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، سواء القول ض الذين أنكروا أية مساهمة للعلماء المسلمني يف هذا الموضوعاألر لموضوع كروية  األجانب المؤرخني المعاصرين ظهر عدد من لقد 
 مساهمتهم القوية اليت ال يمكن أن تُنكر  أبن للعلماء العرب والمسلمني  ولكن البحث الذي قمنا به أثبت بما ال يدع مجاًال للشكأو تسطيحها. بكرويتها 

العلماء من ناحيٍة أخرى فإننا وجدنا أن يف تأسيس علم هيئة األرض ومساحتها (اجليوديزاي).  موضوع كروية األرض، وابلتايل فإن لهم قصب السبق يف 
ا ابلبحث العرب والمسلمني لم أيخذوا ابألدلة اليونانية المتعلقة بكروية األرض وحسب، بل إنهم أضافوا لها أدلة واقعية أخرى جديدة توصلوا إليه

حىت وصلنا إىل النتائج السابقة اتبعنا المنهج التارييخ االسرتدادي والتجربة، كما أنهم مضوا أبعد من ذلك بوضع نظرية تفّرس سبب تكّورها حول نفسها. 
- ٢النطاق الكائن (بني القرنني  والمقارن بني مختلف اإلسهامات اليت سبقت اإلسهامات العلمية العربية يف هذا الموضوع. وقد حصرنا مجالنا البحيث يف 

م) فقط، وهو النطاق الذي عرثنا فيه عىل أدلة ووثائق تؤيد صحة دعوانا بوجود إسهامات للعلماء العرب يجب أن توضع يف سياقها من تاريخ ١٧- ٨هـ/ ١١
 يف موضوع كروية األرض يف مختلف المناهج العلوم. أخًريا؛ نويص أن يؤخذ هذا البحث عىل محمل اجلّد بتثبيت إسهامات العلماء العرب والمسلمني 

 التعليمية والمراجع األكاديمية، لتعود لألجيال القادمة الثقة بتاريخها وبنفسها.
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َمةُ    ُمَقدِّ
ُيَعدّ لفظ "األرض" عند أصحاب اللغة العربية مؤنث يدل عىل 

 أرضـاتو وأرضـون  آراض وأروضجنٍس. وهي تجمع عىل أرضني و
. ومـــن خـــالل مطالعتنـــا ومســـحنا لكـــل مـــا وصـــلنا مـــن )١(أرايضو

ــة األرض  ــق بكروي ــة (مخطوطــة أو مطبوعــة) تتعل نصــوص تراثي
  دنا أن العرب قد رسموا لفظ (كروية) بشكلني:وج

 أهل المرشق كتبوها هكذا (كُرّية). - 

  أهل األندلس والمغرب كتبوها هكذا (كُورّية). - 
وقـــد قمنـــا بتوحيـــد رســـمها يف كـــل النصـــوص عـــىل النحـــو 
(كرويــة) منًعـــا اللتباســـها مــع ألفـــاظ أخـــرى. فلفــظ (كريـــة) قـــد 

ّيـة) قـد يلتبس مع لفظ (كُرّية) الذي هو تصغري كـرة . ولفـظ (كُورِ
  يلتبس مع لفظ (كُوْرَية) الذي هو اسم دولة معروفة.

إشــارة أخــرى نــود أن ننــوه إليهــا، وهــي أن مصــطلح (كوكــب 
األرض) لـــم يكـــن ُيطلـــق عنـــد العـــرب عـــىل كوكبنـــا األريض الـــذي 
نعيش عليه ويسـبح يف فلكـه حـول الشـمس؛ وإنمـا كـان يطلـق 

لق) و(طني  ، ربمـا ألنهمـا )٢(شاموس) عىل اسم مادتني هما (الطَّ
ــل لفــظ  كــان يســتخرجان مــن األرض، ولفــظ (كوكــب) كــان يقاب
ـــيض  ـــنجم) عنـــدهم أيًضـــا، فربمـــا لكونهمـــا يتمتعـــان بلـــوٍن أب (ال
فأصبحا بذلك كأنهما نجمـان يلمعـان يف األرض. كمـا كـان يطلـق 
ـــيًال كرســـاج  ـــا مصـــطلح (كوكـــب األرض) عـــىل مـــا ييضـــء ل أيًض

أمــا القطــرب فهــو اســم للحرشــة  ،)٣(القطــرب (وهــو اســم نبــات)
اليت تيضـء ابلليـل المعروفـة ابسـم ذاببـة النـار حاليًـا. وقـد وجـدنا 

ـــان يســـتخدمون  ـــة –أنهـــم ك -يف معظـــم المخطوطـــات العلمي
مصـــطلح (األرض) أو (كـــرة األرض) لإلشـــارة إىل كوكـــب األرض  

  كما نعرفه حاليًا.
وبخصـــوص كرويـــة األرض أو تســـطيحها، فإننـــا لـــم نتوصـــل 

أو نــص (شــعري أو نــرثي) يــدلنا عــىل معرفــة أو مناقشــة  لوثيقــة
العرب قبل اإلسالم لهذا الموضوع، ويبدو أنه لم يكن هذا األمـر 
يعنـيهم كثــًريا، وإنمـا كــان يهمهــم البحـث عــن تـوفر المطــر وميــاه 
الرشب والمرعى الـذي يـؤمن لهـم سـبل احليـاة أببسـط أشـكالها. 

اإلسـالم مـع المسـلمني يف حني أننا سنجد أن احلال قد تغـري بعـد 
األوائل الذين أدركوا أهمية شكل األرض ابلنسبة لهم كونه يـؤثر 
عــىل إقامــة شــعائر اإلســالم مــن صــالة وحــج وصــيام. لــذلك ومنــذ 
السنوات األوىل لزنول القرآن الكريم فهم المسـلمون مـن قولـه 

َّْيلَ  تعاىل (ُيكَوِّرُ  َّْيـِل) َىل َعـ النََّهـارَ  َوُيكَـوِّرُ  النََّهـارِ  َعـَىل  الل ، وجـدوا )٤(الل
أن اتخــــاذ الليــــل أو النهــــار شــــكلهما الكــــروي داللــــة عــــىل أنهمــــا 
يسقطان عىل سـطح كـروي ولـيس عـىل أي مجسـم فراغـي آخـر. 

وقـــد جـــاء يف (المنتخـــب مـــن التفســـري) الـــذي أصـــدره المجلـــس 
األعىل للشؤون اإلسـالمية ابلقـاهرة: "تشـري هـذه اآليـة الكريمـة 

ــــدور حــــول نفســــها، ألن مــــادة التكــــوير إىل أن األرض كرويــــة  وت
ــت األرض غــري   ــو كان ــابع، ول ــّف اليشــء عــىل ســبيل التت معناهــا ل

خلــيّم الليــل أو النهــار عــىل جميــع أجزائهــا -مســطحة مــثالً –كرويــة 
دفعـة واحــدة". وقــد كانــت العــرب تقــول "كــوَّرَ فــالنٌ عمامتــُه عــىل 

هـا رأسِه" أي أن الـرأس شـكله كـروي، واسـتمدت العمامـة كرويت
  .)٥(من الرأس
ا" وهـــو أبلـــغ لفـــظ اَهـــحَ ورد يف القـــرآن الكـــريم لفـــظ "دَ كمـــا 

لوصــف حالــة الفلطحــة أو الشــكل اإلهلــيليج احلقيقــي الــذي هــو 
عليه شـكل األرض. مـع أن قـواميس اللغـة تفّرسـ كلمـة "دحاهـا" 

لكن المعىن الـذي يعـّرب  لثاين: كّورها.، واحهابمعنيني: األول: سطّ 
رثيـــة الشـــكل (عـــىل شـــكل مّ ة هـــو أنهـــا كُ عـــن حقيقتهـــا الفعليـــ

 كرويــة تماًمــا.  تإجاصــة)، أو لهــا شــكل إجاصــة مفلطحــة، وليســ
وابلتــايل فإننــا ال نتفــق مــع الباحــث شــاكر خصــباك الــذي قــرر أبن 
"الفكــــرة الســــائدة عــــن األرض لــــدى العــــرب يف البدايــــة أنهــــا 
مسطحة. غري أن اجلغرافيني والفلكيـني العـرب رسعـان مـا نبـذوا 

لفكرة منذ أن شاعت بيـنهم آراء بطلميـوس وآمنـوا جميًعـا تلك ا
. فالعرب أدركوا منذ نزول القرآن الكريم عليهم )٦(بكروية األرض"

بكروية األرض، أي قبل عصر الرتجمة بمائة سنة عىل األقـل، كمـا 
أننــا ســنجد أن بعضــهم بقــي متمســكًا بفكــرة األرض المســطحة 

أدلـة كرويـة ا حـىت بعـد نقـل الوافدة من اليونانيـة ولـم يتخـلَّ عنهـ
  عن فيثاغورس وأرسطو وبطلميوس وشيوعها. األرض 

يهدف هذا البحث إىل تقديم كل مـا وصـلنا مـن آراء للعلمـاء 
ــارييخ محــاولني استقصــاء  العــرب والمســلمني وفــق تسلســل ت

  األفكار اجلديدة اليت قدموها حول كروية األرض.

ء الحضارات  : شكل األرض عند عل أوالً
  ةالقد

بعيــــــًدا عــــــن اخلرافــــــات واألســــــاطري، تعــــــود فكــــــرة األرض 
المسطحة إىل واحدة مـن أقـدم احلضـارات يف تـاريخ العـالم. إنهـا 
احلضارة البابلية اليت ظهرت يف بالد ما بني النهرين، وهـي األرض 

ــني نهــري دجلــة والفــرات (مــن نحــو  ق.م).  ٥٠٠إىل  ٤٥٠٠الواقعــة ب
ق.م)  ١٥٩٥-ق.م ١٨٨٠بليـة األوىل فقد تصـّور البـابليون (الدولـة البا

ـــانوس  ـــة عـــىل األوقي ـــة وطافي ـــة مقلوب ـــارة عـــن قب أن األرض عب
(المحــيط)، وقــد وضــعوا أقــدم خريطــٍة يف العــالم تصــف طبقــات 

  .)٧(األرض السبع، وهي منقسمة إىل أربعة قطاعات
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أما المصريون القدماء فقد كان معروًفـا بشـكل عـام ولفـرتة 
ن صـــندوًقا مســـتطيًال، مـــع امتـــداد طويلـــة أنهـــم يعتـــربون الكـــو

اجلوانــب األطــول يف االتجــاه مــن الشــمال إىل اجلنــوب. وُيفــرتض 
أنه يف وقت سابق كان مربًعا، وأن هذا الشكل قد خضع لعمليـة 
اســـتطالة جلعلـــه يتناســـب مـــع اخلصـــائص المعروفـــة للجغرافيـــا 
المصرية. ووفًقا للبعض، كان السقف مسطحًا ومدعوًما أبربعـة 

ــد النقــاط األساســية الــيت  أعمــدة ضــ خمة أو أربــع قمــم عاليــة عن
  .)٨(كانت متصلة بسلسلة جبال متصلة

يف حني تعـددت أشـكال وهيئـات األرض عنـد الهنـود بشـكل  
م) أن ١٠٤٨هـــ/ ٤٤٠ذكــر لنــا أبــو الريحــان البــريوين (تــويف  إْذ كبــري. 

بعــــض الهنــــود كــــان يعتقــــد بكرويــــة األرض، بحيــــث إن نصــــفها 
ا اجلنـويب مغمـور ابلميـاه، وقـد كـان حجمهـا الشمايل جاف ونصفه

عنــد الهنــود ضــعف حجمهــا عنــد اليونــانيني. ويــذكر البــريوين اســم 
جبل (مريو)، وهي التسمية اليت سبق وأن ظهـرت عنـد البـابليني، 
األمر الذي يجعلنا نطرح تساؤًال: هل تأثر النظام الهندي ابلنظـام 

رق هـو أّن الهنـود البابيل فيما يتعلـق بهيئـة األرض؟ مـع وجـود فـا
ــذي يقــع تحــت القطــب الشــمايل  حــددوا وظيفــة جلبــل (مــريو) ال
وهـــي مســـؤوليته عـــن دوران األرض. كمـــا ذكـــر لنـــا البـــريوين رأي 
الــــــبعض اآلخــــــر واعتقــــــادهم أبن األرض تتوضــــــع عــــــىل ظهــــــر 

  .)٩(سلحفاة
بكافـــة –ومـــع ظهـــور الفالســـفة اليونـــانيني بـــدأت المعرفـــة 

ظيًمــــا، وتتجــــه نحــــو المنطقيــــة تأخــــًذا مــــنىحً أكــــرث تن-أشــــكالها
والعلمية. وقد دخل مفهوم (شكل األرض) السجاالت واجلـداالت 
ــث إن كــل فيلســوف حــاول  ــة، بحي ــة يف البداي الفلســفية اليوناني
الربهنة عىل الشكل الذي يقتنع هو بوجوده، وليس الذي تفرضـه 

عـىل  ني اليونـاني ةعرفـم كن يف النهاية استقرتل األدلة الواقعية.
ـــ شـــكلني ألرض: المســـطح والكـــروي. وكـــان لكـــل مـــن هـــذين ل

الشـــكلني المؤيـــدين والمعارضـــني لـــه. لكـــن يف النهايـــة انتصـــر 
أصحاب الشكل الكروي نظًرا لزتايد األدلة الطبيعية المؤيدة لـه، 

  وكذلك نتيجة ترسيخ وجوده من قبل أرسطو وبطلميوس.

ء العرب  ثانًيا: شكل األرض عند العل
  واملسلم

، وبعد مسـحنا للـرتاث العلمـي العـريب الـذي وصـلنا يف الواقع
ــني القــرنني  ــة األرض (ب ــق بكروي ــه ظهــر ١٧-٨والمتعل م) وجــدنا أن

ـــولهم  ـــدى العلمـــاء العـــرب المســـلمني: األول هـــو ق اتجاهـــان ل
ابألرض المســطحة، وهــو مــا نجــده عنــد قلّــة قليلــة مــن علمــاء 

بوري. وقـد الكالم أمثال أبو عيل اجلبايئ وتلميذه أبو رشـيد النيسـا
سـنة، ثـم عـاد  ٧٠٠الحظنا أن هذا االتجاه قد أفل نجمه ألكرث مـن 

ـنِية السيوطي (الهيئـة الدين للظهور مع نرش كتاب جالل  يف السَّ
نِّية) ورشوحات أتباعه عليـه، أمثـال مرعـي بـن يوسـف  الهيئة السُّ

م) يف كتابــــه (بهجــــة ١٦٢٣هـــــ/ ١٠٣٣الكرمــــي المقــــديس (تــــويف 
اآلمــدي (كــان  القرمــاين ســتدلني)، وإبــراهيمالنــاظرين وآايت الم

م) يف كتابــه (علــم الهيئــة عــىل اعتقــاد أهــل ١٦٥٤هـــ/ ١٠٤٦حيـًـا عــام 
الســنة واجلماعــة دون الفالســفة)، إذْ كــان حينهــا اإلنتــاج العلمــي 
العـريب يف علــم الفلــك النظــري والرصــدي قــد تراجــع بشــكٍل حــادّ، 

اجلديـــدة فهـــم  ليحــّل البـــديل الـــنقيل عنـــه، بحيــث يمكـــن لألجيـــال 
  الكون وأرساره من خالله.

