
 

 

 المحاضرة الثانية عشر

 علم الرياضيات:

و في مجال الرياضيات هناك علماء مسلمون كثيرون و الخدمات التي قدموا للعالم اإلسالمي و 

لكل العالم تدفعنا أن نرى من واجبنا بيان بعض هذه النشاطات و اإلنجازات لكي نتعرف عليها 

إلى بيان مستخلص من سيرة كبار العلماء أكثر من القبل بصورة موجزة و يهدف هذا المقال 

 .في القرون المختلفة راجين هللا تعالى أن نكون من أتباعهم

تعد الحضارة اإلسالمية من المرتكزات األساسية وأحد الروافد الكبرى للحضارة البشرية 

اجات ألصالتها وشموليتها وإنسانيتها باإلضافة إلى المنهج العلمي الذي كان الصفة المميزة لنت

علماء األمة . لذلك فإن األعمال العلمية اإلسالمية اتصفت بالوضوح والدقة والجدية وبذلك 

يكون علماؤنا قد أضافوا إشعاعا جديدا لحضارة أمتهم الذي اعترف بفضلها كبار مؤرخي 

: )إن العلم أجل خدمة أسدتها الحضارة العربية  العالم ورجاله . ومنهم العالم بريفو الذي قال

لى العالم الحديث وللعرب الفضل الكبير في تعريف أوروبا بالمعرفة العلمية ، وإن العلم إ

األوروبي سيبقى مدينا بوجوده إلى العرب( . ولقد احتلت العلوم الرياضية مركزا مهما في 

حضارتنا اإلسالمية حيث اهتم بها المسلمون اهتماما واضحا ، ويظهر ذلك من خالل النظريات 

وقد ساعدت جملة من العوامل على الرياضية المتطورة التي قدمها المسلمون . واألفكار 

تقدمهم في ذلك المجال العلمي المهم في طبيعة العقلية العربية المتفتحة صافية الذهن التي 

ان القرآن الكريم عّد التأّمـل والتفكر في خلق هللا في جملة  اذ عمل اإلسالم على تبلورها،

مية التي ال بد للمسلم أن يأخذ بها، باإلضافة إلى تأكيده على ضرورة االهتمام المفاهيم اإلسال

بالعلوم بصورة عامة ، كذلك فإن القرآن الكريم احتوى على الكثير من األمور التي ال بد من 

معرفتها والمتعلقة في أسس العبادة وأن العمل ال يتم إال بعد معرفة بعض الجوانب الرياضية 

جملة العوامل التي دعت العرب والمسلمين إلى االهتمام أكثر في دراسة وفهم وكان ذلك في 

الرياضيات لالستفادة منها سواء في تحديد مواقيت الصالة وبداية األشهر الهجرية وأهمها 

رمضان المبارك وشهر الحج وبقية األشهر الحرم عموما وتحديد اتجاه القبلة وقسمة 

اضيات لقد تطورت العلوم الرياضية تطورا سريعا على أيدي المواريث والغنائم . تطور الري

علماء اإلسالم الذين سجلوا ابتكارات رياضية مهمة في حقول الحساب والجبر والمثلثات 

والهندسة، وقد أثارت أعمالهم إعجاب ودهشة علماء الغرب ، وقد أشاد الكثيرون منهم بفضل 

: )إن للعرب عناية خاصة  قد ذكر سيدوعلماء المسلمين والعرب ومآثرهم الرياضية ، ف

بالعلوم الرياضية كلها فكان لهم القدح المعلى وأصبحوا أساتذة لنا في هذا المضمار بالحقيقة( 



: )على أيدي العرب دون غيرهم عرفت الرياضيات ذلك التحول الذي  . أما روم الندو فقال

لغربي الحديث ن فلوال الرياضيات مكنها آخر األمر أن تصبح األساس الذي قام عليه العالم ا

