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انبريَوي َجٍُدي انعهمي يف انرياضياث َانفيزياء
أ.د.عباس فاضم انسعدي

مركز أحياء الًتاث العلمي العريب
جامعة بغداد
(خالصت انبحذ)

يهدف البحث الذي ضلن بصدده اُف القاء الضوء على احدى
الشخصيات العلمية الفذة يف عصر ازدىار احلضارة العربية االسالمية  .وىي شخصية
العالمة البَتوين اليت برزت يف ميادين عديدة ابرزىا الرياضيات والفيزياء .
ومن إبتكارتو  -:ادلتواليات اذلندسية وتثليث الزوايا وحل كثَت من مسائل اذلندسة
اليت عرفت بأسم (ادلسائل البَتونية ) .وإستطاع البَتوين أن يعطي برىانآ جديدآ
دلساحة ادلثلث بداللة أضالعو  .وألف  24كتابآ ورسالة ومقالة يف رلال الرياضيات .
ويف رلال الفيزياء إكتشف البَتوين اجلاذبية والنظرية النسبية قبل نيوتن بأكثر من
ستة قرون .وأشار البَتوين الئ عمل االواين ادلستطرقة  .وتناولت أحباثو علم ميكانيكا
ادلوانع واذليدروستاتيكا .
وفطن البَتوين الئ أن سرعة الضوء تفوق سرعة الصوت  .وربدث عن ظاىرة ادلد
واجلزر يف البحار واالهنار  .وبنئ مرصد فلكي دلتابعة حركات الشمس والقمر
والنجوم.
يشار اُف ان كالً من نيوتن وجرغلور كان قد أقتبس منو قوانينو الرياضية يف
االستكمال  .وىو من الذين وضعوا االسس االوُف لعلم حساب ادلثلثات .
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مقدمت

البَتوين ىو ابو الرػلان زلمد بن امحد اخلوارزمي مولداً  ،العريب ثقافةً
وتفكَتاً  ،الغزنوي (*) نشأ ًة  .ويعد من اشهر عباقرة ادلسلمُت الذين عاشوا بُت اواخر
القرن الرابع واوائل القرن اخلامس اذلجريُت  ،حيث َبز العلماء االخرين من العرب
وغَتىم يف شىت العلوم .
اما مولده ونسبو فمع تباين االراء حول سنة والدتو  ،فالراجح انو ولد يف
(خيوة)  ،وىي احدى ضواحي خوارزم  ،يف اليوم الثاين من ذي احلجة عام 362ىـ
( 4ايلول سنة 973م)( . )1ويستدل فريق من الباحثُت من خالل نسبتو (البَتوين) انو
من ضواحي خوارزم وليس من ادلدينة نفسها على اساس انو بَتون باللغة الفارسية
تعٍت الرباين او الضاحية اي خارج ادلدينة كما ذكر ياقوت والسمعاين يف االنساب (.)2
وتويف البَتوين سنة440ىـ.
حياة انبريَوي

يرى بعض ادلؤرخُت ان عائلتو كانت تشتغل بالتجارة  ،ويعيش خارج
ٍ
ادلكوس (الضرائب) ادلفروضة على دخول البضائع اُف
اسوار ادلدينة للتخلص من
ادلدينة اال ان ادلعروف عنو انو ولد يف عائلة مغمورة  ،وكان يصرح دوماً انو ال يعرف
نسبو  ،فهو القائل(: )3
وذاكراً يف قوايف حس ــيب
اذ لست اعرف جدي حق معرفة

ـت واهلل حقاً عارفاً نسـيب
ولسـ ُ
جهلت ايب
وكيف اعرف جدي اذ
ُ

لقد نشأ عالمتنا يتيما بفقد ابيو منذ صغره فتكفلتو ام كانت تتكسب من
االحتطاب  .وترىب يف كنف ورعاية العاَف الرياضي ابو نصر بن علي بن عراق ( )4ومن
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اساتذتو عبد الصمد احلكيم الذي كان ؼلتلف اليو البَتوين  .ويروى انو عاش خبوارزم
()5
عاَف يوناين ال يعرف امسو حامالً اليو النباتات  ،يسألو عن امسائها اليونانية فيدوهنا

.وعموما ؽلكن تقسيم حياتو اُف ثالث مراحل :
املرحهت األَىل مه حياحً  362 :ـ ٌ 408ـ

اكتسب البَتوين شهرتو كباحث ابان ىذه ادلرحلة  ،فعندما بلغ الثامنة عشرة

من عمره بدأ يف حبوثو الفلكية دبرصده الذي اقامو يف قرية جبلية صغَتة من وطنو .
واجتهد يف تطبيق ما حققو من االرصادات الشمسية اليت قام هبا ابو الوفاء استاذ ايب
نصر يف ذلك العصر(. )6
وعقب احد االنقالبات غادر خوارزم وىو يف سن العشرين(  382ىـ) ،
فرحل اُف سواحل حبر قزوين وذبول يف ايران الشمالية  .ويف جرجان التقى بأكرب
اساتذتو وىو الطبيب الفلكي ابو سهل عيسى ادلسيحي ( . )7واعتمد يف حبوثو
الرياضية على علماء اكفاء مثل :الشيخ القوىي (  380ىـ) والعالمة امحد الصفائي
(ت  380ىـ) ونصر بن عبداهلل (  400ىـ) وابن البغدادي  ،والعالمة امحد السجزي
(ت  415ىـ) وابو الوفاء البوزجاين وابو احلسن القايٍت(. )8
ويف سنة  390ىـ التحق البَتوين ببالط امَت جرجان وطربستان مشس
ادلعاِف قابوس الذي كان ببالط ػلفل بالعلماء ك ا بن سينا الذي دونت بينو والبَتوين
رلموعة رسائل نشرت يف جامع البدائع سنة  1335ىـ ربت عنوان (اجوبة عن
مسائل ايب الرػلان)  ،وقد طبعت كذلك يف ترمجتها بالفارسي (. )9ويف ىذه ادلرحلة
كتب البَتوين كتابو ادلشهور " االثار الباقية " واىداه اُف قابوس .
ويف سنة  400ىـ ( 1010م) قامت حركة مسلحة اطاحت بعرش قابوس
 ،فرجع البَتوين اُف موطنو خوارزم واستقر يف مدينة (جرجانية) اليت اصبحت عاصمة
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للدولة اخلوارزمية ( . )10وعمل استاذاً يف رلمع العلوم الذي اسسو امَت خوارزم ابو
العباس مأمون بن مأمون بن زلمد خوارزمشاه ( . )11وكان يالزمو يف اجملمع نفسو

