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 َفّٗٛ احلضاز٠ :
  ٖٞ الجهد الذي يُقدَّـ لخدمة اإلنساف في كل نواحي حياتو، أو ىي التقدـ في المدنية والثقافة مًعا، فالثقافة ىي التقدـ  :احلضاز٠

في األفكار النظرية مثل القانوف والسياسة واالجتماع واألخالؽ وغيرىا، وبالتالي يستطيع اإلنساف أف يفكر تفكيًرا سليًما، أما 
وقد سميت .. المدنية فهي التقدـ والرقى في العلـو التي تقـو على التجربة والمالحظة مثل الطب والهندسة والزراعة، وغيرىا

بالمدنيَّة؛ ألنها ترتبط بالمدينة، وتحقق استقرار الناس فيها عن طريق امتالؾ وسائل ىذا االستقرار، فالمدنية تهدؼ إلى سيطرة 
. ، وإخضاع ظروؼ البيئة لإلنساف اإلنساف على الكوف المحيط بو

 ؛ لكي يستقيم فكر األفراد وسلوكياتهم، وتتحسن حياتهم، لذلك فإف الدولة التي تهتم  والبد لإلنساف من الثقافة والمدنية مًعا
بالتقدـ المادي على حساب التقدـ في مجاؿ القيم واألخالؽ، دولة مدنيَّة، وليست متحضرة تفتقد إلى جانب ىاـ من جوانب 
الحضارة وىو الجانب الروحي واألخالقي؛ ومن ىنا فإف تقدـ الدوؿ الغربية في العصر الحديث يعد مدنية وليس حضارة؛ ألف 
الغرب اىتم بالتقدـ المادي على حساب القيم والمبادئ واألخالؽ، أما اإلسالـ الذي كرَّـ اإلنساف وأعلى من شأنو، فقد جاء 

 . بحضارة سامية، تسهم في تيسير حياة اإلنساف
 َفّٗٛ احلضاز٠ اإلضال١َٝ: 

 ٖٞ وقواعد ترفع من شأنو، وتمكنو من التقدـ في   ما قدمو اإلسالـ للمجتمع البشرى من قيم ومبادئ :احلضاز٠ اإلضال١َٝ ،
 .الجانب المادي وتيسّْر الحياة لإلنساف

 أ١ُٖٝ احلضاز٠ اإلضال١َٝ: 
  الفرد ىو اللبنة األولى في بناء المجتمع، وإذا صلح صلح المجتمع كلو، وأصبح قادرًا على أف يحمل مشعل الحضارة، ويبلغها

للعالم كلو، ومن أجل ذلك جاء اإلسالـ بتعاليم ومبادئ تصلح وتقـو ىذا الفرد، وتجعل حياتو ىادئة مستقرة، وأعطاه من 
 .المبادئ ما يصلح كيانو وروحو وعقلو وجسده

  ،وبعد إصالح الفرد يتوجو اإلسالـ بالخطاب إلى المجتمع الذي يتكوف من األفراد، ويحثهم على الترابط والتعاوف والبر والتقوى
 . وعلى كل خير؛ لتعمير ىذه األرض، واستخراج ما بها من خيرات، وتسخيرىا لخدمة اإلنساف وسعادتو

 ٚيًخضاز٠ اإلضال١َٝ، ثالث١ أْٛاع: 

 (:حضاز٠ ايدٍٚ)حضاز٠ ايتازٜذ  (1
 وعند الحديث عن حضارة الدوؿ ينبغي أف  وىي الحضارة التي قدمتها دولة من الدوؿ اإلسالمية لرفع شأف اإلنساف وخدمتو ،

الزراعة، والصناعة، والتعليم، وعالقة ىذه : نتحدث عن تاريخ الدولة التي قدمت ىذه الحضارة، وعن ميادين حضارتها، مثل
 .الدولة اإلسالمية بغيرىا من الدوؿ، وما قدمتو من إنجازات في ىذا الميداف

 :احلضاز٠ اإلضال١َٝ األص١ًٝ (2
 العقيدة، والسياسة، : ، وتشمل ما جاء بو اإلسالـ من تعاليم في مجاؿ وىي الحضارة التي جاء بها اإلسالـ لخدمة البشرية كلها

 .واالقتصاد، والقضاء، والتربية، وغير ذلك من أمور الحياة التي تفيد اإلنساف وتيسر أمور حياتو
 

َفّٗٛ احلضاز٠ ٚاحلضاز٠ اإلضال١َٝ ٚايعًِ ٚأُٖٝت٘ يف اإلضالّ   :احملاضس٠ األٚىل 
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 :احلضاز٠ املكتبط١ (3
  فقد كانت ىناؾ حضارات وعلـو  ، وىذه الحضارة كانت خدمة من المسلمين للبشرية كلها البعث واإلحياء: وتسمى حضارة ،

ماتت، فأحياىا المسلموف وطوروىا، وصبغوىا بالجانب األخالقي الذي استمدوه من اإلسالـ، وقد جعل ىذا األمر ُكتاب العالم 
إف الحضارة اإلسالمية مقتبسة من الحضارات القديمة، وىما حضارتا اليوناف والروماف، وأف العقلية العربية قْد : الغربي يقولوف

وىنا نتحدث عن  ).بدَّلت الصورة الظاىرة لكل ىذه الحضارات وركبتها في أسلوب جديد، مما جعلها تظهر بصورة مستقلة
 .(المستشرقين الذين ىاجموا الحضارة اإلسالمية وكل ما ىو مسلم

  وىذه فكرة خاطئة ال أساس لها من الصحة، فالحضارة اإلسالمية في ذاتها وجوىرىا إسالمية خالصة، وىي تختلف عن غيرىا من
الحضارات اختالفًا كبيًرا، إذ إنها حضارة قائمة بذاتها، ألنها تنبعث من العقيدة اإلسالمية، وتستهدؼ تحقيق الغاية اإلسالمية، 
أال وىي إعمار الكوف بشريعة اهلل لنيل رضاه، ال مجرد تحقيق التقدـ المادي، حتى لو كاف ذلك على حساب اإلنساف والدين 

 .كما ىو الحاؿ في حضارات أخرى، مع الحرص على التقدـ المادي؛ لما فيو من مصلحة األفراد والمجتمع اإلنساني كلو
  أما ما استفادتو من الحضارات األخرى فقد كاف ميزة تحسب لها ال عليها، إذ تشير إلى تفتح العقل المسلم واستعداده لتقبُّل ما

لدى اآلخرين، ولكن وضعو فيما يتناسب والنظاـ اإلسالمي الخاص بشكل متكامل، وال ينقص من الحضارة اإلسالمية استفادتها 
من الحضارات السابقة، فالتقدـ والتطور يبدأ بآخر ما وصل إليو اآلخروف، ثم تضيف الحضارة الجديدة لتكمل ما بدأتو 

 . الحضارات األخرى
  ًَِفّٗٛ ايع: 

  العلمتعني كلمة   Science: 
  . وىو اليقين والمعرفة ، إدراؾ الشيء بحقيقتو : لغوياً  -
 .ومناىج البحث التي تمتلئ بها المؤلفات العلمية  ، مجموعة الحقائق والوقائع والنظريات   :اصطالحاً و -

  مجموعة المبادئ والقواعد التي تشرح بعض الظواىر : أو ىو  .. نسق المعارؼ العلمية المتراكمة : بأنو " العلم "كما يعرؼ
 .."  والعالقات القائمة بينها

 كالعلم  على معاف كثيرةالعلمويطلق .  ، وال يكوف العلم إال بعد جهد تدرؾ بو ىذه المعرفة العلم معرفة الشيء على حقيقتو 
، وعلـو الطبيعة كالرياضيات والكيمياء والفيزياء أو العلـو الحديثة كالحاسب  ، واألنساب ، والتراجم ، وعلم اللغات بالعقائد

 .  ، وأي علم آخر يجتهد اإلنساف لمعرفتو اآللي واإلنترنت
 اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنساف من  ): ، يقوؿ اهلل عز وجل في أوؿ ما نزؿ وقد اىتم ديننا الحنيف بالعلم أعظم اىتماـ

ففي ىذه اآليات المحكمات أمر للنبي صلى اهلل عليو  (علق، اقرأ وربك األكـر الذي علم بالقلم، علم اإلنساف ما لم يعلم
. وسلم ولكل فرد من أمتو أف يقرأ ويتعلم أي علم يكوف  لو ولغيره نفع في دينو ودنياه

  ًِٚظـا٥ف ايعـ  :
 وفهم قوانين الطبيعة والحصوؿ على الطرؽ  ، اكتشاؼ النظاـ السائد في ىذا الكوف : يقـو العلم بوظيفة أساسية تتمثل في

وذلك عن طريق زيادة قدرة اإلنساف على تفسير األحداث والظواىر والتنبؤ  ، الالزمة للسيطرة على قوى الطبيعة والتحكم فيها
 . بها وضبطها
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 ٘ٝأ١ُٖٝ ايعًِ ٚدع٠ٛ اإلضالّ إي:  
 وأف يسلك طريقو ألجل  ، ويحث كل مسلم على طلب العلم دائما ، اىتم بو اإلسالـ كثيرا للعلم أىمية بالغة في اإلسالـ ،

 .، وبالعلم الشرعي يهتدي اإلنساف إلى أمور دينو وبدونو يضل ويشقى تحصيل أكبر قدر منو والعمل بو
 فهم من ورثة األنبياء والمرسلين  فال يستوي عند اهلل الذي يعلم والذي ال يعلم، فأىل العلم لهم مقاـ عظيم في شريعتنا الغراء ،: 

أي يرفع الذين تحلوا بصفة اإليماف أي العلم . (يرفع اهلل الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )فيقوؿ الحق في القراف 
يقوؿ القرطبي في ىذه اآلية فيرفع . اليقيني بأمور الدين والذين أوتوا العلم فساوى بينهم وبين من أمن بو عز وجل وبشريعتو

أنو يرفع : مدح اهلل العلماء في ىذه اآلية، والمعنى: وقاؿ ابن مسعود" المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم
  .أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا بو (درجات)اهلل الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم 

 أف ىذا الدين الجديد  وباتت الحقيقة األولى التي ظهرت في األرض عند نزوؿ جبريل عليو السالـ  ألوَّؿ مرَّة على رسوؿ اهلل
؛ حيث نزؿ الوحي أوَّؿ ما نزؿ بخمس آيات  ديٌن يقـو على العلم ويرفض الضالالت واألوىاـ جملًة وتفصيالً  (اإلسالـ)

اقْػَرْأ * َخَلَق اإِلْنَساَف ِمْن َعَلٍق * اقْػَرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق }: تتحدَّث حوؿ قضية واحدة تقريًبا، وىي قضية العلم، قاؿ تعالى
  {َعلََّم اإِلْنَساَف َما َلْم يَػْعَلمْ * الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم * َورَبَُّك اأَلْكَرـُ 

  وذلك من ِعدَّة وجوهإف ىذا النزوؿ األوَّؿ بهذه الكيفيَّة يعد أمرا بالغ األىمية وملفت للنظر؛ :  
ألف اهلل قد اختار موضوًعا معيػًَّنا من آالؼ المواضيع التي يتضمَّنها القرآف الكريم وبدأ بو، مع أف الرسوؿ الذي يتنزؿ عليو  -

القرآف ُأمٌّْي ال يقرأ وال يكتب، فكاف واضًحا أف ىذا الموضوع األوَّؿ ىو ِمفتاح فَػْهِم ىذا الدّْين، ومفتاح فهم ىذه الدنيا، بل 
 . فبدا واضحا أف العلم يأتي على رأس أولويات الدين االسالمى. وفهم اآلخرة التي سيئوؿ إليها الناس كلهم

األمر األخر الملفت لالنتباه أنو نزؿ يتحدَّث عن قضية لم يهتم بها العرب كثيًرا في تلك اآلونة، بل كانت الخرافات واألباطيل  -
ىي التي تحكم حياتهم من أوَّلها إلى آخرىا، فكانوا يفتقروف إلى العلم في كل المجاالت، اللهم إال في مجاؿ البالغة والشعر، 

فكاف ىذا ىو الميداف الذي تفوَّؽ فيو العرب وبرعوا، ولذلك نزؿ القرآف  يتحدَّاىم في ىذا الذي برعوا فيو، معلًنا لهم أنو 
فليس ىناؾ مكاٌف في ىذا الدين للجهل أو الظنّْ أو  .ينادي بالعلم والتفوُّؽ فيو في كل الجوانب، بما فيها تلك التي يجيدونها

  .الشكّْ أو الرّْيَبة
  وبالنظر إلى القراف الكريم دستور الدين االسالمى نجد أنو تكاد ال تخلو سورة من سوره من الحديث عن العلم، سواء بطريقة

بال  -بمشتقاتها المختلفة في كتاب اهلل ؛ تجد (العلم)وبإحصاء عدد المرات التي جاءت فيها كلمة . مباشرة أو غير مباشرة
مما يؤكد على أىمية العلم كقضية ،  في كل سورة- تقريًبا-أي بمعدَّؿ سبع مرَّاٍت ،  مرَّة ٓٓٚقد بلغت أكثر من  -  مبالغة

  .رئيسية في الدين والعقيدة
  بل إف المالحظ أف اىتماـ القرآف بقضيَّة العلم لم يكن في أولى لحظات نزولو فقط، وإنما كاف ذلك منذ بداية خلق اإلنساف

نفسو، كما حكي ذلك القرآف الكريم في آياتو؛ فاهلل خلق آدـ وجعلو خليفة في األرض، وأمر المالئكة أف تسجد لو، وكرَّمو 
ـَ اأَلْسَماَء ُكلََّها * }: ؛ فيقوؿ الحق تعالى (العلم)وعظَّمو ورفعو، ثم ذكر لنا وللمالئكة سبب ىذا التكريم والتعظيم أنو  َوَعلََّم آَد

قَاُلوا ُسْبَحاَنَك الَ ِعْلػَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَػَنا ِإنََّك َأْنَت * ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى الْػَماَلِئَكِة فَػَقاَؿ َأْنِبُئوِني بَِأْسَماِء َىُؤاَلِء ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 
ُهْم بَِأْسَماِئِهْم فَػلَػمَّا َأنْػَبَأُىْم بَِأْسَماِئِهْم قَاَؿ َأَلْم َأُقْل َلُكْم ِإنّْي َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم * اْلَعِليُم الْػَحِكيُم  ـُ َأْنِبئػْ قَاَؿ يَا آَد

ـَ َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَبى َواْسَتْكبَػَر وََكاَف ِمَن اْلَكاِفرِينَ * َما تُػْبُدوَف َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَف    {َوِإْذ قُػْلَنا لِْلػَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آلَد
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 فال يستوي الذي يعلم والذي  (  َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن اَل يَػْعَلُموَف ِإنََّما يَػَتَذكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ : ويقوؿ اهلل تبارؾ تعالى
ال يعلم، كما ال يستوي الحي والميت، والسميع واألصم، والبصير واألعمى، فالعلم نور يهتدي بو صاحبو إلى الطريق السوي، 

  .ويخرج بو من الظلمات إلى النور
  وقد كاف لذلك كلو أثر بعيد المدى في الدولة اإلسالميَّة بعد ذلك، حيث ولَّد نشاطًا علميِّا واسًعا في مختَلف ميادين العلم

، ويمدُّ التراث  ، نشاطًا لم يعهد لو التاريخ مثياًل، ممَّا جعلو يحقّْق ازدىارًا حضاريِّا عظيًما على أيدي علماء المسلمين والمعرفة
 .، يظّل العالم بأسره مديًنا لها رائعة اإلنساني بذخيرة علميَّة
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 ّحضازات َا قبٌ اإلضال:  
  الحضارة اإلسالمية، مثل غيرىا من الحضارات، لم تنشأ من فراغ ، ولم تظهر من العدـ أو من تلقاء نفسها، بل سبقتها حضارات

 . عريقة أخرى في ىذه المنطقة من العالم، تواصلت معها وأثرت فيها
  احلضاز٠ ايْٝٛا١ْٝ : 
  ،بأوؿ محاولة إلقامة دولة واحدة تشمل أقاليم من  (ـ.  ؽٖٕٖ- ٖٙ٘ )قاـ االسكندر المقدونيففي القرف الرابع قبل الميالد

.  أوروبا وأسيا وأفريقيا، وتمتد من مقدونيا إلى الهند
 بل اتخذ وسائل أخرى لتوحيد العناصر البشرية في ىذه المنطقة من العالم، مثل  ولم يكتف االسكندر بهذا التوحيد السياسي ،

 " اإلسكندريات"ي مختلف معابدىا، وتأسيس عدد كبير من المدف الجديدة التي عرفت باسم ؼاحتراـ جميع أديانها، والصالة 
 . مدينةٕٚ، ويقدر عددىا بنحو  نسبة السمو

  وكاف ىدفو من وراء ذلك أف تختلط في ىذه المدف عناصر بشرية من السكاف األصليين مع الجاليات اليونانية ،  لينشأ من ىذا 
 ( الباف ىيلينـز )فقد كاف االسكندر األكبر يؤمن بفكرة . ، تستمد أصولها من الحضارات السابقة االختالط ثقافة جديدة

أما باقي األمم فإنها تعيش ، وكاف اليونانيوف يعتقدوف أنهم الوحيدوف الذين لديهم حضارة. ومعناىا تطبيع العالم بالطابع اليوناني 
. في ظلمات الجهل

 ولكن فوجئ االسكندر أثناء .  وعلى ىذا األساس أخذ االسكندر األكبر على عاتقو نقل الحضارة اليونانية إلى خارج بالد اليوناف
فتوحاتو للشرؽ أف العالم من حولو ليس كما كاف يعتقد ىو وباقي اليونانيين وإنما وجد حضارات أخرى عريقة موجودة في مناطق 

وبالتالي تحوؿ مشروعو الثقافي والحضاري من تطبيع العالم بالطابع اليوناني ، عديدة من الشرؽ مثل مصر والعراؽ وسوريا وغيرىا
  .إلى مزج الحضارة اليونانية بالحضارات الشرقية التي وجدىا

  ، وقد حرص االسكندر األكبر على تطبيق ىذه المبادرة على نفسو، ليكوف قدوة لغيره حين تزوج من األميرة روكسانا الفارسية
 .وأمر قواده أف يفعلوا مثلو

  وىنا نود أف نشير إلى أف مصطلح الحضارة اليونانية إنما يشمل الحضارة اليونانية الخالصة والتي كانت داخل بالد اليوناف فقط ،
وامتزجت بالحضارات المختلفة ، ولكن عندما انتقلت معالم ىذه الحضارة إلى خارج بالد اليوناف عن طريق االسكندر وقواده 

وأصبح لدينا ما يعرؼ بالحضارة الهيلينستية ومفهومها ىو الحضارة اليونانية خارج  (منطقة الشرؽ األدنى  )الموجودة في الشرؽ 
وبالطبع كاف لها مراكز عديدة سواء في مصر أو سوريا أو أسيا الصغرى أو غيرىا من المدف الموجودة في الشرؽ . بالد اليوناف

.  األدنى أو التي أسسها االسكندر وقواده في تلك المنطقة
 إذ تفككت إلى ممالك متفرقة بين قواده ، إال أف الحركة العلمية  وعلى الرغم من أف دولة االسكندر لم تلق نجاحاً بعد وفاتو ،

  العصر الهليني، تمييزاً لها عن  " العصر الهلنستي "التي كاف ينشدىا استمرت وازدىرت من بعػده، وىي التي اشتهرت باسم 
 . الذي ساد اليوناف قبل عصر االسكندر،  (الحضارة اليونانية  )
 مدينة اإلسكندرية المصرية بمكتبتها ومدرستها العلمية التي كانت مزيجا من كل  :ومن أشهر المراكز الهلنستية الجديدة 

 . ، وخصوصا الحضارة المصرية القديمة الحضارات السابقة
 

  احلضاز٠ اإلضال١َٝ ٚاحلضازات ايكدمي١ :احملاضس٠ ايجا١ْٝ 
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  احلضاز٠ اهلٓد١ٜ : 
  الهندي أشوكاوفي شماؿ الهند في حوض نهر السند ، حاوؿ الملك   Ashoka  في القرف الثالث قبل الميالد، أف يجعل من

وعلى الرغم من . البوذية دينا عالميا، وينشره في مدف األرض وال سيما في بالد اإلغريق والدوؿ الهلنستية ، إلقامة وحدة عالمية
أف عدداً كبيراً من اليونانيين اعتنقوا البوذية، إال أف محاولتو لم تلق االستمرار والنجاح، وبقيت البوذية قاصرة على أقاليمها في 

.  الهػند والشرؽ اآلسيوي 
  ومحاولة الملك أشوكا في الهند تذكرنا بمحاولة شبيهة رائدة ، سبقتها بوقت طويل جائت على يد الفرعوف مصر الملك أخناتوف

الذي يهتم بكل مظاىر " أتوف  "، عندما بشر في نشيده المشهور بإلو العالم (ٛٔاألسرة )في القرف الرابع عشر قبل الميالد 
، تربط على األقل بين أجزاء مملكتو الممتدة من  الطبيعة ، إنسانها وحيوانها ونباتها، وكأنما أراد بذلك إقامة وحدة عالمية روحية

 . الشاـ شماالً إلى النوبة جنوباً 
  وما يقاؿ عن مصر والهند واليوناف ، يقاؿ أيضاً عن الحضارة الفارسية ذات التراث اآلسيوي العريق ، والتقاليد الملكية القديمة

لقد بد أ اإليرانيوف حياتهم الدينية مثل كثير من . والنظم اإلدارية المتطورة، إلى جانب المراكز الهلينية المنتشرة في أنحائها
 في القرف السابع قبل zoroustreعلى يد مؤسسها زرادشت " الزرادشتية"شعوب العالم ، بعبادة قوى الطبيعة ، ثم ظهرت 

 . ، أو النور والظالـ (أىرمن)، والشر  (أىورا ويسمى يزداف)الخير :  منادية بأف الوجود قائم على مبدأين أساسيين ىماالميالد ، 
 والشمس من نار، لهذا لعبت النار دوراً ىاماً في ىذه العقيدة ، باعتبارىا مصدر اإلشراؽ والنور  وبما أف النور مصدره الشمس ،

غير أف الزرادشتية لم تلبث مع مرور الزمن . أي المعرفة" باألفستا"والضياء، فقدسوىا وعبدوىا، وصار لهم كتاب مقدس يعرؼ 
في القرف الثالث "  Manesماني "المانوية، على يد "بسبب سيطرتها وتعصبها، أف ووجهت بحركات دينية مضادة مثل 

الميالري، وأتباعها لهم نزعة صوفية ىدامة، تحض الناس على التقشف وعدـ الزواج واإلنتاج، ويروف اف الخير في العدـ 
دعت إلى الزىد والبعد عن النساء، فإف ديناً آخر لم "  المانوية "إذا كانت  و .. ولهذا حوربت وبقيت دعوة سرية. المطلق

