح ال����ـــــ و��ضـــــ

ــ��ل��� جان ناب���  ــاس ال�� ب�ي عل�ه العال� االســـــــــــ ت  (  john Napierاألســـــــــــ

، ال�ي  )٥٩(م) وغ��ه م� عل�ـاء أوروـ�ا عل�م الل�غـار���ـات قـ�ل ســــــــــــــ�عـة ق�ون ١٦١٧

كان لها أك�� األث� في ت�ـــــه�ل ���� م� ال���ث ال�����ة واله��ســـــ�ة وال�ـــــ�ا��ة  
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  .)٦٠(ال�ي قام� عل�ها ال�ه�ة األورو��ة ���ا �ع�

ل اب� ی�ن� إلى أما في م�ال االك��ـــــــافات واالخ��اعات لآلالت، فق� ت�صـــــــ 

اخ��اع ال�قاص(ال���ول) ال�ع�وف ع�� عل�اء الع�ب �اســــ�( ال��ار)، وال�� ���اج  

له ال�اصـــ� في ��اس ال�م� وم�ة ال�ب��ة في رصـــ� ال��اك�، ��ا اســـ�ع�ل ال�قاص 

، و��ل� ���ن اب� ی�ن� ق� ســـــــ�� به�ا االخ��اع  )٦١(�ع� ذل� في ال�ـــــــاعات ال�قاقة

ــ�ــة ق�ون، على ع�� مــا  ١٦٤٢( ت  Galileo العــال� اال��ــالي جــال�ل��  م) ��ــــــــــــ

، )٦٢(یـ���ـه الغ�ب األورو�ي أن جـال�ل�� ه� صـــــــــــــــاحـ� اخ��اع ال��ـ�ول( ال�قـاص)

ف���� م�ـ�في م���د سـل��ان: ( �ان� ل�� الع�ب ف��ة ع� قان�ن ال���ول ال�� 

اســــــــــــــ����ــه جــال�ل�� �عــ� ت�ــارب ع�ل�ــة وأث�ــ� م� خاللهــا أن مــ�ة ذبــ��ــة ال�قــاص 

ل) ت��قف على ��ل ال�قاص و���ة ع�لة ال��اقل، وساع� ه�ا القان�ن على  (ال���و 

ت�ســـــــــــــ�ع م�ال اســـــــــــــ�ع�ال ال�قاص، وم� ال��جح أن ���ن جال�ل�� ق� ا�لع على  

ــام ب�����   ــا ث� قـ ــ� وغ��هـ ــات والفلـ ــ�ـ ــاضــــــــــــ ــ�ول وال��ـ ــات اب� ی�ن� ع� ال��ـ ــا�ـ ك�ـ

  .)٦٣(الف��ة)

اب� ی�ن� في تق�م عل� الفل� ام��ت   ن�ــ���ج م�ا ســ�� ان جه�د  و�ســهامات

إلى اك��ــاف �ع� ال����ات في م�ال ال��اضــ�ات واله��ســة، ال�ي و�فها ت���ًفا  

ج�ً�ا واســــ�فاد م�ها في ح�ــــا�اته وأرصــــاده الفل��ة، ف�ان� ت�ــــه�ال وع�نا ل�� جاء  

�عــ�ه، �ــ�لــ� �ــان اســــــــــــــ��ــ�امــه ل�ع� اآلالت واألدوات في عل� الفلــ� �ــال�قــاص 

ي ال��اس وال�صــــــ� إضــــــافة اســــــ�غلها الغ�ب األورو�ي ���ا �ع� ل�����  (ال���ول) ف

العل�م ال����ـ�ة والهـ��ســـــــــــــــ�ة، وادعـاـئه انهـا م� اخ��اعـاته�، واغـفال ح� اب� ی�ن�  
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  ودوره في اب��ارها.

  م�انة اب� ی�ن� في عل� الفل� ال��ی� :

ح�ي اب� ی�ن� على شــــــــــــــه�ة وم�ـاـنة ����ة ع�ـ� عل�ـاء الفلـ� في ال�ــــــــــــــ�ق 

م) ال��ج ال�اك�ي في بالد فارس، ١٣٣١ب، فق� اس���خ ع�� ب� ال��ام ( توالغ� 

هــــــــــــــــــــــ)، ول�� ٦٣٩وع�� ال�غ�ل في ال��ج اإلل�اني ل��ــــــــ�� ال�ی� ال��ســــــــي (ت

  .)٦٤(م١٢٨٠ال������ في ��اب ��ش� ��غ س�ة 

علي ال�ان� اآلخ� ع�ف عل�اء الفل� في أورو�ا على دراسة ال��ج ال�اك�ي  

ــ����ــــ  ــة د��قة م�ــ ــ��ل عل�ه م�  دراســ ــل��ه العل�ي وما اشــ ــه�لة أســ ة ، أله���ه وســ