الشيخ الرئيس ابن سينا وادلؤرخ العريب ابن مسكويو ( . )12وقد اعجب بو ابن سينا
واستمرت رسائلهما حواِف مخس سنوات يتبادالن الرأي حول سلتلف القضايا .
وابان ىذا الدور من حياتو اىتم ابو الرػلان بدراسة الفلك واجلغرافية
الطبيعية  .كما اقام مرصداً يف القصر ادللكي  ،ووضع ظلوذجاً رلسماً لنصف الكرة

األرضية بقطر  15قدماً (  4,5مًتاً) رسم عليو اطوال البلدان وعروضها  ،واشتغل
حبساب مساحة الكرة االرضي  ،واذبو اُف البت يف دائرة الربوج ( . )13وىو أول من
أشار اُف ذكر حبر " ورنك " (حبر البلطي) (.)14
املرحهت انثاويت مه حياحً

يف سنة  407ىـ قام بعض جنود ايب العباس مأمون بثورة ضده فقتلوه شلا

أدى اُف دخول صهره زلمود الغزنوي خوارزم حبجة االنتقام من القتلة  .وبعد احتالل
خوارزم سنة  408ىـ  1017 /م يبدأ الدور الثاين من حياة ايب الرػلان  .وقد احتلها
السلطان زلمود الغزنوي ابن سبكتكُت وضمها اُف شللكتو  ،وقبض على البَتوين ،
وكان عمره حينذاك  46سنة واهتمو بالكفر والقرمطة  .وظل معتقالً دلدة قصَتة مع
عدد من العلماء ومنهم استاذه عبد الصمد احلكيم ( . )15وقيل للسلطان ان البَتوين
امام زمانو يف علم النجوم وان ادللوك ال يستغنون عن مثلو  .فأخذه معو عند دخولو
بالد اذلند( . )16وىناك اكتسب علومهم وتعلم لغاهتم  ،وخاصةً السنسكريتية وكذلك

درس اللغة اليونانية (.)17ويعتقد السيد حسن باراين ان ادلتأخرين اعتقدوا ان البَتوين
كان يتنقل يف اذلند مدة  40عاماً  .واحلقيقة ان معظم دراساتو قام هبا عندما كان يف
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غزنة دبساعدة طاليب العلم الذين كانوا يعيشون ىناك  .وال شك يف أ نو تنقل يف
البنجاب الغربية حىت مدينة ملتان  ،وَف يتعد ىذه ادلنطقة  .وقد عرف السند وبقاع
أصلهم من

اذلند االخرى عما رآه اناس اخرون ذىبوا ىناك او من رآىم وكان
ىناك(. )18
ويعد البَتوين اقدم من دون مالحظاتو عن اذلند ورسم خريطة ذلا
وصححها( ، )19و أوجد تقوؽلا سنوياً ادعاه لنفسو (غريغوري) بعد ذلك بنحو ستة

قرون( . )20وكانت حصيلة دراساتو ورحالتو اخراج كتاب اذلند الذي يعد أىم كتب
ذلك العصر يف حقل اجلغرافية االقليمية وعاًف فيو تأثَت العوامل اجلغرافية يف الظاىرة
البشرية( . )21وابان ىذه ادلرحلة سبكن من زيارة مسقط رأسو خوارزم سنة  426ىـ

( 1034م) للمرة الثانية(. )22
املرحهت انثانثت مه حياحً

تعد من اىم مراحل حياة البَتوين العلمية  ،وقد قضاىا يف غزنة منصرفاً
كلياً اُف حبوثو العلمية حىت وافتو ادلنية  .ويف ىذه ادلرحلة الَف كتابو " القانون
ادلسعودي " وأىداه اُف السلطان مسعود بن زلمود سنة  421ىـ  1030 /م  .ويف
عهد السلطان مودود  ،خليفة مسعود  ،الَف ثالثة كتب ىي (التفهيم واجلماىر
والصيدنة او الصيدلة)(. )23
وبعد ان نيًف على الثمانُت عاماً من عمره انطفأ الضوء الساطع  ،فقد
توىف عالمتنا بغزنة  .ومع اختالف اآلراء يف ربديد سنة وفاتو  ،وجد خبط تلميذه ايب
الفضل السرخسي صاحب كتاب " جوامع التعاليم "  ،وكان من أقرب مالزميو  ،ما
نصو  " :تويف الشيخ العاَف رمحو اهلل بعد العتمة يف ليلة اجلمعة يف الثاين من رجب
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سنة  440ىـ نور اهلل حضرتو "  .ويف موضع اخر مكتوب خبط غَته  :كان عمر
احلكيم ايب الرػلان البَتوين سبعأً وسبعُت سنة وسبعة اشهر قمرية (. )24
ويؤكد عدد كبَت من الكتاب تاريخ تلك الوفاة اال اهنم ذكروا اهنا يف الثالث
من رجب سنة  440ىـ  13 /ايلول عام  1048م  .ويبدو ان فرق يوم واحد يرجع
عد الشهر السابق  29يوماً  ،اما
اُف اختالفهم يف سبام الشهر السابق لو  ،فتلميذه َ
ىؤالء فعدوه  30يوماً(. )25

وذكر ادلستشرق (مايرىوف) رأياً مقبوالً فهو يروي أن وفاتو ال ؽلكن أن
تكون قبل عام  442ىـ ( 1050م)  ،الن البَتوين يقول يف مقدمة كتابو " الصيدنة
" انو نيَف على الثمانُت  .واذا كان ميالده سنة  362ىـ فإنو يكون قد ظل حياً اُف
سنة  442ىـ  ،وان وفاتو تكون يف تلك السنة او بعدىا(. )26

صهخً بانعرَبت

مع ان البَتوين فارسي األصل كما يرى بعض الباحثُت اال أنو يعد عربياً يف ثقافتو
وتفكَته  .فكان يعتز بالعروبة ويفخر ان ينسب اليها وال يقبل بغَتىا بديالً  .وقد عشق العربية
واختارىا دون اللغات االخرى لتدوين حبوثو العلمية  .فهو يقول يف مقدمة كتابو (الصيدنة) " :
اِف من ادلدح بالفارسية " ( ، )27وذلك حلسن أدائها للمعاين  .ويف ىذا
اذلجو بالعربية احب ِّ
اخلصوص يقول ادلستشرق ماسينيون  " :لقد فهم البَتوين سبام الفهم الدور العادلي للغلة العربية
بوصفها – بُت اللغات اجلزرية (السامية) – أىم لغة حضارة  ،وأدرك مقدرهتا على الًتكيز
والتجريد وتراكيبها عن طريق االشتقاق بدالً من الزوائد وقيمتها يف توحيد ادلتكلمُت هبا "(. )28
وبالرغم من ان البَتوين عريب النشأة واللغة والتفكَت  ،فاِننا نرى الفرس واالزبكستانيُت
والًتك ػلتفلون بذكراه  ،ويصر كل منهم على ان البَتوين ؽلت بالصلة اليهم  ،ويتفقون على ان ال
صلة لو بالعرب  .فالفرس ػلتجون بنسبو الفارسي بإعتباره عاش يف ايران ردحاً من الزمن  ،بينما
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يذىب االزبكساتنيون اُف ان مولده يف " خيوة " من خوارزم  ،وىي اآلن يف مجهورية ازبكستان .
أما االتراك فإن البَتوين يف اعتقادىم كان تركياً من اواسط اسيا(. )29
مؤنفاحً