كما طورها العرب كان خليقا بمكتشفات كوبرينكوس وكلبرت وديكارت والينبز أن يتأخر 

ظهورها كثيرا( . أما هوبر فذكر أن التقدم الوحيد في الرياضيات الذي ابتدأ في عصر 

ع فروع بطليموس وحتى عصر النهضة كان من جهة العرب فقط . أما في أوروبا فكانت جمي

الرياضيات من الجمود الذي شلّ الفكر بعد سقوط اإلمبراطورية الرومانية . العلماء المسلمين 

وكان للعلماء المسلمين اليد الطولى والفضل األكبر في تطور العلوم الرئيسية وعلى رأسها 

 الرياضيات بكل علومها المعقدة ومنها الجبر والهندسة والحساب والمقابلة وأقسام العدد

والعددان المتحابان وخواص األعداد والكسور والضرب والقسمة والمساحة لألشكال الهندسية 

وقوانين األشكال الهندسية والجذور واإلحصاء وغيرها من العلوم الرياضية المعقدة ، وكان 

 منهم :علماء المسلمين من أهل الرياضيات أعالما ، 

 علماء القرن الثالث
أ. الخوارزمي محمد بن موسى المتوفى بعد سنة ۲۳۲ هـ . )ت ۲۳۲ ق( يعتبر من أوائل 

علماء الرياضيات المسلمين حيث ساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في 
عصره. اتصل بالخليفة العباسي المأمون وعمل في بيت الحكمة في بغداد وكسب ثقة 

الخليفة إذ واله المأمون بيت الحكمة كما عهد إليه برسم خارطة لألرض عمل فيها أكثر 
من 70 جغرافيا، وقبل وفاته كان الخوارزمي قد ترك العديد من المؤلفات في علوم الفلك 
والجغرافيا ومن أهمها كتاب »الجبر والمقابلة« الذي يعد أهم كتبه وقد ترجم الكتاب إلى 

 Algebra اللغة الالتينية في سنة 11۳5م وقد دخلت على إثر ذلك كلمات مثل الجبر
 .إلى اللغات الالتينية Zero والصفر

كما ضمت مؤلفات الخوارزمي كتاب »الجمع والتفريق في الحساب الهندي«، وكتاب 
»رسم الربع المعمور«، وكتاب »تقويم البلدان«، وكتاب »العمل باألسطرالب«، وكتاب 

»صورة األرض« الذي اعتمد فيه على كتاب »المجسطي« لـبطليموس مع إضافات 
وشروح وتعليقات، وأعاد كتابة كتاب الفلك الهندي المعروف باسم »السند هند الكبير« 

الذي ترجم إلى اللغة العربية زمن الخليفة المنصور فأعاد الخوارزمي كتابته وأضاف إليه 
 .«وسمي كتابه »السند هند الصغير

وقد عرض في كتابه »حساب الجبر والمقابلة« أو »الجبر« أول حل منهجي للمعادالت 
الخطية والتربيعية. ويعتبر مؤسس علم الجبر، )اللقب الذي يتقاسمه مع ديوفانتوس( في 
القرن الثاني عشر، ولقد قدمت ترجمات الالتينية عن حسابه على األرقام الهندية، النظام 
العشري إلى العالم الغربي. نقح الخوارزمي كتاب الجغرافيا لكالوديوس بطليموس وكتب 

 .في علم الفلك والتنجيم
كان إلسهاماته تأثير كبير على اللغة. فالجبر، هو أحد من اثنين من العمليات التي 

 .استخدمهم في حل المعادالت التربيعية
عمل الخوارزمي الحسابي كان هو مسؤول عن إدخال األرقام العربية على أساس نظام 

الترقيم الهندي العربي المطور في الرياضيات الهندية الذي يحتوي على النظام العشري، 
إلى العالم الغربي. مصطلح »الخوارزمية« مستمد من ألجورسم، أسلوب الحساب باألرقام 

الهندية والعربية الذي وضعه الخوارزمي. كال من كلمتي »خوارزمية« و»ألجوريسم« 
على  Algorismi و Algoritmi مستمدين من األشكال الالتينية السم الخوارزمي