الذي دعا الناس إلى حل مشكالتهم ونبذ خالفاتهم بجعل " مزدؾ "على يد صاحبو " المزدكية"يلبث أف ظهر في إيراف وىو 
وقد نجح سعيو بين العواـ والمحرومين، ولكنو مات قتيالً في منتصف القرف السادس . الحق في األمواؿ والنساء مشاعاً بينهم
 . وكل ىذا يدؿ على حالة االضطراب والفوضى الدينية في إيراف قبيل اإلسالـ" المانوية"الميالدي ، وبقيت دعوتو سرية مثل 

  وىكذا نرى مما تقدـ، أنو كانت ىناؾ في ىذه المنطقة من العالم، حضارات عريقة نشأت قبل اإلسالـ، وسادتها روابط وصالت
مختلفة، بل كانت ىناؾ محاوالت لتوحيد بعض مكوناتها ولكن لم يكتب لها النجاح، ولكنها مع ذلك صبغت ىذه المنطقة 

بروح جديدة وىي الروح الشرقية التي أخضعت الفلسفة اليونانية لما دخلت بالدىا، فأصبغت عليها ثوباً من روحانياتها وإلهامها 
، وىي الروح التي جعلت علماء التاريخ واالجتماع يدركوف خصائص مشتركة بين الشرؽ، تخالف تلك التي للغرب، روح ورثها 

 . الشرقي عن أسالفو، وساعدت على تكوينها بيئاتهم الطبيعية واالجتماعية
  بوذية وزرادشتية : فجاءت األدياف الشرقية المختلفة من. كما جعلت لهم مدنيات تخالف من وجوه كثيرة المدنيات الغربية

ويهودية ونصرانية، فصبغت الحضارات الشرقية بصبغة خاصة، صبغة ال تشكل فيها مادية األساس والجزء األكبر، كما تؤمن بإلو 
فقد ظهر ، فوؽ العالم، وترجو جنة، وتخاؼ نارًا، وترى أف وراء ىذه السعادة الدنيوية، والشهوات الجسمية، سعادة أخرى روحية

جانبا روحانيا أخالقيا لم يوجد في ديانات الحضارات الغربية اليونانية – واف كاف بها ديانات وثنية – في الديانات الشرقية 
 . وغيرىا
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 احلضاز٠ اإلضال١َٝ: 
 منو انبثق الحل العلمي والدائم لمشاكل اإلنسانية التي كانت .  وقد جاء اإلسالـ كمنهج حياة ، يرسم الطريق وينير سبل الهداية

 .تشكو من الفراغ الديني والفكري والسياسي والثقافي 
اإلغريقي لم يؤمن إال بالمحسوس والمادي واالىتماـ بمتع الدنيا ومغريات الحياة وغلبت عليو النزعة - فالفكر اليوناني -

اإلقليمية الضيقة باعتماده على المنهج االستنباطي أو القياس القائم أساساً على النظر الفلسفي والفكري المادي دوف 
 .فكأف الفكر اليوناني اقتصر على المادية ثقافة وعلماً وفلسفًة وشعراً ودينا، االلتفات لمنهج التجربة

 مجد القوة العسكرية إلى حد العبادة والتقديس، وتميز بالنظرة المادية المحضة إلى الحياة، فكانت محصلتو والفكر الروماني -
، غلوا في تقدير الحياة وعدـ االىتماـ بالدين وضعفاً في اليقين واضطراباً في العقيدة ، فتعددت اآللهة، وترتب على ذلك 

والفكر الفارسي قبل اإلسالـ اعتمد على تقوية السلطاف والقوة الجسدية . إىماؿ الجانب األخالقي ، واالىتماـ بالملذات
 . وأمن بجرياف الدـ اآللي في عروؽ أكاسرتو  وأشاع بين الناس نظرية التفاوت الطبقي

، كاف االختالؿ يبدو واضحا فيما يتصل بالجوانب النظرية أو الجوانب  الصين والهندوعلى الجانب اآلخر من العالم، في  -
العملية من حياة اإلنساف فيطغى أحدىما على اآلخر، إذ يغرؽ أحياناً في الروحانيات أو يطغى في الماديات، فال توازف وال 

 . انسجاـ
 اتضحت معالم الحياة الدنيوية واألخروية تماـ الوضوح فباإللوىية والربوبية ، تحققت العدالة والمساواة والكرامة وبنزوؿ اإلسالـ 

، والمسلم ينقاد ويخضع ألوامر اهلل سبحانو وتعالى وحده، واهلل جل  ، فاهلل سبحانو وتعالى وحده ىو المعبود والحرية لإلنسانية
جاللو ىو مالك كل شيء، ولم يكن اإلسالـ محدود المكاف وال وطني النزعة وال مغلقاً على أىلو وال طبقيًا، وإنما كاف دينا 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر  }.إنسانياً عامًا، واسع األفق، يخاطب أي إنساف في أي مكاف ويقيم أخوة إنسانية عامة 
 .  {وأنثػى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إف أكرمكم عند اهلل أتقاكم 

  وفى الحضارة اإلسالمية كانت نظرة اإلسالـ لإلنساف والحياة شاملة، فقد أقر اإلنساف كجسم وعقل وروح، في الجسم، النوازع
والغرائز ، والعقل وسيلة لتحقيق الرغبات والنوازع وتذليل العقبات التي تعترض ذلك، والروح، مركز األمل واأللم والعواطف 

وابتع فيما " والشعور، وكاف التهذيب ىو عامل التوازف  بين الروحانية والمادية ، فالروحانية المهذبة ىي  أساس المادية المهذبة 
وفي األثر، إف لربك عليك حقاً ، إف لجسمك عليك حقًا، فأعط كل ذي " آتاؾ اهلل الدار اآلخرة وال تنسى نصيبك من الدنيا 

 . حق حقو
 زاد ىذه الروح وقواىا، وعمل على توحيدىا بين أفراد الدولة اإلسالمية  ولما جاء اإلسالـ وانتشر في ىذه الممالك الشرقية ،

وىكذا نجح اإلسالـ بوصفو عقيدة دينية ومنهجاً للحياة وقوة موحدة، في إقامة وحدة بشرية . مهما اختلفت أجناسهم وأنواعهم
، وتعمل على إزالة الحواجز السياسية بين البالد المختلفة الممتدة  ، تقـو على الحرية والمساواة والتسامح في رحاب الخالق

نفس الدين ونفس الصلوات : فكاف المسلم يجد نفسو في كل ىذه األماكن. في القارات الثالث، وتعطيها شكالً موحداً 
فاإلسالـ، كما . والقوانين، حتى أنو كاف يشعر دائما بأنو في وطنو خالؿ رحالتو البعيدة أو أثناء عملياتو التجارية خارج بالده

 . يقوؿ البعض، كاف بمثابة جواز سفر فوؽ العادة، يضمن لصاحػبو حرية التنقل والمرور، بل وحسن االستقباؿ في كل مكاف يزوره
 ينقسم إلى قوميات، بل - كما ىو الحاؿ اليـو- ويالحظ  في ىذا الصدد أف المجتمع اإلسالمي في العصر الوسيط ، لم يكن

وكاف أفراد . الخ... كانت ىناؾ طبقات أفقية على طوؿ امتداد عالم اإلسالـ، فهناؾ طبقات العلماء والتجار والمتصوفة والجنود
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يصرح بأنو استطاع " ابن بطوطة "فالرحالة المغربي . كل طبقة يتعاطفوف فيما بينهم مهما بعدت المسافات واختلفت الجنسيات
ود ىذا يدؿ على وجود ما يصح أف . أف يجوب بالد العالم اإلسالمي، وأف يجد كل ترحيب ومساعدة في األماكن التي مر بها

 . يسمى أمة واحدة ، لها أدب واحد ، وثقافة واحدة ، وعلم مشترؾ
 وفرقت بين أطرافو  فالعالم اإلسالمي إذف يمثل وحدة تاريخية فريدة من نوعها مهما باعدت بين أجزاء ىذا العالم المسافات ،

، ذلك ألف اإلسالـ كنظاـ متكامل لألخالؽ والمدنية واالجتماع واالقتصاد والسياسة يظل صماـ األماف  المذاىب والسياسات
بين المسلمين أينما كانوا، فهو الذي يقيم قواعد الحضارة األصيلة ويميز عناصر الحضارة الصالحة عن عناصرىا الرديئة، يدافع 

عن نظامو ويحافظ على أصولو، وعلي ىذا اإليماف تتوقف أخالؽ األفراد ووحدة األمة، وحفظ الوجود الحضاري لألمة 
 .  اإلسالمية

  فالمبادئ التي طرحها اإلسالـ قادرة على فرز عناصر قوية تتصدى لجميع األنظمة السياسية واألفكار الفلسفية التي تحاوؿ النيل
ويصمد أماـ زحف النظريات المادية والرأسمالية والشيوعية في حين أف الديانات األخرى لم تصمد أماـ زحف .  من اإلسالـ

 . تلك النظريات فشاعت النظريات وانتشرت بين أممها وشعوبها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
   .KFUأبو فيصل : ــــــــــــــــــــ                                               تنسيق  [ 9  ]حممد أمحد جودة                       ــــــــــــــــــــ/احلضارة االسالمية  د

 

 
 
  وقد اتسمت .  الزماف في المكاف ومنها ما كاف قريبا في عدد من الحضارات منها ما كاف قريبا اإلسالميةسبقت الحضارة

وال  ،  واستيعاب الحضارات والمختلفة وتطوريها بما يفيد البشرية كافة وليس المسلموف فقطاألفق بسعة اإلسالميةالحضارة 
 : وكاف أىم ىذه التأثيرات ىو قد تأثرت بالحضارات القديمة اإلسالميةشك أف الحضارة 

 ٞايتأثري ايفازض : 
 حيث كاف األدب الفارسي الشرقي اقرب إلى ذوؽ العرب و كاف التأثير الفارسي في الحضارة اإلسالمية أقوى في مجاؿ األدب 

  .أحاسيسهم من األدب اليوناني
 أبناء - عبدا هلل بن المقفع  : في العصر العباسي قاـ من يجيدوف اللغتين الفارسية و العربية بترجمة الكتب الفارسية ومن ىؤالء

 . الحسن بن سهل - خالد
  كتب أدبية منها حيث ترجم تاريخ الفرس و قيمهم و عاداتهم و سير ملوكهم فضال عن المقفعو نخص بالذكر: 

 . كتاب اليتيمة- األدب الصغير - األدب الكبير - كليلة و دمنة  
  لم تكن حضارة الفرس في مجاؿ األدب فقط فقد امتلكوا تراثا في العلـو األخرى كالهندسة و الفلك و الجغرافيا، لكن تأثير

  .اليوناف في العلـو العقلية كاف أقوى من تأثير الفرس
 ْٞايتأثري ايْٝٛا: 
 و ىذا نتج عن معتقدات اليوناف أنفسهم و اىتمامهم بالعقل و ارتفاع كانت الحضارة اليونانية ذات تأثير قوي في العلـو العقلية 

 :فنقل العرب عنهم ،  شانو على حساب األعماؿ اليدوية أو المجاؿ األدبي
 .في مجاؿ الفلسفة عن أفالطوف و أرسطو  -
  . وفي مجاؿ الطب عن جالينوس و ابقراط -

  وأبرز مظاىر التأثير اليوناني كانت خالؿ العصر الهلينستي حيث امتزجت حضارة اليوناف بالقسم الشرقي و اخذ المسلموف منهم
 .ما يتوافق مع اإلسالـ و نبذوا ما يتعارض معو

 الفردوس - القسطاس - الدرىم - القنطار   :التأثير اليوناني في األدب كاف محدودا و ال يزيد عن نقل بعض الكلمات مثل -
.  باإلضافة إلى بعض الحكم 

 ٟايتأثري اهلٓد: 
 أي في خالفة الوليد بن عبدالملك عندما امتدت حركة الفتوح اإلسالمية إلى الهند في أواخر القرف األوؿ الهجري ،  (ٛٙ- 

و نشطت مرة أخرى في  ( ىٛ٘ٔ- ٖٙٔ) و استؤنفت في منتصف القرف الثاني الهجري في عهد أبي جعفر المنصور  ( ىٜٙ
  : وذكر في ذلك بعض المؤرخين ومنهم،  الخامس الهجري القرف
  "اشتهر الهند بالحساب و علم النجـو و أسرار الطب"  قاؿ  الذي:الجاحظ  -
 ."....الهند لهم معرفة بالحساب و الخط الهندي و أسرار الطب و عالج فاحش الداء " :االصفهاني -

 احلضازات ايكدمي١ ٚاحلضاز٠ اإلضال١َٝ  :احملاضس٠ ايجايج١ 
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  جزء كبير من ثقافة الهند وعلومهم انتقل إلى فارس بحكم العالقات التجارية بين الطرفين قبل اإلسالـ و من ذلك أف كسرى
 انوشرواف أرسل طبيبو برزويو إلى الهند الستحضار كتب و مؤلفات في الطب فعاد بالكثير منها و يقاؿ أف قصة كليلة و دمنة

 .انتقلت من الهند ضمن ما نقلو برزويو من كتب باإلضافة إلى لعبة الشطرنج
 عندما عكف المسلموف على ترجمة كتب الفرس إلى العربية نقلوا بين ثناياىا أجزاء من ثقافة الهنود و علومهم و أحيانا قاـ بعض 

  .ابن دىن الهندي - منكة الهندي:  مباشرة و منهم:المترجمين بنقل السنسكريتية و ىي اللغة الهندية إلى العربية 
  

 :  
األرقاـ الحسابية المستخدمة في العالم حاليا عرفها المسلموف عن الهنود و من المسلمين نقلت إلى الغرب، و قد عرؼ  -

 .المسلموف ىذه األرقاـ باسم راشيكات الهند
واستفاد العالم الرياضي أبا جعفر  .نقل عن الهنود الكثير من المصطلحات الرياضية مثل مصطلح الجيب في حساب المثلثات -

 . من معارؼ الهنود في الرياضياتبن موسى الخوارزمي
 :  
بترجمة كتاب في الفلك ألفو احد علماء الهند و ىو برىمكبت و قد كاف باللغة  ى ٗ٘ٔأمر أبو جعفر المنصور سنة  -

، و قد قاـ بترجمة  ، كما أمر باستخراج زيجا من ازيجة ىذا الكتاب يستخدمو العرب لدراسة حركة الكواكب السنسكريتية
 .في الفلك" السند ىند"كما اخذ المسلموف عن الهنود كتاب  .ىذا الكتاب الفزاري و أنجز الزيج المشهور الذي ينسب إليو

 

 من الكتب التي ترجمت إلى العربية عن الهندية في مجاؿ الطب:  
  .و قد ترجم أوالً إلى الفارسية ثم من الفارسية إلى العربية عن طريق عبدا هلل بن علي"   " : كتاب -
 . نقلو منكة عن الفارسية ليحيى بن خالد البرمكي" "  : كتاب -
  .نقلو منكة عن اسحق بن سليماف" " : كتاب -
 .نقلو ابن دىن الهندي" "  : كتاب -

 قد نقل المسلمين الكثير عن من المعروؼ أف أطباء الهند نبغوا في استخداـ األعشاب الطبية في مداواة الكثير من العلل و 
 يقاؿ و،   شرؽ آسياو بعض ىذه األعشاب لم يعرفها اليوناف حيث ال تنبت إال في أقاليم الهند و،  فوائد األعشاب عن الهنود

 . سندباد – قلبرقل - منكة :  جلب بعض أطباء الهند مثلالبرمكيأف خالد بن يحيى 
 فلفل – خيرزاف- كافور  - زنجبيل:   األسماء مثلو كاف االتصاؿ بالحضارة الهندية مصحوبا بتعريب كثير من المصطلحات و  
 كما سبقت اإلشارةالسندباد و دمنة فضال عن ترجمة بعض القصص مثل كليلة و . 
 الترجمة كانت مرحلة من مراحل ف و إذا كاف المسلموف عن الحضارات السابقة بعض العلـو فاف ىذا ال يقلل من شانها ال

   :االبتكار العلمي اإلسالمي و ىذه المراحل ىي
 

  .الشرح و التفسير (ٕ  .النقل و الترجمة (ٔ
  .اإلضافة و االبتكار (ٗ  .النقد و التصحيح (ٖ
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 ًَّٛٝادٜٔ ايع:  
 تعددت ميادين العلـو وكذلك تعددت مفاىيمو وتعريفاتو وتقسيماتو. 

 . فالكثير يقسم ميادين العلـو إلى علـو عقلية وعلـو نقليو -
 . ومنهم من يقسمها إلى علـو اجتماعية وإنسانية وعلـو طبيعية وعلـو فكرية -
 العلـو التي تنقل عن الدين وارتبطت بما نزؿ بو الوحي كعلـو القراف والحديث والتفسير والفقو وغيرىا:  والعلـو النقلية ىي .
 طبيعية لإلنساف من حيث إنو ذو فكر فهي غير مختصة بملة بل يوجد النظر فيها ألىل الملل كلهم و :  أما العلـو العقلية ىي

  .  و ىي موجودة في النوع اإلنساني منذ كاف عمراف الخليقة . يستووف في مداركها و مباحثها
  ومهما اختلفت المسميات والتقسيمات فأف ميادين العلم تزداد يوما بعد يـو فالفرع الواحد في أي علم يندرج تحتو عدة

وىكذا نجد اتساع دائرة العلم لتشمل ميادين كثيرة ليست لها نهاية . وتحت كل تخصص يأتي التخصص الدقيق، تخصصات
 .صدؽ اهلل العظيم (وما أوتيتم من العلم إال قليال  )ويقوؿ الحق عز وجل ، نقف عندىا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ايرتمج١:  
  اىتم العرب بالمؤلفات العلمية التي أنتجتها الحضارات اإلنسانية المختلفة، حيث قاموا بترجمتها إلى العربية مما يدؿ على

وقد نشطت . النشاط الثقافي في الدولة العربية اإلسالمية، فقد قاموا بترجمتها من مؤلفات مختلفة أىمها اليونانية والفارسية
 .حركة الترجمة كثيرا في العصر العباسي خاصة في خالفة المأموف الذي اىتم ببيت الحكمة وشجع النقل من اليونانية إلى العربية

  وكذلك العالم ،  الذي اعتنى بعلـو الفلك والتنجيم والرياضياتثابت بن قرة الحرانىومن أشهر ىؤالء المترجمين العالم العربي
.   من أىل الحيرة حنين بن إسحاؽالعربي 

  ونتيجة لهذه الترجمة التي قاـ بها العرب فلقد برعوا في مختلف العلـو التي أخذوىا عن اليونانية وأضافوا إليها إضافات كثيرة
 مختلف فنوف العلم و المعرفة مثل الفلسفة و فيفهناؾ الكثير من اإلنجازات ،وكما صححوا كثيرا من أخطاء علماء اليوناف

 . الطب والصيدلة و الكيمياء وغيرىا
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 ّحسن١ ايرتمج١ قبٌ اإلضال:  

 

  
 

  فقد أدت فتوحات االسكندر األكبر إلى انتشار الحضارة اليونانية في غرب آسيا و مصر مما اكسب ىذه المنطقة طابع خاص
إلى . ـ. ؽٖٕٖأطلق عليو بعض المؤرخين اسم الحضارة الهلينستية و ىي ممتدة على الفترة من وفاة االسكندر األكبر يونيو 

 .القرف السابع الميالدي عندما جاء الفتح العربي
 

 :ٚ تعد أغٗس َسانص ٖرٙ احلضاز٠ 
جنديسابور  -نصيبين   -انطاكيا   -اإلسكندرية   -

 

  وقبل ظهور اإلسالـ نهض السرياف بدور كبير في ترجمة معارؼ اليوناف و علومهم إلى اللغة السريانية، و الذي ساعد السرياف
 : على ذلك

 و المذىبية و اتجهوا شرقا حيث استقروا في مدينة الرىا الدينيكثير من علماء اليوناف تركوا بالدىم تحت تأثير االضطهاد  -
. شماؿ العراؽ و ىناؾ أسسوا مدرسة انتعشت في القرف الخامس الميالدي

 ـ رحل علماؤىا إلى نصيبين حيث أسسوا ٜٛٗإمبراطور القسطنطينية مدرسة الرىا سنة  ( ـٜٔٗ – ٗٚٗ)عندما أغلق زينوف  -
. مدرسة اشتهرت في ميادين الفلسفة اليونانية و الطب اليوناني

 ـ ىجرىا علماؤىا و اتجهوا شرقا يبحثوف عن ٕٛ٘مدرسة أثينا الوثنية سنة  ( ـ٘ٙ٘- ٕٚ٘ )عندما أغلق جستنياف األوؿ  -
 .مأوى في أحضاف دولة الفرس

و تقع جنديسابور . مدرسة للطب ( ـٜٚ٘- ٖٔ٘ )وعندما استقر السرياف في جنديسابور التابعة للفرس أقاـ كسرى انوشرواف  -
ىذه في إقليم خوزستاف و قد أسسها سابور األوؿ لتكوف معسكرا و معقال ألسرى الرـو و لذلك كانت اللغة اليونانية معروفة 

. فيها
عندما استقر العلماء اليوناف في جنديسابور اشتهروا بالدراسات الطبية و ذاعت شهرتهم و صار علماؤىا يضعوف قوانين العالج  -

عندما مرض احضروا لو  ( ىٛ٘ٔ- ٖٙٔ )و قد ظلت قائمة و مستمرة في ظل اإلسالـ، حتى أف الخليفة أبا جعفر المنصور 
 .جرجيس بن بختيشوع رئيس أطباء جنديسابور و منذ ذلك الوقت اشتهر آؿ بختيشوع في بالط الخالفة ببغداد

تأسست )و مدرسة انطاكيا شماؿ الشاـ  (.ـ. ؽٖٖٔتأسست  )في وقت اشتهار مدرسة جنديسابور ظلت  اإلسكندرية بمصر  -
 .تمتلك قواعد ثابتة في الفلسفة و المعارؼ و العلـو اليونانية (.ـ. ؽٖٓٓ

  ونجد أف الفلسفة والفكر اليوناني اتخذ طابع مميز في الشرؽ في العصر الهلينستي الصطباغو بصبغة شرقية واضحة و من ابرز
ما يمثل ىذا ىو مذىب األفالطونية المحدثة التي اشتهرت بها مدرسة اإلسكندرية و الذي أسسو أفالطوف المصري أو 

. السكندري
  و المدارس الشرقية التي استوعبت الفكر اليوناني سرعاف ما غدت مراكز إشعاع للحضارة اليونانية و اشتهرت بالفلسفة و الطب