نظراً إلحاطة البَتوين بشىت العلوم  ،فقد عُ ّد مجهرة فريدة فيها  .كما امتاز
بدقة ذباربو  ،وصواب آرائو حلدة ذكائو  ،وكثرة مؤلفاتو وأصالتها البتكاره إياىا ،
ويدين لو الغربيون يف اكثر علومهم وخاصة الرياضيات والطبيعيات والفلك  .وكان

البَتوين خصماً للجمود ادلدرسي واخلرافة  ،فسعى يف مؤلفاتو اُف تفسَت الظواىر
تفسَتاً عقالنياً وكان انسانياً يف نزعتو وتفكَته (.)30فكان " مكباً على ربصيل العلوم
منصباً اُف تصنيف الكتب...وال تكاد تفارق القلم يده  ،وعينو النظر  ،وقلبو الفكر.
قال البهيقي  " :زادت تصانيفو على محل بعَت  ،صنف كتباً كثَتة  ،رأيت اكثرىا

خبطو "( .)31وبعد ان يعدد ياقوت بعض كتبو يقول  :واما سائر كتبو يف علوم النجوم
واذليئة وادلنطق واحلكمة فإهنا تفوق احلصر رأيت فهرسها يف وقف اجلامع بـ (مرو) يف
ضلو الستُت ورقة خبط مكتنز (.)32ويقدر الدكتور حسن ابراىيم حسن عدد مؤلفاتو بـ

( )100مائة مؤلف  ،واالستاذ قدري طوقان بـ (  )120عشرون ومائة مؤلف  ،نقل
بعضها اُف اللغات الالتينية واالنكليزية والفرنسية واالدلانية ( . )33وذكر علي امحد
دد امساعيل باشا البغدادي  56كتاباًمن مؤلفاتو(. )34
الشحات امساء  43مؤلفاً ّ ،
وع َ
وسطر العاَف االدلاين " سخاو " يف مقدمتو لكتاب البَتوين ادلوسوم بـ "
َّ

االثار الباقية " العشرات من مؤلفاتو ومقاالتو ورسائلو  .وقدر االب (جاك بوالو
الدومنكي) عدد مؤلفاتو – بُت موجود ومفقود وبُت مطبوع وسلطوط – بـ ( )180
مؤلفاً( . )35وعلى رأي امحد سعيد الدمرداش فإهنا بلغت ( )183كتاباً ،ضاع الكثَت
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منها والباقي موزع دبكتبات العاَف  .واقدم سلطوطة للبَتوين ترجع اُف عام  447ىـ /
 1056م  ،اي اهنا تكاد تكون معاصرة لو (. )36
عبقريت انبريَوي

كان البَتوين شعلة من ذكاء  ،فاقت عبقريتو عباقرة ادلسلمُت يف عصره .

وىو قوي الذاكرة  ،غزير العلم  ،وفَت االنتاج  .برز يف سلتلف العلوم والفنون كما
سلف ذكره  ،حىت لقب (باالستاذ)  .وىو لقب ال ػلصل عليو اال ادلتعمق ين يف شىت
العلوم  .فهو فيلسوف ورياضي وفلكي وموسوعي ومؤلف  ،وعرف بسعة اطالعو
وحبو لللغات  .وكان ىم البَتوين التحري عن احلقيقة  ،فاِلتزم بادلذىب التجرييب
العلمي  ،وَف يكن يسلّم دبا يقال من آراء  ،بل كان يعمد اُف اجراء التجارب بنفسو
.وبعد ان يطمئن اُف صحتها يعكف على تثبيتها وتدوينها  .لذا فإننا صلده دائماً
يدعم اقوالو بالرباىُت ادلادية واحلجج ادلنطقية .
املفكرَن َآراؤٌم يف انبريَوي

ال شك يف ان عبقرياً فذاً  ،وعادلاً جليالً  ،ومفكراًكبَتاًكالبَتوين ال بد ان
يتطرق اُف ذكره وذكر مآثره عدد كبَت من ادلفكرين والعلماء من العرب وادلستشرقُت
قدؽلاً وحديثاً فالنيسابوري يقول يف حقو  " :لو يف الرياضيات السبق الذي َف يشق
احملضرون غباره  ،وَف يلحق ادلضمرون اجمليدون مضماره "  .وذكر ابن العربي ان
البَتوين متبحراً يف فنون احلكمة اليونانية واذلندية ومتخصص بأنواع الرياضيات وصنف
فيها الكتب اجلليلة  ،ومصنفاتو متقنة زلكمة  .فليس غَته " احذق منو بعلم الفلك
وال اعرف بدقيقو وجليلو " ( . )37وكان  ،كما يقول السيوطي  " ،مكباً على ربصيل
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العلوم  ،منصباً على التصنيف  ،ال يكاد يفارق يده وعينو النظر  ،وقلبو الفكر " (.)38
وذكر امحد امُت انو كان درة يف تاج الدولة الغزنوية كاِبن سينا يف الدولة السامانية .
وأشار فيليب حيت اُف عظمتو حينما قال انو يعد اعظم حباثة وعاَف يف االسالم  ،يف
العلوم الطبيعية والرياضية  .وقال (علي امحد الشحات) عنو انو " عاَف متبحر يف
علومو وثقافتو  ،موسوعي يف مؤلفاتو  ،متعمق يف احباثو  ،ساعلت قرػلتو الوضاءة يف
تقدم علوم الفلك والرياضة واجليولوجيا والطبيعة  ،كما اضفى على علوم التاريخ
واجلغرافيا والطب مآثر التنكر ورلهوداً يشكر " .اما ادلستشرقون فقد اعطوه حقو اذ
نشروا مآثره وذكروا فضلو عليهم واقتبسوا نتائج ذباربو  ،واستفادوا من مبتكراتو
ومؤلفاتو  .فالعالمة (ادوارد سخاو)  sachauوصفو قائالً  " :انو اكرب عقلية عرفها

التاريخ  ...وانو اعظم علماء عصره ومن اعظم العلماء يف كل العصور " (.)39ويقول
(شيديو) ىو االخر فيو ":واستمد منو ابوالفداء اجلغرافية يف جداول االطوال والعروض
 ،وكذا ابو احلسن ادلراكشي " .
و يقول(مايرىوف) يقول  " :اسم البَتوين ابرز اسم يف موكب العلماء
الكبار واسعي االفق الذين ؽلتاز هبم العصر الذىيب لالسالم " ( . )40كما اشاد بو
(مسث) وقال " انو كان ادلع علماء زمانو يف الرياضيات وان الغربيُت مدينون لو
دبعلوماهتم عن اذلند وآثرىا يف العلوم " .وقال فيو كراتشكو فسكي " فالبَتوين ىو