ت�ـ��ل ورصـ� ال��ارب العل��ة الب� ی�ن�، ف���� أح�� ف�اد �اشـا في ه�ا ال�ـ�د 

م) م� ال��ج ال�اك�ي في  ١٨٢٧( تLaplace:( اســ�فاد العال� الف�ن�ــي البالس  

الفل�ي ت��ی� م�ل دائ�ة ال��وج واالخ�الفات ب�� ال��ــــــــــــــ��� وزحل، ��ااســــــــــــــ�ع�ل 

ــ���ن ن����م�  م) مالح�ات  ١٩٠٩ت (   Simon Newecombاالم���ي ســــــ

  .)٦٥(اب� ی�ن� ع� ال���ف وال���ف في ���ثه ع� ح��ات الق��)

و��ضـــــــــــح ف�اد ســـــــــــ����� م�� اســـــــــــ�فادة عل�اء الغ�ب األورو�ي م� ���ث  

أن  C.schoyوت�ارب اب� ی�ن� وماوصــل إل�ه م� ن�ائج قائًال : (ك�ل� اســ��اع 

ع� �ع� �الم مه� آخ� الب� ی�ن� وذل� ع� ���� دراسة ال��ء ال��ف��  �عل� 

في أك�ـف�رد م� ال��اب، ف��� أن اب� ی�ن� ع�ف ��قا غا�ة �األصـالة في مع�فة  

إلى أن ت�ــ�یــ� ال��ــان الــ�� ��ــــــــــــــ���ج م�    C.schoyع�ض ال��ــان، و�ــ�هــ� 
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� ال���قة ال�ي  ال�ـــــــاق�ل األول، إن�ا ه� ���قة الب� ی�ن� ذات�ة، وهي م�ا�قة ل�ل

  C.schoyعام، وق� درس   ١٠٠اســـــــــــ�ع�ل� ألول م�ة في عل� الفل� الع�لي ق�ل 

���ق��� أخ���� الب� ی�ن� في ت��ی� ال��ان ، إح�اه�ا تق�م على أرصــــــاد ارتفاع 

بل�غ أوج ال�ــ��، ب���ا ��ــ���ج ع�ض ال��ان ���ــ� ال���قة األخ�� م� مع�فة  

     �c.schoy ال��علق�� به�ا، وق� عل� ارتفاع�� شـــــــ��ـــــــ��� م��لف�� وال�ـــــــ��ت� 

على ال���قة األولي قائال : إن ال�ضــ�ح ال�ف�ــ�لي ل�ل ال�االت ال����ة ���� أن 

  .)٦٦(ی�صف إلى ال��م على أنه م�اال ن��ذج�ا لل���ل�ات ال��ی�ة)

ــات الغ�ب ل�ا جاء في ال��ج  ــاب�، ان ���ث ودراســـ ــ���ج م� ال�� ال�ـــ ون�ـــ

أن أرصــــــاد وت�ارب ون���ات اب� ی�ن� في الفل� �ان�  ال�اك�ي ت�ضــــــح وت��� � 

ــ� ال��ی�، تأتي ن�ائج   ــ�ات في الع�ـ ــ�ه، ��ع� تق�م عل� الفل� وال��اضـ ــا�قة لع�ـ سـ

  ون���ات اب� ی�ن� م��ا�قة ل�ا وصل إل�ه  ال��م العال� ال��ق�م.

ـل�ـل� �ـان م� ن���ـة إدراك الغ�ب األورو�ي أله�ـ�ة جه�د اب� ی�ن� العل�ـ�ة  

الفل� وأث� اك��ــــــــــافاته واخ��اعاته، أن ت� ت����ه وت�ل�� اســــــــــ�ه م� ق�ل  في م�ال 

) �إ�الق اســــــــــــ�ه على إح�� ف�هات الق��، ح��  I.A.Uاالت�اد الفل�ي ال�ولي ( 

  ) وهي حف�ة ن����ـة تقع على  Ibn-Yunus Craterدع�ـ� �ف�هـة اب� ی�ن� ( 

  .)٦٧(��ل� م�ً�ا ٨٥س�ح الق�� م� ال�هة ال�ع��ة م� األرض و��لغ ق��ها 
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.  

  ال�ات�ة

اســ�ه�ف� ه�ه ال�راســة ت�ضــ�ح تق�م عل� الفل� في ال�ولة الفا���ة م� خالل  

أح� أعالم الفل� في ع�ــــــ�ها الَعاِل� الفل�ي ال��ــــــ�� اب� ی�ن� وم�� إســــــهاماته  

  وجه�ده في تق�م ه�ا العل�، وق� خل�� ال�راسة إلى ع�ة ن�ائج مه�ة م�ها : 

الغ�ــ� إلى االه��ــام �عل�  كــان ت��ل الفــا����� م� االه��ــام �ــال����� ومع�فــة  ) ١

الفل� على أســــــــ� عل��ة، ر��ة م�ه� في ب�اء م��� عل�ي في القاه�ة، ی�اف�  

ال���� العل�ي في �غ�اد، ل���ن ه�اك سـ�ادة عل��ة ��ا أصـ��� ه�اك سـ�ادة 

  س�اس�ة.