و التشريح و الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء و قد جاء نشاط ىذه المدارس مصحوبا بنشاط في الترجمة، إذ حرص السرياف 

  حسن١ ايرتمج١ يف احلضاز٠ اإلضال١َٝ :احملاضس٠ ايسابع١ 
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و من أشهر مراكز السرياف . على نقل الكثير من الكتب اليونانية التي ضاعت أصولها إلى السريانية، و ىي احد اللغات اآلرامية
، و قد كانت السريانية بمثابة اللغة العالمية للمعرفة و العلم في منطقة الشرؽ  ىو مركز مدينة الحراف إلى الجنوب من الرىا

 . األدنى و ذلك قبل ظهور اإلسالـ
 و كاف يعيب على الترجمة السريانية أنها ترجمة حرفية مما سبب ضياع المعنى للنص المترجم في بعض األحياف . 
  ـ، رؤوا ما في ىذه البالد من مدارس ٚ  عندما ظهر اإلسالـ و فتح المسلموف فارس و العراؽ و الشاـ و مصر في القرف

تحتضن حضارة اليوناف و فكرىم و لم يكونوا على جهل بهذه الثقافات جهال تاما، الف بعض المؤثرات الثقافية من المدارس 
و بفضل ما أثاره اإلسالـ من حماسة للعلم و حثهم على التسامح إزاء الديانات األخرى أدى ذلك إلى . السابقة تسربت إليهم

. تزود المسلمين بقسط نافع من الثقافات التي التقوا بها و لم يكن السبيل إلى معرفتها إال بترجمتها
 ْػأ٠ حسن١ ايرتمج١ يف احلضاز٠ اإلضال١َٝ :
  وحركة الترجمة ترجع إلى صدر اإلسالـ في عهد الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليو وسلم و بتكليف منو، فُنقل عن الصحابة رضواف

و من أشهر من تعلم السريانية في عهد الرسوؿ ىو زيد بن ثابت و قد " . من عرؼ لغة قـو امن شرىم: "اهلل عليهم أنو قاؿ 
  .تعلمها في ستين يوما و تعلم كذلك الفارسية و الرومية

  و عليها نص باسم عمرو بن العاص و بو ثالثة اسطر باليونانية و الترجمة بالعربية  ى ٕٕأقدـ بردة في اإلسالـ تعود إلى سنة
 .بالتالي الترجمة ظهرت في صدر اإلسالـتحتها، و 

 ايعصس األَٟٛحسن١ ايرتمج١ يف : 
  ىناؾ فريق يرى أف نشأة حركة الترجمة في الحضارة اإلسالمية كانت في أوائل العصر األموي حيث ذكر في المصادر أف خالد

بن يزيد بن معاوية و الملقب بحكيم آؿ مرواف أرسل إلى اإلسكندرية في طلب بعض الكتب في الطب وعلم الكيمياء لترجمتها 
. إلى العربية و ذلك بعدما أقصى عن الخالفة طواعية

 فأمر بإحضار : و يقوؿ عنو ابن النديم ، أف خالد كاف يسمى حكيم آؿ مرواف و كاف فاضال في نفسو و لو محبة في العلـو
 .جماعة من فالسفة اليوناف الذين نزلوا مصر و تفصحوا بالعربية و كاف ىذا أوؿ نقل في اإلسالـ من لغة إلى لغة

وصف خالد بن يزيد بقولو انو كاف اعلم قريش بفنوف العلم و لو كالـ في صنعة الكيمياء و الطب و كاف متقنا : ابن خلكاف 
 .لهذين العلمين

  و قد اتجو بعض الباحثين األوروبيين المحدثين أف يشككوا فيما نسب إلى خالد بن يزيد من جهود في الترجمة إلى العربية
الذي  ) ىٕالقرف  )مستهدفين طمس دوره في نهضة الترجمة، و في ذلك شككوا أيضا في شخصية جابر بن حياف الكوفي 

يعتبر أبا لعلم الكيمياء و أيضا شككوا في قسطنطين األفريقي الذي ينسب إليو ترجمة مؤلفات العرب في الطب إلى الالتينية 
 . مما مهد لظهور مدرسة سالرنو الطبية

 حيث اصطحب  ( ىٔٓٔ- ٜٜ )و من الخلفاء األمويين الذين استكملوا جهود الترجمة بعد خالد بن يزيد، عمر بن عبد العزيز
معو عند ذىابو إلى الخالفة في المدينة احد علماء مدرسة اإلسكندرية بعد أف اسلم على يديو ابن ابجر واعتمد عليو في صناعة 

لكن ىذا ال  ى ٓٓٔو قد قاـ الخليفة عمر بن عبدا لعزيز أيضا بنقل علماء مدرسة اإلسكندرية إلى مدرسة أنطاكيا سنة . الطب
 . يعني أف مدرسة اإلسكندرية أغلقت بل ظلت قائمة في العصر العباسي 
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  وقد أظهر المسلموف في بناء حضارتهم اىتماما كبيراً بحركة الترجمة، وابدوا رعاية فائقة للثقافات والعلـو المتنوعة التي وجدوىا
في غرب آسيا، وامتازت الحضارة اإلسالمية بالنقل من الفارسية والسريانية واليونانية والهندية والصينية إلى العربية، وكاف بنو أمية 

على قسط وافر من الحكمة وبعد النظر ما جعلهم يتركوف المدارس الكبرى المسيحية أو الصائبة أو الفارسية قائمة في 
، ومعظمها في  اإلسكندرية وبيروت وحراف ونصيبين وجنديسابور، فاحتفظت ىذه المدارس بأمهات الكتب في الفلسفة والعلـو

 . ترجمتها من السريانية 
  وسرعاف ما استهوت ىذه الكتب المسلمين العارفين باللغتين السريانية واليونانية، ولم يلبث أف قاـ بترجمتها إلى العربية جماعة

، وكانت طريقة السرياف أف ينقلوا الكتاب اليوناني إلى لغتهم السريانية، ثم يترجموه بعد ذلك من السريانية إلى . من المسلمين
 .العربية

 وىكذا أصبح السرياف أعظم حلقة لالتصاؿ بين الثقافة الهيلينية واإلسالـ  .
 ايعصس ايعباضٞحسن١ ايرتمج١ يف : 
  واستمرت الحركة العلمية وحركة الترجمة إلى العربية في العصر العباسي عندما ربط المسلموف بين تراث اليوناف وعلـو الفرس

والهنود والصينيوف، مما جعل اللغة العربية أداة العلم والمعرفة التي تعبر عن أقصى ما بلغتو الحضارة اإلنسانية في العصور 
وقد تمكن العرب المسلموف من ترجمة كتب أرسطو وأفالطوف الفلسفية، وجالينوس الطبية، عالوة . الوسطى من سمو ورفعة

وىكذا تمكن طالب المعرفة وبناة الحضارة من المسلمين أف يهضموا ما أنتجو . على مجموعة من الكتب الفارسية والهندية
. اليوناف في سنوات طويلة 

 تطٛز حسن١ ايرتمج١ ٚ اشدٖازٖا:  
  وقد أخذت حركة الترجمة إلى العربية تزداد قوة في العصر العباسي بفضل: 

تشجيع الخلفاء العباسيين و رعايتهم لهم و قد فتحوا بغداد أماـ العلماء و أجزلوا لهم العطاء و أضفوا عليهم ضروب  -
في حين أف حركة الترجمة في العصر األموي كانت محاوالت فردية . التشريف و التشجيع بصرؼ النظر عن مللهم و عقائدىم

 .ال يلبث أف تذبل بزواؿ األفراد
  وأصبحت الترجمة ركنا من أركاف سياسة الدولة فلم يعد جهد فردي سرعاف ما يزوؿ بزواؿ األفراد سواء حكاـ أو غير ذلك بل

وفي حين أف الترجمة في العصر األموي اقتصرت على الكيمياء و الفلك و  .أصبح أمرا من أمور الدولة و ركنا من أركانها
 . الطب، نجد انو في العصر العباسي صارت أوسع نطاقا بحيث شملت الفلسفة و المنطق و العلـو التجريبية و الكتب األدبية

 

 : 
و قد عني بترجمة الكتب إلى العربية سواء من اليونانية أو الفارسية، و في تلك المرحلة  ): ه 158- 136)اخلًٝف١ أبا جعفس املٓصٛز -

 . "كليلة و دمنة" نقل حنين بن إسحاؽ بعض كتب ابقراط و جالينوس في الطب و نقل ابن المقفع كتاب
 عندما كثر أعداد العلماء في بغداد انشأ لهم دار الحكمة لتكوف بمثابة أكاديمية علمية يجتمع في (:ه 194 -170)ٖازٕٚ ايسغٝد  -

.رحابها المعلموف و المتعلموف و حرص على تزويدىا بالكتب التي نقلت من آسيا الصغرى و القسطنطينية
 ازداد اىتماما ببيت الحكمة، فوسع من نشاطها و ضاعف العطاء للمترجمين و قاـ بإرساؿ البعوث إلى ( :ه 218-198 )املإَٔٛ  -

القسطنطينية الستحضار ما يمكن الحصوؿ عليو من مؤلفات يونانية في شتى ألواف المعرفة، فاخرج المأموف لذلك جماعة منهم 
 .و قد ذكر ابن النديم انو كاف بين المأموف و إمبراطور القسطنطينية مراسالت بهذا الشأف.الحجاج بن مطر، و ابن البطريق 
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 ايرتمج١ عٔ ايعسب١ٝ يًخضاز٠ ايػسب١ٝ:  
  وىكذا تمكن طالب المعرفة وبناة الحضارة من المسلمين أف يهضموا ما أنتجو اليوناف وغيرىم في سنوات طويلة .

ولذ لم يعد أماـ الغرب األوربي سوى الترجمة من العربية إلى الالتينية، وزيادة على ذلك فقد وضع علماء المسلموف شروحاً 
 .لفلسفة أرسطو كما فعل ابن رشد واىتم بها علماء الغرب 

 ٜٔىو المركز الرئيس للترجمة األْديظ، والواقع أف األْديظ ٚصك١ًٝ، أَا أِٖ َسانص ايرتمج١ عٔ ايعسب١ٝ إىل ايالت١ٝٓٝ فهاْت َسنص 
من العربية إلى الالتينية، فاتجو إليو كثير من أعالـ النهضة األوربية في القرف الثاني عشر يطلبوف االرتواء من فيض الحضارة 

.  اإلسالمية في مختلف العلـو واآلداب
  أما صقلية فقد أسهمت ىي األخرى في حركة النقل عن العربية في وقت بناء األوربيين حضارتهم الحالية، وساعد على صقلية

ذلك موقفها االستراتيجي الجغرافي بين أوربا وإفريقيا، ثم احتفاظها بنسبة كبيرة من سكانها المسلمين في عصر النورماف الذين 
 (عشر فرج)وقد ترجم في صقلية الكثير من الكتب اإلسالمية، ومن أبرز مترجميها اليهودي .خلفوا المسلمين في حكم الجزيرة

 .من أصل صقلي، ترجم الكثير إلى الالتينية 
  وقد نشطت حركة الترجمة عن العربية في برشلونة وليوف وطليطلة، والتي أسس رئيس أساقفتها مكتبة كبيرة للترجمة عن العربية

بترجمة القرآف إلى الالتينية ألوؿ مرة كما ترجمت كتب كثيرة من العربية في العلـو والفلك  (رديرف الشستري)إلى الالتينية ، وقاـ 
أتاحوا لهذه  (غير المسلمين)وال ريب أف المسلمين بتسامحهم العظيم مع األجانب  .ورياضيات الخوارزمي والكيمياء والطب 

إف الحضارة اإلسالمية تمت بسبب :"العناصر فرصة طيبة للتتلمذ علي أيديهم واإلفادة منهم حتى قاؿ أحد الكتاب األوربيين
 " . تسامحها إزاء العناصر األجنبية

  وىكذا نرى أف الترجمة أسهمت في إثراء الحضارة اإلسالمية، وأشعلت شعلة ال تنطفئ لرواد الحضارة وبناتها، وذلك في عصر
ىي الترجمة من العربية إلى  (األوربية الحديثة)األمويين والعباسيين، كما نرى أف أساسها الذي ارتكزت عليو الحضارة العائلة 

 .لغتهم، مما مهد الطريق أمامهم للوصوؿ إلى موقعهم الحديث
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 ًّٛازلاشات ايعًُا٤ املطًُني يف َٝادٜٔ ايع:   
 

 عًِ ايهُٝٝا٤:  
  تعتبر العلـو من أىم المجاالت التي نالت الكثير من اىتماـ علماء المسلمين، والتي حققوا فيها إنجازات عظيمة ورائدة أسهمت

بدور كبير في تطور المعرفة اإلنسانية ؛ فعدد كبير من المؤرخين والباحثين الغربيين يعترفوف بإسهامات العلماء المسلمين 
وإضافاتهم الجديدة في مجاالت عديدة كالطب، والكيمياء والفيزياء والفلك، والرياضيات وغيرىا، ويقروف بدورىم الريادي في 

 .وضع األسس التي يقـو عليها العلم الحديث
  ولكنهم لم يكتفوا بنقلها، بل توسعوا فيها،  بترجمة المؤلفات اليونانية؛ حيث قاموا  بالعلـو الطبيعيةلقد اعتنى المسلموف ،

 .، وقد قويت عندىم المالحظة، وحب التجربة واالختبار وأضافوا إليها إضافات ىامة ؛ تعتبر أساس البحث العلمي الحديث
  ،قامت العلـو الطبيعية عند العلماء المسلمين في بدئها على وشأف كل العلـو التي تتقدـ وتتطور مع تعاقب األمم والحضارات

، تلك التي استند فيها اليونانيوف على الفلسفة المجردة في محاوالتهم فهم الطبيعة، ودوف أف يكوف للتجربة دور مؤلَّفات اليوناف
وجعلوا الكثير من العلـو تستند إلى غير أف العلماء المسلمين ما لبثوا أف طوَّروا ىذا األساس .. يذكر في تلك المحاوالت

.  ، عوًضا عن االعتماد على الفلسفة أو التأمالت واألفكار المجرَّدة التجربة واالستقراء
 ولم َيرْد ذكرىا فى أي لغة أو حضارة قبل العرب، ء؛ فلم ُتعَرؼ كلمة الكيميا عًًُا إضالًَٝا عسبًٝا امسًا ٚفعاًل٤ ُٜعّد عًِ ايهُٝٝا 

 ومعروؼ أف كل كلمة التينية Al - Chemieو الكيميا فى اللغات األوربية يكتبونها . سواء عند قدماء المصريين أو اإلغريق
 .Al-Cohol- algibraتبدأ باأللف والالـ للتعريف أصلها عربي، ومن ذلك 

  أي ستره، وكمى الشهادة يكميها : البن منظور أف الكيمياء كلمة عربية مشتقة من كمى الشيء وتكماه" لساف العرب "فيوجاء
.  أي كتمها وقمعها: كميا و أكماىا

  إف اسم ىذه الصنعة كيمياء، وىو عربي، : "بقولو" مفاتيح العلـو"فى كتابو  (ىػٖٚٛ)وقد فسرىا أبو عبد اهلل محمد الخوارزمي
سر "و" األسرار"، وىذا يتفق مع ما ذىب إليو الرازي حين سمى كتابيو في الكيمياء "أي ستر وأخفى: واشتقاقو من كمي ويكمي

 .”األسرار
العلم الذي يُعنى بطبيعة المادة وتركيبها وما يتناولها من تغيرات، أي دراسة المادة  : ٚف٢ ايتعسٜف االصطالحٞ فإٕ عًِ ايهُٝٝا٤ ٖٛ -

 . وخصائصها وتركيبها وبنيتها
  لم تكن الكيمياء قبل الحضارة اإلسالمية سوى محاوالت فاشلة لتحويل المعادف الرخيصة إلى ذىب وفضة، معتِمدة في ذلك

 .على العقل واالستدالؿ المنطقي، واستبعاد المنهج العلمي القائم على التجربة والمالحظة
  ،ولقد عرؼ قدماء المصريين التحنيط بالمواد الكيميائية، وأيضا طريقة حفظ األغذية والمالبس، وبرعوا في صنع األلواف الثابتة

وكذلك كاف لإلغريق اجتهاد في الكيمياء، حيث وضعوا نظرية إمكانية تحويل المعادف الخسيسة كالرصاص والنحاس والزئبق إلي 
النار : إف جميع المواد على ظهر األرض إنما نشأت من عناصر أربعة ىي: معادف نفيسة كالذىب والفضة، وتقوؿ ىذه النظرية

فالنار جافة حارة، والتراب جاؼ بارد،  .والتراب والهواء والماء، وإف لكل عنصر منها طبيعتين يشترؾ في أحدىا مع عنصر آخر

 َٝادٜٔ ايعًّٛازلاشات ايعًُا٤ املطًُني يف  :احملاضس٠ اخلاَط١ 
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والماء بارد رطب، والهواء بارد جاؼ، وعلى ذلك فمن المحتم أنو يمكن تحويل العناصر إلى بعضها، وكاف من رأي أرسطو أف 
 .جميع العناصر عندما تتفاعل في باطن األرض وتحت ضغط معين وحرارة فإنو ينشأ عنها الفلزات

  أف كل المواد تتكوف من مادة واحدة توجد  (ديموقريطس)وفي القرف الخامس قبل الميالد كاف من تعاليم الفيلسوؼ اإلغريقي
، وبناء على ىذه النظرية فإف االختالؼ بين المواد ىو فقط بسبب  على ىيئة وحدات صغيرة ال تتكسر ُتسمَّى الذرات

. االختالؼ في حجم وشكل وموقع ذراتها
  وأثناء الثالثمائة سنة األولى بعد ميالد المسيح قاـ العلماء والحرفيوف في مصر بتطوير وممارسة الكيمياء، وبنوا عملهم على

 .نظرية تحّوؿ العناصر ألرسطو، حيث حاولوا تحويل الرصاص والفلزات األخرى إلى ذىب 
  وُتجمع آراء الباحثين على أف جهود اإلغريق في الكيمياء كانت ضئيلة ومحدودة؛ ألنهم درسوا العلـو من النواحي النظرية

والفلسفية، وكاف العمل لديهم في ىذا المجاؿ مقصوراً على تحويل المعادف الرخيصة مثل الرصاص والقصدير إلى معادف ثمينة 
 ”.  حجس ايفالضف١  "من الذىب والفضة، وذلك بواسطة حجر غامض يسمى

 وفي ذلك يقوؿ ىولميارد في كتابو والحقيقة أف العرب ىم أوؿ من بدأ ىذا العلم بداية جديدة على مبدأ التجربة والمشاىدة ،
لقد حارب علماء المسلمين األلغاز الصبيانية التي كانت مدرسة اإلسكندرية قد أدخلتها على ": تاريخ الكيمياء إلى عهد دالتوف"

 . ، وقاموا في ىذا الميداف على أسس علمية جديدة علم الكيمياء
  ،وبصفة عامة فقد كانت ىذه الصنعة عند قدماء المصريين واإلغريق تغلب عليها اآلراء النظرية، وكاف يمارسها الكّهاف والّسحرة

وال يعرؼ أسرارىا غيرىم، وكاف ىناؾ قصور في الجانب اليوناني، وتفّوٌؽ في الجانب المصري القديم، إال إنو مفقود وال يوجد 
.  منو إال القليل

  وظلَّت الكيمياء على ذلك حتى ظهر علماء المسلمين الذين َأسَّسوا المنهج العلمي الدقيق، واستندوا إلى التجرِبة العلميَّة
وإشراؾ الحس والعقل مًعا في الوصوؿ إلى الحقائق العلميَّة في ىذا الحقل من العلـو بالذات، فكاف أف نشأ وابتكر علم 

ة  ٚنإ جابس بٔ حٝإ أٍٚ عامل ٜؤضِّظ ٜٚبتهس ٖرا ايعًِ ايهبريالكيمياء بقواعده وأصولو،  ، حتى بات يُعَرؼ ىذا العلم في أوربا ولعدَّ
. (بصنعة جابر)قروف 

 ٖٛ ٕالذي جعل التجرِبة أساس العمل، ولذلك يُػَعدُّ أوَّؿ َمْن أدخل التجرِبة العلميَّة المخبريَّة في منهج البحث :  فجابس بٔ حٝا
العلمي الذي أرسى قواعده؛ وتراه في ذلك يدعو إلى االىتماـ بالتجرِبة ودقَّة المالحظة، تلك التي يقـو عليها المنهج التجريبي، 

 . وِمالُؾ كماؿ ىذه الصنعة العمُل والتجرِبة؛ فَمن لم يعمل ولم ُيَجرّْب لم يظفر بشيء أبًدا : "فيقوؿ
 ؛ ذلك أف المسلمين أدخلوا : "يقوؿ ديورانت يكاد المسلموف يكونوف ىم الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها علًما من العلـو

على الخبرة - على ما نعلم-المالحظة الدقيقة، والتجارب العلمية، والعناية برصد نتائجها في الميداف الذي اقتصر فيو اليوناف 
الصناعية والفروض الغامضة؛ فقد اخترعوا اإلنبيق وسمَّوه بهذا االسم، وحللوا عدًدا ال ُيحصى من المواد تحليالً كيميائيِّا، 

ووضعوا مؤلفات في الحجارة، وميزوا بين القلويات واألحماض، وفحصوا عن المواد التي تميل إليها، ودرسوا مئات من العقاقير 
.  الطبية، ورّكبوا مئات منها

  وكاف علم تحوُّؿ المعادف إلى ذىب، الذي أخذه المسلموف من مصر ىو الذي أوصلهم إلى علم الكيمياء الحق، عن طريق
مئات الكشوؼ التي يبينوىا مصادفة، وبفضل الطريقة التي جروا عليها في اشتغالهم بهذا العلم، وىي أكثر طرؽ العصور 

َبْدء ظهور علم الكيمياء يمثلو ظهور خالد بن يزيد الذي تتلمذ للراىب الرومي ، ”الوسطى انطباقًا على الوسائل العلميَّة الصحيحة
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. 