تلك الشخصية الفذة اليت طغت على شرقي العاَف االسالمي يف القرن احلادي عشر
يف ميدان العلوم ادلتصلة باجلغرافيا  ...والرياضة والفلك والعلوم ادلرتبطة هبما
كادلًتيولوجيا وحساب الوقت وصناعة اجهزة الرصد واىتم بادلعادن والصيدنة " (.)41
وذكر العالمة جورج سارتون يف كتابو (ادلدخل اُف تاريخ العلم) بقولو  " :ان النصف
االول من القرن احلادي عشر ؽلثلو من وجهة نظر العلم العادلي البَتوين اكثر شلا ؽلثلو
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ابن سينا "  .وقال ايضاَ  " :كان البَتوين باحثاً فيلسوفاً رياضياً جغرافياً ومن
اصحاب الثقافة الواسعة بل ومن اعظم علماء االسالم ومن اكابر علماء العاَف " (.)42
اما ادلستشرق االمريكي (آرثر بوب) فيقول  " :يف اية قائمة ربوي امساء علماء الدنيا
غلب ان يكون السم البَتوين مكانو الرفيع  ..ولقد كان البَتوين من ابرز العقول
ادلفكرة يف مجيع العصور "(. )43
انبريَوي َانرياضياث

عُ َّد البَتوين عاَف اً كبَت اً اقتبس منو نيوتن وجرغلوري قوانينو الرياضية يف

االستكمال  ،وؽلكن القول انو مؤسس حساب االستكمال دون مبالغة  .وىو من
الذين وضعوا األسس األوُف لعلم حساب ادلثلثات  .يقول عنو (مسث) ان البَتوين من
أدلع علماء زمانو يف الرياضيات  ،وذو مواىب جديرة باالعتبار  ،وان الغربيُت مدينون
لو دبعلوماهتم عن اذلند ومآثرىا يف العلوم .
ضمن البَتوين جزء من اعمالو الرياضية والفلكية يف كتابو (القانون
ادلسعودي) وىو من اضخم مؤلفاتو وينقسم اُف عشرة ابواب  ،ويعد اكرب موسوعة يف
الفلك واذلندسة واجلغرافيا ( . )44وال توجد ترمجة كاملة للكتاب اُف اللغات االجنبية
لكن تتوفر دراسات قام هبا كارل شوي  carl schoyنشرىا يف رللة (ايزيس) سنة
 1923كما يف حبثو (دراسات اصلية عن القانون ادلسعودي) وحبثو االخر (نظرية
حساب ادلثلثات) يف كتاب " القانون ادلسعودي "،نشره (ليوس روسكا و ىيزيش
فيلتز) يف ىانوفر سنة . )45(1927
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ومن اىتمامات البَتوين الرياضية استخد ام طريقة حديثة ىي التقريب
ادلتتابع ،وقد تطلبت منو اجراء  66عملية الستخراج اجلذر الًتبيعي من دون
االستعانة جبداول لوغارسبية او آالت حاسبة .
وشرح يف كتابو " القانون ادلسعودي " طريقة عمل جداول اجليوب
والظالل .ويف طريقة عمل اجلداول ادلشار اليها يالحظ أحياناً ان لكل خطوة اكثر
من برىان( . )46وكان يتحايل للحصول على بعض النتائج عن طريق ادلعادالت اجلربية
من الدرجة الثالثة وقام حبلها مستخدماً طريقة (احملاولة واخلطأ) ادلستعملة حالياً يف
الرياضيات  ،دبعٌت ان ربصر القيمة احلقيقية بُت كميتُت مفروضتُت مث يتم التدرج يف
الوصول اُف القيمة الصحيحة(. )47

وتأثر البَتوين يف عمل اجلداول ادلشار اليها بـ (ايب الوفاء البوزجاين) (. )48
واالمثلة اليت كان يعقدىا يف توضيح القوانُت احلسابية زلدودة ( . )49واىتم البَتوين
ايضاً بتثليث الزوايا .
وبلغ البَتوين قمة اجملد يف الرياضيات عندما تابع أحباثو يف اجلداول اليت

قادتو اُف حقيقة مهمة وىي عند زيادة الزوايا بانتظام فإن مجيعها تزداد بغَت انتظام ،
وعلى ذلك فإن طريقة النسبة الشائعة واليت ما زالت تستخدم حىت اآلن يف استعمال
ىذه اجلداول ال تؤدي اُف نتائج دقيقة(. )50
وكان القانون الذي حصل عليو خاصاً جبداول اجليب فقط  ،لذلك وضع
قانوناً شلاثالً جلداول الظالل مث استنتج قانوناً مبسطاً ؽلكن استخدامو يف سائر
اجلداول دون استثناء .
وتشمل ابتكارات البَتوين يف الرياضيات ايضاً ادلتواليات اذلندسية وحل كثَت
من مسائل اذلندسة اليت اليكفي حللها استعمال ادلسطرة والفرجار وحدعلا  .وقد
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عرفت بإسم " ادلسائل البَتونية " ( )51وتشمل  12طريقة ىندسية لتقسيم زوايا معينة
اُف ثالث زوايا متساوية ( )52عند استخراج قيمة النسبة التقريبية وذلك برسم مضلعُت
منتظمُت احدعلا داخل الدائرة واالخر خارجها وعدد أضالع كل منهما ( )180
ضلعاً  .واُف جانب ىذا اجلزء الرياضي صلد عشرات ادلؤلفات واألحباث اليت كتبها يف
فروع الرياضيات ادلختلفة  ،أعلها تبسيط االسقاط الكروي بطرق شبيهة دبا ينسب اُف
(نيكولوزي دي اترنو) عام  1660م(. )53
ويف كتاب (استخراج االوتار يف الدائرة خبواص اخلط ادلنحٍت فيها للبَتوين)
استطاع أن يعطي برىاناً جديداً دلساحة ادلثلث بداللة اضالعو (. )54والكتاب ادلذكور
عبارة عن مسائل ىندسية أدخل فيها البَتوين طريقتو اليت ابتكرىا يف حل بعض
األعمال  .ومن يدرس الكتاب يتبُت لو أن البَتوين قد اتبع طرقاً سلتلفة يف حل بعض
العمليات وادلسائل اذلندسية  ،إذ كان اميناً يف ارجاع كل طريقة اُف صاحبها  ،واسناد
االراء لذويها  .واتى يف كثَت من ادلواضع على طرق مبتكرة وبراىُت ىندسية َف يسبقو
اليها احد  .وكذلك يتبُت من الكتاب أن بعضاً من ادلسائل العملية ادلالحظة يف كتب