كـان اله��ـام �ع� ال�لفـاء الفـا����� في بـ�ا�ـة الـ�ولـة الفـا���ـة (الع��� �ـا�   ) ٢

) دور ���� في إن�ــاء م�اك� عل��ة ل��ر�� الفل� على أســ� وال�اك� �أم� هللا

 ص���ة، �األزه� ودار ال���ة.

كان ت�ــــــــ��ع الع��� �ا� وال�اك� �أم� هللا الب� ی�ن� ال��ــــــــ�� دافعا له في   ) ٣

 ال�ف�ق في دراسة الفل� واالسهام في تق�مه في م�� والع�� الفا��ي.

ل�فة ال�اك� �أم� هللا ف�صــة كان إن�ــاء أول م�صــ� فل�ي في م�ــ� ب�عا�ة ال�  ) ٤

ج��ة ل�ف�ق ون��غ اب� ی�ن�، ف��ج� أ��اثه ودراســاته تف�ق أ��اث ودراســات 

 م� جاء ق�له.

الب� ی�ن� ��ـــــــــــه�ة وأه��ة ب�� األز�اج   ح�ي ��اب ال��ج ال���� أو ال�اك�ي ) ٥

ال�ا�قة عل�ه ل�ق�ه وأه��ة ما أصل�ة م� أخ�اء األز�اج األخ��، ف�ل مع��ً�ا  

 �ه في ال�ق��� ال���� ��لة الع�� الفا��ي و�ع�ه. ومع��الً 

ــ�ات �ان� غ��   ) ٦ ــل اب� ی�ن� إلى ن���ات ون�ائج في عل� الفل� وال��اضـــ ت�صـــ

م�ـــــــ��قة على م� جاء ق�له في ه�ا ال��ال، فأصـــــــ�ح ����� بها في ال�ـــــــ�ق 
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 والغ�ب.

أدرك عل�اء الغ�ب األورو�ي أه��ة ن�ائج ون���ات اب� ی�ن� غ�� ال��ــــــــ��قة  ) ٧

ــ�ـــات، فـــاســــــــــــــ�فـــادوا م�هـــا في ت���� عل�م الفلـــ� في م �ـــال الفلـــ� وال��ـــاضــــــــــــ

 وال��اض�ات، بل أع��� عل�ها الغ�ب األورو�ي في نه��ه وتق�مه العل�ي.
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  ال�الح�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ص�رة م� غالف ��اب ال��ج ال�اك�ي الب� ی�ن� ال���� 
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  ص�رة م� ��اب ال��ج ال���� أو ال�اك�ي  وأرصاد اب� ی�ن� ال���� 
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  ال�الح�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ص�رة ل���قة ال��اول في ال��ج ال�اك�ي الب� ی�ن�
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  ) ال�����م في ��اس ال�ب��ات م� اخ��اع اب� ی�ن� ال�قاص أو ( ال���ول
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  اله�ام�

  .٣٤٧م، ص١٩٦٩تار�خ الع�ب العام، ت�ج�ة: عادل زع���، م���ة ���ى ال�ابلي ال�ل�ي،  ) ١(

 .١٦١م، ص٢٠٠٠ح�ارة الع�ب، ت�ج�ة: عادل زع���، اله��ة ال����ة العامة لل��اب،  ) ٢(

 .١٠٥، ص٣م، ج١٩٧٨ال�عارف، القاه�ة تار�خ العل�، ت�ج�ة ت�ف�� ال���ل وآخ�ون، دار  ) ٣(

ت�ج� ع�ة دراســات وأ��اث ت�اول� ال���ة العل��ة في م�ــ� في الع�ــ� الفا��ي، ��راســة های�� هال�:  ) ٤(

م، ودراســــــة ١٩٩٩الفا����ن وتقال��ه� في ال�عل��، تع���: ســــــ�� ال�ی� الق�ــــــ��، دار ال���، ســــــ�ر�ا 

لع�ـــــــــــ� الفا��ي، دار الف�� الع��ي، القاه�ة خ�ـــــــــــ� أح�� ع�ا هللا: ال���ة الف���ة في م�ـــــــــــ� في ا

(د.ت)، ودراســــــــــــــة خال� ب� ع��ال�ح�� القاضــــــــــــــي: ال��اة العل��ة في م�ــــــــــــــ� الفا���ة، ال�ار الع���ة 