 

مريانوس وتعلَّم منو صنعة الطبّْ والكيمياء، والذي انتقلت معو الكيمياء من طور البدايات المترجمة عن اليونانيَّة إلى طور 
. اإلنجازات العينيَّة واالكتشافات الواضحة

 أبسش عًُا٤ ايهُٝٝا٤ املطًُني:  
 ٕجابس بٔ حٝا:  

 كما ذكرنا من قبل وأشهر علماء المسلمين فيو، وقد ألف كتًبا كثيرة ُترجم الكثير منها إلى يعد جابر مؤسّْس العلم بال جداؿ 
، وقد اشتملت على كثير من المركَّبات الكيميائية التي لم تكن معروفة للكيمياء زُىاء ألف عاـالالتينيَّة، وظلَّت المرجع األوفى 

كوب، وبرثولية، وكراوس، وىولميارد الذي : ، أمثاؿ من قبل، وىو األمر الذي جعل مؤلَّفاتو موضع دراسة مشاىير علماء الغرب
أنصفو ووضعو في القمَّة، وبدَّد الشكوؾ التي أثارىا حولو العلماء المغرضوف، وكذا سارتوف الذي أرَّخ بو لِحقبة من الزمن في 

. تاريخ الحضارة اإلسالميَّة
 ٟايساش:  

  فقد تتلمذ على كتب جابر فساىم ىو اآلخر بصورة عظيمة في تأسيس علم الكيمياء، وقد  (ـٖٕٜ/ ىػٖٔٔت )أما الرازي
أغاثا ديموس، : وشرحنا في ىذا الكتاب ما سطرتو القدماء من الفالسفة مثل: "فقاؿ (سر األسرار)دوَّف ذلك في مقدّْمة كتابو 
مشتمل ، وخالد بن يزيد بن معاوية، وأستاذنا جابر بن حياف، بل وفيو أبواب لم يُػَر مثلها، وكتابي ىذا  وىرمس، وأرسطوطاليس
. ”(التجاِرب)معرفة العقاقير، ومعرفة اآلالت، ومعرفة التدابير : على معرفة معادف ثالثة

 اخرتاعات املطًُني يف ايهُٝٝا٤:  
 وكاف من أىمّْ اختراعاتهم فيها وبصفة عامَّة فقد كشف علماء المسلمين أىمَّ ُأُسس الكيمياء وأسرارىا ،:  

، وحجر (حامض النيترو ىيدرو كلوريك)، وماء الذىب (حامض الكبريتيك)، وزيت الزاج (حامض النيتريك)ماء الفضة  -
كربونات )، وملح البارود (أكسيد الزئبق)، والراسب األحمر (كلوريد الزئبق)، والسليماني (نترات الفضة)جهنم 

، والزاج األخضر (البوتاسيـو الكحوؿ، والبوتاس، وروح النشادر، : ، واكتشفوا(كبريتيد الحديد)، وكربونات الصوديـو
 .والزرنيخ، واإلثمد، والقلويات التي دخلت إلى اللغات األوربية باسمها العربي 

 

  ،والمستحضرات فكانوا أوَّؿ من نشر تركيب األدويةوىم الذين استخدموا ذلك العلم في المعالجات الطبيَّة وُصْنِع العقاقير 
الصابوف، : المعدنيَّة وتنقية المعادف، وغير ذلك من المركَّبات والمكتشفات التي تقـو عليها كثير من الصناعات الحديثة؛ مثل

. والورؽ، والحرير، واألصباغ، والمفرقعات، ودبغ الجلود، واستخراج الروائح العطريَّة، وصنع الفوالذ، وصقل المعادف، وغيرىا
اإلنبيق، والميزاف الذي كاف مهمِّا للغاية؛ حتى يحدّْدوا النَّْسَب : وقد اعتمدوا في تجاربهم على ِعدَّة آالت ووسائل كيميائية، مثل

.  بين الموادّْ والَعالقات الوزنيَّة
 فكاف األساس الذي ارتكز ،  الكيمياء وتطويره واالستفادة منو ىكذا كاف للحضارة اإلسالمية وعلمائها الريادة في اكتشاؼ علم

 .عليو علماء الغرب فيما وصلوا إليو اآلف في ىذا العلم
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 ايفٝصٜا٤:  
  أِٖ إزلاشات املطًُني يف ايفٝصٜا٤: 
 تلك التي استندوا فيها على الفلسفة  إذا كانت العلـو الطبيعية عند العلماء المسلمين في بدئها قد قامت على مؤلفات اليوناف ،

، فإف العلماء المسلمين ما لبثوا أف  المجردة في محاوالتهم فهم الطبيعة، ودوف أف يكوف للتجربة دور يذكر في تلك المحاوالت
، عوضا عن االعتماد على الفلسفة أو التأمالت  وجعلوا علم الفيزياء علما يستند إلى التجربة واالستقراءطوروا ىذا األساس 
 .واألفكار المجردة

  فقد اىتم العلماء المسلموف: 
 وبحثوا في منشئو وكيفية انتقالو، فكانوا أوؿ من عرؼ أف األصوات تنشأ عن حركة األجساـ المحدثة لها بعلم الصوت -

، وعللوا سبب اختالفها وىم أوؿ من قسم األصوات إلى أنواعوانتقالها في الهواء على ىيئة موجات تنتشر على شكل كروي، 
وكانوا أوؿ من علل الصدى وقالوا إنو يحدث عن . عن الحيوانات باختالؼ طوؿ أعناقها وسعة حالقيمها وتركيب حناجرىا

انعكاس الهواء المتموج من مصادقة عاٍؿ كجبل أو حائط، ويمكن أف ال يقع الحس باالنعكاس لقرب المساحة فال يحس 
 .بتفاوت زماني الصوت وانعكاسو 

فقد أّلف العلماء المسلموف فصوالً متخصصة وأحيانًا متناثرة وكيفية حساب الوزف النوعي لها؛ إذ ابتدعوا علم السوائل وفي  -
لما ىو عليو اآلف أو - أحيانًا - طرقًا عديدة الستخراجو، وتوصلوا إلى معرفة كثافة بعض العناصر، وكاف حسابهم دقيًقا مطابًقا 

مختلفاً عنو بفارؽ يسير، وكانت بحوثهم في الجاذبية مبتكرة، وتوصل بعضهم مثل البوزجاني إلى أف ىناؾ شيًئا من الخلل في 
حركة القمر يعود إلى الجاذبية وخواص الجذب، وقد كانت ىذه الدراسات على بساطتها ممهدة لمن أتى بعدىم ليكتشف 

 .قانوف الجاذبية ويضع أبحاثها في إطار أكثر علمية
؛ ويبدو ذلك فيما قاـ بو الخازف في ميزاف الحكمة، كما أف للمسلمين بحوثًا شيقة في الروافع، كما بحثوا في الضغط الجوي -

وقد تقدموا في ىذا الشأف كثيًرا، وكانت لديهم آالت كثيرة للرفع كلها مبنية على قواعد ميكانيكية تيسر عملية جر األثقاؿ، 
كما استخدموا موازين دقيقة جدًا، وكاف الخطأ في الوزف ال يعدو أربعة أجزاء من ألف جزء من الجراـ، وكتبوا في األنابيب 
الّشعريَّة ومبادئها، وتعليل ارتفاع الموائع وانخفاضها مما قادىم إلى البحث في التوتر السطحي وأسبابو، وىم الذين اخترعوا 

 .كثيًرا من األدوات الدقيقة لحساب الزمن واالتجاه والكثافة والثقل النوعي
، وعرفوا أيًضا المغناطيس واستفادوا منو في بحث المسلموف في كيفية حدوث قوس قزح وسرعة الضوء والصوتكما  -

. إبحارىم، ومن المحتمل أف بعض العلماء قد أجرى التجارب البدائية في المغناطيسية
وبالجملة كانت المعلومات عن الميكانيكا والبصريات والضوء والصوت وخالفها من مباحث علم الطبيعة، مبعثرة ال رابط 
بينها، وكانت تُبحث قبلهم من منظور يستند إلى المنهج العقلي والبحث الفلسفي، وكاف المغلوط فيها أكثر من الصواب؛ 
فاستنتج العلماء المسلموف نظريات جديدة وبحوثًا مبتكرة لبعض المسائل الفيزيائية التي طرحها اليوناف من جانب نظري 

فتوصلوا من خالؿ بحثهم إلى بعض القوانين المائية، وكانت لهم آراء في الجاذبية األرضية، والمرايا المحرقة وخواص . بحت
. المرايا المقّعرة، والثقل النوعي، وانكسار الضوء وانعكاسو وعلم الروافع 

  ايفٝصٜا٤ ٚايسٜاضٝاتإزلاشات املطًُني يف  :احملاضس٠ ايطادض١ 
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إف علماء العرب والمسلمين ىم أوؿ من بدأ ودافع بكل جدارة عن المنهج التجريبي، ": تاريخ الفيزياء"يقوؿ كاجوري في كتابو 
  .“..فهذا المنهج يعد مفخرة من مفاخرىم، فهم أوؿ من أدرؾ فائدتو وأىميتو للعلـو الطبيعية

 احلطاب ٚاجلرب:  
  علم الحساب ىو علم بقواعد تعرؼ بها طرؽ استخراج المجهوالت العددية من المعلومات العددية المخصوصة من الجمع

وىو ضروري لضبط المعامالت وحفظ األمواؿ  .والمراد باالستخراج معرفة كمياتها. والتفريق والتضعيف والضرب والقسمة
 .وقضاء الديوف وقسمة المواريث والتركات

  الكتاب المختصر في ) وىو فرع من علم الرياضيات وجاء اسمو من كتاب عالم الرياضيات والفلك والرحالة الخوارزمي وكتابو
. الذي قدـ العمليات الجبرية التي تنظم إيجاد حلوؿ للمعادالت الخطية والتربيعية (حساب الجبر والمقابلة

 فهو ال يتعامل مع األرقاـ فحسب، بل يصيغ التعامالت مع .والجبر ىو مفهـو أوسع وأشمل من الحساب أو الجبر االبتدائي 
ولذا . ويصيغ الجبر البديهيات والعالقات التي بواسطتها يمكن تمثيل أي ظاىرة في الكوف. الرموز والمتغيرات والفئات كذلك

 .يعتبر من األساسيات المنظمة لطرؽ البرىاف
 ،حيث إف لفافات البردي ػ التي كشفت كيف كاف   بل ىو علم موغل في القدـ علم الحساب علم سابق على ظهور اإلسالـ ،

، كذلك عرؼ البابليوف واإلغريق  المصريوف القدماء يجروف عمليات الحساب ػ ترجع إلى ما قبل الميالد بحوالي ألفي عاـ
وتدؿ المخطوطات على أف الموروث الحسابي الذي تناولو  .والهنود المتواليات الحسابية وغيرىا مما يتعلق بعلم الحساب

  : كاف مكوف من نظامينالمسلموف ممن سبقهم قبل عهد الترجمة 
 . سماه العرب حساب المنجمين، ألف استعمالو كاف يقتصر على الفلكيين، وحساب الدرج والدقائق:  أحدىما -
ولكن حيث يلـز التمييز يسمونو حساب اليد، أو الحساب الهوائي، أو . فقد كاف اسمو علم الحساب بدوف تمييز: أما اآلخر -

.  حساب العقود، أو حساب الرـو والعرب
 واستعمالو في المنازؿ الخالية من األرقاـ من أىم انجازات العرب إدخاؿ الصفر في الترقيم بداية النهضة اإلسالمية في الجبر ،

التي كانت سائدة في الحساب الهندي، ويعد ىذا النظاـ من المخترعات األساسية ذات الفوائد العظيمة التي توصل إليها العقل 
العربي، حيث لم تنحصر مزاياه في تسهيل الترقيم وحده، بل تعدتو إلى تسهيل جميع أعماؿ الحساب، ولوال الصفر لما استطعنا 

 ..أف نحل كثيراً من المعادالت الرياضية من مختلف الدرجات بالسهولة التي نحلها بها اآلف
  كما يرعوا في علـو الهندسة فاخترعوا الكسور العشرية والحساب الهوائيثم تطورت الرياضيات على يد العرب بعد ذلك ،

وّجو القرآف الكريم نظر اإلنساف إلى العّد والحساب في  :اىتماـ المسلمين بعلم الحساب والجبر. وحساب المثلثات بعد ذلك
َوِإفَّ يَػْوًما ِعْنَد ]: آيات كثيرة، فلقد وجو اهلل سبحانو وتعالى اإلنساف إلى العد على أنو حقيقة واقعة في حياة اإلنساف فيقوؿ تعالى

 . [رَبَّْك َكَأْلِف َسَنٍة ِممَّا تَػُعدُّوفَ 
 ُىَو الَِّذي َجَعَل ]: فيقوؿ تعالى... ويوجو اإلنساف إلى عناصر الزمن التي بحسابها يصل إلى الساعات واألياـ والشهور ثم السنين

َرُه َمَناِزَؿ ِلتَػْعَلُموا َعَدَد السِّْنيَن َواْلِحَسابَ  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنػََّهاَر َآيَػتَػْيِن َفَمَحْونَا َآَيَة : ]ويقوؿ أيضا [الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّ
ه  [اللَّْيِل َوَجَعْلَنا َآَيَة النػََّهاِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبتَػُغوا َفْضاًل ِمْن رَبُّْكْم َوِلتَػْعَلُموا َعَدَد السِّْنيَن َواْلِحَسابَ  واهلل عز وجل أحصى كل شيء وعدَّ

وَُكلُُّهْم َآتِيِو يَػْوـَ . َلَقْد َأْحَصاُىْم َوَعدَُّىْم َعدِّ . ِإْف ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ َآِتي الرَّْحَمِن َعْبدً ]: بعلمو وقدرتو، قاؿ تعالى
  . [اْلِقَياَمِة فَػْرًدا
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 وََكَفى ِبَنا َحاِسِبين]: وىناؾ إشارات كثيرة في القرآف للحساب والعد ومنها على سبيل المثاؿ ال الحصر قولو سبحانو تعالى { 
  } فَاْسَأِؿ اْلَعادّْينَ ]:  وقولو تعالى} َوِلتَػْعَلُموا َعَدَد السِّْنيَن َواْلِحَسابَ ]: وبقولو تعالى

 إف العقل ليدىش  )):  ، حتى أف الكثير من علماء الغرب قالوا و لقد اشتغل العرب بالجبر و ألفوا فيو بصورة علمية منظمة
  .لمحمد بن موسى الخوارزمي (الجبر و المقابلة  )و من أشهر مؤلفاتهم كتاب ( (.. عندما يرى ما عملو العرب في الجبر 

 و استعملوا الرموز في األعماؿ الرياضية و بحثوا في وقد قسم العرب المعادالت إلى ستة أقساـ و وضعوا حلوال لكل منها ، 
نظرية ذات الحدين ، و أوجدوا قانونا إليجاد مجموع األعداد الطبيعية ، و عنوا بالجذور الصماء و مهدوا الكتشاؼ 

 .اللوغاريتمات 
 ىو مؤسس علم الجبر وأوؿ من استعمل لفظ الجبر ووضع أصولو و قوانينو: ىو  ٜٚعترب اخلٛازشَٞ أبٛ عبد اهلل ذلُد بٔ َٛض٢ 

.  (المختصر في حساب الجبر والمقابلة ) ىػ وكتابو في الجبر بعنواف ٕٖٕولد عاـ 
 َٔ ٍٚٚاخلٛازشَٞ ٖٛ أ:  

  ،ٖ ،ٕ ،ٔأضاؼ العدد صفر إلى مجموعة األعداد   -
 .وىو أّوؿ من استخدـ الجذر ألتربيعي  -

 ٖٛ أبو جابر ألبتاني محمد بن سناف الحراني القرف التاسع الميالدي :أٍٚ َٔ اخرتع ايٓطب املجًج١ٝ  . 
 .أوؿ من أدخل عالمة الكسر العشري و -
 .وأّوؿ من حّوؿ الكسور العاديّة إلى كسور عشريّة في علم الحساب -

 ٖٛ جمشيد بن محمود بن مسعود الملقب بغياث الدين جمشيد الكاشى ولد ٚأٍٚ َٔ أعطٞ ق١ُٝ صخٝخ١ يًٓطب١ ايتكسٜب١ٝ 
 . بمدينة كاشاف ولذلك يعرؼ بالكاشي في القرف التاسع الهجري

 طسٜك١ إجياد اجلرز ايتهعٝيب ّٔٝ .   ىو أبو الحسن علي بن أحمد النسويٚأٍٚ َٔ ب
 ِٖ اضتعٌُ ايسَٛش أٚ اجملاٌٖٝ يف عًِ ايسٜاضٝات َٔ ٍّٚ للثاني  (ص)للمجهوؿ األوؿ ، و  (س) العرب المسلموف ، فاستعملوا أ

  . وىكذا.. للمعادالت للجذر  (ج)و 
 زضاي١ عٔ عًِ ايسٜاضٝات طبعت يف أٚزٚبا ٍّٚ  كانت مأخوذة من جداوؿ العالم المسلم أبي عبد اهلل البتاني ،وقد طبعت ىذه ٚأ

.  ـ في اليونافٖٜٗٔالرسالة األولى عاـ 
  حيث اكتشف أف ىناؾ نقصاً في " إقليدس"على " الطوسي"ومن التأثيرات الواضحة لمجهودات المسلمين في الجبر تعديالت

الرسالة الشافية "وفي " تحرير أصوؿ إقليدس"؛ فعدؿ ىذا النقص وكملو في كتابو  بحوث إقليدس فيما يخص قضية المتوازيات
ىذه البحوث " جوف واليس"، وقد نشر وىما العمالف اللذاف كاف لهما بالغ األثر في تقدـ بعض النظريات الهندسية" للطوسي

 .ـٔ٘ٙٔبالالتينية عاـ 
  ومن اإلشارات العلمية على فضل حضارة المسلمين على الغرب في مجاؿ الحساب: 

  Algoroitmi donameroindoramقاـ بترجمة كتاب الخوارزمي في الحساب تحت عنواف " أديالر الباثي "أف  -
 .وىو تحوير السم الخوارزمي ( الغوريتمي )وظل الحساب يُعَرؼ في أوروبا باسم 

 وكما يأمرىم اإلسالـ - ، بل قاموا كعادتهم  لم يأخذ المسلموف ما تركو األقدموف من قواعد علم الحساب واكتفوا بو –
.  ؛ ومن َثمَّ نشأت وتطورت تلك العلـو الرياضية باالجتهاد في تطوير ىذا العلم



             
  KFUأبو فيصل : ــــــــــــــــــــ                                               تنسيق  [ 22  ]حممد أمحد جودة                       ــــــــــــــــــــ/احلضارة االسالمية  د

. 

 

 االحصا٤:  
  حيث يتم فيها تدوين عن طريق تأسيس الدواوينوقد طبق المسلموف في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو اإلحصاء 

وىذه الطريقة ال تزاؿ ... ، وغيرىا من البيانات الالزمة للتموين وتجهيز الجيوش ، ودخوؿ بيت الماؿ المعلومات عن الجند
كذلك استخدـ الخليفة أبو جعفر المنصور وسائل متطورة . وىي بداية اإلحصاءتستخدـ في كثير من األمور اإلحصائية الحديثة 

 . وعديدة لتسليح وتموين الجند إضافة إلى تبويب مدخوالت بيت الماؿ والمصروفات، واألبواب األخرى المتعلقة بإدارة الدولة
 ىي التي سار عليها المسلموف، وانتهجوىا خطِّا في " وكذلك جعلنكم أمة وسطا: "ولعلَّ القاعدة القرآنية العظيمة في قولو تعالى

لنا المفهـو سياساتهم الحسابية، ومعاني الوسطية في اللغة االعتداؿ واالتزاف والتوازف والعدؿ ووسطية المكاف، ومن ىنا يتبين 
 ... اإلحصائي األساسي الذي أسَّسو القرآف أال وىو الوسط الحسابي والمعدؿ

فقد أسهم فيو المسلموف عن طريق التوفير للمنحنى المفترض عن البيانات المعلومة وىذا المفهـو :  اإلحصا٤ ايتطبٝكٞأما  -
العلمي الرياضي ال يزاؿ األساس في علم اإلحصاء إليجاد أفضل المعادالت لقياس واقعية تجربة أجريت من قبل الباحثين في 

 . حقوؿ المعرفة المختلفة
  عند المسلمين  (بحساب الخطأين)وما طريقة عمر الخياـ لحل المعادالت التكعيبية ذات المجهوؿ الواحد عن طريق ما يسمى

في التحليالت العددية الحديثة إال خير دليل على أف المسلمين اتبعوا خطوات  (False Regular) وما يسمى حديثا بطريقة
. ىندسية حديثة ومتطورة، وسبقوا زمنهم في ىذا المجاؿ
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 ولقي تشجيعا كبيرا وعناية واسعة من خلفاء المسلمين  حظي علم الطب باىتماـ بالغ من المسلمين في ظل الحضارة اإلسالمية ،

وتجلى ذلك في االىتماـ الكبير بهذا العلم تعليما وتعلما وتطوير ىذا العلم بمدارسو . وسالطينهم على مر العصور اإلسالمية
 . وفروعو وتشجيع المنتمين لو

 وعملوا على نقل مجموعات  وبخاصة الطب اليوناني،  وقد برع المسلموف في االنفتاح على مآثر الطب عند األمم السابقة ،
، بل أضافوا إليها الكثير  ولم يقفوا عند ىذا الحد. كبيرة من المؤلفات الطبية اليونانية إلى اللغة العربية في مختلف فروع العلم

.  من بحوثهم وابتكاراتهم وتجاربهم الشخصية، فكثرت شروحاتهم لها من واقع مشاىداتهم 
  وازدادت عناية المسلمين بهذا العلم حتى بلغ درجة عالية من التطور وسار بو العلماء شوطا كبيرا، فوضعوا لو أصوال ومناىج

نظرية، وألفوا فيو كتبا كثيرة في مختلف التخصصات الطبية بجانب التجارب العملية التي كانت تجرى في المستشفيات حيث 
كاف طلبة الطب يمروف على المرضى مع أساتذتهم ويطبقوف ما درسوه نظريا بما يشاىدونو واقعا، مما كاف لو األثر الواضح في 

وقد أدى ذلك بدوره إلى إنتاج كم ىائل من اآلثار والدراسات الطبية المبتكرة التي . تطور العملية التعليمية للطب عند المسلمين
كاف لها األثر الواسع في إثراء الدراسات الطبية وارتقائها حتى بلغ المسلموف بهذا العلم موقع الريادة بين األمم، وكاف لهم 

 . الفضل الكبير في تقدـ اإلنسانية في ىذا العلم
  التي تعنى بتدريس العلـو الطبية، وفي بإنشاء دور التعليموكاف من مظاىر تشجيع المسلمين لهذا العلم ذلك االىتماـ الكبير 

فدرس علم الطب في . اختيار األطباء المبرزين للتدريس في ىذه المراكز واإلشراؼ عليها حيث تعددت تلك المراكز وتنوعت
تميزت الحضارة اإلسالمية بظهور مدارس وفوؽ ىذا كلو، . المساجد ومنازؿ العلماء وفى المجالس الطبية عامة والبيمارستانات

، لم يكن لها غرض آخر غير تدريس الطب يشرؼ عليها أساتذة متخصصوف ويدرس فيها أنشئت خصيصا لتدريس ىذا العلم
 . رؤساء الطب المتميزوف ويطبق فيها نظاـ تعليمي دقيق، مما كاف لو األثر الواضح في تطور الدراسات الطبية وارتقائها

