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 ملخص البحث
الكشف عن أهمية علم الفلك خالل العصر العباسي حيث أهتم  إلىتسعى هذه الدراسة     
-132أبو العباس السفاح ) األولء بعلم الفلك واعتنوا به ، ففي عهد الخليفة العباسي الخلفا
في سبيل ذاك ، وفي عهد  األموال وأعطى أهلهاهـ( اهتم في الخطب والرسائل واصطنع 136

لهذا العلم أهمية كبيرة خصوصًا في  أعطىهـ( فق 158-136الخليفة أبو جعفر المنصور )
داد الذي ساهم في هذا األمر المنجمين خصوصًا نوبخت المنجم وماشاء اختيار موقع مدينة بغ

هـ( كان هناك منجمون كجابر بن حيان 169-158هللا بن سارية ، وفي عهد الخليفة المهدي )
هـ( كان يحيى بن 193-170الذي اشتهر أيضًا في علم الكيمياء ، وفي عهد هارون الرشيد )

هـ( أنشأ في بغداد بيت 218-198، وفي عهد أبنه المأمون )خالد البرمكي أعلم الناس بالنجوم 
-218الحكمة وألحق به مكتبة ضخمة وبنى مرصدًا فلكيًا في بغداد ، وفي عهد المعتصم )

هـ( عاش احمد بن 232-227هـ( عاش محمد بن موسى المنجم ، وفي عهد الواثق )227
حزيران  27موعد النوروز في  هـ( جعل الخليفة247-232موسى المنجم ، وفي عهد المتوكل )

هـ( عاش 248-247من كل عام وقد قوبل هذا القرار بالترحاب ، وفي عهد المنتصر باهلل )
هـ( أجرى الخليفة بعض التعديالت 289-279علي بن يحيى المنجم ، وفي عهد المعتضد )
 دحزيران وعرف النوروز الجديد ، وفي عه 11على موعد النوروز حتى استقر الرأي في 

هـ( عاش احمد بن علي بن هارون المنجم ، وكذلك كان االهتمام بعلم 320-295) المقتدر
 الفلك خالل العهد البويهي والعهد السلجوقي حاضرًا وما بعده . 
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 املقدمة 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من     

 األرضمام المسلمين بعلم الفلك جاء نتيجة من بواعث دينية وعلمية ، فأتساع المعلوم ان اهت

الكبيرة التي تحققت على يد  اإلسالميةخالل العصر العباسي نتيجة الفتوحات  اإلسالمية

ئ العصر العباسي والتي تغلب عليها المنطقة الخلفاء الراشدين وفي العصر االموي حتى مجي

لسير فيها الموفة النجوم لالستدال على الطيف اثناء الليل لمسير الصحراوية ، لذا احتاج ا

ومن اجل تحديد وقت الصالة لكل بلد يستلزم معرفة  اإلسالميةالقوافل التجارية بين الواليات 

الموقع الجغرافي طوال وعرضا وموقع الشمس في فلكها وتحديد اتجاه القبلة وبداية شهر رمضان 

الهالل في ظل الظروف التي قد ال تكفي العين المجردة للقيام ونهايته تطلب معرفة رؤية 

 باالمر . 

وقد تطور علم الفلك بفعل الحاجات الملحة للمجتمع والواقع ان المسلمين لم ينشئوا هذا     

نماالعلم من الفراغ و  استقدموه من امم سابقة عليهم وبعد ذلك اثروا هذا العلم بابداعاتهم  ا 

هتمام بعلم الفلك كان متواصال في المنطقة الثقافية العربية منذ نهاية القرن وحصيلة افكارهم واال

الثاني الهجري/الثامن الميالدي ، حيث استغل العرب في غلم الفلك النظري وكتبوا مؤلفات في 

 هذا المجال وبنوا المراصد الخاصة والعامة لخدمة هذا العلم .

 
 
 
 
 



 3 

 
 

 هـ( : 136–132)العباس السفاح  أبوعهد الخليفة .1
من المعلوم ان الخلفاء العباسيين قد شجعوا الحركة العلمية وانفقوا عليها االموال وكان من     

الخلفاء هو  إلىبين هذه العلوم التي اعتنوا فيها هو علم الفلك ، حتى اصبح وسيلة الوصول 
داب عن اللمة حيث معرفة علم الفلك ونجومه ويعني ذلك رسم االدراك والطلب مادة الوجود واال

ويثيبهم عليها فحفظت  أهلها ، ويصطنعكان من اهتمامات الخليفة السفاح بالخطب والرسائل 
 .  (1)الف رسالة والف خطبة طلبا للمحظورة عنده

 هـ( : 158–136جعفر المنصور ) أبوعهد الخليفة .2
الخليفة العباسي  ان نهضة الفلك في العصور العباسية بدات على يد ابي جعفر المنصور    

الثاني الذي شغف بالعلوم خاصة بالفلك فكان يصطحب معه نو بخت الفارسي المنجم فلما 
  . (2)بخت ليقوم مقامهضعف عن الخدمة امر المنصور باحضار ولده ابي سهل بن نو 

العرب يدني اهلها ويجزيهم عليها فلم يبقى  أياموكان المنصور شغوف بالسماء واالخبار و     
 . (3)من االسماء واالخبار اال حفظوه طلبا للقربة منه فظقربها الكثير شيا
م( اختار الموقع للمدينة الجديدة 762هـ/145حيث شرع المنصور في بناء بغداد سنة )    

 .  (4)نوبخت المنجم وما شاء هللا بن سارية وقبل وضع االساس ما ضرب اللبن والعضام
صره جميع المنجمين الختيار وقت لينتقل فيه اليه فاختاروا له ق إلىواما عزم على االنتقال     

قصره  إلىلموضع الذي كان ينزله ا حضر الوقت خرج على حمار منوقتا من الليل فلما 
 وهو يقول :  قائماً  سوق يحيى راى رجالً  إلىوالطرق خالية والناس ساكنون فلما سار 

 يريد . ورب النجم يفعل ماتدبر بالنجوم وليس يدري ..
فقال له : ما اردت بهذا؟  فاستوحش ووقف ودعا بالرجل ، فقال له : اعد ما قلت ، فاعاده     

قال وهللا ما اردت به من معنى من المعاني ولكنه شي عرض لي وجاء على لساني في هذا 
 .  (5)الوقت فامر له بدنانير ومضى وقد تنخص عليه سروره

ار الطالع في الشمس عندما اختار موقع مدينته بغداد ، اخذ سهل بن نو بخت بنظر االعتب    
ما  إلىعليه من طول بقائها وكثرة عماراتها وفقر الناس وهي في القوس فخبرته بما تدل النجوم 

فيها ، ثم قال للمنصور واخبرك خاة اخرى اسرك بها يا امير المؤمنين قال : وما هي؟ قلت : 
خليفة  ابدا حف الشفة ، وقال : فتبسم وقال : الحمد هللا نجد في ادلة النجوم انه اليموت بها 

على ذلك ، هذا من فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم ، ولذلك يقول عمارة بن 
 :(6)الل بن جرير بن الخطفيعقيل بن ب
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 ضـكبغداد من دار بها مسكن الخف...او عرض األرضاعانيت في طول من 
 وعيش سواها غير خفض وال غض...ودةــخضر عصفا العيش في بغداد وا

 رضــالجميل من الق إال أسفلتفما ...اــــجزيت بغداد منهم بقرضه فإذا
الغزاري المنجم وابنه  إبراهيمالمنصور منهم  وكان هناك منجمين اخرون عاشوا في زمن    

نا في ذلك علم الفلك مستعي إحياء إلىمحمد وعلي بن عيسى االسطرالبي ، وسعى المنصور 
بغداد عالم هندي ذو رواية  إلىم( حضر 770هـ/154ة من علماء الهند ، ففي سنة )بطائف

واسعة بعلم الفلك مصطحبا معه كتابا في الفلك باللغة السنسكريتية يسمى " السدهنتا " او " 
"  العربية بكتاب إلىالسد هانت " الفه احد علماء الفلك الهنود وقد عرف الكتاب بعد ترجمته 

السند الهند " ويشتمل على مقدمة وجيزة مرفق بها عدد من الجداول الفلكية في تحركات االجرام 
السماوية وطلوع ومغيب البروج وقد حسبت هذه الحركات على اسس دورات زمنية تضم االف 

 .  (7)السنين
 إلىه ذلك العالم الهندي بامالء مختصر للكتاب ثم امر بترجمت إلىوقد عهد المنصور     

العربية وباستخراج كتاب منه تتخذه العرب اصال في حركات الكواكب وقد قام بالترجمة محمد 
بن حبيب الغزاري وسمى العمل الذي قام به كتاب : " السند هند الكبير " واستخرج  إبراهيمبن 

 منه زيجا عرف بزيج الغزاري ، وهو الذي نقل عن البيروني في غير موضع في كتابه " تحقيق
الكواكب على  من مقولة " مبينا انه مستنبط مما اماله الحكيم الهندي في حركات ما للهند

 .  (8)مذهب " السند هند "
جعفر المنصور قد اطمان من قول سهل بن نوبخت المنجم الذي  أبوالخليفة  أن ويبدو    