 .التوالي
ولقد قام بمعالجة موضوعات الجبر مستقلة عن نظرية االعداد وموضوعات الحساب 

أيضآ. وهو اول من ادخل الصفر إلى االعداد لتكون االعداد الطبيعية، حيث كان نظام العد 



يعتمد على اسلوب قديم بال صفر وبادخاله نظام الصفر تحول الحساب الى النظام العشري 
المعروف في الجمع والطرح حيث استخدم فيما بعد باوروبا ومختلف انحاء العالم عن 

 .طريق ترجمة مخطوطاته الى الالتينية
 

ب( أحمد بن عبد هللا المروزي الملقب بــحبش الحاسب أو الحكيم حبش عاش في عصر 
المأمون والمعتصم الخلفاء العباسيون إال أن الكتب لم تشر إلى سيرة حياته وذكر ابن 
النديم في الفهرست انه بلغ المائة من العمر ينتسب إلى مدينة مرو في إقليم خراسان 

 .بإيران
قضي عمره في مطالعة معظم علوم عصره إال أنه تميز في مجاالت علوم الفلك وآالت 

 .الرصد. يقال أنه أول من وضع جدول للظل وظل التمام
و استفاد حبش حاسب، ألول مرة من ظل الزاوية و يبدو أنه كان على علم باالستفادة من 

 .جيب و تمام جيب و ظل تمام
 : و للمروزي مؤلفات كثيرة و منها

مؤلف على مذهب الهند وعمل فيه الزيج على مذهب السند هند وخالف فيه الكثير من 
العلماء مثل الفرازي والخوارزمي؛ »الزيج الممتحن« وهو أشهر أعماله وقد كتب 

البيروني عن هذا الزيج؛ كتاب »االبعاد واالجرام«؛ كتاب »الخائم والمقاييس«؛ كتالب 
 »العمل في االسطرالب"

ج( أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي )787 - 886(، والذي يعرف في الغرب 
، هو فلكي ورياضياتي فارسي ولد في »بلخ شرقي (Albumaser) باسم ألبوماسر

 .«خراسان« والتي تقع حالياً في »أفغانستان
 .و من کتبه »اتصال کواکب و قرانات«، »مواليد واالدوار« و »االلوف« اشاره کرد

 
د( بنو موسى: محمد )أبو جعفر( وأحمد والحسن بن محمد بن موسى بن شاكر، 

رياضيون وفلكيون ومشتغلون بالحيل )الميكانيكا(، أخوة شعوب إيرانيةون من خراسان، 
عاشوا في القرن التاسع الميالدي. اتصلوا بالخليفة المأمون وبرعوا في علومهم وجذبوا 

 .حولهم علماء وأطباء ومترجمين كثيرين
٭ أبو جعفر محمد بن موسى بن شاكر )قبل 80۳ - 87۳( وقد برع في الفلك والهندسة 

 .والجغرافيا والفيزياء
 .٭ أحمد بن موسى بن شاكر )80۳ - 87۳( وقد برع في الهندسة والميكانيكا

 .٭ الحسن بن موسى بن شاكر )810 - 87۳( وقد برع في الهندسة والجغرافيا
قد بحث بنو موسى في مراكز الثقل، وحددوا طرق استخدام ثقل الجسم المحمول، أي 

النقطة التي يتوازن عندها ثقل الجسم والحامل. وابتدعوا طريقة تقسيم الزاوية إلى ثالثة 
أقسام متساوية، وتكوين الشكل االهليجي مستخدمين دبوسين وخيط يساوي طوله ضعف 

طول المسافة بين الدبوسين وقلم يتحرك في نهاية الخيط المشدود.يكاد يكون من 
المستحيل فصل أعمال بني موسى كالً على حدة، أو عن أعمال مساعديهم من افذاذ 

العلماء الذين عملوا معهم. ولعل أهم ما خلفوه من ترجمات هو كتاب ارشميدس )حول 
قياس االشكال المسطحة والمستديرة( الذي ترجمه جيراردو الكريموني إلى الالتينية في 
القرن الثاني عشر الميالدي تحت اسم »أقوال بني شاكر«، ودرسه أبرز زعماء النهضة 