اجلرب احلديثة  ،قد اقتبست من الكتاب الذي ضلن بصدده .ومن ادلسائل الطريفة اليت
وردت يف الكتاب ادلشار اليو ادلسألة االتية :
طللتان طول كل منهما معلوم وموضوعتان على حافيت هنر عرضو معلوم  ،وقد ظهرت
مسكة على وجو ادلاء  ،فأنقض عليها من رأسي النخلتُت طائران  ،واصطادعلا معاً يف
عُت موضع ظهور السمكة (. )55
وقت واحد َّ .
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مؤنفاث انبريَوي انرياضيت

نشر معهد الدومنيكان للدراسات الشرقية بالقاىرة حبثاً كتبو القس (بوالو)
عن مؤلفات البَتوين نقدم منها ماؼلص الرياضيات فقط وىي (: )56
- 1كتاب يف افراد ادلقال يف امر االظالل .
- 2تذكرة يف احلساب والعد بأرقام السند واذلند .
- 3يف استخراج الكتاب واضالع ما وراءه من مراتب احلساب .
- 4كيفية رسوم اذلند يف تعلم احلساب .
- 5يف ان رأي العرب يف مراتب العدد اصوب من رأي اذلند فيها .
6
7
8
9

يف راشيكات اذلند .ترمجة ما يف براىم سد ىانت من طرق احلساب .يف تسطيح الصور وتبطيح الكور .-مقالة يف استخراج االوتار يف الدائرة خبواص اخلط ادلنحٍت فيها .

 -10مقالة يف ان لوازم ادلقادير ال اُف هناية قريبة من امر اخلطُت اللذين يقربان وال
يلتقيان يف االستبعاد .
 -11ادلقالة الثالثة من القانون ادلسعودي .
 -12مجيع الطرق السائدة يف معرفة اوتار الدائرة .
 -13رسالة يف جدول الدقائق .
 -14رسالة يف حل شبهة عرضت يف الثالثة عشرة من كتاب االصول .
 -15كتاب يف مبادئ اذلندسة .
 -16استيعاب يف تسطيع الكرة .
 -17كتاب تسطيح الكرة .
13

جمهت انرتاد انعهمي انعربي

فصلية  ،علمية  ،زلكمة

العدد األول – 2013م

 -18رياضة الفكر والعقل .
 -19ترمجة كتاب يف اصول اذلندسة القليدس اُف لغة اذلند .
 -20رسالة ايب نصر يف جواب مسائل اذلندسة .
 -21سبهيد ادلستقر لتحقيق معٌت ادلمر:توجد نسخة منو يف مكتبة (خداخبش بتنة).
 -22االسطرالب ومنو نسخة يف خزانة شيخ االسالم مَتزا فضل اهلل يف زصلان .
 -23استيعاب الوجوه ادلمكنة يف صنعة االسطرالب ومنو نسخة يف خزانة رللس
الشورى الوطٍت بطهران .
 -24رسالة يف االبعاد واالجرام وربتوي على  11باباً  ،منها مساحة االرض وبعد
القمر من االرض ومقدار جرم القمر من جرم االرض ومقدار جرم االرض من جرم
الشمس  ...اٍف .
ومن ىذه ادلؤلفات يتبُت اىتمام البَتوين بالظاىرة الفلكية واالذباه اذلادف
اُف دوران االرض يف اطار الكون ومناقشة شكل االرض وربديد حركتها وتقدير
خطوط الطول ودوائر العرض  ،ويعطي االنطباع الذي يصور جدوى البحث وىو

يعاًف ىذه الظاىرات الفلكية(. )57
وقد أتى ابو الرػلان يف بعض كتبو  ،على ذكر قسم من الكتب النف يسة
اليت دخلت يف زمن العباسيُت واليت كان ذلا اثر كبَت يف تقدم علوم الفلك والرياضيات

 ،فذكر ادلقالتُت اللتُت محلهما احد اذلنود اُف بغداد يف منتصف القرن الثاين
للهجرة(.)58وعن طريق ادلقالة االوُف (يف الرياضيات) دخلت االرقام اذلندية اُف العربية
وازبذت اساساً للعدد  .اما ادلقالة الثانية وامسها (سدىانتا) وعرفت فيما بعد باسم
(كتاب السندىند) وترمجها (ابراىيم الفزاري) فإن نقلها ؽلثل عصر جديد يف دراسة
ىذا العلم عند العرب(. )59

14

جمهت انرتاد انعهمي انعربي

فصلية  ،علمية  ،زلكمة

العدد األول – 2013م

وقال البَتوين عن الًتقيم يف اذلند ان احلروف وارقام احلساب زبتلف
بإختالف احملالت  ،وإن العرب اخذوا احسن ما عند اذلنود  .فلقد كان عندىم
اشكال عديدة لالرقام  ،فهذبوا بعضها وكونوا من ذلك سلسلتسن  :عرفت احداعلا
باالرقام اذلندية وىي اليت تستعمل يف اكثر البلدان العربية واالسالمية  .وعرفت الثانية
باسم االرقام الغبارية  ،وقد انتشر استعماذلا يف بالد ادلغرب واالندلس  ،وعن طريق
ىذه البالد دخلت االرقام " الغبارية " اُف اوربا  ،وعرفت عندىم باسم (االرقام