وقد استفاد الخليفة  . (9)بقاء هذه المدينة وكثرة عماراتهااخبره بما تدل عليه النجوم من طول 
مور التنجيم أمن المنجمين وقد قربهم اليه واعتمد عليهم في امور عديدة ويستشيرهم في 

وخصوصا في بغداد مدينة بغداد فقد قام المهندسون بهندستها بحضور المنجمين خصوصا نو 
براهيمبخت الفارسي و  جعفر  وأبوخالل خالفة ،  (10)بن محمد الغزاري وماشاء هللا اليهودي ا 

نقلت عدة كتب في احكام النجوم من " كتاب االربع مقاالت لبطليموس في صناعة المنصور 
 .  (11)احكام النجوم ، وكان قد نقلها يحيى بن البطريق

ان الخلفاء العباسيين لم يقتصروا على مجرد احكام النجوم وما يتعلق بها من احكام بل قام     
اسيس مدينة بغداد احياء علم الهيئة المحض وذلك عبر جعفر المنصور بعد ت أبوالخليفة 

اللغة العربية اتخاذه اصال في حساب حركات الكواكب وما يتعلق  إلىترجمة كتاب السند هند 
من  علم الفلك على انه نوع  إلىبه من االعمال ، مع العلم ان العلماء المسلمين كانوا ينظرون 

ي انه نزعة أفي كونه واكتشاف قوانين هللا في خلقه ، التامل واستجابة الوامر الهيئة للبحث 
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علمية ممتزجة بنوع من العبادة القائمة على اكتشاف المجهول من اسرار الخلق االلي وبناء 
على ذلك فقد استطاع علم الفلك االسالمي ان يكون علما بالمعنى الدقيق للعلم اذ اصبح ذلك 

تحقيقها وله موضوع محدد يبحث فيه كما  إلىعى العلم لدى المسلمين علما له هدف وغاية يس
استنباط نتائج جديدة كانت مجهولة من قبل ، لقد اصبح الفلك عند المسلمين اذن  إلىيسعى 

 .  (12)الخرافات والتنجيم إلىعلما مستقال بعد ان كان اقرب 
لم الفلك " اي الدراسات الفلكية التي يجريها علماء االسالم بمصطلحين " ع إلىوعادة يشار     

علم المدار السماوي و"علم الهيئة " اي علم بنية الكون باالضافة يسمى العديد من الكتب 
( هو المراد به : علم الفلك المحض المبني علم الهيئة" الزيج " اال ان المصطلح ) ـالفلكية ب

احوال ) على االستدالالت الرياضية والذي يتميز عن علم النجوم الذي يتضمن موضوع معرفة
العالم ومسائله( كقولهم : كلما كانت الشمس على هذا الوضع المخصوص فهي التي تدل على 
حدوث امر في هذا العالم ، اما علم الهيئة فهو " معرفة تركيب االفالك وهيئتها وهيئة 

 .  (13)األرض
المسلمين لقد تفرعت من علم الهيئة علوم متعددة ، قد حصرها معظم علماء الفلك العرب و     

في خمسة فروع هي " علم الزيجات ، علم المواقيت ، علم كيفية االرصاد ، علم تستطيح 
الضلية ، وذلك النه اما ان يبحث عن ايجاد ما  اآلالتالحادثة عنه ، وعلم  اآلالتالكرات و 
تها معرف إلى، والثاني كيفية االرصاد واالول اما حساب االعمال او التوصل  والً أبالفعل تبرهن 

، فاالول منهما ان اختص بالكواكب المجردة فهو علم الزيجات والتقاويم واال فهو علم  اآلالتب
الضلية ، فان كانت شعاعية فهو علم تستطيح الكرة ، وان  أوالشعاعية  اآلالتالمواقيت ، و 

 .  (14)الظلية اآلالتكانت ضلية فعلم 
وضع  إلىضمن االرصاد التي تؤدي بدورها وهكذا نالحظ تماما ان علم الهيئة )الفلك( يت    

لك االسالمي وعلم الفلك جداول فلكية ، والرصد عموما ساهم مساهمة فعالة في تقدم علم الف
 :مراحل ةنقل والترجمة في العصر العباسي فتم بعدمراحل تطور حركة ال ، أما (15)بشكل عام

تهي بنهاية عصر الخليفة هارون : تبدا بخرافة ابي جعفر المنصور وتن األولىالمرحلة     
، وفي هذا الدور ترجم كتاب " كليلة  (هـ198–136) لتقريب من سنةالرشيد اي على وجه ا

ودمنة " من الفارسية وكتاب " السند هند " من الهند ، كما ترجمت بعض كتب ارسطوا المنطق 
هذه المرحلة : ابن وغيره وترجم كتب المجسطي في الفلك . ومن اشهر النقلة والمترجمون في 

العربية ، وجور جيس بن جبرائيل ، ويوحنا بن ما  إلىالمقفع الذي نقل عددا من كتب السلوك 
ت ـة بالكتب التي ترجمـزلتدور اتصلت المعـي هذا الـسوية ، وكالهما كان طبيبا نصرانيا وف

بالمنطق  منهم كالنظام عرف بعض كتب ارسطو في الفلسفة وتاثرت  ابحاثهم األولينفنجد 
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 (16)بالفلسفة من اول عهد الترجمةوتكلموا في الطفرة والجوهر والعرض مما يدل على اتصالهم 
 . 

علوم ليست عندهم مما كانوا يحتاجون اليه ، فالخليفة  إلىالمرحلة الثانية : حاجة العرب     
قة النجوم التنجيم وعال بأموراعتقاده  إلىجعفر المنصور كان مصابا بمعدته باالضافة  أبو

بحياة االنسان ومصيره ومن ثم استقدم االطباء والمنجمين واصبح الطب والتنجيم او الفلك من 
 . ( 17)بها الدولة وتدار من قبل رجال رسميين تعتنياالمور التي 

جعفر المنصور لما اتصل به محمد ذو النفس الزكية " اشفق منه ، فجعل  أبوحتى ان     
ما لبث اال  األرضه : يا امير المؤمنين! ما يجزعك منه؟ فو هللا لو ملك الحارث المنجم يقول ل

  . (18)تسعين يوما "
وقد يزعم بعض الناس ان هناك مدارك للغيب من دون غيبة عن الحس فمنهم المنجمون     

القائلون بالدالالت النجومية ومقتض اوضاعها في الفلك واثارها في العناصر وما يحصل من 
الهواء وهؤالء المنجمون ليسوا من  إلىبين طباعها بالتناظر وبتادي من ذلك المزاج   االمتزاج

هي ظنون حدسية وتخمينات مبنية على التاثير النجومية وحصول المزاج  إنماالغيب في شيئ 
منه للهواء مع مزيد حدس يقف به الناظر على تفصيله في الشخصيات في العالم كما قال 

بطالن ذلك في محله الن حدس وتخمين ، ومن هؤالء قوم من العامة بطليموس ونحن نبين 
المادة التي  إلىاستنبطوا ال ستخراج الغيب وتعرف الكائنات صناعة سموها خط االمل نسبة 

اشكاال ذات اربعة مراتب النفط  من يضعون فيها عملهم ومحصول هذه الصناعة انهم صيروا
 .  (19)ستة عشر فردية واستوائها فيهما فكانت تختلف باختالف مراتبها في الزوجية وال

 ومن فروع علم الفلك علم االزياج )حساب الزيج( : 
وهي صناعة حسابية على قوانين عددية فيما يخص كل كوكب من طريق حركته وما ادى     

اليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطئ واستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضيع 
خرجة افالكها الي وقت فرض من قبل حسبان حركاتها على تلك القوانين المست الكواكب في

 ياممن كتب الهيئة ولهذه الصناعة قوانين كالمقدمات واالصول كما في معرفة الشهور واأل
والتواريخ الماضية واصول مستقرة من معرفة االوج والحضيض والميول واضاف الحركات 

في جداول مرتبة تسهيال على المتعلمين وتسمى االزياج واستخراج بعضها من بعض يضمونها 
ويسمى استخراج مواضع الكواكب للوقت المفروض لهذه الصناعة تعديال وتقويما وللناس فيه 

 .  (20)مادكتاليف كثيرة للمتقدمين وللمتاخرين مثل البستاني وابن ال
( ـه288ثابت بن قرة الحراني )ت ويرتبط بالعلوم الفلكية العلوم الرياضية والتي اشتهرت فيها    

( اللذين تركا كثيرا من الدراسات واالبحاث في المسائل الهندسية ـه331وسنان بن ثابت )ت
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والخازن والبصري والبيروني وغيرهم الخوارزمي والبستاني  أعمال فضاًل عنواالعداد وغيرها 
 .  (21)ت والجبرممن كتبوا وابتكروا في الحساب واالعداد والهندسة وحساب المثلثا

سمة القبلة ومعرفة مواضيع االقاليم منها ، حيث ان الناس  إلىكبار المنجمين احتاجوا  إن    
قد اختلفوا في اتجاه القبلة  وحولها وتماروا فيها ولو عرفوا الوجه في ذلك ما اختلفوا فيها وال 

لك كالمحة جوف كالكرة موضوعة جوف الف فإنها األرضوائل ، فاما غيروا ما وصفه األ
الفلك وبنية الخلق على  إلىوهو جاذب لها من جميع جوانبها  األرضالبيضة والنسيم حول 