االوربية مثل روجر بيكون، ولهم أيضاً  »كتاب الحيل«، المسمى أحياناً »حيل بني 
موسى« والذي نقل أخيراً إلى اإلنجليزية، ويعتبر هذا الكتاب من أوائل الكتب التي ألفت 

بالعربية في علوم الحيل أو الميكانيكا، ويضم حوالي مائة تركيب مختلف في الوسائل 
الميكانيكية، ولهم كذلك كتاب »في مراكز االثقال«، و»كتاب في القرسطون«، و»كتاب في 

 .«قسمة الزاوية إلى ثالثة أقسام«، و»كتاب في مساحة االكر



هـ.التاسع والعاشر   أبو العباس الفضل بن حاتم النيريزي يعرف بالالتينية بـأناريتيوس
ميالدي. ينتمي إلى نيروز قرية قرب »شيراز« بـ»إيران«. عاش أثناء حكم الخليفة 

 .العباسي المعتضد باهلل
أتم عدة جدوال فلكية وكتب كتابا للمعتضد باهلل حول الظواهر الفلكية. وله تعليقات على 

كتب كالوديوس بطليموس وإقليدس ترجمها اإليطالي جيراردو الكريموني وعرف عنه أنه 
 .استعمل تقنيات في الهندسة الفضائية انتقدها وعدلها المروزي فيما بعد

 
 علماء القرن الرابع

أ.أبو عبد هللاّ  محمد بن جابر بن سنان الَبّتاني )ت ۳17 ق( المكّنى بـالَبّتاني نسبة إلى 
»مسقط« رأسه »بتان«، عالم فلك ورياضيات وأحد نوابغ العلم في وقته، ويعتبره العالم 

 .الفرنسي الالند من العشرين فلكياً المشهورين في العالم كله
حقق البتاني إنجازات بارزة في علم الهيئة )الفلك(، باإلضافة إلى إنجازاته في العلوم 

الرياضية )حساب المثلثات، والجبر والهندسة( والجغرافيا. ونظًرا لروعة إنجازاته 
الفلكية، حاز لقب بطليموس العرب تشبيًها له بالعالم الفلكي والرياضي والجغرافي 

والبتاني يعرف في  .السكندري كلوديوس بطليموس الذي عاش في القرن الثاني الميالدي
 .(Albategni) وألباتيجين (Albategnius) الغرب باسمه المحرف ألباتيجنوس
وصل البتاني إلى بعض المعادالت األساسية والحلول الهامة في علم حساب المثلثات 

، وهو العلم الرياضي الذي أسهم إسهاًما (Spherical Trigonometry) الكري
 .كبيًرا في ارتقاء علم الفلك

البتاني هو أول من استبدل »الوتر« الذي كان بطليموس يستعمله بـ»الجيب«، وهو  •
إحدى النسب المثلثية ويساوي حاصل قسمة طول الضلع المقابل للزاوية على وتر المثلث 

 .القائم الزاوية
توصل البتاني إلى معادلة جبرية لحساب قيمة الزاوية بمعلومية النسبة بين جيبها  •

 .وجيب تمامها
 .البتاني هو أول من حسب الجداول الرياضية لنظير المماس •

البتاني هو من أوائل العلماء المسلمين الذين استخدموا الرموز في تسهيل العمليات  •
 .الرياضية

و أيضاً أسهم في مجال علم الجبر وحساب المثلثات وإليه ينسب الفضل في ابتكار مقاليب 
 .(النسب المثلثية األساسية )قا، قتا، ظتا

 
ب( أبو نصر محمد الفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي. 