أما االتجاه الثاين فهو الـذي اعتمـد كرويـة األرض وسـاق كـل 
األدلــة العلميــة والواقعيــة الممكنــة عــىل حقيقتهــا. وهــو االتجــاه 
ــــا  ــــذي تبنــــاه الســــواد األعظــــم مــــن علمــــاء الفلــــك واجلغرافي ال
 والطبيعة وحىت علماء الـدين الـذين لـم يقتنعـوا بتوجهـات علمـاء
ـــامن  ـــدًءا مـــن القـــرن الث ـــك ب الكـــالم أو الســـيوطي وأتباعـــه، وذل

  الميالدي وحىت أواخر القرن التاسع عرش الميالدي.
  م)٨هـ/ ٢(القرن -٢/١
  يعقوب الرهاوي-١) ٢/١(

م) الرســــالة ٧٠٨هـــــ/ ٨٩خصــــص يعقــــوب الرهــــاوي (تــــويف 
يف علم الفلك. ولـم نعلـم ممـا (األايم الستة) السابعة من كتابه 

 .Mن معلومات فلكيـة إال مـا نرشـه الباحـث م. مـارتن جاء فيه م
Martin   وترجم بعضه. ويبدو من هذا اجلزء المنشـور أن يعقـوب

ــة األرض ــيت )١٠(كــان يعتقــد بكروي ــة ال ــه اقتنــع ابألدل ــدو أن . كمــا يب
أوردهــا بطلميــوس يف كتابــه (المجســطي)، فهــذا الكتــاب كــان 

  .)١١(مرجعه يف كتابه (األايم الستة)
  قوب بن طارق يع-٢) ٢/١(

 يعقوب بن طـارق م) أن ل٨٢٩هـ/ ٢١٤ذكر لنا ابن هبنىت (تويف 
م) كتاب عنوانه (تركيب األفالك)، وقد ذكر يف ٧٩٦هـ/ ١٧٩(تويف 

هــذا الكتــاب أن اللــه جعــل األرض مــدّورة كتــدوير الكــرة وهــي يف 
  .)١٢(وسط الفلك، كالمحة يف البيضة، وهي معلقة يف الهواء

  م)٩هـ/ ٣(القرن -٢/٢
  جابر بن حيان-١) ٢/٢(

م) إىل كرويــة األرض ٨١٥هـــ/ ٢٠٠أشــار جــابر بــن حيــان (تــويف 
لدى حديثه عن األبراج. فقد أورد يف رسـالته (إخـراج مـا يف القـوة 
إىل الفعــل) قولــه:" وهــو <فلــك الــربوج> يســري مــن المغــرب إىل 

  .)١٣(المرشق عىل كرة األرض بحركٍة خفيفة"
  محمد بن عيل الميك-٢) ٢/٢(

م) ٨٤٥هــ/ ٢٣٠ّص محمد بـن عـيل المـيك (كـان حيًـا حـوايل اخت
ابلفلــك والتنجــيم. وقــد ذكــر لــه البــريوين كتــااًب بعنــوان (كتــاب يف 
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 .)١٤(احلجة عىل استدارة السماء واألرض) يثبـت فيـه كرويـة األرض
ــيم  ــاب لمعرفــة وتقي ــتمكن مــن العثــور عــىل هــذا الكت ــم ن ــا ل لكنن

ــوان  ــا نتوقــع مــن العن ــواه. إال أنن ــة األرض محت ــة كروي رسده ألدل
  مقابل تسطيحها.

  محمد بن موىس اخلوارزمي-٣) ٢/٢(
م) يقــرّ ٨٤٦هـــ/ ٢٣٢كــان محمــد بــن مــوىس اخلــوارزمي (تــويف 

بكرويــة األرض، وإن لــم أعــرث عــىل نــص صــريح لــه بــذلك، لكنــين 
الـــذي اعتمـــد فيـــه عـــىل  )١٥()صـــورة األرضاســـتنتجته مـــن كتابـــه (

يكــرر عبــارة (كــرة األرض) يف  جغرافيــة بطلميــوس. إذْ كثــًريا مــا
  عناوين الكتاب الداخلية.

  الفرغاين أحمد-٤) ٢/٢(
 بعــد تــويف( الفرغــاين كثــري بــن محمــد بــن أورد الفلــيك أحمــد

ــة األرض.  )م٨٥١/ هـــ٢٣٧ ــيت أثبــت فيهــا كروي ــة ال عــددًا مــن األدل
ــد فيثــاغورس وأرســطو وبطلميــوس،  ــة ورد بعضــها عن وهــي أدل

افه الفرغـاين ذلـك المتعلـق ابلشـهب. لكن الدليل اجلديد الذي أضـ
ـــذي يكـــون يف  ـــه وجـــد أن رصـــده يختلـــف بـــني الراصـــد ال حيـــث إن

  .)١٦(المرشق واآلخر الذي يكون يف المغرب
  الكندي -٥) ٢/٢(

ع  وم) موضـــ٨٦٦هــــ/ ٢٥٢الكنـــدي (تـــويف أبـــو إســـحق نـــاقش 
ـــــة األرض يف  األوىل (كتـــــاب الكنـــــدي يف : لئرســـــا ثـــــالث  كروي

هــي (رســالة الكنــدي إىل أحمــد بــن يــة الثان، والصــناعة العظمــى)
المعتصم يف أن العناصر واجلرم األقىص كروية الشكل)، والثالثـة 

وقد حـاول الكنـدي  .)١٧()رسالة يف أن سطح ماء البحر كرويهي (
أن يثبت يف كل رسائله أن األرض كروية، وذلك من خـالل األدلـة 

  الواقعية والرباهني الهندسية.
ــة رشوق الشــمس عــىل أهــل ففــي الرســالة األوىل قــدم  أدل

المرشــق قبــل أهــل المغــرب، ودليــل اخــتالف منظــر اخلســوفات 
القمريــة المرصــودة يف وقــت واحــد مــن قبــل شخصــني. ثــم قــّدم 

  األدلة اليت تنفي أن تكون األرض مسطحة أو أسطوانية.
أما يف الرسالة الثانية فقد حاول أن يربهن أن اجلـرم األقىصـ 

ــدور حــول مركــزه وهــو مــا يعــ ــه يتحــرك عــىل ي ــدي أبن ــه الكن رب عن
الوســط، وأنــه ال يمكــن أن يوجــد جــرم ال نهايــة لــه، وأنــه ال يوجــد 
ـــدي أّن اجلســـم  ـــت الكن ـــم يثب ـــالء. ث ـــالم ال خـــالء وال م خـــارج الع
المضلع الذي لـه قواعـد وزوااي ال يمكـن أن يـدور حـول مركـزه، أي 

م أن يكون متحركًا عىل الوسط مثل اجلسم الكـروي. وبمـا أن اجلـر 
الـــذي يـــدور حـــول مركـــزه ال بـــد أن يكـــون كـــروي الشـــكل فـــاجلرم 
ـــدي ابســـتعمال  ـــا. ويســـتعني الكن ـــروي الشـــكل أيًض ـ ك األقىصــ
الرســم الهنــديس ليــربهن أن نهايــة اجلــرم األقىصــ البــد أن تكــون  

كرويـــة. ثـــم تنتهـــي الرســـالة بإثبـــات أن األرض يف داخـــل الفلـــك  
  ول األرض.كروية الشكل وتقع يف مركز الكل وكذلك الماء ح

أما الرسالة الثالثة لألسف لم تصلنا، لكن واضح من عنوانها 
أن الكندي حاول أن يثبت من خاللها كروية تضاريس األرض من 
ــاه البحــار، كمــا فعــل يف الرســالتني الســابقتني،  خــالل تحــدب مي

  إضافة إىل أن تويح بمعرفته بمفهوم اجلاذبية األرضية.
  ابن خرداذبة-٦) ٢/٢(

 تـويف نحـو( خرداذبـة بـن أحمـد بـن اللـه لقاسـم عبيـدقرر أبـو ا
 الكـرة، كتـدوير مـدّورة االرض أنهـا أن " صـفة )م٨٩٣ نحـو/ هـ ٢٨٠

ــة الفلــك جــوف يف موضــوعة  والنســيم البيضــة جــوف يف كالمحّ
. )١٨(الفلــك" إىل جوانبهــا جميــع مــن لهــا جــاذب وهــو األرض حــول

  لكنه لم يورد يف كتابه أي دليل عىل كروية األرض.
  ثابت بن قرة-٧) ٢/٢(

م) ١٢١٠هــــ / ٦٠٦اإلمـــام فخـــر الـــدين الـــرازي (تـــويف وثّـــق لنـــا 
هـــ / ٢٨٨منســوبة لثابــت بــن قــرة (تــويف  علميــة دقيقــة مناقشــة

ـ ثابـــت بشـــكل أعمـــق مـــن م) تتعلـــق بكرويـــة األرض٩٠١ . إذْ مىضــ
اآلخرين، سواء منهم السابقني أو الالحقـني، حـول منشـأ كرويـة 

ــيس البحــ ــة كرويتهــا. وقــد توصــل بعــد  األرض أصــًال، ول ث يف أدل
تفكـــري منطقـــي أن اجلاذبيـــة هـــي المســـؤول األول عـــن تكّورهـــا. 
وهذا تقدم قـوي يف نظريـة كرويـة األرض؛ إذْ لـم يسـبق ألحـد أن 
أشــار بشــكل مبــارش إىل دور قــوة اجلاذبيــة يف تكــّور األرض، وهــو 
الــدور الــذي ســيعود لــه نيــوتن الحًقــا ليــربزه مــرة أخــرى يف القــرن 

  م.١٨
"اتفق احلكماء عىل ذلـك <يف أّن لكـل جسـم حـًزيا  :اإلمامقال 

ـــا> إال أّين  ـــت يف فصـــول منســـوبة  طبيعيً ـــن قـــرة إرأي ـــت ب ىل ثاب
ذكـر أوًال ثـم أنقل ذلك المـذهب أنا أمذهبًا عجيبًا اختاره لنفسه و

 : <إّن>احلجة المصـححة لمـذهب احلكمـاء ثانيًـا. قـال ثابـت بـن قـرة
 ،طالبــة للمكــان الــذي هــي فيــه ابطــل رض ن األأالــذي يظــن مــن 

مكنة حـال يخـص ذلـك المكـان ألنه ليس يتوهم يف يشء من األ
رض مـاكن كلهـا خاليـة ثـم حصـلت األبل لو توهمت األ ،دون غريه

ىل غـريه ألنـه إن تقف فيه وال تنتقل أيها اتفق وجب أرسها يف أب
درة ذا رمينـا المـإا نّ أما السبب يف أو .ماكن عىل السواءوجميع األ

ن جـزء كـل عنصـر يطلـب أرض فهـو ىل جانب األإىل جانب عادت إ
نـك إف ،جزاء من ذلك العنصر لذاته طلب اليشء لشـبيههسائر األ
جـزاء أماكن عىل ما ذكرنا من اخلالء ثم جعل بعض مت األلو توهّ 

رض يف موضــع مــن ذلــك اخلــالء وابقيهــا يف موضــع آخــر منــه األ
رض نصــفني لــو صــارت األف ،ن يجــذب الكبــري منهــا الصــغريأوجــب 

ووقع كل واحد مـن النصـفني يف جانـب آخـر كـان طلـب كـل واحـد 
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بـل  ،من القسمني مساواًي لطلب صاحبه حـىت يلتقيـا يف الوسـط
طلـق أىل فلـك الشـمس ثـم إرض كلها قـد رفعـت ن األألو توهم 

ليهـا إمن الموضع الذي هي فيه اآلن حجر لكـان يرتفـع ذلـك احلجـر 
هـا نّ أوكـذلك لـو تـوهم  ،لـذي هـو شـبيههلطلبه لليشء العظـيم ا

طلقـت لكـان يتوجـه أقد تقطعت وتفرقت يف جوانـب العـالم ثـم 
جزائهــا فيــه أىل الــبعض ويقــف حيــث يتهيــأ التقــاء جملــة إبعضــها 

وال تفــــارق ذلــــك الموضــــع ألنــــه ال فــــرق بــــني موضــــعها حينئــــذ 
ذا بعـــدت مـــن ذلـــك الموضـــع إجزاؤهـــا أوموضـــعها اآلن وكانـــت 

 ثابــت>  قــال <ا عليــه األمــر يف هــذا الوقــت. طلبتــه عــىل حســب مــ
ولمـــا  ،ن كـــل جـــزء يطلـــب جميـــع األجـــزاء منهـــا طلبًـــا واحـــًداوأل

ــع األجــزاء ال جــرم طلــب أن  اســتحال أن يلقــى اجلــزء الواحــد جمي
يكــون قربــه مــن جميــع األجــزاء قــراًب واحــًدا متســاواًي وهــذا هــو 
طلــب الوســط ثــم إّن جميــع األجــزاء هــذا شــأنها فيلــزم مــن ذلــك 

يتها وأن يكون كل جزء منها يطلـب المركـز واستدارة األرض وكر 
  .)١٩("حىت يستوي قربه من اجلملة

يتفق النص السابق مع وجهة نظر ثابت بن قـرة حـول كرويـة 
ــه بعنــوان (يف ذكــر  ــا يف رســالة ل األرض والــذي نجــده واضــحًا جليً
األفالك وخلقهـا وعـدد حركاتهـا ومقـدار مسـريها). حيـث قـال يف 

"األرض يف وســـط العـــالم، وهـــي مســـتديرة كـــالكرة،  مطلعهـــا:
ومركزهـــا مركـــز فلـــك الـــربوج، وهـــي بمزنلـــة النقطـــة ال قـــدر لهـــا 
بقياسـها إىل كـرة الكواكـب الثابتـة، فأمـا بقياسـها إىل كـرة القمـر 
فإن لها عنده قدر معدود وهو أن قطرها جزء مـن ثالثـة وثالثـني 

ة ثابـت بـن قـرة . لألسـف لـم يـرّوج لنظريـ)٢٠(من قطـر كـرة القمـر"
عن دور اجلاذبية يف تكّور األرض بـني العلمـاء العـرب، بـل إننـا نجـد 

  معظمهم اعتمد األدلة احلّسية الشائعة اليت تدل عىل كرويتها.
    م)١٠هـ/ ٤(القرن -٢/٣
  قسطا بن لوقا-١) ٢/٣(

م) يف كتابـه ١٠هــ/ ٤تكلم قسطا بن لوقا (تويف مطلع القـرن 
وم) عـــن حجـــم األرض وشــــكلها (كتـــاب المـــدخل إىل علـــم النجـــ

الكــروي. وهــو يمثّــل بمجملــه عــرض قصــري مبّســط لعلــم الفلــك 
  .)٢١(البطلميويس، ويشبه كتاب الفرغاين كثًريا

  صاحب الِقْبلَة-٢) ٢/٣(
 /هــ٣٢٨تـويف ( ربـه عبـد بـن محمـد بـن أحمـد عمـر يبدو أن أاب

لم يكن مقتنًعا بكروية األرض، لذلك قام بهجاء مسلم بـن  )م٩٤٠
ــة (تــويف  أحمــد  ــه قــال ٩٠٨هـــ/ ٢٩٥أيب عبيــدة صــاحب القبل م) ألن

  بكروية األرض، إذْ قال ابن عبد ربه:
  أاب ُعبيدَة ما المسؤوُل عن َخربٍ 

  يحكيِه إال ُسؤاًال للذي سأال

ًا عن جماعتِنا   أبَيَت إال اعِرتاَض
  ولم ُيصْب رأُي من أرجا وال اْعَزتال

  كذلَك الِقبلُة األوىل ُمبدَّلةٌ 
  يَت فما تَبغي بها بََدالوقد أبَ 

  زعمَت بهراَم أو بَيَدخَت يرزُقنا
  ال بل ُعطاردَ أو بِرِجيَس أو ُزحَال

  وقلَت إنَّ جميَع اخللِق يف َفلكٍ 
  بهْم يحيُط وفيهْم يقسُم األجَال
يٌَّة حفَّ السماُء بها   واألرُض كورِ
  َفوًقا وتحتًا وصارْت نُقطًة َمثَال

مَ    اِل بهاَصيُف اجلنوِب شتاءٌ للشَّ
  قد صارَ بَينهما هذا وذا دَُوال

  فإنَّ كانوَن يف َصنعا وُقرطبةٍ 
َعال   بردٌ وأيلوُل ُيذيك فيهما الشُّ

  هذا الدليُل وال قولٌ ُغرِرَت بهِ 
  )٢٢("مَن القوانِني ُيجيل القوَل والَعَمال

ـــد  ـــدة قـــد ســـافر إىل المرشـــق ودرس عـــىل أي ـــو عبي وكـــان أب
علمـــاء الفلـــك والرايضـــيات علمائـــه، ثـــم عـــاد لوطنـــه. وهـــو مـــن 

األندلسيني البارزين. وقد ولُقَِّب بلقب (صاحب القبلة) الشـتغاله 
. عىل العموم نشكر البن عبد ربه هـذا )٢٣(الكثري بتحديد جهة القبلة

الهجاء الذي كشف ووثق لنـا مـن خاللـه رأيـه ورأي صـاحب القبلـة 
لـــة لكـــن ابـــن عبـــد ربـــه لـــم يقـــّدم الهيئـــة البدي يف كرويـــة األرض.