جاذبة لما في ايديهم من الخفة  األرضالنسيم جاذب لما في ايديهم من الخفة و  إن األرض
 بمنزلة الحجر الذي يجذب الحديد ومثلوا األرضجاذبة لما في ايديهم من الشقل الن  األرضو 

 األرضالفلك  بخراط يدير شيئا مجوفا وسطه جوزة فاذا ادار ذلك الشيء وقفت الجوزة وسطه 
وهو  األرضالمغرب وهذا طول  إلىمقسومة بنصفين بينهما خط االستواء وهو من المشرق 

من القطب  األرضكما ان منطقة البروج اكبر خط في الفلك وعرض  األرضاكبر خط في كرة 
 األرضالشمال الذي يدور حوله نبات نعش فاستدارة  إلىحوله سهيل الجنوبي الذي يدور 
ون ذلك ـثالثمائة مائة وستون درجة والدرجة خمسة وعشرون فرسخا فيكموضع خط االستواء 

وكل واحد من القطبين تسعون درجة واستدارتها عرضا  االستواءتسعة االلف فرسخ وبين خط 
ستواء اربعة وعشرون درجة ثم الباقي قد غمره بعد خط اال األرضمثل ذلك الن العمرة في 

خراب والنصف الذي تحتنا والربع الجنوبي  األرضالبحر فالخلق على الربع الشمالي من 
 .  (22)إقليماالساكن فيه والربعان الضاهران هما االربع عشر 

ء يغدون من كان الفلكيون والرياضيون واالطباء والجغرافيون والفالسفة والمترجمون واالدبا    
كافة اقاليم العالم ويشارك جميعهم في النهضة العلمية والفكرية ويفجرون من الشرق العتيق 
حضارة جديدة هي نتيجة تمازج عميق بين الثقافات الكبرى التي عرضها الحوض الشرقي من 
ا البحر المتوسط وسائر الشرق االوسط وهذا الزاد العلمي الجديد الذي شمل ميادين شاسعة جد

الء العلماء الذين عاشوا في زمن ؤ ومن ه،  (23)من المعارف كعلم الفلك والتنجيم وغيرها
متانيا لما المرياني واسمه سمان بن مخلد وكان ظريفا خفيفا على القلب  أيوب أبوالمنصور 
جعفر المنصور وقد كان اخذ من كل شي طرفا وكان يقول ليس من شي اال وقد  أبويريده منه 

اال الفقه فلم انظر فيه قط وقد نظرت في الكيمياء والطب والنجوم والحساب نظرت فيه 
 .  (24)والسحر

  : (ـه169 –158عهد الخليفة المهدي ).3
السريانية ومن  إلىمن خالفة العباسيين كان المترجمون من االغراقية  األولفي القرن     

من النشاط العلمي وال سيما اولئك العربية هم الذين يحتلون المرتبة االولى  إلىالسريانية 
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المترجمون الذين كانوا من المسيحيين المنشقين مثل تيوفيل بن توما الرهاوي الذي كان فلكي 
الخلفة المهدي ، وقد ترجم من السريانية كتابا لجليوس ومثل جرجيس بن جبريل بن بختيشوع 

حفيدة جبريل في الشهرة ومنهم الذي عمل عند المنصور وهو اقدم ممثل لطبقة من االطباء الزائ
وكان من منجمي ،  (25)زكريا يحيى بن البطريق أبويحيى البطريق وابنه  أبوبن يختيشوع  ، و 

انه كان ماروثيا ويدعى  إلىالخليفة المهدي منجمه الرسمي خلقيدونيا ويذهب ابن العبري 
موته بقليل فكان كما ثيوفيلوس بن توما وقد تنبا ثيوفيلوس هذا بان موت سيده سيكون بعيد 

 .  (26)قال
وكان هناك منجمون اخرون في زمن الخليفة المهدي كجابر بن حيان الذي اشتهر في     

" وتوفي في عهد الخليفة  "Geberالكيمياء وكان من اهل طرطوس ويعرفه االوربيون باسم
 .  (27)المهدي

  : (ـه193-170د الخليفة هارون الرشيد )عه.4
وكذلك ،  (28)اعلم الناس بالنجوم زمن الخليفة هارون الرشيد البرمكين خالد كان يحيى ب    

النشاط في حركة  ، إن (29)زهد هارون الرشيد في االدب وعلم الفلك والنجوم وغيرها من العلوم
 شدت من ازره كثيراً الترجمة ونقل العلوم المختلفة لم يساعد عليه الخلفاء العباسيون فحسب بل 

قوية التي كانت تتنافس بينها في هذا المجال واهم هذه االسر البرامكة حتى ان ال األسرمن 
 . (30)بعض الباحثين يقولون ان هارون الرشيد حتول ان يتشبه بهم في تشجيع العلوم وترجمتها

  : (ـه218-198) المأمونعهد الخليفة .5
وبنى مرصدا في بغداد  في بغداد بيت الحكمة والحق به مكتبة ضخمة أنشا المأمون أيام    

واخر في تدمر وقد اشرف على ذلك فريق عمل على راسهم علي بن عيسى االسطرالبي الذي 
وضع كتابا هو االول من نوعه في كيفية عمل االسطرالب وفي عهده ايضا قام نيوموسى 

الكتب ، كما انهم شجهوا العلماء وبذلوا لهم الكثير لترجمة باعمال فلكية مهمة وكتبوا في ذلك 
 . (31)أبحاثهمومساعدتهم في 

 
الحسن  المأمونقال الحارث بن نصر المنجم وكان من اصحاب الحسن بن سهل : لما زار     

وكان العباس بن سهل للبناء ببوران ركب من بغداد زورقا حتى ارقا على باب الحسن بن سهل 
كان اتخذ على شاطئ  قد تقدم على الظهر فتلقاه الحسن خارج عسكره في موضع المأمونبن 

،   (32)يفعل أالدجلة بني له فيه جوسق ، قال فلما عاينه العباس ثنى رجله لينزل فحلف عليه 
لواء ذي اليمينيين طاهر بن الحسين  المأمونقال محمد بن موسى الخوارزمي المنجم : عقد 

س الخضرة في لبا المأمونعلى الغرب كله بعد قدومه مدينة السالم بشهر وكان طاهر كلم 
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ولما تولى طاهر ببغداد الشرطة ثم ولى طاهر خرسان  أيامفطرحها بعد دخوله بغداد بثمانية 
 .  (33)طاهر على مقدمة ال خرسانفي ذي القعدة وخرج طلحة بن  ـ(ه205ة )في سن
 إبراهيمكان حير لبوران ثالثة حوائج لما دخل بها ، فكان  المأمونقال الحارث المنجم : ان     
قال  المأمونلما دخل على  إبراهيمالمهدي احدهما فرض عنه واطلقه ، وقال الحارث : ان بن 

له : ياامير المؤمنين :" ان رايت ان اسمع عذري وان كان ال عذر لي ولكن االقرار حجة لي 
 .  (34)في العفو عني وقد جردت االقرار بالذنب

جوم على انه يلي الخالفة طالبه بان لما خص الفضل بن السهل وتبين نجابته ودلته بالن    
يكتب له رقعة بخطة فكتب له رقعة نسختها " جعلت هلل على نفسي ان استرعاني امور 
المؤمنين وقلدني خالفته في خلقه ، العمل فيهم بكتابه وسنة رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم 

من احد من المخلوقين ماال وال نال أحدوده وسفكته فروضه ، وانا ال ما احلته  إال وال اسفك دماً 
اثاثا غضبا ، وال بحيلة تحرم على المسلمين اال ما كان منهما في هللا عز وجل وجعلت ذلك 

 .  (35)كله عهدا مؤكدا على ان افي به رغبة في زيادته اياي ، ورغبة في مساءلته لي عنه "
ن سعيد الجوهري الذي سعيد الضرير كتابا عن طرق رسم خط الزوال والعباس ب أبا ألف    

جانب الفلك ويقال انه  إلىاشترك في مرصد بغداد وهناك الخوارزمي النابعة في علوم عديدة 
وله جداول فلكية سماها  المأمون أيام األرضاشترك مع فريق من العلماء في قياس محيط 

 . (36)السند الهند الصغير
دهللا المروزي انه رصد الشمس قال حسين المنجم صاحب كتاب الزيج عن خالد بن عب    

للمامون ببرية ديار ربيعة برية سنجار فوجدوه مقدار درجة من الفلك سنة وخمسين ميال فضرب 
 األرضفهو )دور كرة( العدد في ثالثمئة وستين فانتهاء ذلك عشرون الفا ومائة وستون ميال 

عة وعشرون ميال ونصف المحيطة بالبر والبحر ، فقطرها على هذا سته االف واربعمائة وارب
 .  (37)والمعمور نصف هذا المحيطميل ونصف عشر بالتقريب 

عدد من  بإنشاء المأمونمر أتقريبا عندما  ـ(ه215ة )المراصد في سن إنشاء ألقد بد    
المراصد وباجراء دراسة تقويمية مقارنة للمعلومات التي جاءت في كتاب المجسطي سواء في 