  وبتعدد تلك المراكز الطبية وتنوعها عند المسلمين اشتهر فيها عدد كبير من األطباء المتميزين الذين تركوا تراثا طبيا رائعا
ليس ىذا فحسب، بل إف من ىؤالء األطباء من بلغ بروزه في ىذا العلم درجة . ودراسات رائدة أثرت ىذا العلم بصورة كبيرة

جعلتو مقصد طلبة العلم في كل موقع سواء بالحضور إليو أو بدراسة آثاره ومؤلفاتو بلغاتها العربية أو ترجمتها إلى لغات أخرى، 
األمر الذي أكد فضل علماء المسلمين في تطور الطب الحديث وأثرىم على غيرىم من األمم في معرفة ىذا العلم واالرتقاء بو، 

 . وىو أمر واضح وجلي لمعظم المشتغلين في حقل الطب وتاريخو في مختلف دوؿ العالم
  بل .. (مع إيمانهم بنفعو وبركتو)ورغم وجود ما يعرؼ بالطب النبوي إال أف المسلمين لم يقفوا عند حدود ذلك الطب النبوي

.. تحتاج إلى دواـ البحث والنظر، والوقوؼ على ما عند األمم األخرى منها- والطب أحدىا – أدركوا مبكًرا أف العلـو الدنيوية 
تطبيًقا لهدي اإلسالـ الدافع دوًما لالستزادة من كل ما ىو نافع، والبحث عن العلم في أي مكاف فنرى أطباء المسلمين يأخذوف 
، الذين سرعاف ما  في التعرؼ على الطب اليوناني من خالؿ البالد اإلسالمية المفتوحة، وبدأ الخلفاء يستقدموف األطباء الرـو

أخذ عنهم األطباء المسلموف، ونشطوا في ترجمة كل ما وقع تحت أيديهم من مؤلفات طبية، ولعل ىذا يعتبر أعظم ما حدث في 
 .العصر األموي

 

  عًِ ايطبإزلاشات املطًُني يف  :احملاضس٠ ايطابع١ 
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 ؛ فكاف منهم وقد تميز علماء الطب المسلموف بأنهم أوؿ من عرؼ التخصص  :
 ، (الكحالين)، ويسمَّوف  أطباء العيوف -
 ،  ومنهم الجراحوف -
 ،  (الحجاموف)والفاصدوف  -
 .ومنهم المختصوف فى أمراض النساء -

  وبروز الشخصيات اإلسالمية في ميداف علم  إنشاء المستشفيات النظامية (العصر االموى) وكاف من سمات ىذا العصر ،
: ، وكاف من ىذه الشخصيات أيضاوكانت عائلة أبي الحكم الدمشقي المسيطرة على ىذه المهنة في العصر األمويالطب، 
.  الذي كاف طبيب الخليفة األموي يزيد بن عبد الملكوأحمد بن إبراىيم، وقد كاف قريًبا من الحجاج بن يوسف الثقفي،  تياذوؽ

  وما كادت عجلة األياـ تدور في العصر العباسي حتى أجاد المسلموف في كل فرع من فروع الطب، وصححوا ما كاف من أخطاء
.. وإنما واصلوا البحث وصّوبوا أخطاء السابقين، العلماء السابقين تجاه نظريات بعينها، ولم يقفوا عند حد النقل والترجمة فقط

أوؿ من ، كما أنو  والذي يُعد مبتكر خيوط الجراحة المعروفة بالقصاب ( ىػٖٖٔت ) من أبي بكر الرازيومن ذلك ما كاف 
 . وجراحة العيوف وأمراضها، واألمراض التناسلية، والنساء والوالدة، وقدـ شرحا مفصالً ألمراض األطفاؿ، صنع مراىم الزئبق

وكاف من رواد البحث التجريبي في العلـو الطبية، وقد قاـ بنفسو ببعض التجارب على الحيوانات كالقرود؛ فكاف يعطيها الدواء، 
 .ويعد الرازى أوؿ من قرر أف المرض قد يكوف وراثًيا.. ويالحظ تأثيره فيها، فإذا نجح طبقو على اإلنساف

، واستعمل الضغط باألصابع وبالرباط في حالة النزيف وىو أوؿ من استطاع أف يفّرؽ بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي -
، ونصح بأف تُبنى المستشفيات بعيًدا عن أماكن تعفُّن وكاف أوؿ من وصف عملية استخراج الماء من العيوف.. الشرياني

. المواد العضوية
، وفيو وصف دقيق (الجدري والحصبة)، وقد وضع لذلك كتابو الشهير ويعتبر الرازي سباقًا في تشخيصو للجدري والحصبة -

ظاىرة  (الحمى)وكاف بارًعا في التمييز بينهما، معتبًرا .. ألعراض ىذين المرضين، وما يصحبهما من ارتفاع في درجة الحرارة
وليست علة بذاتها، فإذا ما عولج الداء الذي تصحبو ، عرضية تنشأ أسبابها من حاالت مرضية كثيرة، فهي ظاىرة أو عَرض

 . الحرارة عالًجا شافًيا انتفت أسباب تلك الحمى
، وال اللالتين  ؛ فال اليوناف من قبلهم وكانوا سباقين فيو فيو أحد، ( الكحالة)تطور عند المسلمين طب العيوف كما  -

وال الذين أتوا من بعدىم بقروف بلغوا فيو شأوىم؛ فقد كانت مؤلفاتهم فيو الحجة األولى خالؿ قروف ، المعاصروف لهم
 علي بن عيسى الكحاؿطواؿ، وال عجب أف كثيرين من المؤلفين كادوا يعتبروف طب العيوف طًبا عربًيا، ويقرر المؤرخوف أف 

 .أعظم مؤلفاتو (التذكرة)ومؤلفو .. اكاف أعظم طبيب عيوف في القروف الوسطى برمتو ( ىػٓٓٗت )
  ( ىػٖٓٗت ) وىو أبو القاسم الزىراويعمالؽ آخر يعتبر من أعظم الجراحين في التاريخ إف لم يكن أعظمهم على اإلطالؽ 

والتي من ..  كالمشرط والمقص الجراحي، كما وضع األسس والقوانين للجراحةتمكن من اختراع أولى أدوات الجراحةالذي 
 .وتمكن من إيقاؼ النزؼ بالتخثير، ، واخترع خيوط الجراحةأىمها علم ربط األوعية لمنع نزفها

 وذلك باختراعو واستخدامو للمحاقن والمبازؿ الجراحية والتي الواضع األوؿ لعلم المناظير الجراحية ىو الزىراويوقد كاف  -
إلى جانب أنو أوؿ مخترع .. وقاـ بالفعل بتفتيت حصوة المثانة بما يشبو المنظار في الوقت الحاضر، عليها يقـو ىذا العلم

. ومستخدـ لمنظار المهبل
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والذي قاـ بترجمتو إلى الالتينية العالم اإليطالي جيراردو  - (التصريف لمن عجز عن التأليف):  الزىراويويعتبر كتاب  -
تتألف ىذه )وىذا باعترافهم ، موسوعة طبية متكاملة لمؤسسي علم الجراحة بأوروبا  - ( ( ALTASRIFتحت اسم 

الجراحة )، والثالث في (الكيمياء)، والثاني في (الطب)األوؿ في :  أقساـٖ مجلًدا مقسمة إلى ٖٓالموسوعة من
 كاف أوؿ من خص الجراحة بدراسة متميزة وفصلها عن سائر الزىروايويذىب مؤرخو الطب إلى أف .. (واألدوات الجراحية

 .األمراض التي تعتري جسم اإلنساف
  إف جميع الجراحين األوروبيين الذين ظهروا بعد القرف الرابع عشر قد استمدوا علمهم : "الكبير ىالريقوؿ عالم وظائف األعضاء

 .ومعرفتهم من ىذا العالم االسالمى الكبير
  وظل المسلموف من بعده رواداً في الجراحة حتى القرف الخامس الهجري، واستعرب تالمذة أوروبا ليتعلموا على يديو ويعودوا

. لبالدىم بما تعلموه؛ مما بّين أىمية علم الجراحة وأىمية فصلو عن الطب الباطني
  الذي استطاع أف يقدـ  ( ىػٕٛٗت ) ابن سينابرزت كذلك شخصيات إسالمية أخرى المعة في ميداف علم الطب من أمثاؿ

لإلنسانية أعظم الخدمات بما توصل إليو من اكتشافات، وما يسره اهلل لو من فتوحات طبية جليلة؛ فقد كاف أوؿ من اكتشف 
وسماىا الدودة المستديرة، ، (اإلنكلستوما)العديد من األمراض التي ما زالت منتشرة حتى اآلف، لقد اكتشف ألوؿ مرة طفيل 

 .  سنةٜٓٓبنحو " دوبيني"وىو بذلك قد سبق العاِلم اإليطالي 
، وأوؿ من فّرؽ بين الشلل الناجم عن سبب داخلي في الدماغ والشلل الناتج كما أنو أوؿ من وصف االلتهاب السحائي -

عن سبب خارجي، ووصف السكتة الدماغية الناتجة عن كثرة الدـ، مخالًفا بذلك ما استقر عليو أساطين الطب اليوناني 
 .فضال عن أنو أوؿ من فرؽ بين المغص المعوي والمغص الكلوى. القديم

طرؽ العدوى لبعض األمراض المعدية كالجدري والحصبة، وذكر أنها تنتقل عن - ألوؿ مرة أيًضا  - ابن سيناكما كشف  -
وُيظهر ابن سينا براعة كبيرة ومقدرة فائقة في علم الجراحة؛ فقد ذكر . طريق بعض الكائنات الحية الدقيقة في الماء والجو

ويعتبر ابن سينا أوؿ من . عدة طرؽ إليقاؼ النزيف، كما تحدث عن كيفية التعامل مع السّْهاـ واستخراجها من الجروح
اكتشف ووصف عضالت العين الداخلية، وأوؿ من قاؿ بأف مركز البصر ليس في الجسم البلوري كما كاف يُعتقد من قبل، 

 .وإنما ىو في العصب البصري
وكاف واضًحا دقيًقا في تحديده للغاية والهدؼ من مداواة نخور األسناف ،  على دراية واسعة بطب األسنافابن سيناكاف  -

الغرض من عالج التآكل منع الزيادة على ما تآكل؛ وذلك بتنقية الجوىر الفاسد منو، وتحليل المادة المؤدية : "حين قاؿ
 .إلى ذلك

 وشهد ، حفل سجل األمجاد الحضارية اإلسالمية بالعشرات بل المئات من الرواد الذين تتلمذت عليهم البشرية قرونًا طويلة
الذي عارض نظرية جالينوس الذي كاف يقوؿ بوجود  ( ىػٚٛٙت )منهم ابن النفيس .. بفضلهم وسْبقهم األعداء قبل األصدقاء

ومنو اكتشف الدورة الدموية الصغرى، وقدـ لها وصًفا ، ثقب بين بطيني القلب األيمن واأليسر، فصحح ابن النفيس ىذا الخطأ
 .دقيًقا لم ُيسبقو إليها أحد

 واستمرت تلك المؤلفات . وقد لقيت المؤلفات الطبية اإلسالمية اىتماما كبيرا من األوربيين وترجمت إلى مختلف اللغات األوربية
. قرونا عدة كانت خاللها ىي المصادر األساسية التي يعتمد عليها األوربيوف في تعلم الطب سواء بأصولها العربية أو بترجماتها

لقد بقيت جامعات أوربا تستند تماما على إسهامات علماء العرب في الطب، بل ": "الطب العربي " في كتابو رونلد كامبليقوؿ 



             
  KFUأبو فيصل : ــــــــــــــــــــ                                               تنسيق  [ 26  ]حممد أمحد جودة                       ــــــــــــــــــــ/احلضارة االسالمية  د

. 

 

 وغيرىما حتى نهاية القرف السادس عشر للرازي" الحاوي " والبن سينا"  القانوف "إف مقرراتهم في كليات الطب بقيت تستعمل 
 . الميالدي 

  كما طغى تأثير أطباء المسلمين على العالم الغربي عبر القروف الالحقة، وباألخص خالؿ الفترة من القرف الخامس إلى الثامن
فقد بقي علماء أوربا يتعلموف في مدارس وجامعات األمة اإلسالمية . (الموافق الحادي عشر إلى الرابع عشر الميالدي)الهجري 

 . ثم قاموا بترجمة علـو المسلمين في الطب وغيره. في األندلس وصقلية وغيرىا، حتى تمكنوا من اللغة العربية
 
  ومما ال يقبل الشك أف تأثير علماء العرب والمسلمين في الطب على أطباء أوربا خالؿ القرف الحادي عشر الميالدي إلى القرف

والجدير بالذكر أف كثيرا من المنصفين من علماء أوربا الغربية، يعترفوف بما قدمو . الرابع عشر الميالدي، ال يحتاج إلى برىاف
ويؤكد العلماء .، كما أف النظريات واألفكار الطبية صارت تدرس في جميع أنحاء المعمورة علماء العرب والمسلمين في العلـو

الغربيين أف جامعات المسلمين كانت مفتوحة للطلبة األوربيين الذين نزحوا إليها من بالدىم لطلب العلم، وكاف ملوؾ أوربا 
وأوؿ مدرسة أنشئت للطب في أوربا ىي المدرسة التي أسسها العرب في . وأمراؤىا يفدوف على بالد المسلمين ليعالجوا فيها

 . من إيطاليا" باليـر"
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  بلغ المسلموف من المدنيَّة والتقدُّـ والحضارة درجة عظيمة لم يبلغها شعب من شعوب األرض في مثل ىذه الفترة القصيرة، كما

، ذلك العلم  ومن مظاىر ىذه الحضارة إسهاماتهم في علم الصيدلة،  امتدَّت حضارتهم عدَّة قروف وأضاءت كل أرجاء المعمورة
 .الذي يُػَعدُّ ابتكارًا من ابتكارات المسلمين

  ،فهم أوَّؿ َمْن أسَّس لعلم ولقد اعترؼ كثير من علماء الغرب بالمكانة المرموقة التي وصل إليها المسلموف في علم الصيدلة
والحقُّ أف كثيًرا من أسماء األدوية وكثيًرا من مركََّباتها : "؛ حيث تقوؿ الموسوعة البريطانية عن ذلك الصيدلة بمفهومو الحديث

ـّ للصيدلة الحديثة  - فيما عدا التعديالت الكيماوية الحديثة بطبيعة الحاؿ - المعروفة حتَّى يومنا ىذا، وفي الحقيقة المبنى العا
 " .قد بدأه العربُ 

  وعندما نستعرض إسهامات المسلمين في علم الصيدلة نجد أف ىناؾ قائمة كبيرة تحوي عشرات الصيادلة المسلمين، الذين كاف
؛ القائم على المالحظة والتجريب والتحديث، والبحث عن كل جديد من خالؿ  لهم دوٌر فعَّاؿ في تطوير وتحديث علم الصيدلة

األسفار المتعدّْدة في البلداف القريبة والبعيدة، فتوصَُّلوا إلى نباتات وأعشاب جديدة أثبتت التجاِرُب أف لها دورًا مميػًَّزا في عالج 
 .األمراض الصعبة، واألمراض التي لم يكن لها أدوية من قبل

  ىػ، وقد ٖٗٛالمتوفى سنة  (علي بن العباس المجوسي)، وانتشرت مؤلَّفاتهم علماء الصيدلة المسلمين الذين ذاع صيتهمفمن
طبيب فاضل : "القفطيكاف ابن العباس المجوسي من أشهر األطباء والصيادلة المسلمين في القرف الرابع الهجري، قاؿ عنو 

، وىو عبارة عن مجموعة من المقاالت المهمَّة في (كامل الصناعة الطبية)المعروؼ بػ (الملكي)ومن أشهر كتبو كتاب " . كامل
 :العلـو الطبية والدوائية؛ حيث قسم الكتاب إلى جزأين 

يشتمل األوؿ على عشر مقاالت؛ األولى في األمزجة والطبائع واألخالط، والثانية والثالثة في التشريح، ولقد كانتا المرجع  -
  . (ـٓٚٔٔ-ٓٚٓٔ)الرئيسي لعلم التشريح في بإيطاليا وفي غيرىا في البالد ما بين عامي 

أمَّا الجزء الثاني فمقصور على المداواة وطرؽ العالج والصيدلة؛ حيث تختصُّ إحدى مقاالتو باألدوية المفردة وامتحانها  -
ة الدواء من التجربة على األبداف واألمراض، وامتحاف الدواء من سرعة  ومنافعها، فيذكر الطُُّرؽ التي ُيْسَتَدؿُّ بها على قوَّ

استحالتها وُعسرىا، ومن سرعة جموده وُعسر جموده، ومن طعمو ورائحتو ولونو، ومعرفة قوى األدوية المسكنة لألوجاع، 
والُمفتَّْتة للحصى، والُمدرَّة للبوؿ، والُمدرَّة للطمث، والمولَّْدة للََّبِن، كما تحدَّث عن األدوية النباتية وأنواعها؛ من حيث 

 . ، ثم الثمار واألدىاف(األزىار)الحشائش أو البذور أو الحبوب، ثم األوراؽ واألنوار 
  إنو الكتاب الوحيد الذي نقلو الصليبيوف إلى اللغة الالتينية وقد ظلَّ كتابًا : "بقولو (الملكي) على كتاب ى حتّْ فيليبوقد أثنى

 " .مدرسيِّا في الشرؽ والغرب إلى أف حلَّ محلَّو الكتاب الذي وضعو ابن سينا، وىذا أشبو بموسوعة طبية
  لُيكمل مسيرة علي بن العباس، فرغم شهرتو الواسعة في  (ىػٗٓٗت )  بن عباس األندلسي خلفالزىراوي أبو القاسمثم جاء

إالَّ أف إسهاماتو في علم الصيدلية كانت تضاىي إسهاماتو - فهو أوَّؿ َمِن استعمل ربط الشرايين لمنع النزؼ- مجاؿ الجراحة 
، ويرجع (مقالة في أعمار العقاقير المفردة والُمركَّبة): ؛ فقد ألَّف الزىراوي في األدوية كتابًا أسماه في علم الجراحة وال َتِقلُّ عنها

عدـ تقدير الزىراوي باعتباره صيدليِّا بارًعا إلى أف المؤلفين العرب وغيرىم لم يُعنوا إالَّ بالجزء الخاصّْ بالجراحة والطّْب الذي 
 .(التصريف لمن عجز عن التأليف): ذكره في كتابو

  عًِ ايصٝدي١إزلاشات املطًُني يف  :احملاضس٠ ايجا١َٓ 
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  تلك المقالة التي تناوؿ فيها كيفية تحضير العقاقير المعدنية والنباتية والحيوانية  (التصريف)وأشهر مقالة عن الصيدلة في كتاب
. وتنقيتها

  اليونانية والفارسية والسريانية والبربرية، وىو عمل يمكن : ؛ ىيأسماء العقاقير بأربع لغات إلى جانب العربية الزىراويوقد ذكر
أف ُيْطَلَق عليو اآلف معجم مصطلحات الصيدلة المتعدّْد اللغات، كما أورد أسماء األدوات واألجهزة الكيميائية والصيدالنية، 

وكما - أي تاريخ صالحية الدواء - وأعمار األدوية المركبة والمفردة - إف ُوِجَدْت - وبدائل األدوية المفردة وذكر مصادرىا 
وكاف الزىراوي أوَّؿ من استخدـ الفحم في . فعل َمْن سبقو أتى في النهاية على ِذْكِر األوزاف والمكاييل، ورتَّبها ترتيًبا ألف بائيِّا

 .ترويق شراب العسل البسيط 
  كاف يُػَلقَُّب في األوساط العلمية األوربية باسم باسهامات رائدة في علم الصيدلة؛ فقد  (ىػٙٓٗت) أسهم ماسويو الماردينيكما

ا كبيًرا؛ جعلتو أقدـ دستور لألدوية في (المادة الطبية): ، ومن أشهر ُكتبو كتابماسويو الصغير ، وقد بلغت شهرة ىذا الكتاب حدِّ
 . عامالً أساسيِّا في ظهور األدوية عند الغرب، كما كاف األستاذ في الصيدلة في أوربا (المادَّة الطبية)العالم، ولقد كاف كتاب 

  وبقي ىذا الكتاب محاِفظًا علي قيمتو العلمية وعلى أثره الكبير في الطبّْ والصيدلة في أوربا إلى أمد بعيد وصل إلى نهاية القرف
الماضي؛ فِمْن ىذا الكتاب َعَرَؼ العالم عامَّة وأوربا خاصَّة معظم األدوية التي اخترعها الصيادلة العرب بأنفسهم، أو جلبوىا من 

 .لماسويو األصغر في ثالثين جزًءا (المادة الطبية)أقطار أخرى لالستعماؿ في علم المداواة ويقع كتاب 
  ُّمن أبرز العلماء المسلمين في  ( ىػٚٙٗ-ٖٚٛ)، المولود في طُليطلة ابن وافد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريمويُػَعد

: ؛ فقد كتب ابن وافد العديد من الكتب في مجاؿ األدوية المفردة، ومن أىمَّْها كتابو المعنوف باللغة الالتينيةالصيدلة
(MINERALIBUS SIMPLICIBUS)،  وىو كتاب ذاعت شهرتو في األوساط الالتينية، ورغم أف األصل العربي

لهذا الكتاب قد ُفقد إالَّ أف ترجمتو الالتينية ما زالت موجودة حتى اآلف، وقد كاف ىذا الكتاب من أىمّْ الكتب التي عرفتها أوربا 
. في القروف الوسطى 

 عًِ ايعكاقري عٓد املطًُني:  
  كاف المسلموف ال يعرفوف من الطبّْ إالَّ الطبَّ ممَّا تفرَّد بو المسلموف في العلـو إسهاماتهم في علم العقاقير، ففي بادئ األمر

، فاستعملوا العقاقير وبعض النباتات واستفادوا من خصائصها في معالجة األمراض والجراح، ومن ىنا كاف اىتمامهم التجريبي
بالعقاقير، وازداد ذلك بتقدُّمهم في المعرفة والعلم واتَّْصالهم بالفرس والرـو والهنود، فانكبُّوا على دراسة األدوية مفردة كانت أو 
مركبة، وتعرَّفوا قواىا، ووضعوا مواصفاتها، وتحقَُّقوا منها، بل واخترعوا عشرات العقاقير المفردة والمركبة التي لم تكن معروفة 

 .اليونانيين األقدمينلمن قبلهم من 
  ولقد كانت دراسة األدوية ومعرفتها والتأكُّد من صحَّتها وفاعليتها حجر األساس لدى كل مهتمٍّ بالطبّْ والعالج والمداواة؛ فال

 ابن سينانجد مؤلًَّفا من مؤلَّفات كبار األطباء المسلمين وغيرىم إالَّ َأفْػَرَد فيو لألدوية المفردة والمركبة قسًما مهمِّا خاصِّا؛ فنجد 
 الجزء العشرين والحادي والعشرين في كتابو الرازي، وخصَّص (القانوف)خصَّص لها الكتاب الثاني والخامس في مؤلَِّفِو 