  لكروية األرض، أي هل مسطحة أم مكعبة أم غري ذلك.
  رسته ابن-٣) ٢/٣(

 عــيل لألســف لــم يصــلنا مــن كتــاب (األعــالق النفيســة) أليب
سوى اجلـزء  )م٩١٢ نحو/  هـ٣٠٠ نحو تويف( رسته عمر ابن بن أحمد

السابع منه. وقد كشف لنا فيه ابن رسته عن موقفه مـن قضـية  
لمية يف ذلك. وقد ردّ ابن رسته عىل كروية األرض وقدم أدلته الع

من ادعـى أن "السـماء مسـطحة" ولـيس األرض فقـط، أبن رؤيـة 
الشمس والقمر والنجـوم سـتختلف تماًمـا عـن الوضـع احلـايل، ثـم 

الـيت  -المعروفـة منـذ أرسـطو وبطلميـوس-قدم األدلة السـابقة 
  .)٢٤(تؤكد كروية األرض

 )٢٥(أبو عيل اجلُبَّايئ (األب)-٤) ٢/٣(
 هــ/303تـويف (اجلبايئ  محمد بن عبد الوهابسب أبو عيل ُيحْ 

عــىل أصــحاب الكــالم، أو المتكلمــني، الــذين حــاولوا الــدفاع  م)٩١٥
عن العقيدة اإلسالمية من خالل مناهجهم الفلسفية والعقليـة. 
وقـــد كـــان مقتنًعـــا أبن األرض مســـطحة وليســـت كرويـــة، وقـــدم 

  :)٢٦(النيسابوري أدلته عىل ذلك، أوردها لنا تلميذه أبو رشيد 
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رؤيــة الشــمس أكــرب عنــد رشوقهــا وأصــغر عنــد وصــولها  -١
لكبـــد الســـماء. وهـــذا يعـــين أن األرض ليســـت كرويـــة 

 وليست يف مركز العالم.
 أي بسطها. )٢٧(دَحَاَها)  ذَٰلِكَ  بَْعدَ  قوله تعاىل: (َواْألَْرَض  -٢
  وجود مواضع مسطحة يف األرض تدل عىل ذلك. -٣
  

ث هـو األول منهـا؛ إذْ نجـد أن ما يهمنـا مـن هـذه األدلـة الـثال
اجلبـايئ (األب) شـعر بوجــود تنـاقض بــني وجـود األرض ســاكنة يف 
مركز العالم وأن تكون كروية، كما يقرتح أصحاب علم الفلك. بـل 
يجـب أن يكــون احلـال مختلــف، أي كرويــة وتتحـرك، ولــيس كرويــة 
وسـاكنة، فحالتهـا السـاكنة تقتيضـ أن تكـون مسـطحة واألجـرام 

  تدور.  من حولها
طبًعا لم يوافق المجتمع العلمي العريب بشكل عام، والفلـيك 
بشــكل خــاص، عــىل طروحــات اجلبــايئ (األب) للمنظومــة الفلكيــة 
(األرسطية / البطلمية) ألنها ستتطلب تغيـًريا شـامًال يف بنيتهـا 
وقوانينهــا قــد يســبب مشــكالت أكــرث ممــا يحلهــا. ولهــذا أهملــت 

ــايئ (األب)، وعو ــة انتقــادات اجلب ــل النخب ــت ابلتهمــيش مــن قب مل
العلميــة الفلكيــة مثــل كــل النصــوص الكالميــة الــيت طرحهــا تيــار 
ــا، وإنمــا عــىل األقــل مــن أجــل  ــيس مــن أجــل تبنيه المتكلمــني، ل

  مراجعتها وتقييمها.
  أبو بكر الرازي -٥) ٢/٣(

ــرازي ــو بكــر ال ــة م٩٢٣/ هـــ٣١١ تــويف( تنــاول أب ) موضــوع كروي
، كمــا توصــل يف كتابــه (ســبب  )٢٨(م)األرض يف كتابــه (هيئــة العــال

تحـّرك الفلــك عـىل اســتدارة) إىل كرويـة األرض وأن األرض تفــوق 
بحجمهــــا القمــــر، يف حــــني أن حجمهــــا يقــــّل كثــــًريا عــــن حجــــم 

ذكر ابن النديم أن له رسالة (يف أنه ال يتصـور لمـن و. )٢٩(الشمس
ال رايضة له ابلربهان أن األرض كرية وأن الناس حولها)، ورسالة 

 فســـــخ ظـــــن مـــــن تـــــوهم أن الكواكـــــب ليســـــت يف نهايـــــة (يف 
-اللتني لـم تصـالنا–ويتضح من عنواين الرسالتني  .)٣٠(االستدارة)

  محاولة تقديمه للرباهني الهندسية اليت تثبت كروية األرض.
 أبو القاسم الكعيب -٦) ٢/٣(

 م)٩٣١هــ/ ٣١٩ تـويف(أورد النيسابوري أن أاب القاسم الكعـيب 
رض، مخالًفـا رأي أبـو عـيل اجلبـايئ، ومتفًقـا مـع قد قـال بكرويـة األ

  .)٣١(ابنه أبو هاشم
 (االبن)أبو هاشم اجلبايئ -٧) ٢/٣(

أاب عـيل أابه،  م)٩٣٣/ هــ321 تـويفاجلبـايئ ( خـالف أبـو هشـام 
إن األرض كرويــــــــة الشــــــــكل، كمــــــــا حــــــــدثنا وقــــــــال  اجلبــــــــايئ،

، ولم يحّدثنا أكـرث مـن ذلـك حـول األدلـة. ونسـتنتج )٣٢(النيسابوري

ن ذلــك أن األجــواء الفكريــة والعلميــة بــني األب واالبــن كانــت  مــ
ترتكــز عــىل التســامح واحــرتام الــرأي اآلخــر، وال تقــوم عــىل اإلجبــار 

  واإلكراه يف االتباع.
  ابن احلائك الهمداين-٨) ٢/٣(

أبن األرض  م)٩٤٥/هــ ٣٣٤ تـويفابن احلائك الهمـداين ( اقتنع 
، لكنـه حـاول تطبيقهـا كروية، وقد ساق األدلة المعروفة يف ذلك

  يف حالة البلدان العربية بدًال من إطالق األدلة بشكل عام.
ــــم أن األرض ليســــت بمنســــطحة، وال "ا :الهمــــداينقــــال  عل

ببســــاط مســــتوي الوســــط واألطــــراف، ولكنهــــا مقببــــة، وذلــــك 
التقبيــب ال يبــني مــع الســعة، إنمــا يبــني تقبيبهــا بقياســاتها إىل 

كــل قــوم عــىل خــالف مــا يقطــع أجــزاء الفلــك، فيقطــع منهــا أفــق  
عليه أفق اآلخرين طوًال وعرًضا يف جميع العمـران، ولـذلك يظهـر 
عىل أهل اجلنوب كواكب ال يراها أهل الشمال، ويظهر عىل أهل 
الشـمال مــا ال يـراه أهــل اجلنـوب ويكــون عنـد هــؤالء نجـوم أبديــة 
الظهور والمسـري حـول القطـب، وهـي عنـد أولئـك تظهـر وتغيـب، 

 ذلــك مقياًســا بينًــا للعامــة، مــن ذلــك أن ارتفــاع وسأضــع لــك يف 
سـهيل بصـنعاء ومـا سـامتها إذا حلـق، زايدة عـىل عرشـين <نجم> 

رى إال عـىل درجة، وارتفاعه ابحلجاز قرب العرشـ، وهـو ابلعـراق ال يـُ 
وهناك ال تغيب بنات نعـش،  رى أبرض الشمال،خط األفق، وال ُي 

ل، فهـذه شــهادة رى فيهــا سـهيوهـي تغيـب عـىل المواضــع الـيت يـُ 
العــرض. وأمــا شــهادة الطــول فتفــاوت أوقــات بــدء الكســوفات 
ووسطها وانجالئها عىل خط فيمـا بـني المرشـق والمغـرب، فمـن  
كــان بلــده أقــرب إىل المرشــق كانــت ســاعات هــذه األوقــات مــن 
أول الليل والنهـار أكـرث؛ ومـن كـان بلـده أقـرب إىل المغـرب كانـت 

وآخــر النهــار منكوًســا إىل  ســاعات هــذه األوقــات مــن آخــر الليــل 
أولهمــا أكــرث، فــذلك دليــل عــىل تــدوير موضــع المســاكن واألرض، 
وأن دوائر األفق متخالفة يف جميع بقـاع العـامر، ولـو كـان سـطح 

  .)٣٣("األرض صفيحة، لكان منظر سهيل وبنات نعش واحًدا
  الفارايب-٩) ٢/٣(

 ) يف م٩٥٠/هــ ٣٣٩ عـام تـويف( الفـارايب محمـد نصر أبواعتمد 
إثباته لكروية األرض عىل كروية العناصـر األربعـة (الـرتاب، المـاء، 

(  حيــث قــال: الــيت تقــع بــني كــرة األرض وكــرة القمــر؛ الهــواء، النــار
:" والعـالم تـابع"وشكل كل واحٍد من األربعة عـىل شـكل كـرة"، وي
اســتمد  الفــارايب يركّــب مــن بســائط صــائرة كــرة واحــدة"، يبــدو أن 

ه فسـو:" إذا تركنـا جـزًءا مـن المـادة لنهذا القول من قول أرسط
ــه يتهيــأ بهيئــة الكــرة، وإذا كانــت األرض ســاكنة فــإن شــكلها  فإن

  .)٣٤(ابلتايل يكن كرواًي"
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  الفقيهابن -١٠) ٢/٣(
ابـــن الفقيـــه أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم أورد 

، الربهــان عــىل كرويــة م)٩٥١هـــ / نحــو ٣٤٠الهمــذاين (تــويف نحــو 
 أيًضـا البحـر أن وزعمـوا  األرض الـيت تحتـه بقولـه: "البحر، وابلتـايل 

 األرض عنـك غابـت فيـه جلجـت إذا أنـك ذلـك وبرهان. مدّور كرويٌ 
 مـن شـيئًا تـرى وال كلـه، ذلـك خفـي حـىت يشء بعـد شـيئًا واجلبال
 اجلبـال قلـل لـك ظهـرت الساحل، نحو أقبلت فإذا. اجلبال شوامخ

ــت فــإذا. يشء بعــد شــيئًا وأجســامها  ظهــرت ســاحل،ال مــن قرب
  .)٣٥(واألشجار" األرض

  المسعودي-١١) ٢/٣(
تـويف المسـعودي (  احلسـن  أبـو عـيل بـن احلسـني بن كان عيل

. وقـــد ارتكـــز يف أدلتـــه )٣٦(مقتنًعـــا بكرويـــة األرض )م٩٥٧/ هــــ٧٣٤
، لكنه طبّقها عمليًا يف المناطق العربية بطلميوسعىل ما أورده 

محــاوًال أن يبــني  واإلســالمية، كمــا فعــل ابــن احلائــك الهمــذاين،
  .احلكم اإللهية من كونها كروية ومنفعة ذلك للمخلوقات كافة

  بن طاهر المقديس المطهر -١٢) ٢/٣(
بعـد  /هــ ٣٥٥بعـد  (تـويف المقـديس  المطهر بـن طـاهرتناول 

موضــــوع كرويــــة األرض مبينًــــا مختلــــف اآلراء واألفكــــار  م)٩٦٦
شــيئًا جديــًدا اليونانيــة الســابقة يف ذلــك، لكنــه يضــيف إىل األدلــة 

هــو عمليــة احلفــر االفرتاضــية الــيت اقرتحهــا أنصــار األرض الكرويــة 
ابســـم  خراســان (حاليـًــا تعــرف يف القديمــة فوشـــنج بــني مدينــة
يف واليــة هــراة يف أفغانســتان) والصــني. إال أنـّـه لــم  زانــدي جــان 

يوضح هل عملية احلفر عمودية أم أفقية. ألننـا إذا نظرنـا خلريطـة 
غانســـتان والصــني لوجـــدنا أنهمـــا متجـــاورين وموقــع كـــل مـــن أف

الــذي وضــعه  Antipodesولــيس متقــابلني وفــق مبــدأ النقــائض 
يقــــول إن األرض كــــان فيثــــاغورث فقــــد  فيثــــاغورث مــــن قبــــل. 

موضوعة يف وسط الكون وأنها معمورة من سائر جهاتهـا، لـذلك 
فإنه يوجد ناس يقابلوننـا عـىل امتـداد أحـد أقطارهـا. فـإذا رسـمنا 

دم أي إنسان إىل أسفل الكرة لوقع عىل قـدم اإلنسـاٍن خط من ق
  .)٣٧(المقابل له، ويكون ذلك اخلط قطًرا للكرة

وقد اختلف القدماء يف هيئة األرض : "المطهر بن طاهرقال 
وشكلها فذكر بعضهم أنها مبسـوطة مسـتوية السـطح يف أربـع 
جهــات والمرشــق والمغــرب واجلنــوب والشــمال ومــن هــؤالء مــن 

هيئــة الــرتس ومــنهم مــن زعــم أنهــا كهيئــة المائــدة ك زعــم أنهــا
ومنهم من زعم أنهـا كهيئـة الطبـل وذكـر بعضـهم تشـبيه بنصـف 

ـــة ـــة وأن الســـماء مركن ـــة القب ـــال  الكـــرة كهيئ ـــا وق عـــىل أطرافه
بعضـــهم هـــي يف جانـــب مـــن الفلـــك األوســـط وقـــال قـــوم هـــي 
 مســتطيلة كاألســطوانة احلجريــة كــالعمود وقــال قــوم أن األرض 

وقـال  .ما ال نهاية وأن السماء يرتفع إىل ما ال نهايـةإىل  <تهوي>
رى مـن دوران الكواكـب إنمـا هـو دور األرض ال دور الذي ُي  نّ إقوم 

الفلـــك والـــذي يعتمـــده جمـــاهريهم أن األرض مســـتديرة كـــالكرة 
وأن الســماء محيطــة بهــا مــن كــل جانــب إحاطــة البيضــة ابلمحــة 

ء وجلــدها بمزنلــة فالصــفرة بمزنلــة األرض وبياضــها بمزنلــة الهــوا
غري أن خلقها ليس فيه استطالة كاستطالة البيضة بـل  ،السماء

هــــي مســــتديرة كاســــتدارة الكــــرة المســــتوية اخلــــرط حــــىت قــــال 
مهندسوهم لو حفر يف الوهم وجه األرض ألدى إىل الوجـه اآلخـر 

قــالوا والنــاس عــىل  .ولــو نقــب مــثًال بفوشــنج لنفــذ أبرض الصــني
يضــة واحتجــوا لقــولهم بحجــج كثــرية وجــه األرض كالنمــل عــىل الب

  .)٣٨("يومنها إقناع منها برهاين 
  حَْوَقلابن -١٣) ٢/٣(

أدلــة  )م٩٧٧ بعــد/  هـــ٣٦٧ بعــد تــويف( حَْوَقــل كــرر محمــد بــن
  .)٣٩(بطلميوس عن كروية األرض دون إضافة أي جديد

  مؤلف مجهول-١٤) ٢/٣(
األرض أن " )م٩٨٢/ هــــ٣٧٢(تـــويف بعـــد أورد مؤلـــف مجهـــول 

الكرة، والفلــك محــيط بهــا، تــدور عــىل قطبــني، أحــدهما رة كــمــدوّ 
وكــل كــرة إذا  يــدعى القطــب الشــمايل، واآلخــر القطــب اجلنــويب.