المستخدمة فيها مما يوجب عليهم رصد الكواكب  اآلالتلمراصد و صميم علم الفلك او في ا
شراف إبغداد تحت  بأعلى بالشماسيةي المأمونالمرصد  أقيم ، ثمفيها واختبار حقيقة ما جاء 

وقد عمل في هذا المرصد عدد  (38)الفلكي سند بن علي واحمد المروزي الشهير بحبش الحاسب
والعباس بن سعيد  المأمونابي منصور كبير منجمي من مشاهير الفلكيين منهم ، يحيى بن 

مر أالجوهري وخالد بن عبد الملك وابناء موسى بن شاكر وثابت بن قرة وفي الوقت نفسه 
مرصد في دمشق على جبل قاسيون فانجز وعملوه في السنة نفسها ، وقد  بإنشاء المأمون
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حسن واحمد( وكانوا من اقيمت مراصد اخرى منها مرصد ابناء موسى بن شاكر )محمد وال
قيم مرصد في أالمستقدمين في علوم الفلك والرياضيات الذي اقاموه قريبا من الجسر ببغداد كما 

الرقة عرف بمرصد البتاني لطيلة عمل محمد بن جابر البتاني فية ومرصد اخر في انطاكية 
 . (39)عمل في البتاني بعض الوقت

 األرضي شاكر ، انهم قاسوا للمامون درجة محيط الما ثورة بنومن المنجزات الفلكية     
وقد اعتمدوا  األرضعلماء بغداد انذاك ، كانوا على يقين تام بكروية  أن إلى اإلشارةوتجدر 

على عمل بعثتين علميتين في مكانين مختلفين ومقارنة النتائج التي  األرضالقياس محيط 
 . (40)صحيحالقياس ال إلىيتوصل اليها كل فريق من اجل التوصل 

استعان بعبد هللا بن نوبخت المنجم في اختيار وقت لبيعة علي الرضا وكذلك  المأمون إن    
جعفر بن عمر البلخي ويعرف بابي معشر الفلكي وكان بداة حياته من اصحاب الحديث ثم 

حتى جاوز المائة سنة  ر طويالً ( من عمره وعم  47) اشتغل بعلم النجوم ونبغ فيه بعد ان بلغ
وقام ،  (41)معشر كتب كثيرة منها اثبات العلوم وهيئة الفلك وألبي ، ـ(ه272) ومات بواسط سنة

المنجم اشهر علماء له في بغداد واولى ادارته البن رستم الكوهي  بصناعة مرصداً  المأمون
حامد االسصطرالبي  أبوبغداد بالهندسة وعلم الهيئة يساعده مجموعة من العلماء من بينهم 

 . (42)الرصدية اآلالتعالما في الهندسة وعلم الهيئة متحكما بصناعة االسطرالب و وكان 
هارون الرشيد وعمل على تطويره وجعل  أبيه أنشاهبتوسيع بيت الحكمة الذي  المأمونقام     

نتاجاً  الحركة العلمية فيه اكثر نشاطاً  وحيوية وعين سهيل بن هارون مشرفا عليه وكانت  وا 
من صاحب جزيرة  المأمون إلىمجموعات من الكتب اليونانية التي اهديت  االكاديمية تضم

قبرص واخرى جاءته من القستنطينية وقد صنفت الكتب فيها حسب موقوعاتها واختير لها 
المترجمون المختصون ولم يمكن النقل فيها مقصورا عن اليونانية وحدها بل نقل المسلمون 

لم والطب والفلسفة والفلك عن لغات اخرى هندية معظم ما كان شائعا في عصرهم من الع
 . (43)وقبطية

التي  واألرصادتتم بواسطة الرصد  إنماالموجود من الحركات وكيفياتها واجناسها  أدراك إن    
اهتمام العرب  إن ، (44)الخاصة بالرصد المحاة " ذات الحلق " اآللةع ـوصن أمونـالماعتنى بها 

اقعهم المعاشي االقتصادي واالجتماعي والديني وزاد اهتمامهم بهذه بالفلك والتقويم ارتبط بو 
بعدما شهدته الدولة العباسية من تطورات في جميع العلوم خصوصا في العصر العباسي 

 ببناء مرصداً  المأمونقام ،  (45)مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها
بغداد ومرصدا اخر على قمة جبل قاسيون في دمشق في حي الشماسية المرتفع في  عظيماً 

والظاكية ومراغة واولوغ  بل في : مثل اصفهان  أخرىسالمية إووجدت مراصد فلكية في بلدان 
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الفلك  أنكدوا على أوميز علماء العرب والمسلمين بين الفلك والتنجيم و ،  (46)سمرقند وسواها
خرافة ووهم ليس له اي لمية في حين ان التنجيم علم قائم بذاته له اصوله واسبابه ونتائجه الع

 . (47)اساس علمي وقد قبل فيه " كذب المنجمون ولو صدقوا "
اهتم بعلم الفلك بشكل الفت للنظر وارتقى به رقيا عظيما واالمر الالقته للنظر ان  المأمون    

تصحيح الكثير من نتيجة لمنهج البحث العلمي االسالمي التجريبي فقد قام العرب والمسلمين ب
فقاموا بتصتيعها النظريات واالراء الوارد ال في كتب اليونان والفرس والهنود والسريان والكلدان 

ول من اوجد بطريقة علمية طول درجة من خط نصف أوتقنيعها واالضافة اليها وكانوا هم 
وبدورانها  األرضمن عرف اصول الرسم على سطح الكرة وقالوا باستدارة  وأول،  (48)النهار

الشمس على محورها وعملوا االزياج الكثير وهي عبارة عن تقاويم وجداول مسجل فيها حركة 
وتداخل فلكها في افالك اخرى وتم اكتشاف انواع الخلل في حركة القمر على يد العالم المسلم 

قيقة ( د46( ساعات و)5و) ( يوماً 365الوفاء البوزجاني وكانت السنة في حساب البتاني ) أبو
 . (49)وعشرين ثانية وهي تنقص عنا في حساب اليوم دقيقتين وثالثاً ، ( ثانية 24و)
كتاب " المجسطي "  المأمونفي عصر العربية  إلىومن الكتب المترجمة من اليونانية     

لبطليموس وهو كتاب في علم الفلك وحركات النجوم وقد استفاد منه علماء المسلمين واضا فوا 
والعرب ما لبطليموس عند اليونان فقد ان للبتاني من الشان عند المسلمين : يقال  اليه ، ولذا

سماء الالتينية واعتمد عليها العلماء الفترة طويلة في اوربا كما انتقلت األ إلىترجمت مؤلفاته 
العربية للنجوم في اوربا واستخدمت كما هي على ماجاء في الكتاب عمر فروح " عبقرية العرب 

لم والفلسفة " وكما جاء في الكتاب عباس محمود العقاد " الشر العرب في الحضارة في الع
االوربية " ومن اعالم المسلمين البارزين في علم الفلك الذين اسهموا سهامات علمية بارزة في 

 أبوو الوفاء وابن يونس  أبوو الحسن الصوفي  أبوو ميادين الفلك والتقويم ، البتاني وابن رشيد 
سهل الكوهي والبيروني وابن الشاطئ وصالح الدين قاضي زادة  أبوو المجريطي القاسم 
 . (50)وغيرهم

كما ،  برز محمد بن موسى الخوارزمي وكذلك ابناء موسى بن شاكر المأمونوفي عهد     
علماء الفلك مراصد لمشاهدة النجوم وظبط ابعادها ومراقبة سيرها في الشماسية ببغداد  أنشاء

يون المشرف على غوطة دمشق وظهرت مجموعة من كبار العلماء الذين اشتغلوا وفي جبل قاس
الذي وضع  ـ(ه319عبد هللا بن جابر البتاني الحراني الصابي )ت أبوبهذه العلوم ومنهم ، 

 . (51)الزيج الصابي والف كتاب " معرفة مطالع البروج " فيما بين ارباع الفلك
ساب طول درجة من خط نصف النهار بناء على طلب موسى بن شاكر بح أبناءلقد نهض     

االتينية  إلىاحمد بن محمد الفرغاني كتاب المدخل في علم االفالك تالذي ترجم  وألف المأمون
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في القرن الثاني عشر ، وقد اشتهر كثير غير هؤالء بهذا العلم وساعدوا على تقدمه منهم ثابت 
بن محمد السمرقندي وجعفر بن عمر  بن قرة وحنين بن الحاق  وسهل بن ثيار ومحمد

 . (52)البلخي
بنو شاكر مرصدا على طرف الجسر المتصل بباب الطارق واستخرجوا فيه  أنشاءلقد     

كما بنو مرصد سامراء وفية الة ذات شكل كروي حساب العرض االكبر من عروض القمر 
دائري تحمل صور النجوم ورموز الحيوانات في وسطها وتديرها قوة مائية ومرصد ابن وال علم 

القاسم العلوي  أبوو المرصد الذي كان يعمل فيه الفلكي صاحب الزيج علي بن الحسن ـه
االسطرالب والحلقة االعتدالية  المعروف بابن االعلم ، اما اهم االت الرصد عند العرب هو

 . (53)يةسوذات الجيب والربع المسطري والمزاول الشم
بذل كل مافي وسعه الستحضار الكتب اليونانية وترجمتها بسبب هذا الحلم الن  المأمون إن    