 . (فردوس الحكمة) في كتابو ، وابن ربن(الحاوي)
 والذي ذكر كذلك في نهايتو وصايا وإرشادات في تركيب األدوية المركبة (التيسير في المداواة والتدبير) في كتابو ابن زىر ،

واستعمالها، ووصفات من األدوية المركََّبة التي أثبتها، وكذلك بياف تحضير األشربة والمراىم والمعاجين، وابن التلميذ في كتابو 
الجامع لألدوية )، ىذا باإلضافة إلى أف ىناؾ كثيًرا من المؤلَّفات التي ُخصَّْصْت لألدوية فقط مثل كتاب (األقراباذين الكبير)
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، وكتاب البن ميموف (شرح أسماء العقاقير)، وكتاب لإلدريسي (الجامع لصفات أشتات النبات)، والبن البيطار (واألغذية
 .، وغيرىا من الكتب األخرى للغافقي (األدوية المفردة)
  كما اىتمَّ علماء المسلمين باستخالص العقاقير المناسبة من النباتات المختلفة في طوؿ البالد وعرضها، فلم يكن العامل

الجغرافي أو الُقطري عائًقا أو حاجًزا لهم، لذلك وجدنا الكثيرين منهم يسيحوف في طوؿ البالد وعرضها بحثًا عن الجديد من 
الذي بحث  (األدوية المفردة) صاحب كتاب أبي جعفر الغافقيالنباتات، ومن ثم العقاقير الجديدة، ومن ىؤالء العلماء الرُّحَّل 

عن كل جديد من النباتات في كل من األندلس والمغرب العربي، وقد ذكر في ىذا الكتاب كل نبات وعقار باسمو العربي 
 .والبربري والالتيني؛ ممَّا ُيدلل على اتساع ثقافتو في مجاؿ النباتات والصيدلة 

  الذي كاف ( ىػٜٖٙت ) كرشيد الدين الصُّوريوالمدىش والمثير لإلعجاب ما كاف يفعلو بعض ىؤالء العلماء في مصنفاتهم ،
يصطحب معو مصوّْرًا مزوًَّدا باألصباغ على اختالؼ أنواعها، ثم يطوؼ َمَواِطن النبات، ويطلب من المصوّْر أف يصوّْر لو النبتة في 
بيئتها بألوانها الطبيعية، وأف يجتهد في محاكاتها، وكاف يطلب منو تصوير النبتة في أطوارىا المختلفة من أياـ إنباتها ونضارتها، 

، الذي يضمُّ إلى (األدوية المفردة)وإزىارىا وإثمارىا وجفافها، فيكوف التحقيق أتمَّ والمعرفة أبين، وكاف ىذا منهجو في كتابو 
، وىذا كلو يؤكّْد سبق العلماء (التاج)جانب األدوية أوصاؼ ورسـو النباتات الملونة في أطوارىا المختلفة، وكذلك كتابو 

. المسلمين واستخدامهم المنهج العلمي التجريبي 
  ومع ىذا التقدُّـ اإلسالمي في التداوي باألغذية والعقاقير المفردة والمركبة، استطاع العلماء المسلموف أف ُيضيفوا الكثيَر من

مفردات األدوية في مادَّتهم الطبية، ولم ينقلوىا عمَّن أخذوا عنهم من اليونانيين والنساطرة، فأوردوىا في كتبهم ُمحالَّة 
؛ (الجامع لصفات أشتات النبات)بأوصافها، وقوَّة مفعولها، ومنافعها وفوائدىا في العالج، ومن ذلك ما ذكره اإلدريسي في كتابو 

 مفردة، أَوَرَد ٕ٘ٔفقد ذكر كثيًرا من العقاقير لم يذكرىا ديسقوريدس أو أغفلها، وقد بلغ ما أحصاه من ىذه المفردات حوالي 
 .ذكرىا في أربعة عشر حرفًا األولى من الحروؼ األبجدية، وىو الجزء من كتابو الذي أمكن الحصوؿ عليو

  عند المسلمين فقد كانت على ىيئة مستحضرات ذات أشكاؿ مختلفة - مفردة كانت أـ مركبة-وأمَّا طريقة تحضير األدوية
تتوقَّف على ُطرؽ استعمالها وتعاطيها والغرض منها، كما كانت تُػَعدُّ بغرض أف يكوف مفعولها محقًَّقا مضمونًا، وفي الوقت نفسو 
ال َتْكَرُىَها النفس، بل تقبلها وتستسيغها، مع سهوؿ تعاطيها، وقد ابتدع المسلموف ُطُرقًا كثيرة استعملوىا في تحضير وتنقية 

 ، والتبلور، والغسل، (الصهر)التقطير، والترشيح، والتحويل، والتبخير، والتصعيد، والتذويب : األدوية والعقاقير؛ منها
 ، ىو ابن سيناوأوؿ َمْن أدخل تغليف الحبوب بالذىب والفضة  -
 .ىو الزَّىراويوأوَّؿ من حضَّر األقراص بالكبس في قوالب خاصَّة  -

  ىكذا كاف للمسلمين فضل كبير في اإلسهاـ العلمي النظري والتطبيقي في مجاؿ الصيدلة؛ فقد بذلوا الجهد الكبير في
استجالب العقاقير من الهند وغيرىا، وىم الذين َأسَُّسوا علم الصيدلة وطوَُّروه، وىم أوؿ َمِن اشتغل في تحضير األدوية 

 .والعقاقير
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  ٖٞاجلٝٛيٛجٝا :  
 من حيث تركيبها وكيفية تكوينها والحوادث التي وقعت في علم األرض أي العلم الذي يبحث في كل شيء يختص باألرض 

نشأتها األولى وكذلك البحث في حالة عدـ االستقرار والتغير المستمر الذي يحدث للكتلة الصلبة لألرض نتيجة تأثير عمليات 
كالزالزؿ ) داخلهامن ، (  التعرية والتجوية ):  الصلبة لألرض مثل خارج الكتلةوقوى مختلقة سواء كانت ىذه القوى من 

 . كما يبحث في نتائج التغيير (والبراكين
  مشتقة من اللغة اليونانية حيث أف  (جيولوجيا)وكلمة :geo   و "أرض "تعني ، logos  سبب "تعني   ."
  ِٜعًِ اجلٝٛيٛجٝا يف ايكسإٓ ايهس: 

  َوِمَن }: ، ومن ذلك قوؿ اهلل تعالى(الجيولوجيا)جاء في كثير من آيات القرآف الكريم إشارات واضحة إلى علم طبقات األرض
،  {َوَأنْػَزْلَنا الْػَحِديَد ِفيِو بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ  } :، وقولو تعالى{ اْلِجَباِؿ ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف َأْلَوانُػَها َو َغَراِبيُب ُسودٌ 

، وغير ذلك من اآليات الكريمة التي تحدَّثت عن ىذا النوع  {َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِفي اأَلْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيشَ }: وقولو تعالى
، والتي دفعت المسلمين إلى دراستو دراسة مستفيضة   .من العلـو

  وقد اتجو علماء المسلمين إلى التأمُّل واالستنتاج والبحث عن الحقيقة بالطريقة العلميَّة الصحيحة، فنجحوا نجاًحا باىًرا في
تفسير الظواىر الطبيعيَّة، ودراسة الصخور والجباؿ والمعادف، واستطاعوا أف يُػَعلّْلوا كثيًرا من الظواىر الجيولوجيَّة مثل الزالزؿ 

 . والبراكين، والمدّْ والجزر، وتكوُّف الجباؿ والودياف، والسيوؿ واألنهار والجداوؿ
  وجدير بالذكر أف الجيولوجيا عند المسلمين ارتبطت بعلـو أخرى كثيرة ساعدت في نموّْىا، وكاف ىذا َدْأب العلماء آنذاؾ؛ فلم

يكن ىناؾ التخصُّص الدقيق، بل كانت ىناؾ المعرفة الموسوعيَّة الشاملة؛ ولذلك فإف أعماؿ العلماء المسلمين في مجاؿ 
الجيولوجيا وعلـو األرض جاءت متفرّْقة ومنتشرة في عدد كبير من المجلدات تحت أسماء مختلفة، فعلى سبيل المثاؿ نجد أف 

، والنويري يتناوؿ الجيولوجيا مع (الشفاء)ابن سينا يتناوؿ المعادف والمتيورولوجيا في رسالة المعادف واآلثار العلوية في كتابو 
قضايا جيولوجية جنًبا إلى جنب مع قضايا  (مروج الذىب)، ويعالج المسعودي في (نهاية األرض)المتيورولوجيا في كتابو 

. جغرافية
 خطٛط ايطٍٛ ٚخطٛط ايعسض: 

 ت ) يعدُّ المسلموف أوؿ من وضع خطوط الطوؿ وخطوط العرض على خريطة الكرة األرضية وضعها العالم أبو علي المراكشي
 ..  يستدؿ المسلموف على الساعات المتساوية في بقاع األرض المختلفة للصالة :وذلك لكي  (ـٕٕٙٔ- ىػ ٓٙٙ

 وبهذا سهل . كما وضع البيروني قاعدة حسابية لتسطيح الكرة أي نقل الخطوط والخرائط من الكرة إلى سطح مسطح وبالعكس
. رسم الخرائط الجغرافية

 قٝاع ذلٝط األزض  :
 فقد جاء بفريقين من  (ـٖٖٛ- ىػٕٛٔ: ت) أوؿ من قاـ بمحاولة قياس أبعاد الكرة األرضية الخليفة العباسي العالم المأموف و

واتفق معهما أف يذىبا إلى " علي بن عيسى االسطرالبي"، وفريق بقيادة "سند بن علي"علماء الفلك والجغرافيا فريق برئاسة 
وقد اختار كل فريق .. بقعتين مختلفتين على الدائرة العظمى من محيط األرض شرقًا وغربًا، ثم يقيسا درجة واحدة من المحيط

  اجلٝٛيٛجٝا ٚاجلػسافٝاازلاشات املطًُني يف عًِ  :احملاضس٠ ايتاضع١ 
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بقعة واسعة مسطحة، وركز في مكاٍف منها وتًدا، واتخذ النجم القطبي نقطًة ثابتًة، ثم قاس الزاوية بين الوتر وبين النجم القطبي 
واألرض، ثم سار شماالً على مكاف زادت فيو تلك الزاوية، وقاس كل فريق المسافة بين الوتدين وكانوا يقيسوف المسافات على 

..  األرض بحباؿ يشدونها على األوتاد
وىو ما يعادؿ  ( ميالً عربيِّاٙٙ)والعجيب أف النتائج جاءت دقيقة إلى حدٍّ بعيد؛ فقد توصَّل الفريق إلى أف محيط األرض يساوي  -
ا للطوؿ الحقيقي لمدار األرض والذي ُعِرؼ حديثًا وىو حوالي  ( كمٖٙ٘.ٚٗ) لمدار األرض، وىي نتيجة مقارِبة جدِّ
 %(.ٕ)أي أف نسبة الخطأ في ىذا القياس العباسي لم تصل إلى . تقريًبا ( كمٓٓٓ.ٓٗ)
  في الهند،  (قمم الجباؿ)فقاـ بتجربة جديدة على أساس مختلف حيث قاـ  بقياس االنخفاض الرأسي من " البيروني"ثم جاء

.  فجاءت شبيهة بأرقاـ فلكيي المأموف فأثنى عليهم
  ُأجري كلو إف قياس العرب للكرة األرضية ىو أوؿ قياس حقيقي  (علم الفلك عند العرب)في كتابو " نللينو"ويقوؿ المستشرؽ

مباشرة مع كل ما تقتضيو تلك المسافة الطويلة وىذا الفريق الكبير من العلماء والمساحين العرب فهو يعد من أعماؿ العرب 
. المأثورة وأمجادىم العلمية

 دٚزإ األزض حٍٛ ْفطٗا: 

 ولكن ثالثة ، في الوقت الذي كاف العالم ال يتخيل فيو أف األرض كرة لم يكن ىناؾ من يناقش مسألة دوراف الكرة حوؿ نفسها
 :وىم  (السابع الهجري)من علماء المسلمين كانوا أوؿ من ناقش فكرة دوراف األرض في القرف الثالث عشر الميالدي 

.  من سوريا" أبو الفرج علي"من األندلس و" قطب الدين الشيرازي"و" علي بن عمر الكاتبي" -
  أوؿ من أشار في التاريخ اإلنساني إلى احتماؿ دوراف األرض حوؿ نفسها أماـ الشمس مرة كل يـو وليلةىؤالء الثالثةفقد كاف . 
  لم تذىب سدى بل كانت ٖٔإف أبحاث ىؤالء العلماء الثالثة في القرف ": مقدمة في تاريخ العلم"في كتابو " سارتوف"ويقوؿ 

. ـٖٗ٘ٔفي نظريتو التي أعلنها سنة " كوبرنيكوس"أحد العوامل التي أثرت على أبحاث 
 عًِ اخلسا٥ط : 

  فقد كاف أطلس اإلسالـ أو ، ال يُنِكر أحد أف الغرب قد استفاد من جهود المسلمين في علم الجغرافيا بشكل كبير وأساسي
 .الخرائط اإلسالمية كانت في مقدمة مظاىر التأثير اإلسالمي المباشر في الحضارة الغربية

  وقاموا بطباعتو طبعات كثيرة  (نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ)" اإلدريسي"فقد أعتمد الغرب بشكل أساسي على مؤلَّف
  .ومختلفة، حتى ظل ىذا الكتاب مصدرًا أساسيِّا لدارسي الجغرافيا لألوروبيين على مدار أكثر من أربعة قروف

  ثم انتقل إلى ، حيث بدأ بالجنوب في أعلى الخريطة، خريطتو على الطريقة العربية في ذلك الوقت" اإلدريسي"وقد صمم
وقد قاـ . تصل إلى نحو خمسة أمتار مربعة (سمٕٔ×ٖٖ) ورقة ٓٚكما تتكوف مخطوطة الخريطة من .. الشماؿ في أسفلها
بعد أف بذؿ مجهوًدا خارقًا من أجل تجميع أجزائها ، ـٕٜٛٔبنشر نسخة ُمَلوَّنة منها سنة " كونراد ميلر"العالم األلماني 

 .وترجمة األسماء العربية إلى األلمانية،  المختلفة
 ؛ فعمل باحثوه على مراجعة وتدقيق كل النسخ الموجودة في العالم، وأخرجوا خريطة   ثم اىتمَّ المجمع العراقي بهذا الكتاب

.  ـ وىي بطوؿ مترين وعرض متر واحدٜٔ٘ٔاإلدريسي وطبعوىا سنة 
 يكفي أف نشير إلى ما حققو العرب في الجغرافيا إلثبات قيمتهم العالية؛ فالعرب ىم الذين عيػَُّنوا ": "جوستاؼ لوبوف"يقوؿ

 .بمعارفهم الفلكية مواقع األماكن تعييًنا مضبوطًا في الخرائط، فصححوا بذلك أخطاء علماء اليوناف
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  والعرب ىم الذين نشروا رحالتهم الممتعة عن بقاع العالم التي كاف يشك األوربيوف في وجودىا، والعرب ىم الذين وضعوا
..." الكتب الجغرافية التي جاءت ناسخة لما تقدمها، فاعتمدت أمم الغرب عليها وحدىا قرونًا كثيرة

 وإنما تتجسد ىذه .. واإلنجازات الكبيرة والعظيمة لعلماء الجغرافيا المسلمين ال تتجسد فقط في الجديد الذي قدَّموه للعالم
اإلنجازات بشكل واضح كذلك في التصويب والتعديل الذي عاد بو عباقرة الجغرافيين المسلمين على التراث الجغرافي 

 .اليوناني
  في العديد من األخطاء عند تحديد األطواؿ واألعراض- وعلى الرغم من براعتو المعروفة – " بطليموس "وقعفقد :

.. من ذلك أنو بالغ كثيًرا في تحديد طوؿ البحر المتوسط -
.. وبالغ في تحديد امتداد الجزء المعمور من األرض المعروؼ لو -
 .وجعل المحيط الهندي والهادي بحيرة وذلك عندما وصل جنوبي آسيا بجنوبي أفريقيا -
".. سيالف"وبالغ في تحديد حجم جزيرة  -
  .وأخطأ في وضع بحر قزوين والخليج العربي خطأً فاحًشا -

 ومن ىنا يتجلى دور المسلمين في .. صحح المسلموف كل ىذه األخطاء وصوبوىا، ولم يأخذ الغرب ىذه التعديالت إال عنهم
.  إنقاذ الدراسات الجغرافيَّة من التشوُّىات العلمية والمنهجيَّة

  فقد أسدت الخريطة التي أمر .. (ـٖٖٛ- ىػ ٕٛٔ: ت) "المأموف"وقد بدأت تلك المسيرة التصحيحية منذ عهد الخليفة
الخليفة المأموف علماء عصره بتنفيذىا إلى الحضارة الغربية فضالً عظيًما رغم ضعف إمكانات المسلمين من حيث األجهزُة 

الجغرافيُة في ذلك العصر، وقاـ المسلموف بإدخاؿ الكثير من التعديالت الهامة على خريطة بطليموس، وحسنوىا وأضافوا إليها 
 .الكثير من التصحيحات الجوىرية

  وقد أقبل الغرب على عطاء الجغرافيين المسلمين بشغف واىتماـ بالغين؛ فلم يكن األوروبيوف حتى بداية القرف الخامس عشر
تعتمد على  (علم الخرائط)وقد ظلت الكارتوغرافيا األوروبية ".. كراتشكوفسكي"يرجعوف إال إلى الجغرافيا اإلسالمية كما يقرر 

 .خارطة اإلدريسي حتى قبيل القرف الخامس عشر الميالدي
  إال أف تحوُّالً . ـ استمدت الجغرافيا األوروبية أسسها من الجغرافيا اإلسالميةٓ٘ٗٔـ إلى حوالي ٓ٘ٔٔومنذ وقت اإلدريسي

، فنهضت حملة ضد المسلمين ال أساس لها من العلم، (ـٓ٘٘ٔ)إلى  (ـٓ٘ٗٔ)عنصريِّا أصاب الفكر األوروبي فيما بين 
ولما كاف استمرار ىذا األمر غير منطقي فقد اضطر "!!!.. بطليموس"وأسفرت عن تحوؿ الجغرافيين األوروبيين إلى جغرافيا 

. العلماء ثانيًة إلى ىجر بطليموس
 ٍايصالش :   
  شغلت طبيعة الزالزؿ أذىاف الناس منذ أقدـ األزمنة، وقد أرجع بعض فالسفة اليوناف القدماء الِهزَّات األرضية إلى رياح تحت

 ألسباب حدوث الزالزؿ على أيدي أوَّؿ وصف علميوجاء خفيَّة، بينما أرجعها البعض اآلخر إلى نيراف في أعماؽ األرض، 
؛ حيث اىتمَّ العلماء المسلموف بدراسة الزالزؿ وتسجيل تواريخ (العاشر الميالدي)العلماء المسلمين في القرف الرابع الهجري 

.  حدوثها وأماكنها، وأنواعها، وما تخلّْفو من دمار، ودرجاِت قوَّتها، وحركِة الصخور الناتجة عنها، ومضارّْىا ومنافعها
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  في الجزء الخاصّْ بالمعادف واآلثار  (الشفاء)وحاوؿ بعضهم التخفيف من أخطارىا، وتناوؿ ذلك كلّّ ِمن ابن سينا في موسوعتو
، وكاف لكلٍّ منهم رأيو الواضح (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات)، والقزويني فى(الرسائل)العلوية، وإخواف الصفا في 

  .في ىذا الصدد
 املعادٕ ٚاألحجاز ايهسمي١:  
  عرؼ المسلموف المعادف واألحجار الكريمة، وعلموا خواصَّها الطبيعية والكيميائيَّة، وصنَّفوىا ووصفوىا وصًفا علميِّا دقيًقا، كما

عرفوا أماكن وجود كلٍّ منها، واىتمُّوا بالتمييز بين جيّْدىا والرديء منها، وتناولوا أيًضا تكوين الصخور الرسوبيَّة، وتكوين 
أسطحها، ورواسب األودية، وَعالقة البحر باألرض، واألرض بالبحر، وما ينشأ عن ىذه الَعالقة من تكوينات صخريَّة أو عوامل 

  .أوَّؿ من ألَّف كتابًا في األحجار باللغة العربيَّةويعد عطارد بن محمد الحاسب  .تعرية
  الصخور )أو النار  (الصخور الرسوبية)وأمَّا عن الصخور، فقد تحدث العلماء المسلموف عن أصلها، وكيفيَّة تكوُّنها من الماء

، كما أوجدوا األوزاف النوعيَّة لعدد كبير من األحجار والفلزات امتازت بالدقة المتناىية، كما ركزوا في علـو األرض على (النارية
وىي العالقة العلمية بين علم األرض  (الميتورولوجيا)التضاريس وطبيعة األرض وجيولوجيا المياه، وعلم الحفائر، واآلثار العلوية 

.  وعلم المناخ
 ايبخاز ٚاملدُّ ٚاجلصز:  
  تناوؿ العلماء المسلموف جيولوجيا البحار واألنهار في مؤلَّفاتهم الجغرافية أكثر من غيرىا؛ فقد أفردوا أبوابًا في مصنَّفاتهم

ثوا عن أماكن من اليابسة كانت بحارًا وأنهارًا،  الجغرافية تناولوا فيها أسماء البحار ومواقعها والبُلداف التي تطلُّ عليها، وتحدَّ
وأماكن تغطّْيها البحار كانت معمورة بالسكاف فيما مضى، كما خلفوا مؤلَّفات عديدة في علم المالحة، وظاىرة المدّْ والجزر التي 

كاف يعتمد عليها ربابنة السفن في رحالتهم البحريَّة والنهريَّة، ومن بين العلماء الذين كانت لهم آراء متفرّْدة في ىذا الشأف 
 . الكندي، والمسعودي، والبيروني، واإلدريسي، والمقدسي، وغيرىم

 ايتضازٜظ:  
  تناوؿ العلماء المسلموف الجيوموفولوجيا بشقَّْيها النظري والعملي، وقد توصَّلوا في ذلك إلى حقائق تتَّفق مع العلم الحديث، من

ذلك أثر العامل الزمني في العمليَّات الجيوموفولوجية، وأثر الدورتَػْين الصخريَّة والفلكيَّة في تبادؿ اليابسة والماء، وكذلك أثر كلٍّ 
وكانت آراء ابن سينا في . من المياه والرياح والمناخ عامَّة في التعرية، ويُػَعدُّ البيروني أفضل من تناوؿ ىذا الجانب