العربية) . )60(Arabic Numerals
انبريَوي َانفيزياء

ع ّد االوربيون ان مكتشف اجلاذبية ىو االنكليزي اسحاق نيوتن ( 1643
– 1727م) اال ان البَتوين سبقو يف ذلك باكثر من ستة قرون  .فهو القائل بأن "
االرض ذبذب كل ما عليها ضلو مركزىا " ( . )61وعلى اساس جذهبا للكائنات يبقى
االنسان واالحياء وادلياه على سطح الكرة االرضية .
واجلاذبية عند انشتاين ليست قوة ذبذب الكتل اُف بعضها البعض كما
يقول نيوتن  ،إهنا رلال  .فالفضاء يتحدب حول الكتل ادلوجودة فيو  .ويكون
التحدب أكثر كلما كانت الكتلة أكرب  .فاالرض ربدِّب الفضاء ادلوجود حوذلا .
واجلسم القريب منها يسَت يف رلال التحدب ىذا  ،وليس ىناك شيء امسو قوة
جذب .وكذلك الشمس ذات الكتلة الكبَتة جداً ربدب الفضاء حوذلا ربدباً اكرب .
واالرض تدور حوذلا يف مدار معُت الهنا وجدت ىذا االخدود التحديب يف الفضاء
فسارت فيو  ،ال الن ىناك جاذبية يف الشمس ذبذهبا اليها  .ىذا ىو ملخص ما
يقولو (انشتاين) يف اجلاذبية ( . )62وفكرة البَتوين عن اجلاذبية ىي نسخة من ىذا
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القول سوى انو ال يذكر كلمة "رلال" اذ َف تكن معروفة حينذاك  .وعندما تذكر قوة
اجلذب فهي رلازبة وتعٍت وجود اجملال.
وذكر البَتوين نصوصاً تشَت اُف عمل االواين ادلستطرقة وذباذب اجزاء ادلاء
واتصاذلا ببعضها واضلدار ادلاء يف اجلبال بفعل اجلاذبية االرضية وانبثاقو بفعل توازن
سطح ادلاء مع ادلصدر (.)63واىتم البَتوين ايضاَ باخلواص الفيزيائية لكثَت من ادلواد ،
وتناولت احباثو علم ميكانيكا ادلوانع واذليدروستاتيكا  .وجلأ يف حبوثو اُف التجربة
وجعلها زلوراً الستنتاجاتو .
ومن ادلسائل الفيزيائية اليت تناوذلا البَتوين يف كتاباتو ظاىرة تأثَت احلرارة يف
ادلعادن  .وضغط السوائل وتوازهنا  ،وتفسَت بعض الظواىر ادلتعلقة بسريان ادلوانع .
فقد الحظ ان ادلعادن تتمدد عند تسخينها وتنكمش اذا تعرضت للربودة  .وشرح يف
كتابو (االثار الباقية عن القرون اخلالية) الظواىر اليت تقوم على ضغط السوائل واتزاهنا
وتوازهنا  ،واوضح صعود مياه النافورات والعيون اُف اعلى مستنداً اُف خاصية سلوك
السوائل يف االواين ادلستطرقة .
كما شرح ذبمع مياه االبار بالرشح من اجلوانب حيث يكون مصدرىا من
وبُت كيف تغور
ادلياه القريبة منها وتكون سطوح ما غلتمع منها موازية لتلك ادلياه ّ ،
العيون وتصعد اُف القالع ورؤوس ادلنارات ( . )64ومن ىنا ؽلكن القول ان البَتوين

وضع بعض القواعد االساسية يف علم ادليكانيكا واذلايدروستاتيكا (علم السوائل) (.)65
اما فيما ؼلص سريان الضوء فقد فطن اُف ان سرعة الضوء تفوق سرعة
الصوت( . )66واتفق مع ابن اذليثم وابن سينا يف قوذلما بأن الرؤيا ربدث خبروج
الشعاع الضوئي من اجلسم ادلرئي اُف العُت وليس العكس (. )67كما يقرر بأن القمر
جسم معتم ال يضيء بذاتو و إظلا يضيء بانعكاس أشعة الشمس عليو  ،وكان البَتوين
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يشرح كل ذلك بوضوح تام ودقة متناىية يف تعبَتات سهلة  .كما ربدث البَتوين
عن ظاىرة ادلد واجلزر يف البحار واالهنار وعزاعلا اُف التغَت الدوري لوجو القمر .
وفكر البَتوين يف بناء مرصد فلكي فعرض االمر على امَت خوارزم فرصد لو
األموال ادلطلوبة  ،واحضر لو مجيع ادلستلزمات اليت طلبها  ،مث شرع مع اساتذتو يف
بناء ادلرصد  .كان البَتوين غللس كل ليلة يف مرصده يتابع حركات الشمس والقمر
والنجوم ويرسم على اوراقو خريطة لقبة السماء الزرقاء ويضع عليها مواقع اجملرات
والنجوم واخذ يكشف كل يوم اجلديد من الفلك .
ووردت اخلواص الفيزياوية للمواد يف بعض كتب البَتوين مثل القانون
ادلسعودي واجلماىر يف اجلواىر وصفة ادلاس بأنو جوىر مشف  ،وانو صلد يكسر
مجيع االحجار وال ينكسر هبا  .وىذه صفة فيزيائية شليزة للماس  ،حيث يستخدم
لقطع الزجاج ويستخدم مسحوقو لصقل ادلعادن وتنعيمها  .وخشب االبنوس عنده
يضيء كاللؤلؤ  ،تفوح منو رائحة طيبة وال يطفو على ادلاء الن ثقلو النوعي اكثر من
واحد  .كما يشَت اُف ان كل االحجار الكرؽلة تطفو يف الزئبق ماعدا الذىب فانو
يرسب فيو بسبب ثقلو  .وقام بتحديد الثقل النوعي لـ (  )18عنصراً مركباً بعضها من
االحجار الكرؽلة مستخدماً اجلهاز ادلخروطي  ،واستخراج قيم الثقل النوعي ذلذه
العناصر منسوبةً اُف الذىب مرة واُف ادلاء مرة اخرى  ،ولو جداول حدد فيها قيم

الثقل النوعي لبعض االحجار الكرؽلة منسوبةً اُف الياقوت على اساس الوزن النوعي
للياقوت =  100مث اُف ادلاء (. )68والوزن النوعي للمواد ىو نسبة بُت كثافة تلك ادلواد
وكثافة ادلاء  ،وىو عدد رلرد ٍ
خال من الوحدات  .وقد ضمن ابو الرػلان خالصة
احباثو يف الثقل النوعي يف كتابو ادلوسوم " مقالة يف النسب اليت بُت الفلزات واجلواىر

يف احلجم " (. )69وااللة ادلخروطية اليت صممها البَتوين لقياس الوزن النوعي للمعادن
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تتسع فيها القاعدة من االسفل ويضيق فيها العنق من االعلى مع وجود ميزاب يف
العنق خلروج ادلاء عند وضع قطعة معدنية يف االلة ادلخروطية  ،حيث توجد يف اسفل
ادليزاب جفنة لتلقي كمية ادلاء اليت زبرج منو  ،حيث يوزن دبيزان دقيق لعالقة ىذا
الوزن بالوزن النوعي لقطعة ادلعدن وبالتاِف يطبق القانون الفيزياوي لالوزان النوعية
الذي يربط بُت وزن ادلادة ووزن حجم ادلاء ادلزاح ( . )70وذلك بقسمة وزن اجلسم وىو
يف اذلواء على وزن ادلاء ادلزاح فيحصل على الوزن النوعي الذي مساه الثقل النوعي (.)71
لقد كيف البَتوين اجلهاز العلمي ادلذكور بطريقة ذبعل النتائج ادلستحصلة
منو دقيقة للغاية واختار ىيئتو بطريقة زبدم الغرض النظري والعلمي  ،حبيث ان اية
قطعة صغَتة يلقيها اجملرب يف االلة ذبعل ادلاء ؼلرج من الفتحة ادلتصلة دبيزاب يساعد
على انسياب ادلاء بسهولة اُف اجلفنة من دون ان تبقى مياه يف ادليزاب اللهم اال بعض
النداوة  .ولكي تتم الدقة يف النتائج كان البد من االخذ بنظر االعتبار حساب
اخلطأ(. )72ان قياس الوزن النوعي للعناصر ادلختلفة يعد من اىم ادلواضع الفيزيائية اليت
حبثها البَتوين وتوصل فيها اُف نتائج تقارب يف دقتها النتائج ادلتداولة لدينا يف الوقت