في حلم ما شدد من  إليهم أوحينه أ المأمون إلىالهنود هم واضعوا العلوم جميعا وقد نسبوا 
نقل العلوم الفلكية والرياضية والحصول على ترجمة لكتاب " كليلة ودمنة " من بالد عزمه في 

الهند كما ان بعض الحلقات االخرى ارادت ان تبين فضل اليونان على الحضارة العربية 
هذا الحلم ويبدوا ان نظرية العلماء المسلمين في اصل العلوم ونشاتها لم  المأمون إلىفاوحت 

العقلي عند بنظرية التطور التدريجي بل هي تخضعها للسعي والجهد  خذاأل إلىتكن تميل 
 . (54)االنسان وتجعلها نتيجة وحي سماوي

 وأجرىبرعايته  وأضلهمالعمل  إلىواصل جهود سابقيه حين دعا المترجمين  المأمون إذن    
تبه ومرصد بيت الحكمة في بغداد الذي زوده بمك تأسيسذلك  إلى أضافولكنه  األرزاقعليهم 

فلكي كما امر فلكيه بعمل الزيجات لحركات الكواكب وبقياس درجتين ارضيتين ال مكان تقدير 
من ذي قبل كما امر برسم خريطة جغرافية كبيرة ومن الراجح جدا ان  أدقبصورة  األرضحجم 

يكون محمد بن موسى الخوارزمي في العالم الرائع الصين قد اشترك في قياس الدرجتين 
ية والفلكية األرضالعالم واشترك في قياس المساحات ورتين كما شارك في رسم خارطة المذك

خالد بن عبد الملك المروزي وسند بن علي وعلي بن عيسى االسطرالبي ويحيى بن ابي 
 . (55)وغيرهم المأمون بأمرسس أ  منصور الذي كان قائما على المرصد الذي 

لى كتاب المجسطي  وفهموا صورة االت الرصد وقفوا ع المأمونالعلماء في زمن  إن    
علماء زمانه باصالح االت الرصد ، والواقع ان ترجمة المجسطي  إلىالمصوفة فيه وتقدم 

الحسن علي  أبو، و  (56)اإلسالميالمجتمع  إلىلبطليموس سمحت بادخال علم الفلك اليوناني 
سام البزاج قرمذار وكان  أبو إلىبن يحيى بن ابي منصور المنجم ونسبه يتصل في الفرس 
 وخص به توفي سنة المأمون أياموزير اردشير  وصاحب امره واسلم يحيى بن ابي منصور 
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اخذ ارتفاع القطب للمامون ببرية دار ربيعة وهي برية شيخان وحبيش المنجم ،  (57)ـ(ه207)
العدد في فضرب  األرضالمقاربة لسنجار فوجد بمقدار درجة من الفلك ستة وخمسون ميال من 

ميل  ألفوعشرين  أربعة إلىثلثمائة وستين التي هي جملة درجة الفلك بمجموعة ونتهى ذلك 
المحيطة بالبر والبحر " فقطرها على هذا ستة  األرضوستين ميال ، قال : ال فهو دور كرة 

ربعة وعشرون ميال ونصف ميل ونصف عشر ميل بالتقريب ، أاالف ميل واربعمائة ميل و 
 . (58)اب عشرون الف ميال ونصف ميل مجبوراً يكون الحس

ومن العلماء جحظة البرمكي وهو احمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد البرمكي     
الذي  ، (59)ـ(ه324) ديب وشاعر له خبره بعلم النجوم واخبار بعض الخلفاء توفي بواسط سنةأ

وا أوبعض الذين حرروا ذلك ر لكل درجة ستة وخمسون ميال وثلث ميل  المأمونحرر في زمن 
ذات الحلق وشرع  ةالرصد المسما بصناعة آلة المأمونوقد اهتم ،  (60)انه ستة وخمسون ميالً 

 . (61)في ذلك فلم يتم
رة ليحيى بن ـال ذات مـة العباسي بالفلك حيث قـى اهتمام الخليفـتدل عل أخرى أدلةوهناك     

يترك  أنجور ما أئج الناس فان الفلك ادور والدهر يحيى اغتنم قضاء حوا خالد البرمكي :" يا
 . (62)حد نعمة "يبقى أل أو ألحد
واغفل واعتمد من بعده على االرصاد القديمة وليست بمغنية ذهب رسمه  المأمونوبعد وفاة     

الختالف الحركات باتصال االحقاب وان مطابقة حركة االلة للرصد بحركة  االفالك والكواكب 
تعطي  إنمالتقريب ، وهذه الهيئة صناعة شريفة وليست على ما يفهم في المشهور هو با إنما

تعطى هذه الصور والهيئات  إنمابل صورة السماوات وترتيب االفالك والكواكب بالحقيقة 
 . (63)لالفالك لزمت عن هذه الحركات

قة بوجه على انه الحركات الزمة فهو استدالل بالالزم عن وجود الملزوم وال يعطي الحقي إن    
علم جليل وهو احد اركان التعاليم ومن احسن التاليف فيه كتاب المجسطي منسوب لبطليموس 
وليس من ملوك اليونان الذين اسمائهم بطليموس على ما حققه شراح الكتاب وقد احتضره 

ضا االئمة من حكماء االسالم كما فعل ابن سينا وادرجه في تعاليم الشفاء ولخصه ابن رشد اي
من حكماء االندل وابن السمح وابن ابي الصلت في كتاب االقتصار والبن الفرغاني هيئة 

 .  (64)ملخصة قربها وحذف براهينها الهندسية وهللا علم االنسان ما لم يعلم
  : (ـه227-218عهد الخليفة المعتصم ).6

دينة ابي جعفر اختلفا في مقال محمد بن موسى المنجم : ان المعتصم وابن ابي داود     
والرصافة ايهما اعلى ، قال : فامرني المعتصم فوزنتهما فوجدت المدينة اعلى من الرصافة 

 .  (65)بذراعين ونحو من ثلثي ذراع 
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  ـ( :ه232-227د الخليفة الواثق باهلل )عه.7
 بالد الروم انه اشرف على اصحاب إلىالواثق باهلل  أنفذهذكر احمد بن موسى المنجم حين     

 .  (66)الرقيم بحارمي في بالد الروم
  : (ـه247-232عهد الخليفة المتوكل على هللا ).8

حزيران من كل سنة  27يجعل موعد النوروز في  أن ـ(ه243) حاول الخليفة المتوكل سنة    
نه اخرج جمع الخراج من الناس حتى ينضج المحصول ووفر وقد قوبل هذا القرار بالترحاب أل

ا التاخير ما يقرب من خمس الخراج المطلوب وقد مدح الشاعر البحتري الخليفة لهم ايضا بهذ
  مطلعها :المتوكل في هذه المناسبة بالقصيدة التي 

 مساع صغيرهن كبير ... لك في المجداول واخيراً 
الحسن علي بن يحيى  أبو، وكان  (67)أرادمر ما المتوكل قتل بعد ذلك ولم يتم األ أنغير     

منصور المنجم نادم المتوكل من خاصة ندمائه ومتقدمهم عنده وخص به وبمن من  أبيبن ا
 (68)ـ(ه275) توفي سنة واألشعار( وكان راوي لالخبار ـه279-256المعتمد ) أيام إلىالخلفاء 

 . 
  ـ( :ه248-247عهد الخليفة المنتصر باهلل ).9

يفرش له بفراش ديباج  أنمر أقال علي بن يحيى المنجم : جلس المنتصر في مجلس كان     
وعلى راسه تاج مثقل بالذهب وكان في بعض البسط دائرة كبيرة فيها مثال فرس وعليه راكب 

الدائرة كتابه بالفارسية فلما جلس المنتصر وجلس الندماء ووقف على راسه وجوه الموالي  لوحو 
لىتلك الدائرة و  إلىوالقواد نظر  ابش هذا الكتاب فقال : ال الكتاب الذي حولها فقال : لبغا  ا 
سكان منطقة واسط كانوا  أن إلىالمصادر  أشارتذلك فقد ، وفضاًل عن  (69)اعلم ياسيدي

 .  (70)يمارسون التنجيم في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري
  ـ( :ه289-279عصر الخليفة المعتضد ).10
على موعد بعض التعديالت لما جاء الخليفة المعتضد بحث االمر من جديد واجرى     

حزيران وعرف النوروز الجديد من العالم االسالمي بالنوروز 11النوروز حتى استقر الراي من 
الخليفة المعتضد وجرى العمل بهذا التقويم المعتضدي في جميع الشؤون  إلىالمعتضدي نسبة 

ولكن على الرغم من ان هذا  المالية والزراعية بالدواوين المختلفة وتلقاه الناس بالسرور واالبتهاج
النوروز المعتضدي قد ثبت في موعد محدد يتناسب مع تاريخ جمع الخراج وموعد الحصاد في 

( احد منجمين المعتضد ـه288وكان ثابت بن قرة )ت،  (71)كل سنة اال انه لم يسلم من العيوب
 إال ستهطل مراراً  مطاراأل إنكلهم : فقالوا  ـ(ه284) الذين سالهم عن حال النة المقبلة عن سنة
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نواء فكان ما طلبه يضع له كتابا في األ أنله المعتضد أثابت قد خالفهم ولم يسقط المطر فس
 .  (72)مودعا من خيرة الحرانية