رسمت عليها دائرتني كبريتني تقطعان بعضهما يف زاوية قائمـة، 
ــدائرتان الكــرة إىل أربعــة أقســام. كــذلك األرض مَ َســقَ  ت تلكمــا ال

اهما دائـرة اآلفـاق مقسمة إىل أربعة أقسام بدائرتني: تـدعى إحـد
واألخرى خط االستواء. أما دائرة اآلفاق فإنهـا تبـدأ مـن المرشـق 

يف القطب اجلنـويب، فتقطـع ناحيـة  وتتجه إىل نهاية العمارة فتمّر 
المغــرب لتعــود إىل المرشــق مــرة أخــرى. وهــذه الــدائرة هــي الــيت  
تفصـــل النصـــف الظـــاهر العـــامر مـــن األرض عـــن النصـــف اآلخـــر 

وخط االستواء هو الـدائرة الـيت تخـرج مـن  تنا.المحجوب الذي تح
حـــدود المرشـــق وتمـــر مـــن وســـط األرض عـــىل أبعـــد مكـــان مـــن 
القطبني حىت تصل إىل المغـرب وتسـتمر حـىت تعـود إىل المرشـق 

  .)٤٠("مرة أخرى
  الصويف الرحمن عبد-١٥) ٢/٣(

 تـويف( الصـويف الـرحمن عبـد احلسـني أبـو ذكر الفليك الشهري
كتاب (صـور الكواكـب) "أن األرض بجميـع صاحب   )م٩٨٦/  هـ٣٧٦

، و "إّن األرض مـدورة )٤١(ما فيها مـن الـرب والبحـر عـىل مثـال الكـرة"
  . لكنه لم يستعرض األدلة عىل كرويتها.)٤٢(عىل مثال الكرة"

  أبو الصقر القبييص-١٦) ٢/٣(
ـ  ـز بــن عثمــان القبييصـ  / هـــ٣٨٠ حــوايل تــويف(أورد عبــد العزـي

األبعاد واألجـرام) أن السـابقني عليـه  يف (رسالة يف  )م٩٩٠ حوايل
وقـد عرثنـا  .)٤٣(قد أثبتـوا كرويـة األرض والسـماء وبقيـة الكواكـب
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عىل رسالته هذه ووجدنا أنها تمثل بمجملها رشوحـات لمـا قدمـه 
ـ قــد وافــق  بطلميــوس يف كتابــه المجســطي. ويبــدو أن القبييصـ
عــــىل مــــا طرحــــه الفرغــــاين، حــــول أن األرض كرويــــة، وهــــو مــــا 

من عمله اآلخر (ما رشحه القبييص من كتـاب الفصـول  نستشفه
  .)٤٤(للفرغاين)

  المقديس البشاري-١٧) ٢/٣(
 البنــاء المقــديس البشــاري بكــر أيب بــن أحمــد بــن كــرر محمــد

مـــا ســـبق وأن طرحـــه العلمـــاء  )م٩٩٠ نحـــو / هــــ٣٨٠ تـــويف نحـــو(
العــرب الســابقني مــن تشــبيه األرض ابلمحــة يف جــوف البيضــة، 

  .)٤٥(ة كرويتهادون أن يذكر أدل
  محمد بن أحمد اخلوارزمي-١٨) ٢/٣(

 نحــو تــويف( محمــد بــن أحمــد اخلــوارزميلقــد تعرفنــا عــىل رأي 
عــن كرويــة األرض مــن خــالل مــا كتبــه عنــه تقــي  )م٩٩٧ /هـــ٣٨٧

وقـال محمـد بـن إذْ قـال: " )م١٤٤٢ هــ/٨٤٥ الدين المقريـزي (تـويف
 لسـفيل أحمد اخلوارزمي: األرض يف وسط السماء، والوسط هـو ا

ابحلقيقـة، وهـي مــدورة مضرسـة مــن جهـة اجلبــال البـارزة والوهــاد 
الغـــائرة، وذلـــك ال يخرجهـــا عـــن الكريـــة إذا اعتـــربت جملتهـــا ألن 
مقادير اجلبال وإن شمخت يسـرية ابلقيـاس إىل كـرة األرض، فـإن 
الكرة اليت قطرها ذراع، أو ذراعان مثًال إذا أنتـأ منهـا يشء أو غـار 

الكريــة، وال هــذه التضــاريس إلحاطــة المــاء فيهــا ال يخرجهــا عــن 
  .)٤٦("بها من جميع جوانبها وغمرها، بحيث ال يظهر منها يشء

ويشـــري هنـــا اخلـــوارزمي إشـــارة مهمـــة وهـــي أن التضـــاريس  
والمعـــالم الطبيعيـــة المنترشـــة عـــىل ســـطح األرض ال تمنـــع أن  
تجعـــل األرض كرويــــة الهيئـــة، ويســــتعني لتأكيـــد هــــذه الفكــــرة 

سنتمرت لـن تـؤثر  ٥٠هو أن الكرة اليت قطرها نحو  بتشبيه مبّسط
  النتوءات اليت تنترش عىل سطحها عىل كرويتها يف يشء.

  الصفا إخوان -١٩) ٢/٣(
م) موضـوع كرويـة األرض ١٠هــ/ ٤ناقش إخوان الصفا (القرن 

وقــــد اعتربوهــــا واقفــــة يف الهــــواء، وأن مركزهــــا يف رســــائلهم. 
ديـــدة عـــىل مـــا ُطـــرح يشـــكّل مركـــز العـــالم دون أيـــة إضـــافات ج

  .)٤٧(سابًقا
  م)١١هـ/ ٥القرن (-٢/٤
  أبو بكر الكريج-١) ٢/٤(

م) ١٠١٥هــ/ ٤٠٦استدّل أبو بكر محمد حسن الكريج (تـويف بعـد 
ليـًـا مــن خــالل البحــار، وقــد بــرهن عــىل ذلــك معــىل كرويــة األرض ع

منطقيًا من خالل موازاة سطح البحر لسطح اليابسـة ولـم يكـن 
 الكـريج ثم قـدم لنـا  .نحو اليابسة للمياه فق أو تد هناك أي جراين 

ــايل  ــدي، وابلت ـ حركتهــا بشــكل أب رده عــىل أّن تكــّور األرض يقتيضـ

فإن الماء الموزع عىل سطحها يتحـرك أيًضـا بشـكل أبـدي. حيـث 
قــال: إن تضــّرس ســطح األرض هــو الســبب يف ســكونها وعــدم 

ألة لكن ووجدنا أن اخلـوارزمي لـم ُيعـر أيـة أهميـة لمسـ .)٤٨(حركتها
  التضاريس وتأثريها عىل شكل كروية أو سكونها وحركتها.

ـ حركتهـــــا هـــــي  واحلقيقـــــة أن فرضـــــية تكـــــّور األرض تقتيضــــ
ــاقض الكــريج  ــم لمــاذا ن ـ ســكونها. وال نعل الصــحيحة، وال تقتيضـ
نفســـه. فــــاإلقرار أبن الكواكـــب واألجــــرام الســـماوية المحيطــــة 

رض كونهـا  ابألرض كروية وأنهـا تتحـرك يقتيضـ أن نقـرّ بحركـة األ
كرويــة أيًضــا! ولكــن يبــدو أن ســطوة المجتمــع العلمــي المحــيط 
وخشية مخالفته كانت تسيطر عىل أذهان بعض العلماء العرب، 
لذلك كان معظمهم يؤيـد فكـرة سـكون األرض يف مركـز العـالم، 

  مع أنها كروية.
  الشيخ المفيد-٢) ٢/٤(

ــد ــد بــن ذكــر محمَّ ــالم عبــد بــن النعمــان بــن محمَّ  اريثاحلــ السَّ
أن "األرض  )م١٠٢٢/  هــ٤١٣ تـويف( اللّـه عبـد أبوالعكربي  المذحيج

وقــد انتبــه الشــيخ المفيــد . )٤٩(عــىل هيئــة الكــرة يف وســط الفلــك"
إىل مســألة مهمــة تتعلــق بحــدود األرض ومــا يحــيط بهــا، وهــو مــا  
كان يصطلح عليه عند العرب اسم (العالم)، حيـث قـال يف فقـرة 

نظـر وراء العـالم أو مـدّ يـده" وتـابع خاصة بعنوان:" القـول فـيمن 
"وأقــول: إنــه ال يصــحّ خــروج يــٍد وال غريهــا وراء العــالم؛ إذْ كــان 
اخلارج ال يكون خارجًا إال بحركٍة، والمتحـّرك ال يصـحّ تحرّكـه إال يف 
مكـــاٍن، ولـــيس وراء العـــالم يشءٌ موجـــود فيكـــون مكانـًــا أو غـــري 

الم لـم تصـح رؤيـة مكان، وإذا لم تصـحّ حركـة يشٍء إىل خـارج العـ
مـــا وراء العـــالم، ألن الرؤيـــة ال تقـــع إال عـــىل يشٍء موجـــود تصـــح 
رؤيتـــه ابتصـــال الّشـــعاع بـــه أو محلـّــه، ولـــيس وراء العـــالم يشءٌ 
موجود وال معلـوم فضـًال عـن موجـود. وهـذا مـذهب أيب القاسـم 
وسائر أهل النظر يف أحد القسمني وهو الّرؤية، ومذهبه مذهب 

. ولكـن )٥٠( احلركـة، ويخـالفهم فيـه نفـر يسـري"أكرث أهل التوحيد يف 
ـــن ينســـب أحمـــد ـــويف  يحـــىي ب ـ (ت هـــذا  )م١٤٣٦ هــــ/٨٤٠المرتىضــ

االعتقـــاد نفســـه إىل أيب القاســـم الـــبليخ الكعـــيب، دون أن يتفـــق 
  .)٥١(معه

عــىل العمــوم ســيتكرر ظهــور هــذه الفكــرة ومناقشــتها الحًقــا 
 Flammarion engraving فالمـاريون نقش بشكل مجسد يف 

مـن قبـل وضـع هـو نقـش عـىل اخلشـب  القرن التاسع عرشـ، ويف 
فنان غري معـروف، وقـد سـمي بهـذا االسـم ألن أول ظهـور موثـق 

عـالم الفلـك الفرنيسـ كميـل فالمـاريون (تـويف  يف كتـابكـان له  
(الغـــالف اجلـــوي: األرصـــاد  ١٨٨٨عـــام  C. Flammarion م)١٩٢٥

  خلشــــيب نقش اهـــذا الـــســـتخدم يغالبًـــا مـــا واجلويـــة الشـــعبية). 
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تصــور إذْ   كتوضــيح مجــازي للمهــام العلميــة أو الصــوفية للمعرفــة.
المطبوعة رجًال يرتدي رداًء طويًال ويحمل عصا عىل حافـة األرض 

 جر خــعــىل ركبتيــه وي جثــو الرجــل يوهنــاك حيــث تلتقــي ابلســماء. 
ه اليمـــىن عـــرب الســـماء المرصـــعة ابلنجـــوم، يـــدرأســـه وكتفيـــه و

ــا مــن الغيــو ــا رائًع ــة ليكتشــف عالًم م والنــريان والشــمس الدائري
يحمل أحـد عناصـر اآلليـة الكونيـة تشـابًها قـواًي كما   وراء السماء.

مـــع التمثــــيالت التصــــويرية التقليديـــة لـــــ "العجلــــة يف منتصــــف 
العجلة" الموصوفة يف رؤى النيب العربي حزقيال. تقول التسمية 

يخربنـا أحـد " :فالمـاريون التوضيحية المصـاحبة للـنقش يف كتـاب
مس التلمرســلني يف العصــور الوســطى أنــه وجــد النقطــة الــيت تــا

  .)٥٢("فيها األرض والسماء ... 
  الهيثمابن -٣) ٢/٤(

ــام احلســن ــن بطريقــة مشــابهة لتفســري الكــريج، ق الهيــثم  ب
بتكــرار الــرأي نفســه حــول كرويــة  م)١٠٣٨نحــو  /هـــ٤٣٠نحــو (تــويف 

األرض وانتشـــار التضـــاريس عـــىل ســـطحها وســـكونها يف مركـــز 
عالم. حيث قال: " وشكل األرض بكليتها وجميـع أجزائهـا شـبيه ال

ابلكرة، لكن سطحها ليس بصحيح االسـتدارة بـل فيـه تضـاريس 
ــأثريات األجــرام الســماوية، إال أن  ــه مــن ت ــذي يعــرض في ــيس لل ل
ــل هــي  ــيس بمبطــٍل لكرويتهــا وال يخرجهــا عــن شــكلها، ب ــك ل ذل

بعــض األكــر ابإلضــافة إىل جملتهــا كاخلشــونة العارضــة يف ســطح 
ــا كــرة مســتديرة مركزهــا مركــز العــالم  الصــغار؛ فــاألرض بجملته
وهــي مســتقرة يف وســطه، ثابتــة فيــه غــري منتقلــة إىل جهــٍة مــن 
اجلهــات، وال متحركــة بضــرٍب مــن ضــروب احلركــات بــل هــي دائمــة 
الســكون. فأمــا المــاء فإنــه محــيط بكــرة األرض إال أن المــاء لمــا  

كزه وكانت كرة األرض حاجز بينهـا كان ثقيًال وكانت حركته إىل مر 
وبــني المركــز صــار يف أقــرب األمــاكن مــن المركــز، فأحــاط بكــرة 
األرض ولمــا كانــت األرض متشــققة الظــاهر وكــان فيهــا مواضــع 
منخفضــة ومواضــع مرتفعــة فكــان المــاء مــن أجــل ثقلــه يطلــب 
المركـــز وأبقـــرب مـــن المركـــز صـــار منحـــدًرا ابلطبـــع إىل المواضـــع 

المواضـــع المرتفعـــة منكشـــفة كـــاجلزائر الـــيت  المنخفضـــة فبقيـــت 
  .)٥٣(تكون يف وسط البحر والماء محيط بها"

  سينا ابن -٤) ٢/٤(
انطالًقــا مــن كــون الســماء متناهيــة وبســيطة، لــذلك فــإن 

م) أنـه البـد ١٠٣٧ /هــ٤٢٨(تـويف  ر ابـن سـيناقـرّ  وقد شكلها كروي، 
سـمية "األجسام الفلكية تعّمها جميًعـا اجل، ألن وأن األرض كروية

والشكل المستدير واحلركة عىل االستدارة، وإن فعالها ابلطبيعة 
ال ابلقصـــد، فـــإن مـــا يقـــع عنهـــا إنمـــا يقـــع مـــن طبيعـــة حركاتهـــا 

وقواهــا، إال أنهــا عالمــة بــم يقــع مــن حركاتهــا وشــكلها أبشــكالها 
  .)٥٤(المختلفة وممازجاتها"

يف الواقــع تقــررت فكــرة الــربط بــني كرويــة الســماء وكرويــة 
منـــذ أايم البـــابليني، وقـــد جـــاء إيدوكســـوس الكنيـــدويس األرض 
ـــويف  ـــا  Eudoxus of Cnidusق.م)  ٣٣٧(ت وأّطرهـــا وعّممه