.  الجيوموفولوجيا أقرب اآلراء للنظريات الحديثة في ىذا الحقل
 املتٝٛزٚيٛجٝا:  
  ويتناوؿ ىذا العلم الجوَّ وظواىره؛ (علم اآلثار العلوية)عرؼ العلماء المسلموف أمورًا مهمَّة من ىذا العلم الذي أطلقوا عليو ،

ودرجات الحرارة، والكثافة، والرياح، والسُُّحب، وىو ما يسمَّى باألرصاد الجويَّة، وسبق اللغويوف العلماء في ِذْكِر الكثير من 
، وزمهرير، وصقعة  ، وقُػرٍّ من )مصطلحات ىذا العلم، من قبيل ذلك أنهم قسَّموا درجات الحرارة المنخفضة إلى برد، وحرٍّ

، وأريز (الصقيع ، وحرور، وقيظ، وىاجرة، وفْيح(. البرد الشديد)، وِصرٍّ أمَّا الرياح فقد . وَقسَُّموا درجات الحرارة المرتفعة إلى حرٍّ
كما أطلقوا على السََّحاب أسماء تدؿُّ على أجزائو ومراحل تكوينو؛ . قسَّموىا َوفق االتجاىات التي تهب منها أو َوفق صفاتها

 .الغماـ، والمزف وىو األبيض الممطر، والسحاب، والعارض : من ذلك
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  والحقيقة أنو ال يستطيع أحد أف ينكر دور المسلمين في علم الجغرافيا والجيولوجيا وأثره على النهضة العلمية التي حدثت فى
إخفاء ىذا الدور أو على األقل تهميشو إال ، خاصة المستشرقين، ورغم محاولة البعض. مجاؿ تلك العلـو في العصر الحديث

أف اآلثار والنتائج واالنجازات التي خلفها ىؤالء العلماء المسلمين فرضت نفسها على الواقع العلمي والحضاري كما أكد ذلك 
 .أيضا العلماء الغربيين المنصفين
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 عًِ ايفًو:  
  ،ىو العلم الذي يختص بحساب سير الشمس والقمر والنجـو  والكواكب والمجرات، وتعيّين مواقع النجـو ودراسة أحوالها

 .وتفسير الظواىر الكونية تفسيراً علميا
 كما كانت الكثير من اآليات القرآنية تحث المسلمين على التأمل في ، وقد حظي علم الفلك بعناية كبيرة فى الحضارة اإلسالمية

. ملكوت الخالق عز وجل وفى الكوف حولهم
  وتتجلى مظاىر العناية القرآنية بالفلك في التأكيد على التأمل والتركيز فى السماء و الكوف بما يفوؽ التركيز على اإلنساف، فمن

َلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَىا ﴾ وقولو عز وجل*رََفَع َسْمَكَها َفَسوَّاَىا*  أأْنتػُْم َأشػَدُّ َخْلًقا أـِ السََّمآُء بَػَناَىا: ذلك قولو سبحانو : َوَأْغَطَش َليػْ
   َلخػَْلُق السََّمَواِت َواألْرِض َأْكبَػُر ِمْن َخْلِق النػػَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النػػَّاِس ال يَػْعَلُموَف ﴾

 القمر، النجم، الشمس، المعارج، التكوير، االنفطار، البروج، : كما سميت بعض سور القرآف بػأسماء فلكية وظواىر كونية مثل
. االنشقاؽ

  وقد دعت اآليات القرآنية إلى النظر في السماء والتفكر في بنائها المحكم، ومحتوياتها المذىلة، وإلى النظر والتفكر أيضاً في
 أَوَلْم يَنُظُروْا ِفى َملػػَُكوِت السََّمَواِت َواألْرِض َوَما َخَلَق اللَُّو ِمن َشْىٍء َوَأْف َعَسى : الظواىر الكونية المختلفة؛ مثل قولو عز وجل

أف َيُكوَف َقِد اقْػتَػَرَب َأَجلػػُُهْم ﴾    َأفَػَلْم يَنْػظػػُُروآ ِإَلى السََّمآِء فَػْوقَػُهْم َكْيَف بَنػَْيػَناَىا َوزَيَّنػػَّاَىا َوَما َلَها ِمن فُػُروٍج ﴾   ِإفَّ ِفى َخْلِق 
الػَِّذيَن َيْذُكُروَف اللػػََّو ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجنػػُوِبِهْم َويَػتَػَفػكَُّروَف ِفى *السََّمَواِت َواألْرِض َواْخِتالِؼ اللػػَّْيِل َوالنػػََّهاِر آليَاٍت ألْوِلى األْلَبابِ 

 َخْلِق السََّمَواِت َواألْرِض رَبػَّػنػَا َما َخَلْقَت َىَذا بَاِطالً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النػػَّاِر ﴾ 
 لقد كاف . وكاف لهذه اآليات أبلغ األثر في نفوس الباحثين والفلكيين المسلمين، لدراسة علم الفلك بكافة تخصصاتو وفروعو

لإلسالـ كدين وتعاليم الفضل األكبر في النهضة الفلكية عند المسلمين فالمسلم يبدأ نهاره قبل شروؽ الشمس فيراقب مطلع 
وبين ذلك يتابع حركة الشمس في زاوية في األفق في ، الفجر لكي يصلي الصبح وفي أخر نهاره يرقب الغسق ليصلي العشاء

وىو يصـو رمضاف مع ىالؿ شهر رمضاف ويفطر حسب الشهر . الظهر ثم العصر ثم المغرب لكي يصلي كل صالة في حينها 
ثم تأتي آيات القرآف فتأمره أف يتأمل في . وإذا صلي في أي بقعة من األرض فهو ملتـز أف يعرؼ اتجاه الكعبة . القمري 

.  قدرة اهلل ومعجزة الخلق  الفضاء الخارجي من حولو لكي يعرؼ
 ّايفًو عٓد ايعسب قبٌ اإلضال: 
  فهو أمر حيوي لسكاف الصحراء المنبسطة التي ال معالم فيها تدلهم على .. كاف للعرب في الجاىلية اىتماـ فطري بالفلك

 .وفي الشعر الجاىلي الكثير مما يدلنا على التبحر في الفلك واالىتماـ بو ، الطريق سوى االعتداد بالنجـو
  ،انفصل علم وكاف علم الفلك قبل اإلسالـ مقترنا بالتنجيم ولكن الحضارة اإلسالمية نبذت التنجيم واعتبرتو مخالًفا لعقيدتها

.  ، وأصبحت لو قواعده العلمية التي يرتكز عليها الفلك عن التنجيم
  ولم يكن ىذا االنفصاؿ وليد الصدفة، بل وليد التجربة العلمية والقياس واالستنباط، والحاجة اإلسالمية لتحديد مواعيد الصالة

واتجاه القبلة، حتى أصبحت المساجد الجامعة ال تخلو من فلكي يقـو بتحديد الوقت من خالؿ واحدة من اآلالت الفلكية 
 .التي عرفها وابتكرىا المسلموف

  ايفًو ازلاشات احلضاز٠ اإلضال١َٝ يف عًِ :احملاضس٠ ايعاغس٠ 
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  وظهرت حاجة المسلمين إلى دراسة علم الفلك، لمعرفة أوقات الصالة بحسب الموقع الجغرافي والفصل الموسمي، وتحديد
، فبرزوا في ذلك، واخترعوا حسابات وطرقاً بديعة لم  اتجاه المسلمين إلى الكعبة في صلواتهم، ورؤية ىالؿ رمضاف، والصـو

. يسبقهم إليها أحد من اليوناف والهنود والفرس
  ،ويعود إلى المسلمين فضل تحرير علم الفلك وتطهيره من الشعوذة والدجل الذي واكب ظهور علم التنجيم في األمم السابقة

وجعلو علماً خالصاً يعتمد على النظريّة والبرىاف، حيث أبطلت الشريعة اإلسالمية التنجيم وأنكرتو وكّفرت القائلين بو، ورّدت 
 . الحوادث كّلها إلى قدرة اهلل تعالى

  وإليهم يعود فضل حفظ ما أنتجو العقل اليوناني والسرياني والفارسي والهندي من تراث بالترجمة الدقيقة األمينة، وما أعقب ذلك
. من تصحيح وإضافة وابتكار، ونقل ما استقر في عهدتهم من ىذا العلم إلى أوروبا

  فمنذ قامت دولة اإلسالـ وثبتت أركانها أقبل المسلموف على علم الفلك وأولوه اىتماما كبيرا ابتدأت المرحلة األولى من تلك
ومن أشهر الكتب المترجمة في ىذا الميداف كتاب ، النهضة بتجميع وترجمة كل علـو السابقين من إغريق وفرس وىند وصين

 .لبطليموس عن اإلغريقية" المجسطي " عن الهندية وكتاب " السند ىند "
  حيث تفرغ الكثير من علماء المسلمين لعلـو الفلك ونبغوا فيها ومن ىؤالء مرحلة اإلنتاج العلمي واإلبداع واالبتكارثم جاءت 

الكندي والفارابي والبتاني والمجريطي والبيروني وابن الهيثم البصري وابن باجة األندلسي وابن يونس المصري وابن رشد 
 . والقزويني والبتاني وعباس بن فرناس

  وقد بلغ اىتماـ العرب بالفلك أف أصبح الهواية والتسلية لكل أسرة متعلمة تماما كما يهوى الناس اليـو مشاىدة التليفزيوف ،
وكانوا يحرصوف على مشاىدة السماء ومراقبة سير األفالؾ والقمر وزيارة المراصد العامة في ، فكاف لكل أسرة مكتبة فلكية 

المناسبات الدينية كبداية رمضاف واألعياد وكانت بعض األسر تتوارث ىذا العلم وتأخذ لنفسها كنية فلكية مثل االسطرالبي 
 . والراصد والفلكي 

  واشتغل بالفلك وكتب عنو األطباء أمثاؿ الرازي وابن سينا والفالسفة أمثاؿ ابن رشد والبيروني والفقهاء واألدباء والشعراء أمثاؿ
. ابن الخياـ 

  ـ وكثير من ٖٓٛ سنة الخليفة المأموف الذي كاف أوؿ من قاس محيط الكرة األرضيةومن الخلفاء أيضا من كاف عالما مثل
 .الخلفاء كاف يبني في بيتو مرصداً فلكياً خاصاً بو لهوايتو

  وعلى فروض تفضي لتعليل ما يرى من علماً رياضيّاً مبنياً على الرصد والحسابوكاف العلماء المسلموف يروف في علم الفلك ،
الحركات والظواىر الفلكّية، وأقاموا كثيراً من المراصد، وسّجلوا ما رصدوه بمقاييس على أعظم جانب من األىمّية، فقد رصدوا 
الكسوؼ والخسوؼ، ورصدوا االعتدالين، وقاسوا محيط األرض، وقّدروا أبعاد الكواكب واألجراـ السماويّة، وصنعوا كثيراً من 

، وكانت آراؤىم في الفلك ىي التي مّهدت للنهضة الفلكّية (حوؿ حركات الكواكب)اآلالت الفلكّية، ووضعوا األزياج الدقيقة 
.  الكبرى

 معرفة مطالع ): محمد بن جابر البتاني  صاحب كتاب: وضع علماء الفلك المسلمين كتباً كثيرًة مشهورة في علم الفلك منهم
: وعلي بن عبد الرحمن  بن يونس صاحب كتاب( شرح المقاالت األربع لبطليموس)و( الزيج)و (البروج فيما بين أرباع الفلك

التفهيم ألوائل صنعة )و (القانوف المسعودي في الهيئة والنجـو): ومحمد بن أحمد البيروني ، صاحب كتاب (الزيج الحاكمي)
 . (التنجيم
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  وبلغ من اىتماـ المسلمين بهذا العلم أنّهم أنشأوا مدارس لتعليمو، ففي األندلس أقاـ مسلمة بن أحمد المجريطي، إماـ
، مدرستو المشهورة التي تخّرج منها نخبة من علماء  الرياضّيين في وقتو، وأعلم من كاف قبلو لعلم األفالؾ وحركات النجـو

أحمد بن عبد اهلل بن عمر المعروؼ بابن الصّفار ، وأبي السمح أصبغ بن محمد بن أبي السمح، وأبي الحسن : الفلك أمثاؿ
 .علي بن سليماف الزىراوي، وعمر بن أحمد بن خلدوف

 وقياس ارتفاع الكواكب، وتحديد مطالع البروج، واختراع جهاز   آالت الرصد :وينسب إلى العرب والمسلمين اختراع ،
 . في ىذا المضمار، وجعلو علماً اإلسالمياإلسطرالب أحد منجزات العقل 

  يبحث في كيفّية استعماؿ آلة معهودة يتوّصل بها إلى معرفة كثير من األمور النجومّية على أسهل  (علم اإلسطرالب)وىذا العلم
طريق وأقرب مكاف مبين في كتبها كارتفاع الشمس وسمت القبلة وعرض البالد وغير ذلك، واصطرالب كلمة يونانّية في األصل 

أما آلة االصطرالب فهي آلة رصد قديمة لتعيين ارتفاعات األجراـ السماوية ، معناىا ميزاف الشمس، أو مرآة النجم ومقياسو
.  ومعرفة الوقت والجهات األصلية

 املساصد اإلضال١َٝ:  
  ،ظهر المرصد اإلسالمي بشكل أكثر تطورًا بعد زمن المأموف بحوالي قرف ونصف قرف، وكاف أكثر تنظيًما من الناحية اإلدارية

وعندما نشأ مرصد شرؼ الدولة أصبح لو مدير يشرؼ على تدبير شؤونو ، واقترف ذلك بتوسعة برنامج الرصد بحيث صار يشمل 
الكواكب كافة، ولقد أمكن تحقيق ىذا الجانب األخير من تطور المراصد، ذلك أف ىناؾ دليالً على أف بعض برامج الرصد قد 

 .اقتصرت على مشاىدة الكواكب السريعة فقط إلى جانب الشمس والقمر
  كانت المهمة الرئيسية لألعماؿ التي يضطلع بها المرصد تتمثل في إقامة جداوؿ فلكية جديدة لكل الكواكب مبنية على أرصاد

وكاف ىناؾ ميل واضح نحو تصنيع آالت تزداد حجًما على مر الزمن ونزوع إلى توفير ىيئة عاملة متميزة، وذلك بموجب . حديثة
التقدـ الذي أمكن تحقيقو في ىذا االتجاه أيًضا، ومن شأف التطورات أف تعمل على تعزيز اعتقاد مفاده أف نشأة المراصد، 

 .باعتبارىا مؤسسات، ترجع في أصلها إلى الخلفاء والملوؾ
  وإف لم في بغداد مرحلة أخرى من مراحل تطور العمل في المراصد، (ملك شاه)ويُػَعدُّ المرصُد الذي شيده السلطاف السلجوقي 

يتوافر لدينا إلى اآلف معلومات كافية حوؿ عمل ىذا المرصد، وظل ىذا المرصد يعمل لفترة تزيد على عشرين عامًا، وىي فترة 
.   عاماً ٖٓزمنية طويلة نسبيِّا بالنسبة لعمر المراصد، وقد رأى الفلكيوف آنذاؾ أنو يلـز إلنجاز عمل فلكي فترة زمنية ال تقل عن 

  َسصد املساغ١  :
 ؛ ألف بناء مرصد المراغة تم ىذا القرف، ألنو يعد واحًدا من  ويعد القرف السابع الهجري أىم حقبة في تاريخ المراصد اإلسالمية

 .أىم المراصد في تاريخ الحضارة اإلسالمية
 وقد أنشأه ، وتقع المراغة بالقرب من مدينة تبريز ، أخو " مانجو"وبُني المرصد خارج المدينة، وال تزاؿ بقاياه موجودة إلى اليـو

كاف مانجو مهتًما بالرياضيات والفلك، وقد عهد إلى جماؿ الدين بن محمد بن الزيدي البخاري بمهمة إنشاء ىذا ". ىوالكو"
نصير الدين الطوسي، وعلي بن عمر الغزويني، ومؤيد الدين العرضي، وغيرىم : المرصد، واستعاف بعدد ىائل من العلماء منهم

. كثير
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  ـ وشهد حكم سبعة سالطين اىتموا بو وبرعايتوٖٙٔٔظل العمل جاريًا في المرصد إلى عاـ .
وتكمن أىمية ىذا المرصد أيضا في النشاط التعليمي الهاـ الذي قاـ بو، فقد تم تعليم العديد من الطلبة في المرصد علم الفلك 

. كما كاف بالمرصد مكتبة ضخمة ضمت آالؼ المخطوطات في شتى مجاالت المعرفة. والعمل على اآلالت الفلكية
 بعض االزلاشات ٚأغٗس ايعًُا٤:  

 . كيلو متر وىو الصحيح ٘ٔاكتشف ابن الهيثم طبيعة الغالؼ الجوي حوؿ األرض وقدر ارتفاعو  -
 ٖ٘ٙ وقد ابتكر المسلموف تقاويم شمسية فاقت في ضبطها وإتقانها كل التقاويم السابقة وحسبوا أياـ السنة الشمسية بأنها  -

.  ثانيةٕٕيوماً وست ساعات وتسع دقائق وعشر ثواف فكاف الخطأ في حسابهم بمقدار دقيقتين و 
 وقد اكتشف ابن رشد الكلف على وجو الشمس وفسره بأنو بسبب عبور عطارد أمامها وفسر ابن الهيثم الكثير من الظواىر  -

.  الفلكية والفضائية والضوئية مثل الكسوؼ والخسوؼ والطيف وقوس قزح 
فهو أوؿ ، إلى جانب أنو قدـ أوؿ فكرة للطائرة والطيراف (ـٚٛٛالمتوفى سنة )ويعتبر عباس بن فرناس العالم األندلسي  -

مخترع للقبة الفضائية فقد أقاـ في ساحة بيتو قبة ضخمة جمع فيها النجـو واألفالؾ في مواقعها ومثل الشهب والنيازؾ والبرؽ 
 والرعد

العالم شرؼ الدين بن محمد الطوسي الذى صمم جهاز مصمم لرسم مجسم للكوف ثالثي األبعاد طوؿ وعرض وارتفاع وليس  -
.  كما كاف سابقاً يرسم الكوف على صحيفة ثنائية األبعاد طوؿ وعرض فقط 

وىى صحيفة تعطي مقطًعا عموديِّا للكوف ،(الصفيحة الشكازية)العالم خلف بن الشكاز األندلسي صمم صحيفة سميت باسمو  -
 .طرفاه القطباف بخالؼ اإلسطرالبات العادية التي تتخيل الضوء منطلًقا من القطب الجنوبي ويسقط على خط االستواء

وىو أبو عبد اهلل محمد بن جابر بن سناف البتاني، رياضي وفلكي اشتهر في (ٔٔ)ـ ٜٕٜ -ٓ٘ٛ/ ىػ ٖٚٔ-ٖٕ٘)البتاني  -
قاـ البتاني بحساب مواعيد كسوؼ الشمس . (بطليموس العرب  )العاشر الميالدي، وعرؼ بلقب / القرف الرابع الهجري 

، وصحح بعض حركات القمر والكواكب السيارة، وصحح . وخسوؼ القمر بقدر كبير من الدقة وحقق مواقع كثير من النجـو
. بطليموس في إثبات األوج الطولي للشمس

ىذا الى ، كما ابتكر مفاىيم جيب التماـ، ويعد البتاني أوؿ من سخر حساب المثلثات لخدمة الفلك، فكاف أسبق العلماء -
 .جانب الكثير من االبتكارات واالختراعات وأيضا المراجع والمؤلفات القيمة

عالم رياضي وفلكي اشتهر في . حامد بن الخضر أبو محمود الخجندي (ـ ٓٓٓٔ -ٓٓٓ/ ىػ ٜٖٓ-ٓٓٓ)الخجندي  -
تمكن الخجندي من صنع بعض اآلالت مثل آلة السدس التي أطلق عليها السدس . العاشر الميالدي/ القرف الرابع الهجري 

 .الفخري وىي آلة لقياس زوايا ارتفاع األجراـ السماوية
أبو الطيب سند بن علي المنجم، عالم فلكي ورياضي اشتهر في القرف  ( ـٖٖٛ -ٓٓٓ/ ىػ ٕٛٔ-ٓٓٓ)سند بن علي  -

 .التاسع الميالدي/ الثالث الهجري
وقد أوردنا بعض ىذه االنجازات على . تلك االنجازات وىؤالء العلماء أثرو علم الفلك باكتشافاتهم واختراعاتهم ومؤلفاتهم -

. سبيل المثاؿ وليس الحصر
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  كانت المعابر السابقة أدوات مهمة في عبور الثقافة العربية اإلسالمية فعكست أثراً واضحا على جميع جوانب الحياة في أوروبا

 : -ويمكن حصر أبرز ىذه المؤثرات في الجوانب التالية . لتشكل لها بذلك المقومات الفعلية لحضارتها الحديثة 
  ِٝاالداز٠ ٚايتٓع  -:
  البناء اإلداري لمؤسسات الدولة ، من حيث وجود : - كاف التأثير في ىذا الجانب عظيماً ، وُسنتطرؽ ألبرز ىذه المؤثرات

الوزراء الذين يتبعهم عدد من المؤسسات اإلدارية التي يعنى كل منها بجانب معين من الخدمات التي تقـو بها الدولة ، 
.  كاالىتماـ بشؤوف الزراعة أو البريد أو المنشآت الخدمية وغير ذلك 

   كتنظيم المؤسسات التعليمية وضوابط العمل فيها ومبدأ شيوع التعليم في المجتمع وإتاحة الفرصة
. للجميع بحيث يطبق عليو مبدأ الفرص المتكافئة 

  ويكفي أف نشير ىنا . حيث استفادت التشريعات األوروبية من نظيرتها عند المسلمين في كثير من مجاالتها
 )والشاىد على ذلك العديد من المصطلحات مثل . إلى القانوف التجاري والقانوف المتعارؼ عليو في التجارة الدولية 

Mohatra)  العربية ، وىي التحايل على تفادي الفائدة عن طريق البيع المزدوج وكلمة شيك (مخاطرة )المأخوذة من كلمة 
 (Cheque   بالعربية وغير ذلك  (صك)من كلمة .