  ـ( :ه320-295عهد الخليفة المقتدر باهلل ).11
د بن القاسم علي بن محم أبو، قال :  أبيهقال احمد بن علي بن هارون المنجم ، عن     

مره وكثرة الخدم في داره قد أالمقتدر باهلل وقد جرى حديثه وعظم  أيامفي بعض  الحواري
 . (73)هذا الوقت على احد عشر الف خادم من صقلبي ورومي واسود إلىاشتملت الجريدة 

  ـ( :ه447-334علم الفلك في عهد البويهين ).12
قد ابدى اهتماما  اإلسالميةبالثقافة العربية الجيل الثاني من البويهين والذي تربى وتشبع  إن    

كبيرا بالحياة العلمية واالدبية فقد رعوا العلماء واالدباء واالنشاءات التي اقاموها كالمراصد 
 . (74)الفلكية والمكتبات والمدارس والمستشفيات

شرف  مرأ ـ(ه378) بالعلوم ، ففي سنة واضحاً  البويهيين اهتماماً  األمراءبعض  أبدىكما     
( برصد الكواكب السبعة في مسيرها وتنقلها في بروجها على مثل ما كان ـه388-372الدولة )
ه ، وبنى لهذه الغاية مرصدا في بغداد واولى اداراته البن رستم الكوهي أيامفقله في  المأمون

 بوأمجموعة من العلماء من بينهم المنجم اشهر علماء بغداد بالهندسة وعلم الهيئة يساعده 
 اآلالتحامد االصطرالبي وكان عالما في الهندسة وعلم الهيئة متحكما بصناعة االصطرالب و 

 . (75)الرصدية
وكذلك بنى شرف الدين بن عضد الدولة مرصدا في بغداد عرف بالمرصد الشرقي وذلك     

سهل الكوهي  أبوهذا المرصد وتصميم اجهزته  أساسم( وقد اشرف على 988/ـه378سنة )
بعلم الهيئة وصنفة االت الرصد فضال عن معرفته بعلم  وكان عالماً  م(1014/ـه405)ت

 . (76)الهندسة والرياضيات وكان احد العلماء المتقدمين في بالط بني بوية
 أبوومن الفلكين الذين اشتغلوا به علي  األعلمقامه بنو أخر في بغداد آوهناك مرصد     

م( ، وهناك مراصد اخرى 985/ـه375االعلم )ت بو قاسم العلوي المعروف بابنأالحسن 
وغيرها  في الشام والقاهرة واصبهان وسمرقند اإلسالميةانشئت في انحاء متفرقة من الدولة 

 (77)والسيما بعد ضعف الخالفة العباسية واضمحالل سلطتها وظهور ما يعرف بالدول المستقلة
 . 

العباسي كاتب الخليفة الطائع  إسحاق أبوي علماء علم الفلك خالل العهد البويه أشهرومن     
( وكان على صلة بالوزير الهلبي وباالمير عن الدولة بختيار وله مراسالت مع ـه363-381)

ابن عباد وهو صاحب الرسائل الشهيرة ومؤلف كتاب التاجي في اخبار الدولة البويهية بناء 
 (78)سة والرياضيات وعلم الهيئة( وكان له معرفة جيدة بالهندـه372-338لطلب عضد الدولة )



 16 

كتاب الرسائل االخوانية واتصل بالوزير ابن عباد  أشهر( وهو ـه383بكر الخوارزمي )ت أبوو ، 
ومن ثم بعضد الدولة وكان شديد التعب الل بويه وله قصائد مي مدح عدد من االمراء 

وكان ذا مكانه علم " البويهيين ، وكذلك رعى البويهيين العلماء ومن هؤالء المنجم " ابن اال
( ، وكان المنجم ـه376عالية عند عضد الدولة ، وابن رستم الكوهي والصوفي الرازي )ت

عضد الدولة ، وابن رستم الكوهي وهو الذي كلفه شرف الدولة بادارة المرصد الذي بناه في 
وفاء ال أبوبغداد علي بن احمد االنطاكي الرياضي وكان من اصحاب عضد الدولة والمهندس 

البوزجاني وكان قريبا من الوزير ابن سعدان وهو الذي عرف التوحيدي على الوزير البويهي 
بكر الكرخي ، عالم بالحساب ومن تاليفه  أبوواليه اهدى ابن حيان كتابه االمتاع والمؤانسة و و 

لك وزير )الفخري ( في الجبر والمقابلة وكتاب " الكافي " في الحساب وقد الفهما للوزير فخر الم
وبلغ االهتمام برصد الكواكب غايته في القرن ،  (79)(ـه415-388بهاء الدولة وسلطان الدولة )

الرابع الهجري وقد قيل ان شرف الدولة بن عضد الدولة لما استقرت قدمه في العراق امر بان 
وقد  يفعل ، المأمونترصد الكواكب السبعة في مسيرها وتنقلها في بروجها على مثال ما كان 

( بسهم وافر في علم النجوم وليس ادل على ذلك من ـه440الريحان البيروني )ت أبوضرب 
الثالثة والعشرين من ترجمة كتاب "جشهار  إلىمخاطراته في بالد غزته على ما جاء في المق

-388مقالة " الذي الفه النظامي العروضي السمرقندي ذلك ان السلطان محمود الغزتوي )
طلب البيروني وهو في حديقة قصره الصيفي وغرس فيها الف شجرة ليمتحن  ( بعث فيـه421

البيروني : اجمع رايك  فأجاب؟ سأخرج األربعةاب بو البيروني علم النجوم فساله : من اي األ
واختبر  الريحان اسطالباً  أبوواكتبه على قطعة من الورق وضعها تحت وسادتي ، ثم طلب 

من الورق وضعها تحت الوسادة ثم قال السلطان محمود : هل النجوم ثم دون قراره في قطعة 
القرار ؟ فقال الييروني : نعم وامر السلطان ان يثقب احد الحيطان ويتخذ منه باب  إلىاهتديت 

خامس خرج منه ، ثم امر باحضار الورقة ، ولما احضرت قرا ما فيها وهو انه لن يخرج من 
 . (80)ح فتحة في الحائط الشرقي وسيخرج من هذا البابانه ستفت إال األربعةاب بو احد هذه األ

 :( ـه590-447علم الفلك في عهد السالجقة )
الريحان من  أبوبان يلقى  وأمرخذ أالسلطان هذه الورقة اخذ الغضب منه كل ما  قرألما     

رد الذباب ابرز من يصب باذى النه سقط على  شبكة قيمت لطفوق سطح القصر لكنه لم 
ولم يلحق به اي ضرر ولما امر السلطان بادخاله قال  األرض إلىواستطاع ان يصل فتمزقت 

! هل تنبات بهذا الحادث ايضا جيبه كراسة " مذكرة " كتب فيها : سيلقي له : يا ابا الريحان 
سالما وانهض معافى الجسم  األرض إلىبي في هذا اليوم من قصر السلطان لكني ساصل 

السلطان الذي زاد غضبه وامر باعتقاله في قلعة غزنة حيث بقى  لكن ذلك لم يجر على هوى
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ستة اشهر لم يجرؤ فيها احد على ان يكلم السلطان في امره ثم اطلق بفضل تدخل الوزير 
احمد بن حن الميمندي الذي انتهز احدى الفرض المناسبة وقال للسلطان ان ابا الريحان 

صدقا نبوءته قد قيد وسجن بدال من ان يخلع المسكين على الرغم من البيروني ذلك الرجل 
عليه ويجزل له العطاء فاجابه السلطان : اعلم ياسيدي ان هذا الرجل ليس له نظير في الدنيا 
سوى ابن سينا لكن لكل تنبوءاته لم تتفق مع رغباتي والملوك كاالطفال الصغار يجب على 

تهم وكان من الخسير له ان يخطئ في  المرء ان يتكلم بما يتفق ورغباتهم ليفوز بمنهم وعطايا
احدى هاتين النبوءتين ومع ذلك امر باحضاره في الغد واعطاءه جوادا محلى بالذهب وخلعه 

 . (81)وأمة الطيلسان و وهبه الف دينار وعبداً السلطانية وعمامة من 
  : (ـه566 – 00عهد الخلفية المستجد باهلل ).13

 . (82)فلك واالسطرالبكان المستجد له مونة بعمل االت ال
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 اخلالصة

علم الفلك كان من اشد العلوم ارتباطا بالواقع الحضاري واالجتماعي االسالمي ، بل هو  إن    
اكتســـب خصوصـــية معينـــة بفضـــل معالجتـــه لقضـــايا دينيـــة تهـــم المســـلم فـــي اي مكـــان فـــي تلـــك 

مكة المكرمـة( مـن عـدة نقـاط مختلفـة علـى سـطح المرحلة التاريخية فنجد ان تحديد اتجاه القبلة )
وتصنيف الجداول الفلكية من اجل توقيت الصـالة بكـل هـذه القضـايا المحليـة قـد اغنيـت  األرض