 م.٢٠٠٨لل��س�عات، 

ــ�ة  ) ٥( ــ� ب� ف�ج ب� ح�شـــ� ب� زادان ال��في، ول� سـ ــ� ال��ـ ه، وأب�ه ف�ج ٢٣٠اب� ح�شـــ�: ه� أب� القاسـ

ول� عق�ل ب� أبي �ال�، �ان ی�ی� في م�ــ�هل ح�اته ���ه� اإلمام�ة   ب� ح�شــ� ب� زادان ال��في م�

األث�ى ع�ـ��ة، ث� ت��ل إلى اإلسـ�اع�ل�ة على ی� اإلمام ال��ـ�� ب� أح�� ال�لق� �ع��هللا ال�ضـي، وأخ� 

ع�ه عقائ� ه�ا ال��ه� وأصـــ�ح م� خ�اصـــه ال�ق����، فأرســـله ��ـــ��ة على ب� الف�ـــل إلى بالد ال��� 

 سة ال�ع�ة في تل� ال�الد.ح�� ت�لى رئا

- ٦م، ص ص٢٠٠٥القاضي أبي ح��فة ال�ع�ان: اف��اح ال�ع�ة، م�س�ة األعل�ي لل����عات، ب��وت 

ــ��: اب� ح�شـــــــ� وال���ة الفا���ة في ال���، دار ال��اب�ع، دم�ـــــــ� ٧ ــ��  ال�ی� الق�ـــــ م، ١٩٩٣؛ ســـــ

؛ ح�ــــــ� ٢٣٣م، ص١٩٦٤؛ م�ــــــ�فى غال�: أعالم اإلســــــ�اع�ل�ة، دار ال�ق�ة الع���ة، ب��وت ٣٢ص

، ٣م، ج٢٠٠٣إب�ا��� ح�ـ�: تار�خ اإلسـالم ال�ـ�اسـي وال�ی�ي وال�قافي واالج��اعي، روزال��سـف، القاه�ة 

 .٣٧٦ص

؛ خ�ـــ� أح�� ع�ا هللا: ال��اة الف���ة في م�ـــ� في ٧القاضـــي أبي ح��فة ال�ع�ان: اف��اح ال�ع�ة، ص ) ٦(

 .٢١٨الع�� الفا��ي، ص

ــالم ��اس إب�ا���: ا ) ٧( ــ� الفا��ي، م�لة �ل�ة م��� ع��ال�ـــ ــ� خالل الع�ـــ ل����� وال���� �الغ�� في م�ـــ

؛ ع��ال�ل�� م���ــــــ�: تار�خ العل� ودور العل�اء الع�ب في ٨جامعة اإلســــــ���ر�ة، (د.ت)، ص  –اآلداب 

 .٦٩م، ص٢٠١٢تق�مه، اله��ة العامة لل��اب 

 . ٧٠، ص ٤م، ج ٢٠٠٥اه�ة ال���م ال�اه�ة في مل�ك م�� والقاه�ة، دار ال��� وال�ثائ� ال����ة، الق  ) ٨( 

م، ١٩٩٢ال�����: نهـا�ة اإلرب في ف��ن األدب، ت�ق��: م�ـ�� م��ـ� أم��، م��ـ� حل�ي أحـ��، الـقاه�ة  ) ٩(
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٨٧ 

 .١٤٣، ص٢٨ج

ــ� وآخ�ون، القاه�ة  ) ١٠( ــ�ة القاه�ة، ت�ق��: ز�ي م��� ح�ــ ــع�� ال�غ��ي: ال���م ال�اه�ة في حلى ح�ــ اب� ســ

 .٦٩م، ص١٩٥٣

عل� اله��ة: َع�ف اب� خل�ون عل� اله��ة �ق�له: " وه�ه اله��ة صـــ�اعة شـــ��فة، ول��ـــ� على ما �فه� في  ) ١١(

ال��ه�ر أنها تع�ى ص�رة ال��اوات وت�ت�� األفالك وال��اك� �ال���قة، بل إن�ا تع�ي أن ه�ه ال��ر 

ا  واله��ــات لألفالك ل�مــ� ع� هــ�ه ال���ــات، وأنــ� تعل� أنــه ال ی�عــ� أن ���ن الـ�ـــــــــــــ  يء ال�احــ� الزمــً

ل���لف��، و�ن قل�ــا إن ال���ــات الزمــة فه� اســــــــــــــ�ــ�الل �ــالالزم على وج�د ال�ل�وم، وال �ع�ى ال���قــة 

ب�جـه، على أـنه عل� جلـ�ل، وأحـ� أر�ـان ال�عـال�� "، ال�ـق�مـة، ت�ق��: على عـ��ال�احـ� وافي، اله�ـ�ة العـامـة 