ولد عام ۲60 هـ/874 م في »فاراب« في اقليم »تركستان« وتوفي عام ۳۳9 
 .هـ/950م. فيلسوف مسلم اشتهر بإتقان العلوم الحكمية وكانت له قوة في صناعة الطب
سمي الفارابي المعلم الثاني نسبة للمعلم األول أرسطو واإلطالق بسبب اهتمامه بالمنطق 

 .ألن الفارابي هو شارح مؤلفات أرسطو المنطقية
بلغت مؤلفات الفارابي من الكثرة ماجعل المستشرق األلماني ستينشنيدر يخصص لها 

مجلداً ضخماً. ولكن لم يصل إلينا حالياً من هذه المؤلفات إال أربعون رسالة، منها اثنتان 
وثالثون رسالة وصلت إلينا في أصلها العربي، وست رسائل وصلت إلينا مترجمة إلى 

 .العبرية، ورسالتان مترجمتين إلى االتينية
وقد طبع نصف مؤلفاته التي وصلت إلينا في أصلها العربي في »ليدن« و»حيدر آباد« 

 .و»القاهرة« و»بيروت« وغيرها، واليزال باقيها مخطوطاً 
 

ج( أبو سهل القوهي، العالم المسلم الفلكي الرياضي أبو سهل ويجن بن رستم القوهي 



)اسمه األصلي ابوسهل بيژن کوهی(. المتوفي سنة 405 هـ / 1014م والقوهي من 
العلماء المسلمين الذين اشتهروا في الفلك والرياضيات في القرن الرابع الهجري/ العاشر 

 .«الميالدي وهو من كوه في جبال »طبرستان«، لكنه عاش في »بغداد
كان القوهى من نوابغ علماء الفلك في عصره لوضعه عدداً من األرصاد التي كان يعتمد 

عليها في زمانه وانتقد بعض فرضيات علماء اليونان في الفلك كما اشتهر بصناعة اآلالت 
 .الرصدية

أما في الرياضيات، فقد اهتم القوهي بمسائل أرشميدس وأبلونيوس التي تؤدي إلى 
معادالت ذات درجة أعلى من معادالت الدرجة الثانية، ووجد حالً لبعضها، كما ناقش 

شروط إمكانية ذلك. وتعتبر دراساته هذه من أحسن ما كتب عن الهندسة عند المسلمين 
وأسهم القوهي أيضاً في دراسة األثقال، وكان له السبق في هذا المجال، حيث استخدم 

البراهين الهندسية لحل كثير من المسائل التي لها عالقة بإيجاد الثقل. كما أنه ترك بحوثاً 
 .قيمة في المبادئ التي تقوم عليها الروافع

عدداً من مؤلفات القوهي في الفلك والرياضيات منها: كتاب »مراكز األكر«، كتاب 
»األصول على تحريكات أقليدس«، كتاب »صنعة األسطرالب بالبراهين«، كتاب 

»الزيادات على أرشميدس في المقالة الثانية«، إخراج الخطين من نقطة على زاوية 
 .معلومة، تثليث الزاوية وعمل المسبع المتساوي األضالع في الدائرة

 
د. أبو الحسن أحمد بن إبراهيم اإلقليدسي هو عالم رياضيات عربي مسلم، كان نشًطا في 

»دمشق« وبغداد. فقد كان ناسًخا من أعمال إقليدس. فكتب كتاب عن االستخدام الموضعي 
من األرقام العربية، وكتب كتاب »الفصول في الحساب« ومن الجدير بالذكر أنَّه قد لمح 

للكسور العشرية، وأظهر كيفية تنفيذ العمليات الحسابية دون حذف. في حين أن عالم 
الرياضيات الفارسي المسلم غياث الدين الكاشي اكتشف الكسور العشرية في القرن 

 .الخامس عشر
 

 العلماء اآلخرون في الرياضيات :
غياث الدين بن مسعود بن محمد الكاشي )790 - 8۳۲ هـ( من أعظم من اشتهر في 

 .القرن التاسع الهجري بالحكمة والرياضيات والفلك والنجوم وغيرها
في علم الرياضيات، فقد ابتكر الكاشي الكسور العشرية، ويقول سمث في كتابه »تاريخ 