وكــل هــذا يعكــس الحــافز االساســي لتطــوير العلــم فــي محتــوى علــم الهيئــة وســاهمت فــي تطــويره 
تلفـة كالكسـوف والخسـوف وغيرهـا المجتمع االسالمي وقد عـالج علـم الفلـك الظـواهر الفلكيـة المخ

من الظواهر وقام علماء الفلك برصد هذه الظواهر وهذا دليال حيا على اهتمام العرب والمسلمين 
بهـــذا العلـــم وكـــذلك قـــرب الخلفـــاء العباســـيين والـــوزراء والســـالطين علمـــاء الفلـــك والمنجمـــين وقـــد 

العباســي مـــن هجمــات االعـــداد ووضــعوها لخدمـــة الخالقــة والـــبالط اســتفادوا مـــن ارائهــم الفلكيـــة 
، وقــد نقــل المســلمين للكتــب الفلكيــة  اإلســالميةواختيــار االوقــات المناســبة للحــروب والفتوحــات 

القديمة عند اليونان والفرس والروم والعريان وتصحيح بعض اغالطها والتوسيع فيها وال سيما ان 
هــذا مــا جعــل االوربيــين اصــول تلــك الكتــب ضــاعت ولــم يبــق منهــا غيــر ترجماتهــا فــي العربيــة و 
المهمــــة  إضــــافاتهم إلــــىياخــــذون العلــــم عــــن المســــلمين واصــــبحوا اســــاتذه العلــــم فيــــه باالضــــافة 

واكتشــافاتهم الجليلــة التــي تقــدمت بعلــم الفلــك شــوطا بعيــدا ، وجعلهــم علــم الفلــك اســتقرائيا وعــدم 
علـم الفلـك مـن وقوفهم فيـه عنـد حـد النظريـات كمـا فعـل اليونـان وكـذلك طهـر العـرب والمسـلمين 

 ادران التنجيم .
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Abstract 

 

    It is well know that the interest of muslims in the science of 

astronomy came as a result of religious and scientific motives . The 

expanding of Islamic land during the abbassian era because of the large 

Islamic conquests which had been achieved by the orthodox caliphs and 

in the Awawian Era till the coming of the Abbassian Era . These lands 

wery mostly deserted , so the walking through them needs  to know the 

stars as a gaide during the night to the walking of the commercial 

cararans among the Islamic states and in order to identify the time of 

praying for each country , it was required to know the geographic 

position , length , width and the location of the sun as well as the kiblah 

( the direction ) of praying also the beginning and the end of Ramadan 

month need to see the cresent (moon ) where the clear eye in not enough 

to see that .  

    The astronomy had been developed because of the most needs for the 

society , actually muslims didn’t creat this science from nothing , they 

brought it from previous nations and they gave it their interst , creation 

and thought . The attention in this science was continued in the 

education (Arabic area since the second higrian  century  ( eight 

meladian century ) where the arab used the avaible information in the 

theoretical astronomy and they wrote books in this field , also they built 

special and general observatories in order to serve this science .   
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 : اهلوامش

( ، البلـدان ، ـهـ365)ت د بـن اسـحاقعبـد هللا احمـد بـن محمـ أبـوابـن الفقيـه الهمـداني ،  .1
 . 57، ص ـ(ه1416بيروت ، )، عالم الكتب ،  1يوسف الهادي ، ط: تحقيق 

،  1المســـتقبل ، ط وأفـــاقالماضـــي  إبـــداع اإلســـالميةعـــويس ، عبـــد الحلـــيم ، الحضـــارة  .2
 . 189م( ، ص2010/ـه1431،الصحوة للنشر والتوزيع ، ) دمشق 

 . 57ص ابن الفقيه الهمداني ، البلدان ، .3
 1( ، البلـدان ، طـهـ292اليعقوبي ، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضـح )ت .4

 . 25( ، صـه1422، ، دار الكتب العلمية ) بيروت 
: ( ، الــوزراء والكتــاب ، تحقيــق ـهــ331عبــد هللا محمــد بــن عبــوس )ت أبــوالجهشــياري ،  .5

( ، ـهـ1357، )القـاهرة ، مطبعة البـاني الحلبـي واوالده ،  1، ط وآخرونمصطفى السقا 
 . 217ص

( ، معجـــم ـهـــ626عبــد هللا يـــاقوت بـــن عبـــد هللا )ت أبـــويــاقوت الحمـــوي ، شـــهاب الـــدين  .6
 .460، ص 1م( ، ج1995، ، دار صادر ، )بيروت  2البلدان ، ط

 . 190، ص اإلسالميةعويس ، الحضارة  .7
 . 190المصدر نفسه ، ص .8
، مكتبـــة  7ثقــافي واالجتمــاعي ، ط، تــاريخ السياســي والـــديني والحســـن  إبــراهيمحســن ،  .9

 . 394، ص 3م( ، ج1965،  النهضة المصرية ، )القاهرة
 ، )دمشـق ، ، منشـورات جامعـة دمشـق 4بيطـار ، امينـة ، تـاريخ العصـر العباسـي ، ط .10

 . 398( ، صـه1417
-132القــادري ، عبــدة نصــوح ، العلــم العربــي وتطــوره فــي العصــر العباســي االول ، ) .11

 . 188م( ، ص2001،  ل درجة الماجستير ، )القاهرة( ، بحث لنيـه232
 . 189-188المصدر نفسه ، ص .12
 . 189المصدر نفسه ، ص .13
 . 190المصدر نفسه ، ص .14
 . 190المصدر نفسه ، ص .15
محمود ، حربي عبـاس عطيتـو وحسـان حـالق ، العلـوم عنـد العـرب اصـولها ومالمحهـا  .16

 .250م( ، ص1995،  تالحضارية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، )بيرو 
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 . 251المصدر نفسه ،  .17
 . 352، ص 3، ج اإلسالمحسن ، تاريخ  .18
 ر( ، تــاريخ العبـــهــ808زيــد ولــي الــدين عبــد الــرحمن بــن محمــد )ت أبــوابــن خلــدون ،  .19

بربر ومن عاصرهم مـن ذوي الشـان االكبـر ، لوالخبر في تاريخ العرب وا المبتدأوديوان 
 . 139( ، صـه1408،  كر ، )بيروت، دار الف 2تحقيق : خليل شحاذة ، ط

 . 643المصدر نفسه ، ص .20
، الشـركة العامـة للكتـاب  1ط، التاريخ العباسـي السياسـي والحضـاري ،  إبراهيم، ايوب  .21

 . 274م( ، ص1989،  ، دار الكتاب العالمي ، )بيروت
( ـهـ380عبد هللا شمس الدين محمد بـن ابـي البنـاء احمـد البشـاري ، )ت أبوالمقدسي ،  .22

،  ، مكتبـة مربـولي ، دار صـادر ، )بيـروت 3التقاسـيم فـي معرفـة االقـاليم ، ط أحسن، 
 . 4( ، صـه1411

محمـــد الرزقـــي ، ســـراس للنشـــر ، : كلـــو ، تنـــدري ، هـــارون الرشـــيد وعصـــره ، ترجمـــة  .23
 . 307م( ، ص1997،  )تونس

 . 97الجهشياري ، الوزراء والكتاب ، ص .24
العـالم ، الـدار المصـرية للتـاليف والترجمـة ، الخليفة  المأمونهدارة ، محمد مصطفى ،  .25

 . 116م( ، ص1966،  اإلسكندرية)
،  حسني زيتة: قييه ، جان موريس ، احوال النصارى في خالفة بني العباس ، ترجمة  .26

 . 98م( ، ص1990،  ، دار المشرق ، ) بيروت 1ط
 . 351، ص 2حسن ، تاريخ االسالم ، ج .27
 . 249الجهشياري ، الوزراء والكتاب ، ص .28
 . 57ابن الفقيه الهمداني ، البلدان ، ص .29
 . 117الخليقة العالم ، ص المأمونهدارة ،  .30
( ، بغـداد ، تحقيـق : عـزت القطـار الحسـيني ـهـ280الفضل احمد )ت أبوابن طيفور ،  .31

 . 35( ، صـه1423،  ، مكتبة الخانجي ، )القاهرة 3، ط
 . 192، ص اإلسالميةعويس ، الحضارة  .32
 . 35د ، صابن طيفور ، بغدا .33
 . 35المصدر نفسه ، س .34
 . 279الجهيشاري ، الوزراء والكتاب ، ص .35
 . 192، ص اإلسالميةعويس ، الحضارة  .36
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المســـالك والممالـــك ، دار  ، (ـهـــ487عبيـــد عبـــد هللا بـــن عبـــد العزيـــز )ت أبـــوالبكـــري ،  .37
 . 179، ص 1م( ، ج1992،  الغرب االسالمي ، )المك

 . 195، ص اإلسالميةعويس ، الحضارة  .38
 . 196المصدر نفسه ، ص .39
 . 196المصدر نفسه ، ص .40
 . 353، ص 2، ج اإلسالمحسن ، تاريخ  .41
منينمـــة ، حســـن ، تـــاريخ الدولـــة البويهيـــة السياســـي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي والثقـــافي  .42

،  م( ، الــــدار الجـــامعي ، ) بيــــروت1055-945/ـهـــ447-334) )مقاطعـــة فــــارس( ،
 . 317( ، صـه1404