 .١٠٢٠، ص٣م، ج٢٠٠٦لل��اب 

 .٣٤٧ام، صل أ س��ی�: تار�خ الع�ب الع ) ١٢(

؛ ن��� ��ال ���ة: ح�اة العامة في م�ــــــــ� في ١٥٨، ص٣ح�ــــــــ� إب�ا��� ح�ــــــــ�: تار�خ اإلســــــــالم، ج ) ١٣(

؛ د. ب�ارد دودج: األزه� في ألف عام، ت�ج�ة: ح�ــــ�� ف�ز� ال��ار، اله��ة ٤٩٥الع�ــــ� الفا��ي، ص

 .٢٩م، ص١٩٩٧العامة لل��اب 

��� حل�ي م��� أح��، ال��ل� األعلى لل�ـ��ن اتعا� ال��فا �أخ�ار األئ�ة الفا����� ال�لفا، ت�ق��: م ) ١٤(

 .١١٧، ص٢م، ج١٩٩٦اإلسالم�ة، القاه�ة 

؛ ن��� ��ال ���ة: ح�اة ١١٨خ�ـ� أح�� ع�ا هللا: ال��اة الف���ة في م�ـ� في الع�ـ� الفا��ي، ص ) ١٥(

 .٥١٠العامة في م�� في الع�� الفا��ي، ص

Wan Kamal Muyani: observatoties in Islamic History, Malaysia 2012, p. 1372. 

م�ـــــل� شـــــل��ت: الفل� وال��اصـــــ� الفل��ة في م�ـــــ� الفا���ة اإلســـــالم�ة، ال�عه� الق�مي لل���ث الفل��ة  ) ١٦(

؛ ج�ال ال�ی� الف���: أعالم الف�� اإلن�ــــــــــاني، تق��� إب�ا��� ٥وال���ف�����ة، حل�ان، القاه�ة (د.ت)، ص

م���د م�ـ�� خلف ـب��� ـتار�خ م�الد م�ـق�م له  ؛ وـق� انف�د٣٢٩، ص١مـ���ر، اله�ـ�ة الـعامـة لل�ـ�اب، ج

م دون غ��ه، تار�خ ال��ائل الع���ة في الع�ــــــ� اإلســــــالمي م� الف�ح اإلســــــالمي ٩٤٩ه/�٣٣٨ع�د لعام 

 .٨٠م، ص٢٠٢٠ح�ى الق�ن ال�ا�ع اله���، دار ال�عل�� ال�امعي، اإلس���ر�ة 

� ول� الَ�َ�ف ب� مال� ب� م�تع ب� معاو�ة الَ�َ�ف: �ف�ح ال�اد وال�ال، ق��لة ����ة م� ��ائل ���ة، وه ) ١٧(

َ�ف ب�جهه  ب� ���ة، وق�ل ه� ب�� مال� ب� ســهل ب� ع��و ب� ��� ب� ح���، ســ�ي ال�ــ�ف ألنه صــَ

ع� ق�مه ح�� أتاه� سـ�ل الع�م، و���و أن ه�ه الق��لة �ان� لها إقامة في ال�جه الق�لي م� م�ـ�، ح�ى 

�فة ج��ب م�اف�ة أســــــــــ��� على ال��ود مع م�اف�ة أن ه�اك ق��ة م� الق�� الق���ة �ه اســــــــــ�ها  صــــــــــَ
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 س�هاج، ذ��ها اب� م�اتي م� األع�ال األس����ة.

ــ�ر�ال ع��ة، م���ة م�ب�لي، القاه�ة  ؛ ١٥١م، ص١٩٩١اب� م�اتي: ق�ان�� ال�واو��، ت�ق��: ع��� ســـــ

ــ�ر ال�قافة، القاه�ة  ــ�ح األع�ــــى في صــــ�اعة اإلن�ــــا، اله��ة العامة لق�ــ ــ���: صــ ، ٣م، ج٢٠٠٤القلق�ــ

؛ ٣٧٧م، ص١٩٨٨؛ إب�ا��� ال�ق�في: مع�� ال�لـ�ان وال��ـائـل ال����ـة، دار ال�ل�ـة، صــــــــــــــ�عـاء ٣٣٢ص

، ٢، ق�ــــ�  ٤م، ج١٩٩٤م��� رم��: القام�س ال�غ�افي لل�الد ال��ــــ��ة، اله��ة العامة لل��اب، القاه�ة 

م�� �ان عل�ً�ا �ق�ر ما ؛ و���� ع��هللا خ�رش�� ال���: أن ال�ور ال�� لع��ه ق��لة الَ�َ�ف في  ١٩ص

كان ســـــ�اســـــً�ا ح��ً�ا، وأن ال�ان� العل�ي �ان أل�ع ال�ان��� وأ�قاه�ا أثً�ا. ال��ائل الع���ة في م�ـــــ� في 