الرياضيات«: إن الخالف بين علماء الرياضيات كبير، ولكن غالبيتهم تتفق على أن 
الكاشي هو الذي ابتكر الكسر العشري. كما وضع الكاشي قانوناً خاصاً بتحديد قيس أحد 
أضالع مثلث انطالقا من قيسي ضلعيه اآلخرين وقيس الزاوية المقابلة له باإلضافة إلى 

قانون خاص بمجموع األعداد الطبيعية المرفوعة إلى القوة الرابعة. ويقول كارادي فو في 
حديثه عن علماء الفلك المسلمين : ثم يأتي الكاشي فيقدم لنا طريقة لجمع المتسلسلة 

العددية المرفوعة إلى القوة الرابعة، وهي الطريقة التي ال يمكن أن يتوصل إليها بقليل من 
 .النبوغ

 .ابتكاره للكسور العشرية: عدداً من أنشطته في الرياضيات منها
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد هللا بن إبراهيم التميمي الشافعي البغدادي 

صاحب المعارف الواسعة في أمور الدين والفقه واللغة والحساب والهندسة وله مؤلفات 

مدى من أصول الصدى(، )تأويل عديدة أهمها )الملل والنحل(، )نفي خلق القرآن(، )بلوغ ال

متشابه األخبار(، )أصول الدين في علم الكالم(، )اإليمان وأصوله(، )التحصيل في أصول 

الفقه(، )العماد في مواريث العباد(، )تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر(، )معيار 

لعالمة تراثا علميا النظر(، )التكملة في الحساب(، و)رسالة المساحة(. لقد شكلت مباحث هذا ا



خالدا حمل معه طابع األصالة واالبتكار. فقد بحث في مختلف جوانب علم الحساب والهندسة 

واألعداد جمعا وتفريقا وتضعيفا وضربا وقسمة وكيفية إخراج الجذور في األعداد الصحيحة 

وغير الصحيحة والكسور بين صورها وطرق جمعها وتفريقها وضربها وقسمتها واستخراج 

جذور الكسور التربيعية والتكعيبية والضرب والقسمة باستخدام الهندسة واألعداد المتناسبة 

والجذور ومسائل العدد وخصائصه وتطبيقاته في المعامالت والصرف وتحويل الدراهم 

والدنانير واألجرة والربح والخسارة والزكاة والجزية والخراج وحساب األرزاق والبريد 

المضمرة وغيرها من علوم الحساب. وأما في الهندسة فقد أوضح مساحات والثالثي واألعداد 

األشكال للمثلث والمربع والدائرة والمجسمات، وفي المسائل العلمية في حفر اآلبار وباألشكال 

الهندسية الدقيقة التي أثبتت مقدرة رياضية فائقة . وكمثل على جهلنا بهذا التراث العظيم نذكر 

لحالية ما زلنا نستعمل الكثير من مسائله عدا تغيير بسيط باأللفاظ والتسميات أننا في مناهجنا ا

وذلك لمواكبة التطورات العلمية المعاصرة، ولكن لألسف الشديد بدون اإلشارة إلى فضل 

عالمنا عبد القاهر البغدادي وغيره من علمائنا العظام الذين كان لهم قصب السبق في اكتشاف 

 .المسائل الرياضية وأسلوب عرضها  وابتكار أفضل طرق حل

و اهتم الدين اإلسالمي بالعلم و تعلم العلوم و بهذا سبب تقدم العلوم المختلفة .و قد اهتم 

المسلمون بعلم الرياضيات اهتماما خاصا و بعد ترجمة كتب األمم األخرى قاموا بتأليفات في 

المجال سببت في تقدم علم الرياضيات هذا المجال .و اإلنجازات الكثيرة للمسلمين في هذه 

تقدما كثيرا و تطبيقه في العلوم األخرى كالنجوم و علم الحيل سبب تقدم تلك العلوم .و قد 

تمت ترجمة كتب المسلمين في الرياضيات في عصور الترجمة في أوروبا و استفاد منها 

إلنجازات باسمهمالعلماء األوروبيون كثيرا بينما أغفله المسلمون و هم سجلوا هذه ا . 

 

 

 

 

 

 