 ثـم رسد لنـا ابـن سـينا. )٥٥(لتشمل حركـة األجـرام السـماوية أيًضـا
"وأمـا وهي مأخوذة عن أستاذه أرسطو:  أدلته عىل كروية األرض 

فيشــبه أن الســطح الــذي يــيل األرض، أو يــيل جســًما يــيل األرض، 
ــثالم ابلمخالطــة المضرســة ــه هــذا االن ــا  .يعــرض ل ومــا كــان رطب

سياال فـإن سـطحه الـذي يـيل رطبـا مثلـه يجـب أن يحفـظ شـكله 
ولـو لـم يكـن سـطح المـاء مسـتديًرا لكانـت  .الطبيعـي المسـتدير

السفن إذا ظهـرت مـن بعـد تظهـر بجملتهـا، لكـن تـرى أصـغر، وال 
مر كذلك؛ بـل إنمـا يظهـر وليس األ .يظهر منها أوال جزء دون جزء

ولـو كـان المـاء مسـتقيم  .أوال طـرف السـكان ثـم صـدر السـفينة
السطح لكان اجلزء الوسـط منـه أقـرب إىل المركـز المتحـرك إليـه 
ابلطبـــع مـــن اجلـــزئني الطـــرفني؛ فكـــان يجـــب أن يميـــل اجلـــزءان 
الطرفان إىل الوسط، وإن لم يكن ذلك ليصال إليه، كما قلنـا؛ بـل 

وتلـك النسـبة ال  .يـه النسـبة المتشـابهة المـذكورةليكـون لهمـا إل
مانع لها، يف طبـاع المـاء عـن أن تنـال بتـدافع أجزائـه إىل المركـز، 

ــدافعا مســتواي ــذ يكــون بعــد ســطحه عــن المركــز بعــًدا  .ت فحينئ
  .)٥٦(واحًدا، فيكون مستديًرا"

  م)١١هـ/ ٥البريوين (القرن -٥) ٢/٤(
عـىل مـن يقـول  )م١٠٤٨/ هــ٤٤٠ تـويف( البـريوين الريحان ردّ أبو

ـــانيني،  ـــود أو اليون إن شـــكل األرض أســـطوانيًا، ســـواء مـــن الهن
وقال أبن هـذا غـري ممكـن، وإال لـربز الربـع اجلنـويب المقـاطر للربـع 

، وهـو مـا لـم نشـاهده يف الواقـع. ثـم أورد )٥٧(الشمايل عـن المـاء
البريوين أدلة بطلميوس يف إثبات كروية األرض، ويبدو أنـه كـان 

ــ ــم يقــدم أي مقتنًع ا بهــا نظــًرا لمنطقهــا العقــيل الســليم، فهــو ل
محمـد كما أننا نالحظ أن البـريوين قـد تبـىن رأي   .)٥٨(اعرتاض عليها

ــن أحمــد اخلــوارزمي  ــة  ب ــوزع المعــالم اجلغرافي يف شــكل األرض وت
  عليها. 
أشــــــار البــــــريوين أيًضــــــا إىل حــــــاالت التقعــــــر والتحــــــّدب و

ــيت يســتدّل مــن خاللهــا عــ ــة األرض. وقــد واالســتقامة ال ىل كروي
ـــــوب  ـــــداد يف اتجاهـــــات الرشـــــق والغـــــرب واجلن ـــــت أن االمت أثب
والشمال محدب الشكل وليس مسـتقيًما وال مقعـًرا. إذْ لـو كـان 
االمتــداد مــن الرشــق إىل الغــرب مســتقيًما لشــاهد جميــع ســكان 
الــبالد القـــاطنني يف هـــذا االتجـــاه رشوق األجـــرام الســـماوية يف 

متــداد مقعــًرا، أي منحنيًــا إىل الــداخل الوقــت نفســه. ولــو كــان اال
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ــوق بشــكل فعــيل بــني بلــدٍ وآخــر، ولكــان  الختلفــت أوقــات الرش
سكان البالد الغربية سيشاهدون رشوقها قبـل الـبالد الرشـقية. 
ويف حـــال التحـــديب الشـــبيه بســـطح كـــرة فـــإن مـــا يحـــدث هـــو 

  .)٥٩(مشاهدة سكان البالد الرشقية لألجرام قبل الغربية
حلـــــاالت الـــــثالث الســـــابقة يف األشـــــكال ويمكـــــن تمثيـــــل ا

  التوضيحية اآلتية:

  
ان يف حال كانت األرض مسطحة فإن جميع السك

  يشاهدون الرشوق يف الوقت نفسه
  

  
لو كانت األرض مقعرة الشكل لشاهد سكان البالد 

  يةالغربية الرشوق قبل سكان البالد الرشق

  
ابعتبار أن األرض محّدبة الشكل فإن سكان البالد 
  الرشقية يشاهدون الرشوق قبل سكان البالد الغربية.

  
  
  النيسابوريأبو رشيد -٦) ٢/٤(

ناقش أبو رشيد النيسابوري، سعيد بـن محمـد بـن حسـن بـن 
م)، موضـوع شـكل األرض، هـل ١٠٤٨هـ / نحـو ٤٤٠حاتم (تويف نحو 

هــو كــروي أم مســطح. لكنــه يف البدايــة ســجّل لنــا آراء أســاتذته 
. وقـد قـدم النيسـابوري عـدة اعرتاضـات عـىل )٦٠(قبل أن يقدم رأيـه

حـــول كرويـــة األرض، وحـــاول أن يثبـــت أنهـــا  طروحـــات أرســـطو

بطلميـوس  أدلـةكما قدم النيسابوري اعرتاضه عـىل . )٦١(مسطحة
  .)٦٢(أيًضا، مع أن األخري أراد أن يثبت أن األرض كروية

ــم  ــة  ســتنتج النيســابورييث ــة يف النهاي وبعــد مناقشــٍة طويل
مؤيـًدا بـذلك  أن األرض مسـطحة وليسـت كرويـة! وغـري منطقيـة

  رأي شيخه أبو عيل اجلبايئ (األب).
  الكراجيك الفتحأبو -٧) ٢/٤(

أفرد الشيخ القايض أيب الفتح محمد بن عيل الكراجيك (تـويف 
يتكلم فيه عن يف كتابه (كزن الفوائد) م) فصًال كامًال ١٠٥٧هـ/ ٤٤٩

 ســبق وذكرهــا علمــاء الكرويــة، وقــد كــرر األدلــة الــيت  هيئــة األرض 
  .)٦٣(الفلك واجلغرافيا دون أية إضافٍة جديدة

  ابن حزم األندليس-٨) ٢/٤(
أدلـة كرويـة  م)١٠٦٣هــ/ ٤٥٦ابن حزم األندليس (تـويف قدم لنا 

األرض النقليــة (مــن القــرآن الكــريم والســنّة النبويــة)، ثــم قــدم 
األدلة العقلية. وأول دليل ساقه هـو اخـتالف زوال الشـمس يف 

نهار بني مكان وآخر، ثم إن حركـة األجـرام مـن حولهـا تـدّل أيًضـا ال
  .)٦٤(عىل ذلك

  م)١٢هـ/ ٦القرن (-٢/٥
  اخلريق محمد-١) ٢/٥(

ــــن اعتمــــد الفلــــيك محمــــد ــــن أحمــــد ب  المــــروزي، برشــــ أيب ب
يف كتابــه (التبصــرة يف ) م١١٣٩ /ه٥٣٣ تــويف( ابخلــريق المعــروف

األرض، وخصوًصـا  عىل من سبقه يف رسد أدلـة كرويـة )٦٥( الهيئة)
  .)٦٦(ابن الهيثم، دون أية إضافة جديدة

  الزّهري الغرناطي-٢) ٢/٥(
الغرنــاطي (تــويف بعــد  الزهــري بكــر أيب بــن قــدم لنــا محمــد

م) أدلـة كرويـة األرض، سـواء الـنقيل منهـا أو العقـيل. ١١٥٤هـ/ ٥٤١
  .)٦٧(وهي بمجملها تكرار لما سبق وأن طرحه العلماء السابقون

  ف اإلدرييسالرشي-٣) ٢/٥(
 إدريـس بـن الله عبد بن محمد بن خلص اجلغرايف البارز محمد

ــويف( اإلدرييســ ــة  )م١١٦٥/  هـــ٥٦٠ ت أقــوال الســابقني حــول كروي
  .)٦٨(األرض دون أن يقدم لنا اجلديد

  ابن طفيل-٤) ٢/٥(
) كــروي. م١١٨٥/هـــ ٥٨١ تــويف( الكــون كلــه حســب ابــن طفيــل

 نجــومال )٦٩(deMagnitu وقــد عــرف ذلــك مــن مالحظتــه ألقــدار
عنــد طلوعهــا وتوســطها بدرجتــه  واألجــرام الــذي يكــون متقــارابً 

ــــيت ســــبق وأن الحظهــــا وغروبهــــا.  وهــــي المالحظــــة نفســــها ال
ـــو كانـــت حركتهـــابطلميـــوس وأشـــار إليهـــا.   قـــال ابـــن طفيـــل: ل

غــري كرويــة لكانــت يف بعــض األوقــات أقــرب إىل البصــر  <للنجــوم>
ــ .)٧٠(منهــا يف أوقــات أخــرى ــة وقــد اســتدّل اب ن طفيــل عــىل كروي
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النجوم اليت تطلع من المرشق وتغيب يف حركة األرض من خالل 
المغـــرب، فـــإذا طلعـــت عـــىل ســـمت الـــرأس كانـــت الـــدائرة الـــيت  
تقطعــه تلــك النجــوم يف الســماء أكــرب مــن الــدوائر الــيت تقطعهــا  
تلك النجوم اليت تطلع عـن اليمـني أو الشـمال. ثـم إن النجـوم إذا 

تســري يف مــدارات مختلفــة) فإنهــا تغــرب طلعــت مًعــا (ولــو كانــت  
  .)٧١(مًعا أيًضا

  م)١٣هـ/ ٧( القرن-٢/٦
  احلمويايقوت -١) ٢/٦(

 م)١٢٢٩ /هــ ٦٢٦ تـويفايقـوت احلمـوي ( أورد اجلغرايف الشـهري 
ـــانيني أو  آراء مـــن ســـبقه حـــول شـــكل األرض، ســـواء مـــن اليون
ـــف فـــرقهم: فالســـفة  العلمـــاء العـــرب والمســـلمني وعـــىل مختل

فقـط،  محمد بن أحمـد اخلـوارزمي كنه يميل لتبين رأي ومتكلمني. ل
ـ عليهـــــا التضـــــاريس والمعـــــالم  وهــــو أن األرض كرويـــــة تنترشــــ
الصخرية المختلفة الـيت تسـمح بتـوزع المـاء بشـكٍل مختلـف عـىل 

  .)٧٢(سطحها
  ابن مطروح-٢) ٢/٦(

يبدو أن ثقافـة األرض الكرويـة كانـت شـائعًة يف القـرن قبـل 
د العربيـــة واإلســـالمية، وحـــىت أن م يف الـــبال١٣منتصـــف القـــرن 

النــاس كــانوا يتبــادلون الهــدااي بمجســماتها. فقــد أهــدى الشــاعر 
 )م١٢٥٢/ هــ٦٥٠مطـروح (تـويف  بـن عيىسـ بـن يحـىي الـدين جمال

    :)٧٣(قائالً  كرة أرضية وكتب إليهمجسم ل ائهصدقأحد أإىل 
  كرة األرض مع محيط السماء      لك أهديت اي كريم اإلخاء 

ّ قبلتها فلك المنوإذا ما    ة عندي اي أكرم الكرماء ـــــ      ـ
  
  الُعَريض الدين مؤيد-٣) ٢/٦(

بكرويـة  )م١٢٦٦هـ/ ٦٦٤الُعَريض (تويف  الدين أقرّ الفليك مؤيد
مشًريا أن الماء قد أخذ شكله الكروي مـن سـطح األرض األرض، 

 الموزع عليها. ثم قّدم األدلة العلميـة المتنوعـة المعروفـة سـابًقا
  .)٧٤(عىل كروية األرض

  القزويين-٤) ٢/٦(
/ هــ٦٨٢ تـويف( القزويين محمود بن محمد بن لم يضف زكراي

ــه العلمــاء العــرب الســابقون حــول   )م١٢٨٣ أي جديــد عــىل مــا قال
  .)٧٥(كروية األرض

   كمونة  ابن -٥) ٢/٦(
م) ١٢٨٥هـــ/ ٦٨٣ســعد بــن منصــور بــن كمونــة (تــويف  اســتدل 

العناصــر األربعــة المحيطــة  مــن خــالل كرويــة كرويــة األرض   عــىل 
فالهواء والمـاء والنـار كلهـا كرويـة الشـكل، لـذلك البـد وأنهـا   .بها

تحــيط بجســم كــروي الهيئــة، وهــي الفكــرة الــيت ســبق وأن أشــار 

إليها الفارايب من قبـل، لكـن مـع تفصـيٍل أكـرث. وهـي الفكـرة الـيت 
  .)٧٦(سبق وطرحها الفارايب وأرسطو من قبل

  ريبالمغ سعيد ابن-٦) ٢/٦(
 ســـعيد ابـــن عـــيل بـــن مـــوىس بـــن محمـــد عنـــد األرض كرويـــة 

يحيط بها الماء. وهما واقفـان و" )م١٢٨٦/  هـ٦٨٥ تويف( المغريب
ابلمركــز يف قلــب األفــالك ودورهــا ثالثمائــة وســتون درجــة. وكــل 

  .)٧٧("درجة ونصف مائة ميل. والميل أربعة آالف ذراع
  م)١٤هـ/ ٨القرن (-٢/٧
  م)١٤هـ/ ٨(القرن  زي الشريا الدين قطب-١) ٢/٧(

كرويــة   )م١٣١٠/  هـــ٧١٠تــويف ( الشــريازي الــدين نــاقش قطــب
األرض وما يحيط بها من الماء بشكل موّسع ومفّصـل يف كتابـه 

. لكنه يف البداية انطلق مـن )٧٨((نهاية اإلدراك يف دراية األفالك)
فرضيات أنها غري مكّورة، ثّم نقضها، ثم بني أنها كروية. وقد كـان 

فضـــل مـــن عـــرض الكثـــريين الـــذين ســـبقوه ألنـــه اعتمـــد عرضـــه أ
الربهان بطريقة نقض الفرض، وهي طريقة منطقية تجعل مـن 

  احلجة قوية.
  الوطواط-٢) ٢/٧(

الكتـيب،  األنصـاري عـيل بـن يحـىي بـن إبـراهيم بـن كان محمـد
مقتنًعــــا بكرويــــة  )م١٣١٨/  هـــــ٧١٨ تــــويف( ابلوطــــواط المعــــروف

ماوية، وقــد اســتقى براهينــه األرض والســماء وكــل األجــرام الســ
مــن العلمــاء الســابقني. فقــد ركّــز عــىل مثــايل تــأخر رؤيــة اخلســوف 
بني الراصد المرشق والمغريب، واختالف منظر النجوم المرصـودة 

  .)٧٩(يف المكان نفسه
  الربوة شيخ-٣) ٢/٧(

 طالـب أيب بـن محمـد اللـه عبـد أبـو الـدين شـمس أقّر الشيخ
ـــوة  خالمعـــروف بشـــي الدمشـــقي األنصـــاري ـــويف (الرب / هــــ٧٢٧ت

أبن األرض كروية فهي " كروية الشكل ابلكلية، مضّرسـة  )م١٣٢٧
ابجلزئيــة مــن جهــة اجلبــال البــارزة والوهــدات الغــائرة، وال يخرجهــا 