 .٢٥٠م، ص١٩٩٢الق�ون ال�الثة األولى لله��ة، اله��ة العامة لل��اب، القاه�ة 

اح، دار ال��� العل��ة، ب��وت  اب� ی�ســـ� ال��ـــ��: تار�خ ال��ـــ����، ت�ق��: ع��الف�اح ف��ي ع��الف� ) ١٨(

 .٣٢١، ص٣؛ اب� تغ�� ب�د�: ال���م ال�اه�ة في مل�ك م�� والقاه�ة، ج٥، ص١، ج٢٠٠٠

؛ تار�خ اإلسالم ٥٣٠، ص٣م، ج١٩٦٢األن�اب، ت�ق��: ع��ال�ح�� ب� ���ى، ح��را�اد، ال���، اله��   ) ١٩(

، ٢٧م، ح١٩٨٥إلســــــــــالم�ة، و��قات ال��ــــــــــاه�� واألعالم، ت�ق��: م��� م���د ح��ان، دار ال��� ا

 .٤٧٦ص

و�ـ�ات األ��ـان وأنـ�اء أبـ�اء ال�مـان، ت�ق��: ی�ســــــــــــــف علي ���ـل، م��� ـقاســــــــــــــ� ���ـل، ب��وت، ل�ـ�ان   ) ٢٠(

؛ ُح�ـ� ال��اضـ�ة في تار�خ م�ـ� والقاه�ة، ت�ق��: م��� أب� الف�ـل إب�ا���، ٣٧٧، ص٣م، ج١٩٩٨

 .٤١٦، ص٢م، ج٢٠٠٤ال����ة الع���ة، ص��ا، ب��وت 

 .٣٧٧، ص٣ان، جو��ات األ�� ) ٢١(

ســــــــــــاو��س ب� ال�قفع: تار�خ ال��ار�ة، ت�ق��: ع��الع��� ج�ال ال�ی�، اله��ة العامة لق�ــــــــــــ�ر ال�قافة،  ) ٢٢(

؛ ع��ال�ح�� ز�ي: نه�ــــة العل�م في قاه�ة الفا�����، اله��ة ال��ــــ��ة ٢٢٣، ص٥م، ج٢٠١٢القاه�ة 

 .١٨م، ص١٩٦٩العامة لل�أل�� وال���، 

ج�ل ال�ق�� ق�ب الف�ـــــ�ا� في م�ان له ُ�قال ب��ة ال���، و�ان كان ه�ا ال��صـــــ� على صـــــ��ة على   ) ٢٣(

، دائ�ة ال�عارف اإلســالم�ة، ت�ج�ة: إب�ا��� ز�ي خ�رشــ��  (.H. Suter)م�ــ���ًال آلالت ال�صــ�. ســ�ت� 

 .٤١٨، ص١م، ج١٩٦٩وآخ�ون، ��اب ال�ع� 

ــارة الع���ة اإلســــالم�ة، م���ة ا ) ٢٤(  م،١٩٩٣ل���ة، ال�ــــع�د�ة  علي ع��هللا ال�فاع: رواد عل� الفل� في ال��ــ



   إسهام المصرين في تقدم علم الفـلك                                                                      محمد أحمد أحمد  د. 

 م)٢٠٢٠أكتو�ر ( - العدد التاسع                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٨٩ 

 .٨١ص

Wan Kamal Muyani: observatoties in Islamic History, Malaysia 2012, p. 1372. 

 .١٥٥ه، ص١٣٢٦اب� القف�ي: أخ�ار العل�اء �أخ�ار ال���اء، م��عة ال�عادة، القاه�ة  ) ٢٥(

 .٣٧٧، ص٣؛ و��ات األ��ان، ج٦٩ال�غ�ب في حلى ال�غ�ب، ص ) ٢٦(

؛ م�آة ال��ــان وع��ة ال�ق�ــان في مع�فــة مــا �ع��� م� ح�ادث ال�مــان، ٣٧٨ص، ٣و��ــات األ��ــان، ج ) ٢٧(

 .٣٤٠، ص٢م، ج١٩٩٧ت�ق��: خل�ل ال����ر، دار ال��� العل��ة، ب��وت 

 .٩ال��ج ال�اك�ي، ص ) ٢٨(

ــابئ، أب� ع��هللا ال�ع�وف �ال��اني، م� م�ال��  ) ٢٩( ــ�ان ال��اني ال�قي ال�ـ ال��اني: ه� م��� ب� جاب� ب� سـ

م، وســــ�� ال�قة واشــــ�غل ب�صــــ� ال��اك�، ٨٥٠ه/٢٣٦ب�ان م� ن�احي ح�ان، فل�ي ومه��س، ول� عام  

ــ (ز�ج ال�ابئ) في ثالثة أج�اء، قال ــــ ــــ ــــ �ا ع�ه إنه أصح ورحل إلى �غ�اد، وه� صاح� ال��ج ال�ع�وف بــ

 م� ز�ج ��ل���س، وق� ت�ج� إلى ع�ة لغات م�ها الالت���ة واإلس�ان�ة.