احلاضر( . )73وابرز سبق علمي احرزه البَتوين يف ىذا ادليدان يتمثل يف ربديده الثقل
النوعي لعدد من ادلعادن واالحجار ربديداً دقيقاً ال يكاد يذكر الفرق بينو وبُت
التحديد احلديث للثقل النوعي لتلك ادلواد كما يتضح من اجلدول االيت (. )74
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جدَل رقم ()1

املادة

انثقم انىُعي عىد انبريَوي َمقاروخً بانُقج احلاضر
انثقم انىُعي

الذهب

عىد انبريَوي

19,05

يف انُقج احلاضر

الزئبق

13,59

13,59

النحاس

النحاس االصفر

8,83
8,58

8,85

الحديد

7,74

7,79

الصفيح

7,15

7,29

الرصاص

الياقوت االزرق

11,29
3,76

11,35

الياقوت االحمر

3,60

3,52

2,62

2,73

2,62

2,75

2,58

2,58

الزمردالمؤلؤ
البمورالصخري

(الكوارتز)

19,26

8,4

3,90

المصدر  :جمال مرسي بدر  ،دائرة معارف الشعب  ،ج . 3ص137

وابتكر ابو الرػلان البَتوين النظرية النسبية قبل نيوتن بثمانية قرون فهو
القائل " ال تأثَت حلركة ادلاء يف احملمول عليو بالسواء  ،اال بالقياس اُف شيء غَت
متحرك معو او اُف احملاذاة يف الشطوط "  .ونيوتن كان يقول ما معناه ان الراكب يف
سفينتو يف عرض البحر ال ؽلكن ان يعرف اذا ما كانت السفينة واقفة او متحركة  ،وال
يعرف اذباه حركتها اال اذا نظر اُف شيء ثابت اخر كالشاطئ مثالً او ان ينظر اُف
التيار الذي زبلفو السفينة حوذلا يف ادلاء (. )75
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اما فكرة (البَتوين )(وانشتاين بعده) عن الكون يف النسبية  ،فهي ان الكون
مكون من اربعة ابعاد ىي الطول والعرض واالرتفاع والزمن  .وىو يف االساس فضاء
تنتشر فيو االجرام السماوية حيث تنطبق على الفضاء ىذه االبعاد االربعة عندما يراد
حساب اي حركة فيو  .وانشتاين يصف الكون بأنو زلدب لكنو يستثٍت البعد الرابع
وىو الزمن ويقول ان الكون متناه ال حدود لو  .وىو ال يعطي شكالً للكون سوى
التحدب  ،والبَتوين يف مطلع كتابو القانون ادلسعودي يقول  :ان " العاَف بكلتيو جرم
مستدير الشكل متناه يف حواشيو "  .لكن البَتوين يعدل عن القرار اجلازم الذي قطعو
باالستدارة ويقول  " :واذ حركتو دورية فال زلالة اهنا على زلور  ،والوجود بالفعل
يوجب التناىي  .وهنايتا احملور علا قطبا ذي احملور  .فالسماء اذن ذات قطبُت وىذا
الشكل ؽلكن ان يكون كروياً او غَت ذلك  .وىكذا نرى ان البَتوين يعود عن الشكل
ادلستدير ليضع احتماالت كثَتة  ،وىذا ىو االصوب يف قضية الكون  .وبعودتو
يصبح الكون يف القانون ادلسعودي قريب الشبو بكون انشتاين(. )76
من كل ما تقدم يظهر ان للبَتوين منهج علمي ذبرييب تتوافر فيو مقومات
ادلناىج العلمية احلديثة  ،فلم يعتمد على اقوال ادلتقدمُت اال بعد اخضاعها لالثبات
والتجربة .
وأخَتاً فإن عبقرية البَتوين  ،وشخصيتو الفذة  ،ومكانتو الرفيعة  ،وخدماتو
اجلُلّى  ،وجهوده العلمية العظمى يف رلال الرياضيات والفيزياء والفلك والعلوم
االنسانية تستوجب منا ان ضلقق ونطبع مؤلفاتو ادلخطوطة  ،وان نشيد لو سبثاالً يرمز
اُف عظمتو  ..وان نطلق امسو على احدى جامعاتنا  ..منو نستلهم هنضتنا وعليو
نشيد بنياننا  ،وبو ن َذ ّكر العاَف اننا كنا مث كانوا بنا .
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(*) نسبةً اُف (غزنة) الواقعة جنوب غرب كابل عاصمة افغانستان .
( )1امساعيل باشا البغدادي  ،ىدية العارفُت  ،اجمللد الثاين  ،مطبعة وكالة ادلعارف  ،استانبول  ، 1955 ،منشورات مكتبة
ادلثٌت يف بغداد  ،ص  ، 65زلقق كتاب استخراج االوتار يف الدائرة خبواص اخلط ادلنحٍت فيها اليب الرػلان زلمد بن امحد
البَتوين  ،ربقيق االستاذ امحد سعيد الدمرداش  ،الدار ادلصرية للتأليف والًتمجة (سلسلة تراثنا)  ،القاىرة  ،د  .ت ( ،تعليق
احملقق)  ،ص ، 20بروكلمان  " ،البَتوين "  ،دائرة ادلعارف االسالمية  ،اجمللد الرابع  ،دار الفكر  ، 1933 ،ص، 397
كراتشكوفسكي،تاريخ االدب اجلغرايف العريب،القسم االول،مطبعة جلنة التأليف والًتمجة والنشر،القاىرة ، 1963،ص. 245
( )2ياقوت احلموي  ،معجم االدباء  ،ج ، 17دار احياء الًتاث العريب  ،بَتوت  ،د  .ت  ،ص ، 180صالح الدين عبد
اللطيف الناىي  ،اخلوالد من آراء ايب الرػلان البَتوين يف اسباب التمدن وادلنهج ادلوازن واستعراض الثقافات  ،دار الفكر
للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن  ، 1985 ،ص  ، 7السيوطي  ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة  ،ج  ، 1ط ، 1
ربقيق زلمد ابو الفضل ابراىيم  ،مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه  ،القاىرة  ، 1964 ،ص ، 50السمعاين  ،االنسان ،
ج ، 2ط ، 1عناية عبد الرمحن ادلعلمي اليماين،مطبعة رللس دائرة ادلعارف العثمانية،حيدر اباد الدكن ، 1963،ص. 392
( )3زلقق كتاب استخراج االوتار  ،مصدر سابق  ،ص ، 20كراتشكوفسكي  ،مصدر سابق  ،ص.246 – 245
( )4صالح الدين الناىي  ،مصدر سابق  ،ص. 11
( )5عباس فاضل السعدي  ،دراسات يف تراث العرب الفكري  ،ط  ، 1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع  ،عمان ، 2001 ،
ىامش  ،ص. 178
( )6ادلصدر نفسو  ،ص. 178
( )7زلقق كتاب استخراج االوتار  ،مصدر سابق  ،ص  ، 21كراتشكوفسكي  ،مصدر سابق  ،ق  ، 1ص، 246مجال