. وأثر اخلوارزمي واضح يف طروحاتـه. ثـم أورد )٨٠(ذلك من الكروية"
  .)٨١(أدلة كرويتها حسب ما وصله ممن سبقه

  أبو الفداء-٤) ٢/٧(
هــ ٧٣٢ تـويفأبـو الفـداء (  أبو الفداء إسماعيل بن عيلانضم 

بعــّدة إىل القــائلني بكرويــة األرض، وقــد ثبــت لــه ذلــك "  م)١٣٣١ /
أدلّـة منهــا: أن تقـّدم طلــوع الكواكــب، وتقـّدم غروبهــا للمرشــقيّني 
عـــىل طلوعهـــا وغروبهـــا للمغـــربيّني يـــدّل عـــىل اســـتدارتها رشقـــا 

ب الشــماليّة وانحطــاط اجلنوبيــة وغــراًب، وارتفــاع القطــب والكواكــ
ــــة  ــــواغلني يف الشــــمال، وارتفــــاع القطــــب والكواكــــب اجلنوبي لل
وانحطــــاط الشــــمالية للــــواغلني يف اجلنــــوب بحســــب وغولهمــــا 
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عىل سمت بني السمتني، وغري ذلك  للسائرين وتركّب االختالفني 
ـــيت   ـــا تضاريســـها ال ـــة ابيق األرض، وأم ـــىل اســـتدارة جمل ـــل ع دلي

بـــال واألغـــوار فإنـــه ال يخرجهـــا عـــن أصـــل تلزمهـــا مـــن جهـــة اجل
االســتدارة، وال نســبة لهــا محسوســة إىل جملــة األرض، فإنــه قــد  

أن جــبًال يرتفــع نصــف فرســخ يكــون عنــد  تــربهن يف علــم الهيئــة:
ـــد كـــرة قطرهـــا  ـــة األرض كخمـــس ســـبع عـــرض شـــعرية عن جمل

  .)٨٢("ذراع
    اجلغميين-٥) ٢/٧(

ين (تـــويف أشـــار الفلـــيك محمـــود بـــن محمـــد بـــن عمـــر اجلغميـــ
م) إشـــارة مهمـــة تتعلـــق بكرويـــة األشـــياء عموًمـــا، ١٣٤٥هــــ/ ٧٤٥

ــين أن األرض كــرة   ــا. وقــد اســتنتج اجلغمي ــة األرض خصوًص وكروي
ــة االســتدارة، لكنهــا مضّرســة بشــكل جــزيئ بســبب الوهــاد  كامل
واجلبـال، لكــن هــذا التضــريس ال يخرجهـا مــن كونهــا كرويــة نظــًرا 

تكــون أكـرث مــن حبــة شــعري   لصـغر اجلبــال مهمــا ارتفعـت، فهــي لــن 
  .)٨٣(عىل بيضة

 )م١٤٣٦/ هـــ ٨٤٠ نحــو تــويف(وقــد أجــرى قــايض زادة الرومــي 
حســااًب دقيًقــا لفرضــية اجلغميــين ووجــد أن نســبة ارتفــاع أعظــم 
اجلبـــال إىل قطـــر األرض يعـــادل نســـبة ُســـبع عـــرض شـــعرية إىل 

إصـــبًعا، واإلصـــبع عبـــارة عـــن ســـت  ٢٤الـــذراع الـــذي يحـــوي عـــىل 
مة بطونهــا عــىل بعــض، وابلتــايل يكــون ارتفــاع شــعريات مضــمو

) جـزء مـن ١٠٠٨هو جـزء مـن ( -دون أن يحدد اسمه–أعظم اجلبال 
  .)٨٤(قطر األرض

أما وفـق احلسـاب احلـديث، فإننـا نعلـم أن (قمـة إفرسـت) يف 
جبــال الهــيمالاي هــي أعــىل قمــة عــىل كوكــب األرض والــيت يبلــغ 

مـرت  12742000مرت، وبقسـمته عـىل قطـر األرض  ٨٨٤٨ارتفاعها 
) جـزء ١٠٠٠٠)، أي أنهـا جـزء مـن نحـو (٠٫٠٠٠٦٩٤٣٩نحصل عىل الـرقم (

)، ويعود السبب يف االخـتالف بـني القـيم إىل ١٠٠٠وليس من نحو (
  اختالف تقدير قيمة ارتفاع اجلبل وقطر األرض.

  ابن فضل الله العمري-٦) ٢/٧(
أدلـــة   م)١٣٤٩ /هــــ ٧٤٩ تـــويفابـــن فضـــل اللـــه العمـــري ( أورد 

  .)٨٥(ة األرض بشكل مقتضب دون أية إضافة جديدةكروي
  عضد الدين اإلييج-٧) ٢/٧(

يف رشح  م)١٣٥٥هــ/ ٧٥٦(تويف  عضد الدين اإلييج استفاض 
ــة األرض المعروفــة ســابًقا ومناقشــتها ــة كروي ، لكــن دون أن أدل

    .)٨٦(يضيف أدلة جديدة
  النويري-٨) ٢/٧( 

ــويف بعــد  ــويري (ت ــن قاســم الن م) ١٣٧٢هـــ/ ٧٧٥أورد محمــد ب
نقــًال عــن محمــد بــن زكــراي القــزويين قولــه: " قــال صــاحب عجائــب 

: زعــم كثــري مــن الفالســفة وأهــل العلــم ابلهندســة أن )٨٧(البلــدان
البحــر األعظــم يحــيط ابألرض مــن جميــع جهاتهــا ألرسارٍ ذكروهــا، 
وذلك أن الشكل الذي ُينسب إىل العنصـر المـايئ السـيال اجلـوهر 

ــ ات متســاوية األضــالع قائمــة وهــو شــكل ذو ثمــان قواعــد مثلث
الزوااي، ويسمى كعبًا وهو شكل األرض عىل رأي أفالطون وكثري 
من القـدماء وذلـك صـحيح فجـرم المـاء ومقـداره أعظـم مـن جـرم 
األرض وأكرث كمية عىل ما تبينوه. وقـد نُِقـَل عـن بعـض المـؤرخني 
أن أحـــد ملـــوك األرض أراد أن يعلـــم صـــحة ذلـــك فأنشـــأ ســـفنًا 

وشحنها ابلرجال واألزواد والماء العـذب وأرسـلها ضخمًة حصينة 
نحو المرشق والمغرب والشمال واجلنـوب، فأصـابوا جميـع أجـزاء 
األرض، يتصل بعضها ببعض، ووجدوها كلهـا تتشـعب مـن البحـر 

  .)٨٨(المحيط"
ويبـــدو أن هـــذا الملـــك المجهـــول الهويـــة قـــد أجـــرى عمليـــة 

قبــل أن  استكشــاف لكرويــة األرض عــن طريــق الــرحالت البحريــة
 F. deم) ١٥٢١(تــــويف يقــــوم بهــــا البحــــارة فرنانــــدو مــــاجالن 

Magallanes  م، حيــث عــاد فريقــه بدونــه ١٥٢٢م و١٥١٩بــني عــامي
ــل ثــالث  ــه قب ــذي انطلــق من ــدا ال ــاء ســان لــوكر دي برامي إىل مين

  .)٨٩(سنوات
ثــم أكّــد النــويري عــىل كرويــة األرض الشــكل وأن "احلكمــة يف 

ها ال غور بهـا وال نزشـ يحزقهـا لـم ذلك أنها لو كانت مسطوحة كل
يكن نبات وكانت ميـاه البحـر سـائلة عـىل وجههـا فلـم يكـن للـزرع 
موضع ولم يكن لهـا غـدران يفيضـ ميـاه السـيول إليهـا وال كانـت 
لها عيون تنبـع ابلمـاء أبـًدا، ألن ميـاه العيـون لـو كانـت فيـه تخـرج 

يهلـــك  دائًمـــا لفنيـــت ولصـــار المـــاء أبـــًدا غالبـًــا عـــىل األرض فكـــان 
احليـــوان وال يكـــون زرع وال نبـــات، فجعـــل عـــزّ وجـــل منهـــا أنجـــادًا 
ومنها أغـواًرا ومنهـا أنشـاًزا ومنهـا مسـتوية. أمـا أنشـازها فمنهـا 
اجلبال الشامخة ومنافعها الظـاهرة يف قـوة تحـّدر السـيول منهـا 
ـــــوج  ـــــل الثل ـــــدة بقـــــوة جراينهـــــا ولتقب فتنتهـــــي إىل األرض البعي

ه األمطار وتذيبها الشموس فيقـوم فتحفظها إىل أن تنقطع ميا
مــا يتحلّــب منهــا مقــام األمطــار، ولتكــون اآلكــام واجلبــال جــواهر 
للمــاه لتجــرب مــن تحتهــا ومــن شــعوبها وأوديتهــا فتكــون منهــا 
ــوان وتتخــذها مــأوى وســكىن،  ــا احلي ـرة ليعتصــم به ــون الغزـي العي
ولتكــون مقــاطع ومعاقــل وحــواجز بــني األرضــني مــن غلبــة ميــاه 

  .)٩٠(سبحان المدبر احلكيم"األمطار، ف
  التفتازاين الدين  سعد-٩) ٢/٧(

 اللـه عبـد بـن عمـر الـدين فخـر بن الدين مسعود ناقش سعد
يف بدايـــة كالمـــه عـــن كرويـــة  )م١٣٨٩ /هــــ٧٩٢تـــويف ( التفتـــازاين

إىل -بشـكٍل خـاطئ –األرض موقع األرض من العالم. وقد خلـص 
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ثــم نــاقش أن األرض ســاكنة وال يمكــن أن تتحــرك حــول نفســها.  
أدلة كرويتها مثل ظهور اجلبل للقادم نحـو الشـاطئ شـيئًا فشـيئًا 
ولـــيس دفعـــًة واحـــدة، ودليـــل التوجـــه نحـــو الشـــمال واخلســـوف 
وغريهـــا. لكـــن التفتـــازاين ال يجـــزم قاطًعـــا بإمكانيـــة صـــحة هـــذه 

  .)٩١(األدلة، وإنما نتحسس عدم يقينه منها
  م)١٥هـ/ ٩القرن (-٢/٨
  خلدون  ابن -١) ٢/٨(

 / هـــ۸۰۸(تــويف بــن خلــدون ًقــا مــن ثقــة عبــد الــرحمن انطال
ُيقـرّ بكرويـة األرض، ويحـاول أن نـراه آبراء علماء الطبيعة  )م۱۴۰۶

يصــحح فكــرة انترشــ المــاء عــىل ســطحها اخلــاريج تحديــًدا ولــيس  
اعلم أنه تبني يف كتب احلكماء الناظرين "قال ابن خلدون: تحتها. 

محفوفـة بعنصـر  أنهـايف أحـوال العـالم أن شـكل األرض كـروي و
بـة طافيـة عليـه فانحرسـ المـاء عـن بعـض جوانبهـا الماء كأنهـا عنّ 

الله من تكوين احليوانـات فيهـا وعمرانهـا ابلنـوع البرشـي  لما أراد
وقد يتوهم من ذلك أن المـاء تحـت  ،الذي له اخلالفة عىل سائرها

 نمـــا النحـــت الطبيعـــي قلـــب ابألرضإاألرض ولـــيس بصـــحيح و 
ي هو مركزها والكل يطلبه بما فيـه مـن الثقـل ووسط كرتها الذ

وأمــا المــاء المحــيط بهــا فهــو فــوق  ،ومــا عــدا ذلــك مــن جوانبهــا
فباإلضــافة إىل  ن قيـل يف يشء منهــا إنــه تحــت األرضإاألرض و 

  .)٩٢("جهة أخرى منه
  القلقشندي-٢) ٢/٨(

مـــع  )م١٤١٨هــــ/ ٨٢١ تـــويف( القلقشـــندي العبـــاس اتفـــق أبـــو
لكنــه أورد مــا وصــله مــن أقــوال أخــرى.  القــائلني بكرويــة األرض،

يـة الشـكل والمـاء وتقرر يف علم الهيئـة أن األرض كر وذلك ألنه " 
محيط بهـا مـن جميـع جهاتهـا إال مـا اقتضـته العنايـة اإللهيـة مـن  
كشف أعالها لوقوع العمارة فيه؛ وقيـل هـي مسـطحة الشـكل؛ 
ـــق األول وبكـــل حـــال  ـــل، والتحقي ـــل كالطب ـــل كـــالرتس؛ وقي وقي

  .)٩٣("محيط بها من جميع جهاتها كما تقدم فالماء
  المقريزي-٣) ٢/٨(

ـزي القــادر عبــد بــن عــيل بــن تــأرجح رأي أحمــد  تــويف( المقرـي
بــني أن تكــون األرض كرويــة األرض وقــد ال تكــون   )م١٤٤١/ هـــ٨٤٥

كروية، ولم يستقر عىل رأٍي محدد، لكنه يقرّ أبنها واقفـة يف مركـز 
  .)٩٤(العالم
  )م١٦هـ/ ١٠القرن (-٢/٩

الواقــــع لــــم تزودنــــا كتــــب الــــرتاجم أبي يشٍء عــــن اجلغــــرايف 
-۱۵هــ/ ۹-۸(كان حيًا بني القرنني  سالمش بن كند غدي الصاحلي 

البســـــتان يف عجائـــــب األرض م) ســـــوى أنـــــه صـــــاحب كتـــــاب (۱۶
 يـد عـىل م،۱۵۸۵ ). وقد ُطبـَع كتابـه السـابق يف رومـا عـاموالبلدان

. لكننــا )٩٥(يف أوراب ابزا، كــأول كتــاب عــريب يطبــع البنــديق الطبــاع
نتوقع أنه مـن دمشـق، فكنيـة صـاحلي ربمـا تعـود إىل الصـاحلية يف 
ـــه مـــن عصـــر  دمشـــق، كمـــا أن اســـمه "ســـالميش" يـــدل عـــىل أن

  م).۱۵۱۷-۱۲۵۰هـ / ۹۲۳ -هـ ۶۴۸المماليك الذي امتد بني (
يتفـق مـع مـن  بن كند غـدي وفيما يتعلق بكروية األرض فإن ا

لــو ثقـب أبرض المغــرب ثقــب  أنــه "قيـل  سـبقه بكروتهــا، ويضـيف
ــذكرنا بمــا )٩٦(لنفــذ ابلصــني" ــارة األخــرية أنهــا ت . ونالحــظ مــن العب
المقــديس مــن أّن إحــداث نفــق  المطهــر بــن طــاهرســبق وطرحــه 

سيصــل بنــا إىل الصــني، لكــن أفقــي يف مدينــة فوشــنج األفغانيــة 
سـالمش وضــع مسـافًة أبعــد منهــا وهـي المغــرب العــريب. إال أّن 

ا ال يؤكد عىل كرويـة األرض، إال إذا كانـا يظنـان أن دليل أايًّ منهم
الصــني تمثــل الطــرف اآلخــر مــن الكــرة األرضــية والمقابــل تماًمــا 
لموقع احلفر، بحيـث إننـا إذا حفرنـا النفـق بشـكل عمـودي (ولـيس 
أفقــي) وصــلنا للطــرف اآلخــر، وذلــك حســب مبــدأ النقــائض الــذي 

ابختصار المسافات أرشنا إليه. من ناحيٍة أخرى فإن تفكري العرب 
بينهم وبـني الصـني بإحـداث أنفـاق تحـت األرض بـدًال مـن سـلوك 

  طريق احلرير أمرٌ طريف، وربما غري مسبوق.
  م)١٧هـ/ ١١القرن (-٢/١٠
  داعـر  ابن-١) ٢/١٠(

عاجل بعض المؤلفني المتأخرين موضوع كرويـة األرض أمثـال 
ويف نحـو داعـر (تـ داود، المعروف ابسم ابن بن صالح بن الله عبد
الطالـب)  اللبيـب وأنـس المطالب م) يف كتابه (أسىن١٦٠٤ هـ/١٠١٣

معتمًدا عىل مـا ذكـره أسـالفه مـن اجلغـرافيني والفلكيـني العـرب 
  .)٩٧(دون أية إضافة جديدة

  العاميل الدين بهاء-٢) ٢/١٠(
ــد بهــاء ــدين أكّ ــة  )م١٦٢٢/ هـــ١٠٣١ تــويف( العــاميل ال عــىل كروي

العلميــة. وقــد حــاول أن يســتند  األرض يف عــدة أمــاكن مــن كتبــه
  .)٩٨(فيها إىل األدلة العقلية والنقلية اليت تثبت كروية األرض
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َةٌ  ِ   َخا

قـــد طـــّور العلمـــاء انطالًقـــا مـــن قنـــاعتهم بكرويـــة األرض؛ ف
 اجليــــــوديزاي العـــــرب والمســـــلمني منــــــذ عصـــــر المــــــأمون علـــــم

ســطح  األول: تحديــد مواقــع النقــاط المتمــزية عــىل  :)٩٩(ابتجــاهني
الثــاين: تحديــد مــا يتعلــق بشــكل األرض وقياســها، ســواء  األرض.