؛ ٨٧٥، ص١؛ إمام إب�ا���: أعالم الف�� اإلن�ـــاني، ج٢١٢القف�ي: أخ�ار العل�اء �أخ�ار ال���اء، ص

ــ�ر وح�ى الع�ـــ� ال�اضـــ�، ب��وت  م�ل� ع��ال�ل�� ال��� وآخ�ون: تار�خ عل� الفل� م�� أق�م الع�ـ

 .١٢٢م، ص٢٠١٦؛ م��ع اللغة الع���ة، م� أعالم ال�قافة الع���ة، القاه�ة ١٣٤م، ص١٩٨٤

؛ م�ــــــــل� شــــــــل��ت: الفل� ٨١علي ع��هللا ال�فاع: رواد عل� الفل� في ال��ــــــــارة الع���ة اإلســــــــالم�ة، ص ) ٣٠(

ــ� الفل�ـ�ة في م�ــــــــــــــ� الـفا��ـ�ة اإلســــــــــــــالمـ�ة، ص ؛ ـق�ر� ��ـقان: ت�اث الع�ب العل�ي في ٦وال��اصــــــــــــ

 .١٤٤ات والفل�، صال��اض�

ن�ار م���د قاســـــــ� ال�ـــــــ�خ: دور عل�اء ال��ـــــــل��� في ت���� ال�عای�� الفل��ة ل�ورتي ال�ـــــــ�� والق��.  ) ٣١(

 .٤٥م، ص٢٠١٤ال��ت�� ال�ولي ال�اني في تار�خ العل�م ع�� الع�ب وال��ل���، جامعة ال�ارقة، 

 .٣٠٤، ص٦م، ج٢٠٠٨تار�خ ال��اث الع��ي، ت�ج�ة: ع��هللا ب� ع��هللا ح�از�، ال��اض،  ) ٣٢(

 .٣٠٢، ص٦تار�خ ال��اث الع��ي، ج ) ٣٣(

؛ ����ا الع���ــــي: ٨٢م، ص١٩٠٨آد� شــــ��: األلفا� الفارســــ�ة ال�ع��ة، دار الع�ب لل��ــــ�اني، ب��وت  ) ٣٤(

 .٣٣م، ص١٩٦٥تف��� األلفا� ال�خ�لة في اللغة الع���ة، دار الع�ب لل���اني، ب��وت 

 .١٠٢٠، ص٣ال�ق�مة، ج ) ٣٥(

م، ٢٠١٢لعل� ودور العل�اء الع��ي في تق�مه، اله��ة العامة لل��اب، القاه�ة ع��ال�ل�� م���ـــــــ�: تار�خ ا ) ٣٦(

 .١٣٧ص

ــل��� في ت���� ال�عای�� الفل��ة، ص ) ٣٧( ــ�خ: دور عل�اء ال��ـ ــ� ال�ـ ؛ م��� ع��ال�ـــالم ٣٦ن�ار م���د قاسـ
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 .��٤اس إب�ا���: ال����� وال���� �الغ�� في م�� خالل الع�� الفا��ي، ص

أصـــ�ابها، �از�ج الف�ار�، وز�ج ال��اني، وز�ج  اله��اني، وز�ج ال�ل�ي، وز�ج  ع�ف� ع�ة أز�اج �أســـ�اء ) ٣٨(

؛ ع��ال�ل�� م���ــ�: ١٠٦، ص١ال��ارزمي. ز�� العاب�ی� م��لي: عل� الفل� ع�� الع�ب وال��ــل���، ج

 .٧٢تار�خ العل� ودور العل�اء الع�ب في تق�مه، ص

 ؛ ��٣٦ ال�عای�� الفل��ة، صن�ار م���د قاس� ال��خ: دور عل�اء ال��ل��� في ت��  ) ٣٩(

David A. king and Julio Samso: Astronomical Handbook and Tables from the 

Islamic World (750-1900) an interim Report. Suhayl 2001, pp. 49. 

 .١٤٠، ص١٢١الفا����ن وتقال��ه� في ال�عل��، ص ) ٤٠(

ــ�ت�  ) ٤١( ــالم�ة، ت�ج�ة: H. Suterســـ ــ��، ج: دائ�ة ال�عارف اإلســـ ــ� ٤١٧، ص١إب�ا��� ز�ي خ�رشـــ ؛ خ�ـــ

 .٢٢٦أح�� ع�ا هللا: ال���ة الف���ة في م�� في الع�� الفا��ي، ص

؛ ز�� ٢٩٨، ص٤؛ ال�ر�لي: األعالم، ج٤١٧، ص١: دائ�ة ال�عارف اإلســـــالم�ة، جH. Suterســـــ�ت�  ) ٤٢(

 .١٤٧، ص١العاب�ی� م��لي: عل� ا لفل� ع�� الع�ب وال��ل���، ج

 ؛٨١واد عل� الفل� في ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة، صعلي ع��هللا ال�فاع: ر  ) ٤٣(

David A. king and Julio Samso: Astronomical Handbook and Tables from the 

Islamic World (750-1900) an interim Report. p. 50. 