مرسي بدر  " ،البَتوين "  ،دائرة معارف الشعب  ،ج ، 3مطابع الشعب  ،القاىرة  ، 1980 ،ص.133
( )8زلقق استخراج االوتار  ،ادلصدر نفسو  ،ص. 26
( )9قدري حافظ طوقان  ،تراث العرب العلمي يف الرياضيات والفلك  ،دار الشروق  ،بَتوت – القاىرة  ،د.ت ،
ص،312صالح الدين الناىي،مصدر سابق  ،ص ، 11مجال مرسي بدر  ،مصدر سابق  ،ج ، 3ص. 133
( )10مجال مرسي بدر  ،ج ، 3ص ، 133زلقق كتاب استخراج االوتار  ،ص. 21
( )11عادل البكري  ،البَتوين واثره يف احلضارة العربية  ،حبوث الندوة القطرية الرابعة لتاريخ العلوم عند العرب  ،ج  ، 2مركز
احياء الًتاث العلمي العريب  ،جامعة بغداد  ،مطابع التعليم العاِف  ،ادلوصل  ، 1990 ،ص. 145
( )12زلقق كتاب استخراج االوتار  ،مصدر سابق  ،ص. 21 – 20
( )13رللة العريب  " ،البَتوين اشهر عباقرة زمانو "  ،الكويت  ،العدد  ، 162مايو (ايار) . 1972
( )14نفيس امحد  ،جهود ادلسلمُت يف اجلغرافية  ،ترمجة فتحي عثمان  ،راجعو علي ادىم  ،سلسلة االلف كتاب (رقم
 ، )272مطابع دار القلم  ،القاىرة  ،د  .ت  ،ص. 19
( )15مجال مرسي بدر  ،ج  ، 3ص ، 133مينورسكي  ،اجلغرافيون والرحالة ادلسلمون  ،ترمجة عبد الرمحن محيدة  ،نشرة
يصدرىا قسم اجلغرافيا واجلمعية اجلغرافية الكويتية (رقم  ، )73يناير  ، 1985ص. 18
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( )16ياقوت احلموي  ،ج ، 17ص ، 186مجال مرسي بدر . 133/3 ،
( )17صربي زلمد حسن  ،اجلغرافيون العرب  ،ج  ، 1مطبعة القضاء  ،النجف  ، 1958 ،ص  ، 128قدري حافظ
طوقان  ،ص ، 310عبد الرحيم بدر  ،الفلك عند العرب  ،مؤسسة مصري للتوزيع  ،طرابلس – لبنان  ، 1986 ،ص.71
( )18عن  :عبد الرحيم بدر  ،ص. 72
( )19غوستاف لوبون  ،حضارة العرب نقلها اُف العربية عادل زعيًت  ،ط  ، 2مطبعة دار احياء الكتب العربية ، 1948 ،
ص. 564
( )20ادلصدر نفسو  ،ص ، 554صربي زلمد حسن  ،ص. 128
( )21بروكلمان  ،ص  ، 397ابو الرػلان البَتوين  ،ربقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل او مرذولة  ،صححت عن
نسخة باريس (رقم ، )6080مطبوعات دائرة ادلعارف العثمانية  ،حيدر آباد الدكن (اذلند)  ، 1958 ،ص 2وما بعدىا ،
شاكر خصباك  ،كتابات مضيئة يف الًتاث اجلغرايف العريب  ،مطبعة دار السالم  ،بغداد  ، 1979 ،ص ، 124غوستاف
لوبان  ،ص. 564
( )22مجال مرسي بدر  ،ج ، 3ص. 133
( )23بروكلمان  ،ص. 397
( )24رللة العريب  ،الكويت  ،العدد . 162
( )25صربي زلمد حسن،ج،1ص ، 127طوقان  ،ص ، 310مجال مرسي بدر  ،ج ، 3ص.133
( )26رللة العريب  ،العدد . 162
( )27كراتشكوفسكي،ق،1ص، 252الناىي  ،ص ، 11مرسي  ،ج ، 3ص. 135
( )28عباس فاضل السعدي  ،ص. 181
( )29مجال مرسي بدر  ،ج ، 3ص. 136 – 135
( )30باقر امُت الورد  ،معجم العلماء العرب  ،ج ، 1مراجعة كوركيس عواد  ،بغداد  ، 1982 ،ص. 98
( )31عن  :عادل البكري  ،ص. 148
( )32ياقوت احلموي  ،ج ، 17ص ، 185خَت الدين الزركلي  ،االعالم  ،ج ، 6ط ، 3ص. 206
( )33طوقان  ،ص. 316
( )34امساعيل باشا البغدادي  ،اجمللد الثاين  ،ص. 65
( )35باقر امُت الورد  ،معجم العلماء العرب  ،ج ، 1ص ، 98مجال مرسي بدر  ،ج ، 3ص. 140
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( )59ادلصدر نفسو  ،ص. 318
( )60ادلصدر نفسو  ،ص. 312
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( )67طوقان  ،ص ، 313طو باقر  ،ص. 252
( )68انًتنت  ،مواقع متعددة .
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( )11الدمرداش  ،امحد سعيد ( ،زلقق)  ،كتاب استخراج االوتار يف الدائرة خبواص اخلط ادلنحٍت فيها اليب الرػلان زلمد
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Albayrooni and his scientific efforts in mathematics and
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)Abstract Search(
He was born in one of suburbs of Khawarzm in 362 AH and he was
died in 440 AH. Newton and Gregor quote from him the
mathematical laws in the interpolation and he laid the first foundations
for trig.
He invented : Engineering and sequences triangulation angles and
resolve many of the issues known as the engineering issues Bayroonism.
He was able to give a new proof to the area of the triangle in terms of
ribs. And he wrote 24 books and letters and articles in the field of
mathematics.
In the field of physics the Bayrooni discovered gravity and theory of
relativity by more than six centuries before Newton . Albayrooni
pointed pearls work( pots Almsttriqha)*. The research dealt with science
of inhibitions and alheidrostateka mechanic.
Albayrooni sald that the speed of light more than the speed of sound.
He talked about the phenomenon of the tides in the seas and rivers.He
built astronomical observatory to follow the movements of the sun and
moon and stars.
* meaning : the distribution of liquid take the same level in the vessels.
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