ــا، وبحســاب قيــاس خــط نصــف النهــار. وخلدمــة هــذا  جزئيًــا أو كليً
بـــالد الشـــام  صـــحاري االتجـــاه نّظـــم المـــأمون بعثـــات علميـــة إىل 

إلجــــراء بعــــض القياســــات المتعلقــــة بحســــاب محــــيط األرض 
ــذان ســيكون لهمــا   ــري يف  وقطرهــا. وهمــا االتجاهــان الل ــأثري كب ت

تطوير علم رسـم اخلـرائط العـريب، وابلتحديـد (اإلسـقاط الكـروي) 
الــذي بلــغ ذروتــه عنــد البــريوين، والــذي سينســب الحًقــا إىل ج. ب. 

، ثم سيقوم اإلنكلزيي J. B. Nicolosiم) ١٦٦٠نيكولويس الصقيل (
    .)١٠٠(بتبنيه Arrow smithم) ١٧٩٤أرو سميث (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ائج الدراسةنت
ــــد وصــــلنا  ــــاء العــــرب –وق بعــــد اســــتقراء كافــــة آراء العلم

  إىل النتائج اآلتية:-والمسلمني يف هذا البحث

إن النســبة العظمــى مــن العلمــاء العــرب والمســلمني (الــذين  •
ــــــروا بــــــني القــــــرنني  م)، وعــــــىل اخــــــتالف  ١٧-٨هـــــــ/ ١١-٢ظه

تخصصــــاتهم، كــــانوا مقتنعــــني بكرويــــة األرض، وقــــد قــــّدموا 
لعلميـة وشـواهدها الطبيعيـة عـىل ذلـك. بعـض هـذه أدلتهم ا

األدلة أُخذت عـن اليونـانيني وتـراثهم المـرتجم، والـبعض اآلخـر 
كــان مبتكــًرا أصــيًال مــن عنــدهم، كــدليل انهمــار الشــهب الــذي 
الحظــه الفرغــاين، ودليــل اخــتالف منظــر اخلســوفات القمريــة 
الــذي قدمــه الكنــدي، ودليــل تــدفق البحــر نحــو ســطح اليابســة 

 .الكريجذي قدمه ال

أول عـالم يقـّدم لنـا نظريـة يحـاول مـن  ثابت بن قـرةربما كان   •
خاللهــا تفســري آليــة نشــوء تكــور األرض، ولــيس أدلــة كرويتهــا. 
مســتنتجًا أن اجلاذبيــة هــي الــيت تســببت تكّورهــا حــول نفســها 

ـــا–عنـــد تشـــكلها. وهـــي نظريـــة  ـــاريخ -ابعتقادن مفصـــلية يف ت
 سنة. ٩٠٠أبكرث من العلم تسبق النظرايت األوربية 

أن التضاريس المنترشة عـىل  محمد بن أحمد اخلوارزمي اقرتاح  •
 سطح الكرة ال تؤثر عىل كرويتها.

إىل ضــرورة وجــود حــدود للكــرة األرضــية،  المفيــد  أشــار الشــيخ •
وهـــي الفكـــرة الـــيت ســـبق فيهـــا مـــا ُســـّمي فيمـــا بعـــد (نقـــش 

 نقــش (الشــيخم. ونقــرتح أن ُيســمى ١٩فالمــاريون) يف القــرن 
 .فالماريون)-المفيد

ذكر محمـد بـن زكـراي القـزويين نقـًال عـن بعـض المـؤرخني قيـام  •
أحد الملوك (لم يحدد من هـو مـن أي بلـد) برحلـة حـول األرض 

ـــذلك  ـــدو للكشـــف عـــن كرويتهـــا قبـــل أن يقـــوم ب البحـــار فرنان
 .)١٠١(م١٥٢٢-م١٥١٩بني عامي وفريقه ماجالن 

يس وابـن كنـد إن دليل حفر نفق تحت األرض الذي قدمه المقد •
غدي، يشـري إىل تفكـري العـرب بمحاولـة االسـتفادة مـن كرويـة 
ـــري  ـــدول، وهـــي إشـــارة غ ـــني ال األرض واختصـــار المســـافات ب

 مسبوقة.
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  املالحق

  
  )١شكل رقم (

). صورة األرضهيئة األرض كما رسمها اخلوارزمي يف كتابه (
  .)١٠٢(حيث تحيط البحار ابليابسة المدّورة يف الوسط

  

  
  )٢ل رقم (شك

من األدلة اليت أوردها الفرغاين عىل كروية األرض أنه عند السفر 
نحو الشمال فإن طول ظل الشخص الواقف تحت أشعة 
الشمس يزداد. ولكن إذا سافر الشخص نحو الرشق أو الغرب 
فإن نجم القطب سيبقى كما هو عىل االرتفاع نفسه، لكن لو 

نوب فإنه يصبح سافر نحو الشمال فإنه يصبح أكرث أو اجل
  .)١٠٣(أقل

  
  
  

  
  )١خريطة رقم (

ابلنظــر إىل خريطــة غوغــل لمــوقعي الصــني ومدينــة فوشــنج نجــد 
أن مــا قصــده ابــن طــاهر المقــديس هــو احلفــر األفقــي (نفــق)، ألن 
الصــني ال تقابــل فوشــنج عــىل الطــرف المقابــل لــألرض (نقــيض)، 

  .)١٠٤(وإنما هي دولة مجاورة لها
  
  

  
  )١صورة رقم (

نة من نقـش فالمـاريون والـيت نقـرتح أن تُسـمى نقـش صورة ملو
فالماريون) وهـي تظهـر محاولـة رجـل أن يلمـس -(الشيخ المفيد

الســماء بيــده ويصــل حلافــة األرض المســطحة ويستكشــف مــا 
وراء األفـق. وهــي الفكــرة الــيت ســبق وأن ناقشــها الشــيخ المفيــد 

  .)١٠٥(سنة ٩٠٠قبل 
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  )٣شكل رقم (

سطو يف اختفـاء السـفينة بعـد خـط األفـق أعاد ابن سينا حجة أر
  .)١٠٦(عندما ينظر إليه مراقب من الشاطئ وهي تبحر مبتعدًة عنه

  
  

  
  )٤شكل رقم (

لقد قال اإلدرييس أبن هيئة األرض كروية، عـىل قـول مـن سـبقه 
مــن العلمــاء؛ لكــن اخلريطــة الــيت وضــعها تشــري إىل أمــرين: األول 

ال الذي نعرفـه حاليًـا يف وجود تغّري يف اتجاهات األماكن، فالشم
خرائطنا هو اجلنوب يف خريطـة اإلدرييسـ، واجلنـوب يف خرائطنـا 
هو الشمال لكنه نبّه عىل ذلك كتابًة. أمر آخر نالحظه هـو وضـعه 
حلدود جبلية ومن ثـم يحـيط ابليابسـة البحـر المحـيط، وهـذا يعـين  
تقـــارب اخلريطـــة مـــع األرض المســـطحة أكـــرث منـــه مـــع األرض 

  .)١٠٧(الكروية
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :االت املرجعيةـاالح

 
، دار ٧، ج٣، محمد بن مكرم بن عيل ابن منظور، طلسان العرب )١(

وت،    .١١٢م، ص١٩٩٣صادر، ب
، جتذكرة أويل األلباب والجامع للعجب العجاب )٢( ، ١، داوود األنطا

وت، ص    .٢٣٣، ٢٣٣املكتبة الثقافية، ب
  .٢٧٧املرجع السابق نفسه، ص  )٣(
  .٥، اآلية سورة الزمر )٤(
، عبد الغني األرض والشمس يف منظور الفكر اإلسالمي )٥(

، ٢٣٩الراجحي، وزارة األوقاف، دراسات يف اإلسالم، العدد 
  .٥٦- ٥٥م، ص ١٩٨١السنة العرشون، القاهرة، 

لحضارة ، شاكر خصباك، ضمن موسوعة االجغرافية عند العرب )٦(
وت، ١، ط١اإلسالمية، ج ، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ب

  . ٤٥٩م، ص ١٩٩٥
ء، جتاريخ العلم )٧( ، ١، ط١، جورج سارتون، ترجمة: لفيف من العل

  .١٧٩م، ص ٢٠١٠، القاهرة، ١٦٣٨املركز القومي للرتجمة، العدد 
(8) Early Astronomy and Cosmology, C. P. S. Menon, Allen & 
Unwin, London, 1932, p.131 – 132. 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة، أبو  )٩(
، ط و وت، ٢الريحان الب   .٢٠٦ - ١٩٧م، ص ١٩٨٢، عا الكتب، ب

،  ٤٣٠(علم الفلك حتى نحو  تاريخ الرتاث العر )١٠( هـ)، فؤاد سزك
حجازي، جامعة امللك  ، ترجمة: عبد الله عبد الله١، ج٦مجلد

  .١٤٣م. ص ٢٠٠٨سعود، الرياض، 
، أغناطيوس اللؤلؤ املنثور يف تاريخ العلوم واآلداب الرسيانية )١١(

  .١٦٥م، ص١٩٤٣برصوم، مطبعة السالمة، حمص، 
)١٢(  ،  ٤٣٠(علم الفلك حتى نحو  تاريخ الرتاث العرفؤاد سزك

  .١٥٧، ص ١، ج٦هـ)، مجلد
مطبعة الخانجي، ، ائل جابر بن حيانمختار رسبول كراوس،  )١٣(

  .٣٣ص  م.١٩٣٥القاهرة، 
)١٤(  ،  ٤٣٠(علم الفلك حتى نحو  تاريخ الرتاث العرفؤاد سزك

  .١٧٦، ص ١، ج٦هـ)، مجلد
، تحقيق: كتاب صورة األرضالخوارزمي، محمد بن موىس،  )١٥(

  م.٢٠٠٩هانس فون مزيك، دار ومكتبة بيبلون، جبيل، 
وية وجوامع علم النجومكتاب الفرغا يف )١٦( ،  الحركات الس

، بتفس الشيخ الفاضل الفرغا أحـمد بن محـمد بن كثيـر
. وانظر أيًضا: فردي، جان بيار، تاريخ ١٢-١١يعقوب غوليوس، ص 

، ط ا بركات، ١علم الفلك القديم والكالسي ، ترجمة: ر
وت،    .٩٢م، ص ٢٠٠٩املنظمة العربية للرتجمة، ب

Muhammedis Fil. Ketiri Ferganensis, qui vulgo Alfraganus 
dicitur, Elementa astronomica, Arabicè & Latinè. Cum notis 
ad res exoticas sive Orientales, quae in iis occurrunt, 
Amsterdam 1669. 

، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار ٢، محمد بن النديم، طالفهرست )١٧(
وت،   .٣١٦م، ص ١٩٩٧املعرفة، ب

لك )١٨( ، عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة، دار صادر املسالك وامل
وت،  . وقد تكرر هذا النص عند ابن ٤م، ص ١٨٨٩أفست ليدن، ب

،  الفقيه لكنه أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الهمذا
ا قال: "وذكر بعض الفالسفة"، انظر:   يرش إىل البكري، وإ

وت، ، تح١البلدان، ط م، ١٩٩٦قيق: يوسف الهادي، عا الكتب، ب
  .٦٠ص 
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، فخر الدين املباحث املرشقية يف علم اإللهيات والطبيعيات )١٩(

  .٦٤-٦٣م. ص ١٩٩٠، منشورات بيدار، قم، ٢، ج٢الرازي، ط
ها،  )٢٠( رسالة يف ذكر األفالك وخلقها وعدد حركاتها ومقدار مس

آيا صوفيا، رقم  ثابت بن قرة، ضمن مجموع مخطوط، مكتبة
  و.٥٠)، ص ٤٨٣٢(

)٢١(  ،  ٤٣٠(علم الفلك حتى نحو  تاريخ الرتاث العرفؤاد سزك
  .٢٣٦، ص ١، ج٦هـ)، مجلد

ء األندلس )٢٢( ، ٢، ط٢، عبد الله بن محمد بن الفريض، جتاريخ عل
ُعني بنرشه؛ وصححه؛ ووقف عىل طبعه: عزت العطار 

  .١٢٦م، ص١٩٨٨الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
)٢٣(  ،  ٤٣٠(علم الفلك حتى نحو  تاريخ الرتاث العرفؤاد سزك

  .٢٢٠، ص ١، ج٦هـ)، مجلد
طبعة ٧، أحمد بن عمر بن رسته، جاألعالق النفيسة )٢٤( ، طبع 

  .٢٢، ١٣-٨م، ص ١٨٩١بريل، 
منًعا ألي التباس ب الجبائيان، فقد وضعنا بجوار اسم أ  )٢٥(

اسم أ هاشم الجبا كلمة (االبن)،  عيل كلمة (األب)، وبجوار
.  يف كل املواضع التي يرد فيها اسمه

، أبو رشيد املسائل يف الخالف ب البرصي والبغدادي )٢٦(
اء  النيسابوري، تحقيق: معن زيادة ورضوان السيد، معهد اإل

وت،  ، ب   .١٠٠م، ص ١٩٧٩العر
 .٣٠، اآلية: سورة النازعات )٢٧(
، أحمد ابن أ أصيبعة، تحقيق: نباء يف طبقات األطباءعيون األ  )٢٨(

وت،   .٤٢٢م، ص ١٩٦٥الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحياة، ب
، أبو بكر الرازي وبحوثه يف العلم الطبيعيشوقي، جالل،  )٢٩(

، تصدر عن املجلس ٢، العدد ١٤مجلة عا الفكر، املجلد 
  .٥٠٨ م، ص١٩٨٣الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 

  .٣٦٣ابن النديم،  ص  ،الفهرست )٣٠(
، أبو رشيد املسائل يف الخالف ب البرصي والبغدادي )٣١(

  .١٠٠النيسابوري، ص 
  .١٠٠املرجع السابق نفسه، ص  )٣٢(
، مطبعة بريل، ليدن، صفة جزيرة العرب )٣٣( ، ابن الحائك الهمدا

  .٤-٣م، ص ١٨٨٤
، زينب عفيفي، دار فاراالفلسفة الطبيعية واإللهية عند ال )٣٤(

  .١٩٩م، ص ٢٠٠٢الوفاء، اإلسكندرية، 
ابن  بن إسحاق بن إبراهيم الهمذا محمدأحمد بن ، البلدان )٣٥(

وت، ١ط، الفقيه م، ١٩٩٦، تحقيق: يوسف الهادي، عا الكتب، ب
  .٤٣٥- ٤٣٤ص 

، أبو الحسن املسعودي، تصحيح: عبد الله التنبيه واألرشاف )٣٦(
عيل الصا   .٢٦-٢٤وي، دار الصاوي، القاهرة، (د. ت)، ص إس