 . 249عرب ، صمحمود ، العلوم عند ال .43
 . 313المصدر نفسه ، ص .44
 . 313المصدر نفسه ، ص .45
 . 315المصدر نفسه ، ص .46
 . 315المصدر نفسه ، ص .47
 . 316-315، ص المصدر نفسه .48
 . 316المصدر نفسه ، ص .49
 . 317-316المصدر نفسه ، ص .50
 . 274-273ايوب ، التاريخ العباسي ، ص .51
 . 399بيطار ، تاريخ العصر العباسي ، ص .52
 . 400المصدر نفسه ، ص .53
 . 116-115الخليفة العالم ، ص المأمونهدارة ،  .54
 . 117المصدر نفسه ، ص .55
 . 184القادري ، العلم العربي ، ص .56
، دار  2( ، معجــم الشــعراء ، طـهــ384عبــد هللا محمــد بــن عمــران )ت أبــوالمرزبــاني ،  .57

 . 286م( ، ص1982،  الكتب العلمية ، ) بيروت
( ، مسـالك االبصـار فـي ممالـك ـهـ749)تالعمري ، شـهاب الـدين احمـد بـن فضـل هللا  .58

( ، ـهـ1423،  ضـبي أبـواالمصار ، تحقيق : حمزة احمد عباس ، المجمع الثقـافي ، )
 . 52-51، ص 3ج

 . 52، ص 3المصدر نفسه ، ج .59
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 . 642بر ، صعابن خلدون ، تاريخ ال .60
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( ـه1371،  ، مطبعة السعادة ، )القاهرة 1محمد محي الدين عبد الحميد ، ط تحقيق :
 . 275، ص
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 . 643المصدر نفسه ، ص .63
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 . 310، ص 1البكري ، المسالك والممالك ، ج .65
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 . 397، ص 3المصدر نفسه ،ج .78
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 . 293المصدر نفسه ، ص .81
 . 293المصدر نفسه ، ص .82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 ر واملراجعقائمة املصاد
 أوالً . املصادر األولية : 

 هـ(487البكري ؛ أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز )ت 
 م( . 1992المسالك والممالك ، دار الغرب االسالمي ، )المك ،   -1
 هـ( 331الجهشياري ، أبو عبد هللا محمد بن عبدوس )ت 

بابي الحلبي وأوالده ، الوزراء والكتاب ، تحقيق مصطفى السقا وآخرون ، ملم ، مطبعة ال  -2
 هـ( . 1357)القاهرة ، 

 ( ـه463و بكر احمد بن علي بن ثابت )تالخطيب البغدادي ، أب 
،  ، )بيـروت اإلسـالمي، دار الغـرب  1تاريخ بغداد ، تحقيـق : بشـار عـواد معـروف ، ط  -3

 ( .ـه1422
 ( .ـه808ابن خلدون ، أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد )ت 

ــ -4 او الخبــر فــي تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي  المبتــدأر وديــوان تــاريخ العب
 ( .ـه1408،  ، دار الفكر ، )بيروت 2، تحقيق : خليل شحاذة ، ط األكبر الشأن

 ( ـه748الذهبي ، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن احمد بن عثمان )ت 
،  2عبــد الســالم تــدمري ، ط، تحقيــق : عمــر  واألعــالمووفيــات المشــاهير  اإلســالمتــاريخ  -5

 ( .ـه1413 ، دار الكتاب العربي ، )بيروت
  ( ـه911بكر )ت أبيالسيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن 

، مطبعــــة الســــعادة ،  1تــــاريخ الخلفــــاء ، تحقيــــق : محمــــد محــــي الــــدين عبــــد الحميــــد ، ط -6
 ( .ـه1371،  )القاهرة

 ( ـه280ابن طيفور ، أبو الفضل احمد بن طاهر )ت 
( ـهـ1423،  ، مكتبة الخانجي ، )القـاهرة 3بغداد ، تحقيق : عزت القطار الحسيني ، ط  -7

. 
 ( .ـه749العمري ، شهاب الدين احمد بن فضل هللا )ت 

مسـالك األبصـار فـي ممالـك األمصـار ، تحقيــق : حمـزة احمـد عبـاس ، المجمـع الثقــافي ،  -8
  . (ـه1423 ، )أبو ظبي

 (  ـه365 احمد بن محمد بن اسحاق )تابن الفقيه الهمداني ، أبو عبدهللا 
 . (ـه1416،  ، عالم الكتب ، )بيروت 1يوسف الهادي ، ط: البلدان ، تحقيق  -9
 ( ـه384بو عبد هللا محمد بن عمرات )تالمرزباني ، أ 

 ( . م1982،  ، دار الكتب العلمية ، )بيروت 2معجم الشعراء ، ط -10
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 ( ـه38ي البناء احمد البشاري )تالمقدسي ، أبو عبدهللا شمس الدين محمد بن اب 
،  ، مكتبـــة مـــدبولي ، دار صـــادر )بيـــروت 3احســـن التقاســـيم فـــي معرفـــة االقـــاليم ، ط -11

 ( .ـه1411
 ( ـه438ابن النديم ، أبو الفرج محمد بن اسحاق بن ابي يعقوب الوراق )ت 

،  رضــــا تجــــدد ، مكتبــــة الخيــــاط ، )بيــــروت: الفهرســــت فــــي اخبــــار العلمــــاء ، تحقيــــق  -12
  . (م1964

 هـ( 626ياقوت الحموي ، شهاب الدين أبو عبدهللا ياقوت بن عبدهللا )ت 
 م( .1995، دار الصادر ، ) بيروت ،  2معجم البلدان ، ط -13

 هـ( 292اليعقوبي ، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح )ت 
 هـ( . 1422، دار الكتب العلمية ، ) بيروت ،  1البلدان ، ط -14

   يثة : ثانيًا . املراجع احلد
 إبراهيم،  أيوب  

، الشـــركة العلميـــة للكتـــاب ، دار الكتـــاب  1تـــاريخ العباســـي السياســـي والحضـــاري ، ط -15
 . م(1989، العلمي ، )بيوت 

  بدر ومصطفى طه 
، 2محنة االسـالم الكبـرى وزوال الخالفـة العباسـية مـن بغـداد علـى ايـدي المغـول ، ط   -16

 . (م1999،  الهيئة المصرية العامة للكتابة ، )القاهرة
  ، أمينةبيطار  

   . (ـه1417،  ، منشورات جامعة دمشق ، )دمشق 4تاريخ العصر العباسي ، ط -17
  حسن  إبراهيمحسين 

ة المصرية ض، مكتبة النه 7تاريخ االسالم السياسي والديني والشقافي واالجتماعي ، ط -18
  .( م1965،  ، )القاهرة

  الحمد ، محمد عبد الحميد 
 ، )دمشــق، ، االهـالي للطباعــة والنشــر والتوزيــع   1الصــفا ، ط صـابئة حــران واخــوان  -19

 . (م1998
 . العبادي ، احمد مختار 

،  ، دار النهضـــة العربيـــة للطباعـــة والنشـــر ، )بيـــروتفـــي التـــاريخ العباســـي والفـــاطمي  -20
 د.ت( .

  عويس ، عبد الحليم 
توزيـــع ) ، الصـــحوة للنشــر وال1ط ابـــن الماضــي وافـــاق المســتقبل ، اإلســالميةالحضــارة  -21

 م(. 2010/ـه1431 ،دمشق 
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  . الفقي ، عصام الدين عبد الرؤوف 
الــــدول المســــتقلة فــــي المشــــرق االســــالمي منــــذ مســــتهل العصــــر العباســــي حتــــى الغــــزو  -22

 (. ـه1420 ، المغولي دار الفكر العربي ، ) القاهرة
  فيية ، جان موريس 

 ، دار المشرق ، 1، ط حسني زينة: احوال النصارى في خالفة بني العباس ، ترجمة  -23
  م( .1990،  )بيروت

  القادري وعبدة نصوح 
( ، بحــث لنيــل درجــة ـهــ232-123العلــم العربــي وتطــوره فــي العصــر العباســي االول ) -24

 ( . م2001، )القاهرة الماجستير ،
  كلو ، اندري 

ة عــالطب إلــى بالنســبةمحمــد الرزقــي ، ســراس للنشــر : هــارون الرشــيد وعصــره ، ترجمــة  -25
 ( . م1997 ، تونسالعربية ، )

  محمود ، حربي عباس عطيتو وحسان خالق 
العلوم عند العرب اصولها ومالمحها الحضارية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  -26

 ( . م1995 ، ، )بيروت
  المعاضيدي ، عبد القادر سلمان 

 (. م1983،  واسط في العصر العباسي ، دار الحرية للطباعة ، )بغداد -27
 ن منيمنة ، حس 

تــاريخ الدولــة البويهيــة السياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي والثقــافي )مقاطعــة فــارس( ،  -28
 (. ـه1404،  م( ، الدار الجامعي ، )بيروت1055-945/هـ334-447)

   هدارة ، محمد مصطفى 
 (. م1966،  اإلسكندريةوالترجمة ، ) الخليفة العالم ، الدار المصرية للتاليف المأمون -29
    

         
 
     

                


