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 تقديــــــــــــــم 

ة  ف تعليمية العلوم من منظور ابيستيمولوجي  غالبا ما تعر  
 
كوحدات مستقل

ترجمة لغة    يمكنه االستغناء عنين  أالفيزياء    عدا علمعن بعضها البعض، ما  

دة العطالة،    الرياضيات واملتجس  الفيزيائية مثل  قة باملفاهيم 
 
املتعل في املعادالت 

ه هناك مثال آخر أين يمكننا مالحظة مدى تواجد   ...والتسارعالسرعة  
 
إلخ.  بيد أن

د  صاتللتعد  ق تخص 
 
ي تتعل ر باألنشطة العلمية في تاريخ  الت  ق  وتطو 

 
العلوم. ويتعل

ب املثال  دمج    حيثبالجغرافيا.  علم  هذا  )كحساب  يمكن  العلم  هذا  إشكاليات 

علم الخرائط، وعلم   اإلحداثيات الجغرافية( ضمن إشكاليات كل من علم الفلك،

 املثلثات باعتباره فصال من فصول الرياضيات. 

قيقة سيكون محل  دراستنا   هذا الجانب الجغرافي في مفترق طرق العلوم الد 

الكراسك"،   العلمي "كراسات  من خالل عرض ثالثة مساهمات  في هذا االنتاج 

وبقلم   منها  األولى  تشير  عودة  علمية،  ناصربن  علم  بن  إشكالية  توضيح  إلى   ،

ياض ي الر  األ الخرائط  فصله  في   
 
مستهال للمرحلة  و  ،  التاريخية  املعالم  ببعض  ل 

وثالث،   ثاني  في فصل  ثم   الخرائط،  لعلم  ة  إلى  العربية  العام  اإلشكالية  ضبط 

ي تسمح بفهم العملية   قة بهذا العلم، مع وضع األسس االبيستيمولوجية الت 
 
املتعل

آخر فصل له، تعر ض الباحث لوصف سبعة اسقاطات خرائطية    وفيالخرائطية.  

اعتمادا   العلمي  األكثر  التاريخ  عبر  ولوجا  االكثر  باعتبارها  الخرائط  صناعة  في 

ا مدى اسهام    والعرب.  ن ييلدى اليونانوالسيما   ن لنا جلي  في هذا الفصل األخير، يتبي 

ياض ي على وجه الخصوص، الهندسة والتركيبية،   حليل الر  كل من الرياضيات والت 
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والهندسة التحليلية في صنع الخرائط. في حين، يجب اإلشارة أيضا، إلى أن  الهدف  

وجية، هو تمكين أساتذة  داة بيداغأمن هذه الورقة البحثية باعتبارها  األساس ي  

لعلم الخرائط   تدريس أمثلالتعليم العالي من    وأساتذةالتعليم املتوسط والثانوي  

 ياض ي. الر  

ي  ثم  أشارت  
ّ
ف  خالل املساهمة الثانية   من  عيادست

 
إلى الجغرافيا    في هذا املؤل

الرياضية من خالل دراسة كتاب "تحديد األماكن" لصاحبة أبو الريحان البيروني  

ا حول إشكالية "1048)ت.   ي يعتبر مقاال مهم 
 
ة ، إضافة  "الجيوديزيام( والذ   إلى عد 

وعلم    تعناصر يمكنها أن تكون محل اهتمام كل من مؤرخي علم الفلك، الرياضيا

بدور  فأعادت  خطوط  الجغرافيا.  حساب  تقنيات  استخدام  دوائر    الطول،ها 

، ثم   املعتمدة من طرف البيرونيبالنسبة لخط االستواء    وميل الكسوفالعرض  

لديه  الشائعة  األخطاء  أهم  تحديد  مع  الحالية،  نتائجها  مع  نتائجه  مقارنة 

هذه   ة 
 
قل على  جهة،  من  التأكيد،  الباحثة  من  جعل  ي 

 
الذ األمر  وتصحيحها. 

ة تمكينه التقني.  البيروني،األخطاء في نص    ومن جهة أخرى، على قو 

دت الباحثة  
 
ها البحثي، على  بداي  ومنذ   جابر-رمعون فايزة  وفي األخير، أك ة نص 

هذا العلم هو    أن  علم املثلثات هو في خدمة الجغرافية العربية. مضيفة إلى أن  

الخرائط. فقد أثمر    وعلمالجغرافيا، علم الفلك    كل من إشكاليات   فرع من فروع 

اليونانيين   العلماء  من  أسالفهم  عند  وجدوه  قد  ما  العرب  ،  والهندينالعلماء 

قوا قفزة نوعية معف "الجيب"،    حق  الكروية لنظرية  الصيغة  كانت    والتيظهور 

األ  ببالغ  بين  أداة  الفلك  أهمية  علماء  صنع  أمن    وهذا.  والرياضياتيدي  جل 

الجداول و  الت  إمختلف  املسائل  لبعض  الجغرافيون كتحديد  يجاد حلول  تهم  ي 

كانت    ى ستو املفي    واملستعملةظرية  لهذه الن    اإلحداثيات االرضية. الصيغة األولى

معروفة مسبقا من طرف علماء الفلك اليونانيون. الصيغة الثانية واملستعملة  

واخر القرن العاشر ميالدي على يد العديد من علماء  أ على الكرة قد اكتشفت مع  
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بن  إبو نصر منصور  أمير  أستاذ البيروني،  ، أفي خوارزم  بداية  :   الفلك املسلمون 

بو الوفا البوزجاني  أالهندس ي الفلكي الكبير    ،بغداد(، في  م1030  بن عراق )ت. إعلي  

الفلك  998)ت.   عالم  مالحظاته،  بنوعية  املشهور  راي،  في  و  محمود  أم(  بو 

م(. أطلق هؤالء العلماء الثالثة على هذه النظرية "الشكل  1000الخوجندي )ت.  

 
 
ها تستدعي استعمال "نظرية الشكل القاطع" مليالنوس، باعتب  ي يسمح"الذ ارها  ألن 

 
 
ل النسبب بدورها أداة بحاجة لحسابات أكثر تعقيدا تتطل

 
بة. لتدخ

 
  املرك

  (1,2)بن عودة بن ناصر
 (3)ترجمة فاطمة الزهراء بولفضاوي ال
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