، طاليس املليطي، ترجمة: السيد عبد الله تاريخ الفالسفة )٣٧(
، ط   .٧٦-٧٥م، ص ٢٠٠٧، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١حس

، مكتبة الثقافة ٢جاملقديس،  طاهر بن، املطهر البدء والتاريخ )٣٨(
 .٤٠- ٣٩الدينية، بور سعيد، ص 

، دار صادر، أفست ليدن، ٢، محمد ابن حوقل، جاألرضصورة  )٣٩(
وت،   .٥٢٧- ٥٢٦م، ص ١٩٣٨ب

، مؤلف مجهول، تحقيق حدود العا من املرشق إىل املغرب )٤٠(
م، ٢٠٠٢وترجمة: يوسف الهادي، الدار الثقافية للنرش، القاهرة، 

 .٢٢ص 
، عبد الرحمن الصويف، وأحكامه النجوماملدخل إىل علم  )٤١(

  و.٢)، ص ٩٠٤٨تبة بيازيد باستنبول، رقم (مخطوطة مك
 

 
  ظ.٦املرجع السابق نفسه، ص  )٤٢(
)٤٣(  ،  ٤٣٠(علم الفلك حتى نحو  تاريخ الرتاث العرفؤاد سزك

  .٢٧٥، ص ١، ج٦هـ)، مجلد
،  رشحهما  )٤٤(  العزيزعبد القبييص من كتاب الفصول للفرغا

ول، ، مخطوطة ضمن مجموع مكتبة آيا صوفيا، باستنبالقبييص
  ظ.٦)، ص ٤٨٣٢رقم (

، شمس الدين املقديس أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم )٤٥(
  .٥٩-٥٨م، ص ١٩٩١، مكتبة مدبويل القاهرة، ٣البشاري، ط

، أحمد بن عيل املقريزي، واالعتبار بذكر الخطط واآلثار املواعظ )٤٦(
وت، ١، ج١ط   .١٩م، ص ١٩٩٧، دار الكتب العلمية، ب

وت، (د.ت)، ٢، إخوان الصفا، جلصفارسائل إخوان ا )٤٧( ، دار صادر، ب
 .١٦١-١٦٠ص 

، دائرة املعارف ١، أبو بكر الكرجي، طإنباط املياه الخفية )٤٨(
نية، حيدر آباد الدكن،    .٩- ٨م، ص ١٩٤٠العث

نأوائل املقاالت )٤٩( ، ١، طالشيخ املفيد ، محمَّد بن محمَّد بن النع
ر العاملي أللفية تحقيق: الشيخ إبراهيم األنصاري،  املؤ

  .٩٩م، ص ١٩٩٢الشيخ املفيد، قم، 
 .١٣٣-١٣٢املرجع السابق نفسه، ص  )٥٠(
، ١، مارتن مكدمورت، طنظريات علم الكالم عند الشيخ املفيد )٥١(

م، ١٩٩٢تعريب: عيل هاشم، مجمع البحوث اإلسالمية، مشهد، 
 .٢٨٤ص 

(52) L'atmosphère: météorologie populaire, Camille 
Flammarion, Paris, Hachette, 1888, p. 163. 

، الحسن ابن الهيثم، مخطوطة موجودة قول يف هيئة العا )٥٣(
)، IO Islamic 1270ضمن مجموع يف املكتبة الربيطانية، رقم (

  ظ.١٠١ص 
، أبو عيل ابن سينا، رسالة ضمن مجموع تعليقات الشيخ الرئيس )٥٤(

  ظ.١٨٧)، ص ٣٠٨. رقم ELSرسائل، مكتبة جامعة برنستون، (
(55) The Exact Sciences in Antiquity, O. Neugebauer, 2nd ed, 
Dover Publications, New York, 1969, p. 153. 

، تحقيق: محمود ٢، أبو عيل ابن سينا، طالشفاء الطبيعيات )٥٦(
حة آية الله العظمى املرعيش النجفي  قاسم، مكتبة س

  .٢٠م، ص ٢٠١٢الكربى، قم، 
أبو الريحان  ،تحديد نهايات األماكن لتصحيح مسافات املساكن )٥٧(

 ، و ب. بولجاكوف، نرشها معهد املخطوطات تحقيق: الب
م، وقد أعاد معهد ١٩٦٢، ٨العربية يف مجلته، املجلد 

املخطوطات العربية بجامعة فرانكفورت بإعادة نرشها ضمن 
  .٥٦ص م. ١٩٩٢، ٢٥سلسلة الجغرافيا اإلسالمية املجلد 

، جالقانون املسعودي )٥٨( و ، دائرة ١، ط١، أبو الريحان الب
نيةاملعارف    .٣٧-٣٠م، ص ١٩٥٤، حيدر آباد الدكن بالهند، العث

، إبراهيم إمام أحمد، املكتبة علم الفلك عند العرب تاريخ )٥٩(
م، ١٩٦٠، وزارة الثقافة واٌرشاد القومي، القاهرة، ٢٥-الثقافية

  .١٠٣-١٠٢ص 
، أبو رشيد يف الخالف ب البرصي والبغدادي ملسائلا )٦٠(

  .١٠١-١٠٠النيسابوري، ص 
  .١٠٢-١٠١املرجع السابق نفسه، ص  )٦١(
  .١٠٤-١٠٣املرجع السابق نفسه، ص  )٦٢(
 ، تحقيق: عبد الله٢، ج، محمد بن عيل الكراجالفوائدكنز  )٦٣(

  .١٠٤-١٠٢م، ص ١٩٩٠نعمة، دار الذخائر، القاهرة، 
، عيل بن أحمد ابن حزم امللل واألهواء والنحل يفلفصل ا )٦٤(
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  . ٨٤-٧٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، (د.ت)، ص ٢األندليس، ج

التبرصة يف الهيئة وهو من الكتب : "كشف الظنونورد يف  )٦٥(
نتهى اإلدراك).  املتوسطة فيه. لخصه من كتابه، املسمى: (

: عيل بن أوله: (الحمد لله حق حمده ... الخ). ألفه : أل الحس
نص الدين الوزير. ذكر فيه: أنه اقتدى بابن الهيثم، يف 
تقسيم األفالك باألكر املجسمة، دون االقتصار عىل الدوائر 
 : . وقسمه قسم املتوهمة، ك هو دأب أك املتقدم

/ ١قسم يف: األفالك. وقسم يف: األرض. وذكر يف األول (
: أربعة عرش بابا. ثم ): اثنت وعرشين بابا٣٣٩ . ويف الثا

ن بن صبيح. املتوىف: سنة أربع وأربع  رشحه: أحمد بن عث
ئة".  ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونوسبع

، مكتبة ١مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي خليفة، ج
  .٣٣٨م، ص ١٩٤١املثنى، بغداد، 

مخطوطة  ، محمد بن أحمد الخرقي،التبرصة يف الهيئة )٦٦(
)، ص WMS Arabic 290موجودة يف مكتبة ويلكم، لندن، رقم (

  ظ.٣
، محمد بن أ بكر الزهري الغرناطي، تحقيق: الجغرافيةكتاب  )٦٧(

- ٤محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، (د.ت)، ص 
٥.  

، عا ١، محمد اإلدرييس، جنزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق )٦٨(
و    .٧م، ص ١٩٨٩ت، الكتب، ب

جمع قْدر وهو يعّرب عن تفاوت ملعان النجوم بالنسبة لراصد  )٦٩(
  لها من األرض.

وت، ابن طفيل )٧٠( م، ١٩٩١، مصطفى غالب، دار ومكتبة الهالل، ب
  .٥٤ص 

، دار ٤، عمر فروخ، طتاريخ الفكر العر إىل أيام ابن خلدون )٧١(
وت،  ، ب   .٦٣٥م، ص ١٩٨٣العلم للمالي

وت، ٢، ط١، ياقوت الحموي، جعجم البلدانم )٧٢( ، دار صادر، ب
  .٢٣، ١٨-١٧م، ص ١٩٩٥

، محب الدين الخطيب، مجلة الزهراء، مجلد والكرة األرضية العرب )٧٣(
، -، ربيع األول٢- ١، ج ٤   .٧٧م، ص ١٩٢٧ربيع الثا

، ٢، مؤيد الدين العريض، تحقيق: جورج صليبا، طكتاب الهيئة )٧٤(
)، مركز دراسات الوحدة ٢لوم عند العرب (سلسلة تاريخ الع

وت،    .٤٠-٣٨، ٣١م، ص ١٩٩٥العربية، ب
، زكريا بن محمد بن عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات )٧٥(

محمود القزويني، تحقيق: محمد بن يوسف القايض، مكتبة 
  .١٤٣- ١٤٢م، ص ٢٠٠٦الثقافة الدينية، القاهرة، 

صور ابن كمونة، تحقيق: حميد ، سعد بن منالجديد يف الحكمة )٧٦(
مرعيد الكبييس، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، مطبعة 

  .٣٥٦-٣٥٥م، ص ١٩٨٢جامعة بغداد، بغداد، 
، تحقيق: كتاب الجغرافيا )٧٧( ، عّيل بن موىس بن سعيد املغر

، املكتب التجاري للطباعة والنرش والتوزيع،  عيل العر إس
وت،    .٧٩م، ص ١٩٧٠ب

ازي، اية اإلدراك يف دراية األفالكنه )٧٨( ، قطب الدين الش
، رقم ( )، Petermann I 674مخطوطة مكتبة الدولة يف برل

  ظ.١٥- و١٣ص 
املختار من مباهج الفكر ومناهج العرب يف إبراز ودائع الصور  )٧٩(

، محمد بن إبراهيم الوطواط، مخطوطة من إحراز بدائع الفطر
نية يف إستانبو    ظ.١٢- ظ١١)، ص ٧٨٨ل، رقم (مكتبة السلي

، شمس الدين شيخ الربوة، نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر )٨٠(
 

 
اعتنى بطبعه ونرشه: م. فرين، ثم أغطس مهرن، بطرسبورغ، 

 .٩م، ص ١٨٦٥
 .١٠- ٩املرجع السابق نفسه، ص  )٨١(
عيل بن عيل أبو الفداء، طالبلدان تقويم )٨٢( د الدين إس ، ١، ع

  .٦م، ص ٢٠٠٦لدينية، القاهرة، مكتبة الثقافة ا
، محمود الجغميني، مخطوطة موجودة امللخص يف الهيئة )٨٣(

 و.٢)، ص QB225يف مكتبة الكونغرس، واشنطن، رقم (
، قايض زاده رومي، مخطوطة رشح امللخص يف الهيئة )٨٤(

نية، إستانبول، رقم ( موجودة )، ص ٣٥٣يف املكتبة السلي
 ظ.٨-و٨

لك األمصار مسالك األبصار يف )٨٥( ، ١، ابن فضل الله العمري، جم
وت، تحقيق، ١ط ن الجبوري، دار الكتب العلمية، ب : كامل سل

 .١٢١م، ص ٢٠١٠
، تحقيق: عبد الرحمن ٢، ج١، عضد الدين اإليجي، طكتاب املواقف )٨٦(

ة وت، عم   .٤٨٠- ٤٧٨م، ص ١٩٩٧، دار الجيل، ب
 يقصد محمد بن زكريا القزويني. )٨٧(
اب اإلملام باإلعالم في جرت به األحكام واألمور املقضبة كت )٨٨(

بن قاسم النويري، تحقيق: عزيز  محمد، يف وقعة اإلسكندرية
نية، حيدر آباد  سوريـال عطية، مطبعة دائرة املعارف العث

  .٩١م، ص ١٩٧٠الدكن، 
، كرلو علم الفلك: تاريخه عند العرب يف القرون الوسطى )٨٩(

وت، رشقية ، أوراق٢نلينو، ط   .٢٦٦م، ص ١٩٩٣، ب
في جرت به األحكام واألمور املقضبة  باإلعالمكتاب اإلملام  )٩٠(

  .٩٢يف وقعة اإلسكندرية، محمد بن قاسم النويري، ص 
، ٢، ط٣، جرشح املقاصد يف علم الكالم، سعد الدين التفتازا )٩١(

وت،  الرحمنتحقيق: عبد  ة، عا الكتب، ب - ١٨٥م، ص ١٩٩٨عم
١٨٨.  

، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق: عبد الله املقدمة )٩٢(
م، ص ٢٠٠٤، توزيع دار يعرب، دمشق، ٢، ج١محمد الدرويش، ط

١٤٠. 
، أحمد بن عيل القلقشندي، صبح األعىش يف صناعة اإلنشاء )٩٣(

، تحقيق: محمد حس شمس الدين، دار الكتب العلمية، ٣ج
وت،   .٢٢٨م، ص ١٩٨٧ب

، أحمد بن عيل املقريزي، واعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثارامل )٩٤(
وت،  الكتب، دار ١، ج١ط   .١٩م، ص ١٩٩٧العلمية، ب

ملحة تاريخية رسيعة حول تحقيق الرتاث ونرشه وإسهام  )٩٥(
، ٣٦- ٣٥، عبد الجبار الرفاعي، مجلة تراثنا، العدد إيران يف ذلك

سالم إلحياء الرتاث، السنة التاسعة، مؤسسة آل البيت عليهم ال
  .٢٠٥م، قم، ص ١٩٩٣هـ / ١٤١٤

، سالمش بن كندغدي البستان يف عجائب األرض والبلدان )٩٦(
- وArabe 2212 ،(۲املكتبة الوطنية يف باريس، رقم ( مخطوطة

 ظ.۲
، عبد الله بن داعر، أسنى املطالب وأنس اللبيب الطالب )٩٧(

نية بإستانبول، رقم (  و.٤-و٣)، ص ٢٩٨٦مخطوطة مكتبة نور عث
، بهاء الدين هذه حديقة الهاللية من حديقة الصالح )٩٨(

العاميل، مخطوطة محفوظة يف مكتبة ال له يل بإستانبول، 
  ظ.٧٣- ظ ٧١)، ص ٢١٢٦رقم (

، رشدي راشد، علوم العلوم الرياضية املتعلقة بكوكب األرض )٩٩(
ر الخامس  األرض يف املخطوطات اإلسالمية، أبحاث املؤ

م، ١٩٩٩نوفمرب،  ٢٥-٢٤سة الفرقان للرتاث اإلسالمي، ملؤس
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  .٢٧م، ص ٢٠٠٥تحرير: إبراهيم شبوح، لندن، 

  .٣١املرجع السابق نفسه، ص  )١٠٠(
، الجغرافية الفلكية )١٠١( ، شفيق عبد الرحمن عيل، دار الفكر العر

  .١٥٤م، ص ١٩٧٨القاهرة، 
الخوارزمي، محمد بن موىس، كتاب صورة مصدر الصورة:  )١٠٢(

 Arabeمخطوطة املكتبة الوطنية يف باريس، رقم (األرض، 
  ظ.۱۱)، 2185

  :والتعليق الصورة مصدر )١٠٣(
Introduction to Geodesy: the history and concepts of modern 
geodesy, James R. Smith, John Wiley & Sons, New York, 1997, 
p. 4. 

  مصدر الخريطة: )١٠٤(
https://www.google.com/maps/@34.2682502,89.375011,5z 

  مصدر الصورة )١٠٥(
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flammarion_Colored.jpg 

  مصدر الصورة والتعليق: )١٠٦(
Introduction to Geodesy: the history and concepts of modern 
geodesy, James R. Smith, p. 4. 

، محمد نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاقمصدر الصورة:  )١٠٧(
 .MSاإلدرييس، مخطوطة محفوظة يف مكتبة بودليان، رقم (

Pococke 375 ٢-١)، ص. 