 .٥١م، ص١٨٠٤، �ار�� Causeinك�اب ال��ج ال���� ال�اك�ي، ت�ج�ة:  ) ٤٤(

 .٦١ال���ر نف�ه، ص ) ٤٥(

 .٦٥ال���ر نف�ه، ص ) ٤٦(

 .٦٧ال���ر نف�ه، ص ) ٤٧(

 .٥١ال���ر نف�ه، ص ) ٤٨(

 .٤٥ال���ر نف�ه، ص ) ٤٩(

 .٥٠ال���ر نف�ه، ص ) ٥٠(

 .٥٩ال���ر نف�ه، ص ) ٥١(

ــل���، ج٧٣-٧١-٦٩ال��ــــــــــــ�ر نف�ــــــــــــه، ص ) ٥٢( ، ١؛ ز�� العاب�ی� م��لي: عل� الفل� ع�� الع�ب وال��ــــــــــ
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 .١٤٨ص

 .٣٤١، ص١ال��اع� واالع��ار، ج ) ٥٣(

ــارة الع���ة ��٨٣ة، صم���د م��� خلف: تار�خ ال��ائل الع�  ) ٥٤( ؛ م��� غ��� ج�دة: ��اق�ة عل�اء ال��ــ

 .١٢٧م، ص٢٠٠٤واإلسالم�ة، م���ة األس�ة، اله��ة العامة لل��اب 

 .٨٤؛ تار�خ ال��ائل الع���ة، ص٣٠٧، ص٦تار�خ ال��اث الع��ي، ج ) ٥٥(

تار�خ العل�   ؛ ع��ال�ل�� م���ـ�:٨٢علي ع��هللا ال�فاع: رواد الفل� في ال��ـارة الع���ة اإلسـالم�ة، ص ) ٥٦(

 .١٢٦ودور العل�اء الع�ب في تق�مه، ص

 . ٨٢؛ رواد عل� الفل� في ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة، ص١٤٤ت�اث الع�ب العل�ي في ال��اض�ات، ص ) ٥٧(

ــ�ات، ص ) ٥٨( ــ�: تار�خ العل� ودور ١٤٥ق�ر� ��قان: ت�اث الع�ب العل�ي في ال��اضـــــــــ ؛ ع��ال�ل�� م���ـــــــــ

 .١٢٦العل�اء الع�ب في تق�مه، ص

؛ ع��ال�ل�� م���ــ�: تار�خ �٨٢هللا ال�فاع: رواد عل� الفل� في ال��ــارة الع���ة اإلســالم�ة، صعلي ع� ) ٥٩(

؛ م�ـل� شـل��ت: الفل� وال��اصـ� الفل��ة في م�ـ� الفا���ة ٦٠العل� ودور العل�اء الع�ب في تق�مه، ص

 .٦اإلسالم�ة، ص

 .٨٢م���د م��� خلف: تار�خ ال��ائل الع���ة، ص ) ٦٠(

 .٨٢رواد عل� الفل� في ال��ارة الع���ة اإلسالم�ة، ص علي ع��هللا ال�فاع: ) ٦١(

ــارة  ع�� هللا؛ علي  ٨١م���د م��� خلف: تار�خ ال��ائل الع���ة، ص ) ٦٢( ال�فاع: رواد عل� الفل� في ال��ــــــ

 .٨٢الع���ة اإلسالم�ة، ص

ــالم�ة ��ه،   ) ٦٣( ــارة اإلسـ ــ�ى وم�انة ال��ـ ــ�ر الق���ة وال�سـ اله��ة العامة تار�خ العل�م وال����ل�ج�ا في الع�ـ

 .٥٨٧-٥٧٧م، ص٢٠١٧لل��اب 

 .٣٤٧؛ س��ی�: تار�خ الع�ب العام، ص٤٦١ج�س�اف ل���ن: ح�ارة الع�ب، ص ) ٦٤(

أح�� ف�اد �اشــا ورفع� ح�ــ� هالل: م�ســ�عة ال��ــارة اإلســالم�ة، ال��ل� األعلى لل�ــ��ن اإلســالم�ة،  ) ٦٥(

 .٦٥٣م، ص٢٠١٩

 .٣٠٣، ص٦تار�خ ال��اث الع��ي، ج ) ٦٦(

 .٣الع�اني: اب� ی�ن� ال����، ال����ة الفل��ة ال��ر�ة (د.ت)، صخال�  ) ٦٧(
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