  ومما يجدر مالحظتو ىنا أف المسحيين األندلسيين الذين عرفوا بالمستعربين أخذوا يستعملوف في وثائقهم وعقودىم الصيغ
واحتفظوا بهذه الطريقة في مدينة طليطلة لمدة تقارب القرنين بعد سقوطها في أيدي األسباف سنة . المتبعة في الوثائق اإلسالمية 

.   ـ ٘ٛٓٔ/ ٛٚٗ
  احلٝا٠ االجتُاع١ٝ:  
  تأثر األوروبيوف في بعض جوانب حياتهم االجتماعية بالمظاىر االجتماعية الوافدة عليهم من المشرؽ اإلسالمي ، وأبرز ىذه

 :يمكن حصرىا في العناصر اآلتيةالمؤشرات 
  إف عادة إىداء الزوج لزوجتو قطعة من الحلي ىي عادة استوردت "  تقوؿ المستشرقة األلمانية زيغريد ىوتكو :األدب االجتماعي

كذلك لو أنك كتبت لسيد أو سيدة خطاباً وأنهيتو بالمخلص . من الشرؽ ، ويمارسها الناس كل يـو وال يعرفوف لها مصدراً 
فالف أو خادمك المطيع فأنت تعترؼ بسيادة العرب ألنك أخذت عنهم ىذه الكلمات ، ولم يكن أجدادؾ في الغرب يعرفوف 

. . شيئاً منها
  ، كل ذلك من عادات العرب المسلمين الذين استطاعوا بما حملوه من تشريعات إسالمية عظيمة ، ومن حس حضاري مرىف

و أصبح االستمتاع . القضاء على شعور العداء للمرآة ، وجعلوا من منهجهم مثاالً يحتذي بو الغرب وال يملك اآلف أف يتبرأ منو
 ...بالجماؿ والغزؿ جزء من حياة األوروبيين شاءوا أـ أبوا

 أما الفروسية بما تمثلو من أخالقيات المروءة والنجدة واألثرة ، فهي سلوؾ عربي ىذبو اإلسالـ وتعلمو األوروبيوف بعد ذلك .
  النظافة والعناية بالمظهر مثل االغتساؿ كسلوؾ اجتماعي ، والعناية بالمظهر في اللبس من حيث تناسق األلواف ، واستخداـ

 .أدوات الزينة للنساء ، كل ذلك مظاىر تعلمها األوروبيوف من المسلمين 
  

  أبسش أثاز احلضاز٠ اإلضال١َٝ يف احلضاز٠ ايػسب١ٝ :احملاضس٠ احلاد١ٜ عػس 
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  ٟايٓػاط االقتصاد:  
  إف مظاىر الثراء الذي شهدتو بعض المدف األوروبية وبخاصة تلك المطلة على البحر األبيض المتوسط أو المالصقة للحدود

اإلسالمية البيزنطية أو القريبة منها ، كلها تدين بثرائها للعالقات االقتصادية التي كانت تربطها بالعالم اإلسالمي، ويظهر األثر 
:  االقتصادي للعالم اإلسالمي في المجاالت التالية 

  رئيسي يتخلصاف في ارتبط العالم اإلسالمي بالغرب المسيحي من خالؿ مجالين تجاريين  : 
 بيزنطة حيث فرض الموقع الجغرافي للعالم اإلسالمي على بيزنطة عالقاتها التجارية ألنو كاف يطوقها من الشرؽ :األٍٚ ٖٛ  -

. والجنوب ، وكل سلع آسيا أو إفريقيا كانت إما منتجاً في ىذا العالم أو أنها تمر عن طريقو 
  وقد أسهم ىذا الوضع في أف تقـو اإلمبراطورية البيزنطية بدور الوسيط بين الشرؽ والغرب ، وأضحت مدنها القريبة من الحدود

اإلسالمية أو عاصمتها القسطنطينية ، مناطق عبور للتجارة الدولية، وكاف في العاصمة القسطنطينية ، جالية عربية من التجار 
.  السوريين الذين كاف لهم فيها مسجد خاص بهم 

  فإذا تخلت . كانت ىذه التجارة منتظمة بحيث تكفل للتجار المسلمين تصريف كامل بضائعهم مما كانت كميتها ونوعيتها
نقابات التجار البيزنطيين المشترين عن جزء من البضائع المعروضة من قبل التجار المسلمين ، فإنو كاف على حاكم المدينة أف 

. ينقلها إلى السوؽ و أف يبحث لها عن تسويق مناسب 
 كاف يتكوف من أقواـ أوروبية كاف مستواىا االقتصادي ال يزاؿ متخلفاً ، وكذلك أنماطها الحضارية كواقع أشمل ، :األَس ايجاْٞ  -

يبد أف وجود الحواضر اإلسالمية الكبرى في صقلية واألندلس ، واحتكاؾ األوروبيين بها وبالمشرؽ اإلسالمي خالؿ الحروب 
الصليبية ، رفع من المستوى الحضاري لتلك الشعوب فتزايد إقبالها تبعا لذلك على المنتجات المتنوعة القادمة من العالم 

.  اإلسالمي
  ومن ابرز المنتجات التي كانت تصدر من العالم اإلسالمي إلى الغرب األقمشة المصنوعة بإتقاف كبير جداً من الحرير واألقطاف

وأدوات الزينة ، والمالبس ، واألواني بأنواعها المختلفة من الخزؼ والزجاج ، والصوؼ باإلضافة إلى المعاجين الطبيعية
،والمعادف، والورؽ بأنواعو ،والعطور بأنواعها ،باإلضافة إلى اآلالت وأدوات الجراحة واإلسطرالبات باإلضافة إلى الصناعات 

. مثل السكر وغيره من المنتجات الصناعية 
  وكاف العالم اإلسالمي يستورد األحجار الكريمة واللؤلؤ والعاج ، كما كاف العالم اإلسالمي يستورد من الغرب األصواؼ والمعادف

 .واألخشاب والرقيق 
  ىذه المبادالت الواسعة النطاؽ أسهمت في نمو الخبرات التجارية في الغرب ، وما ارتبط بذلك من نمو مدف وأساطيل تجارية

كبرى ، وأسهمت في تزايد الثراء لدى الغرب وما تربت عنو من نهضة اقتصادية وحضارية وأبرز األدلة على ذلك أنو عثر في 
جزيرة جوتالند السويدية وحدىا أكثر من ثالثين ألف قطعة نقدية من العمالت اإلسالمية ،عالوة على ما وجد في غيرىا من 

. البالد األوروبية 
  ايصزاع١: 

  :ويمكن حصر أىم ىذه الخبرات في الجانبين التاليين نقل العالم اإلسالمي الكثير من خبراتو في الزراعة إلى الغرب ، 
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مثل بناء المصاطب الزراعية على سفوح الجباؿ وىو أسلوب نقلو المسلموف إلى بالد األندلس قبل أف ينتشر في أوروبا ، ومن  -

. األساليب الزراعية التي عرفها األوربيوف عن طريق المسلمين في األندلس استخداـ القنوات األرضية في نقل الماء 
. أدخل المسلموف إلى جنوب أوروبا زراعة األرز والقطن وقصب السكر والبرتقاؿ والليموف وأنواع مختلفة من الخضار والحبوب  -
  ايصٓاع١: 
  و القنابل والمدافع والبنادؽ  (الصورايخ)فصناعة الرعادات . تأثرت الصناعات األوروبية في عصر النهضة بالصناعات اإلسالمية

ىي صناعة إسالمية ، صنعها المسلموف لمواجهة الحمالت الصليبية المتتابعة على المشرؽ اإلسالمي ، وقد كتب أحد األوربيين 
إنو كلما انطلقت قذيفة في الفضاء ، كاف يبلغ التأثير بملك فرنسا مبلغاً كبيراً :" المرافقوف إلحدى الحمالت الصليبية يقوؿ 

" سيدي الحبيب احمني وشعبي من الكارثة " فيصيح بأعلى صوتو 
  وعن طريق ترجمات التينية وصلت أولى المعلومات عن أنواع المواد المتفجرة وعن األلعاب النارية إلى أوروبا فتلقفها الدارسين

. العسكريين في أوروبا
  أما المدافع والصواريخ والقنابل ، فلقد عرفتها أوروبا عن طريق عرب األندلس ، الذين استخدموا ىذه األسلحة بفعالية كبيرة في

.  حروبهم قبل أف يقتبس األوروبيوف ىذه الخبرات المعرفية ، ويأخذوا في تطويرىا
  ومن الصناعات التي نقلها األوروبيوف عن العرب صناعة الورؽ، حيث كاف التجار والحجاج األوروبيوف يذىبوف إلى األندلس أو

إلى المشرؽ اإلسالمي ويعودوف محملين برـز من الورؽ الناعم ، وظل األمر على ىذه الحاؿ في أوروبا حتى بدأت إيطاليا في 
 ـ وقد استعاف األوروبيوف بصناع عرب ومسلمين لبناء مطاحن ٜٖٛٔـ ثم تبعتها ألمانيا في سنة ٖٓٗٔصناعة الورؽ سنة 

الورؽ األولى بل إنهم تعلموا من العرب جميع أنواع الطواحين  
.  مثل الطواحين المائية والهوائية 

  لقد بدأت صناعة الورؽ والخشب وغير ذلك في أوروبا في شكل صناعات مقلدة للصناعات اإلسالمية قبل أف تتجو إلى تبني
 ـ بدأ النساجوف األوروبيوف يجتهدوف في محاوالتهم لتقليد ٖٔ-ٕٔ/  ىػ ٚ-ٙأساليبها الخاصة في الصناعة فمنذ القرف 

.  فكانت بولندا من المراكز المهمة لصناعة النسيج المقلد للنسيج اإلسالمي. النسيج المصنوع في العالم اإلسالمي
  ىػ كما تظهر في األواني الرومانية الطراز التي صنعت على ىيئة حيوانات ٙأما صناعة المعادف فى بولندا بدأت أيضا منذ القرف

كمثيالتها اإلسالمية وطوت النحاس المطعم بالميناء ، وكانت تصنع في ليموج بفرنسا وتعرؼ بالتوائم ، ويظهر تأثرىا الواضح 
.  وغيرىا من الصناعات األخرى في النسيج والمعادف. بمثيالتها المصنوعة في العالم اإلسالمي 

  ـ حيث شاع ىذا ٘ٔ/ىػ ٜو كاف النتشار التطعيم على المعادف في العالم اإلسالمي أثر الكبير على أوروبا وخاصة منذ القرف 
األسلوب في صناعة المعادف في أوروبا ، وظهر على عدد كبير األواني واألطباؽ الكبيرة واألباريق والشمعدانات المصنوعة في 

البندقية وربما في مدف أوروبية أخرى ، وعلى الوتيرة نفسها سار األمر في الصناعات األوروبية األخرى الخزفية والزجاجية 
والخشبية   
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 عٛاٌَ ْٗض١ احلضاز٠ اإلضال١َٝ:   

  تميزت تشريعات اإلسالـ بأنها ترتقي بالمستوى العقلي لمتلقي ىذا الدين حيث نظمت جوانب الحياة المختلفة وفق قواعد عامة
تمكن من استيعاب المتغيرات الحياتية المختلفة ، وتوجيهها بما يحافظ على المقاصد العامة للشريعة ، والتي تهدؼ إلى 

 . الحفاظ على الدين والنفس والماؿ والعقل والعرض 
  وقد استفادت الحضارة اإلسالمية من الحضارات السابقة سواء تلك التي دخلت تحت مظلة الحضارة اإلسالمية أو تواصلت

.  معها واحتكت بها 
  فالمنطقة التي نشأت فيها الحضارة اإلسالمية، ىي المركز األساسي والمجمع الرئيس لمعظم الحضارات األساسية القديمة

فقدماء المصريين أحرزوا تقدماً ملموساً في علـو الفلك والحساب والطب والصيدلة والهندسة والزارعة وغيرىا ، كما أنهم مهروا 
وعرفت بالد الهالؿ الخصيب . ولهم باع طويل في التعدين والصناعة بأنواعها المختلفة . في الرسم والنحت والعمارة والتحنيط 

. حضارات متعددة تركت موروثاً كبيرا في الطب والهندسة والزراعة والصناعة والتنظيمات التجارية 
  تضافرت العوامل السابقة مع بيئة علمية مناسبة ، ففي العصر الذىبي للحضارة اإلسالمية اعتنى كثير من الخلفاء والعلماء

بالحركة العلمية ، وىيئوا الجو الصالح الزدىار العلم بطرؽ متنوعة مثل إنشاء المدارس والمكتبات وغيرىا ، وبذلوا الكثير 
للحصوؿ على المؤلفات والمصنفات بأنواعها المختلفة ، كما بذلوا الكثير من األمواؿ على العلماء الذين سموا بمكانتهم ورفعوا 

فالخليفة المأموف على سبيل المثاؿ كاف يعطى حنين بن إسحاؽ وزف الكتب التي يترجمها . من قدرىم ، فقربوىم في مجالسهم 
.  ذىباً 

  ومن بين عوامل ازدىار النهضة العلمية في العصر اإلسالمي ، المكتبات الضخمة التي انتشرت في العالم اإلسالمي وخاصة في
العصر العباسي ، ومن أمثلو ذلك دار الحكمة في بغداد، وكانت تضم ما يقارب المليوف ونصف مليوف كتاب ، وعلى الوتيرة 
. نفسها كانت مكتبة دار الحكمة في القاىرة ، أما مكتبة المسجد الجامع في قرطبة فيقدر عدد كتبها بثالثة أرباع مليوف كتاب 

وكانت بعض المكتبات الخاصة للعلماء واألدباء يصل فيها عدد الكتب إلى مائة ألف كتاب ، وفي كثير من بيوت المسلمين في 
.  حواضر العالم اإلسالمي كاف الكتاب جزءاً رئيساً من مكونات تلك البيوت 

 ٟايعٌُ االقتصاد : 

  فالعالم اإلسالمي كاف يضم مساحات واسعة امتدت من سمرقند إلى قرطبة في اسبانيا التي تعتبر أكثر أىمية وبخاصة على
الصعيد االقتصادي ، لما تملكو من خصائص مكانية وموروث حضاري عظيم انعكس على أوجو النشاط االقتصادي في الزراعة 
.  والتجارة والصناعة ، حيث تميزت المنطقة بوجود أنهار عظيمة وارض وحقوؿ خصبة ، تنتج أنواعا عدة من المنتجات الزراعية 

  ويضاؼ إلى ذلك وفرة المعادف في القوقاز و أرمينية و الجزيرة العربية وشماؿ إفريقيا باإلضافة إلى مصادر اإلنتاج الموجودة في
سيطر المسلموف على الطرؽ المؤدية إلى مناجم الذىب الرئيسية في العالم ، أي إفريقيا الجنوبية الشرقية . العالم اإلسالمي

والسوداف وآسيا الوسطى ، أما مراكز الصناعات الحرفية المتطورة فكانت في إيراف وبالد الرافدين والشاـ باإلضافة إلى مصر 
 .وىناؾ موانئ كبرى كانت تحت تصرؼ العالم اإلسالمي بأرصفتها ودور صناعتها البحرية

 

  َعابس اْتكاٍ احلضاز٠ اإلضال١َٝ إىل ايػسب :احملاضس٠ ايجا١ْٝ عػس 
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 وكاف قد تم افتتاح خطوطها المالحية على أيدي المالحين العرب والفرس نحو موانئ الخليج العربي والبحر األحمر -
.  المحيط الهندي والتي كانت تتكامل بمنظومة األسطوؿ الهندي على نهري دجلة والفرات 

  ، وفي مقدمتها ميناء اإلسكندرية والذي كاف يزخر بالسفن البحرية والمراكب النيلية موانئ السواحل الشامية والمصرية -
  يضاؼ إليها األسطوؿ النهري على نهر الوادي الكبير الذي يخترؽ ،موانئ مضيقي صقلية وجبل طارؽ مثل تونس وسبتو -

. اشبيلية وقرطبة 
 .  طرؽ القوافل في آسيا الوسطى وفارس والهالؿ الخصيب وجزيرة العرب ومصر وشماؿ إفريقيا -

  كانت ىذه المنظومة تضم شبكة من القوافل مع حيوانات النقل من إبل وجماؿ وغيرىا وجهاز كامل من عماؿ مختصين في
.  ويدير ذلك كلو مجموعات تجارية كانت لديها تقاليد عريقة في التجارة. تسيير القوافل من خفراء و مجهزي القوافل 

كل ذلك تضافر، بتوجيو من قيم الدين اإلسالمي ، لتحقيق نهضة اقتصادية عظيمة كاف من مؤشراتها ازدىار التجارة التي كانت 
.  تربط بين العالم اإلسالمي من الداخل وبين العالم القديم في جميع أرجائو 

  وكذلك كاف حاؿ . وازدىرت الصناعة التي كانت تقدـ منتجات متنوعة تعكس مستوى عالياً من الدقة والجودة والذوؽ الرفيع
الزارعة حيث نشر المسلموف الكثير من المنتجات الزراعية وإعادة توزيعها في أرجاء مختلفة من العالم اإلسالمي باإلضافة إلى 

رافق ذلك نهضة عمرانية كبيرة ، شملت إنشاء عشرات . تطويرىم ألساليب الزراعة ومن حيث أنماط الري والتسميد وغير ذلك 
.  المدف الجديدة في أجزاء مختلفة من العالم اإلسالمي 

  َعابس اْتكاٍ احلضاز٠ اإلضال١َٝ إىل ايػسب: 
  وقد تميز بمساحة واسعة سهلت التماس الحضاري بين الشرؽ والغرب وبالتالي بين اإلسالـ وحضارتو  :ايبخس األبٝض املتٛضط

وبين الغرب بمكوناتو الدينية والثقافية ولذلك كانت المناطق األقرب جغرافياً ألوروبا ىي أكثر المناطق التي استوعبت 
.  المؤثرات الحضارية الوافدة إلى أوروبا من المجاؿ الحضاري اإلسالمي 

  وتعد من الشواىد المؤثرة في ىذا المجاؿ ، حيث أنشأ فيها المسلموف حضارة عريقة استمرت فترة كبيرة، قبل :جصٜس٠ صك١ًٝ 
،  . أف تسقط ىذه الجزيرة في يد النورماف، لتتحوؿ إلى أكبر ثروة حضارية عرفها الغرب في تلك األزمنة

  فنظراً الف ملوؾ النورماف كانوا معجبين بالحضارة اإلسالمية وراغبين في االنغماس فيها ، وتشرب ثقافتها ومعرفتها ، فكانت
دولتهم تدار باألسلوب الذي تدار بو الدولة اإلسالمية من قبل رجاؿ ينتموف للحضارة اإلسالمية سواء كانوا مسلمين أو غير 

أما الصناعات والحرؼ والعمارة والزخرفة فجميعها كانت تتم على يد مسلمي صقلية ، ولذلك كانت قصور ملوكهم . مسلمين
.  ومستلزماتها من أثاث وغير ذلك ومالبسهم تنتمي بمجموعها للحضارة اإلسالمية 

  ولم يعمل ىؤالء الملوؾ على ترجمة العلـو من العربية فحسب ، بل حرصوا على استقطاب بعض العلماء العرب وإكرامهم
 . والطلب منهم تصنيف المؤلفات العلمية 

مثل ىذه السياسة الحكيمة حولت صقلية إلى نقطة نشاط حضاري قوي حيث امتزجت فيها الحضارة العربية اإلسالمية مع 
.  الثقافات األوروبية لتسهم في خلق نهضتها الحديثة 

 ، فقد تأصلت فيها الحضارة العربية اإلسالمية وحققت إنجازات حضارية عظيمة تعكس رخاء اقتصادياً فائقاً أَا اضباْٝا   .
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  كثيروف من أبناء ديني يقرأوف أشعار العرب وأساطيرىم ويدرسوف ما كتبو علماء الدين وفالسفة " يقوؿ أحد أساقفة قرطبة حينذاؾ
إف كل الشباب منصرؼ اآلف لتعلم اللغة واألدب العربيين فهم يدفعوف أموالهم في اقتناء الكتب العربية ويتحدثوف " المسلمين 

 . في كل مكاف بأف األدب العربي جدير بالدارسة واالىتماـ
  فكانوا حملة . الكثير من العرب عملوا كمربين ألطفاؿ الملوؾ األوربيين أو كأطباء أو كتبة في بالطهم في برشلونة وغيرىا

 . مشاعل الثقافة واألدب األندلسي ، وصاروا بسلوكهم ومظهرىم الحسن مثاال يحتذي بو 
  كما عمل األسرى من المسلمين أيضا على نقل الحضارة العربية ألمراء شماؿ اسبانيا . 
  ًولم تكن بلداف شماؿ اسبانيا على صلو باألندلس في الجنوب فحسب ، بل كانت أيضا على صلة دائما ببلداف أوروبا سياسيا

.  وتجارياً ، ولم تكن جباؿ البرانس لتمنع تلك الصالت ، ومن ىنا وجدت الحضارة اإلسالمية طريقها إلى الغرب 
 ـ ساىم معو في االستيالء على المدينة العربية وحصارىا فرساف آلماف ٘ٛٓٔوعندما احتل الفونس السادس طليطلة عاـ 

.  وايطاليوف وفرنسيوف بل أف أوؿ أسقف لها كاف فرنسياً 
  وظلت مدرسة المدينة التي أسسها ريموند بمجموعاتها الهائلة من الكتب العربية تجذب آالؼ األوروبيين من مختلف البلداف  .
  وقد حمل مشعل الحضارة العربية عبر األندلس آلوؼ من األسرى األوروبيين الذين عادوا من قرطبة وسرقسطة وغيرىا من مراكز

. الثقافة األندلسية ، كما مثل التجار في ليوف وجنوا و البندقية ونورمبرج دور الوسيط بين المدف األوروبية والمدف األندلسية 
واحتك ماليين الحجاج من المسيحيين األوروبيين بالتجار العرب وبالحجاج المسيحيين القادمين من شماؿ األندلس كما ساىم 

.  سيل الفرساف والتجار ورجاؿ الدين المتدفقين سنوياً من أوروبا على أسبانيا في نقل أسس الحضارة األندلسية إلى بالدىم 
.  وكاف لألندلس الدور الرائد في الترجمة من العربية وخاصة طليطلة التي كانت رائدة في ىذا المجاؿ 

  كانت وسيلة للتأثير الشرقي الذي أدى إلى تفتح عقوؿ األوروبيين وأنها كانت من العوامل المهمة التي أدت :احلسٚب ايصًٝب١ٝ 
.  إلى تقدـ أوربا ، ألف وجود المسيحيين في المشرؽ اإلسالمي جعلهم معبراً من معابر الحضارة العربية اإلسالمية إلى أوروبا 

 أما على . فالحرب المعلنة آنذاؾ بين المسلمين والصليبيين لم تمنع حدوث االتصاالت السلمية على مستوى الشعب والقادة
ـ قامت بين شاور الوزير الفاطمي وبين الصليبيين عالقات ودية أسفرت ٙٙٔٔ/ىػ ٕٙ٘مستوى القادة فإننا نرى أنو في سنة 

.  عن إقامة مجموعة صليبية في القاىرة واإلسكندرية تقرب من عامين 
  وىذا األمر يعطينا صورة جلية عن الحياة اليومية التي كاف يسودىا التفاعل . ولم تكن تخلو قصور الزعماء الصليبين من العرب

.  بين الفريقين مما جعل الوجود الصليبي في المشرؽ وسيلة لنقل عادات المسلمين وعلومهم وآدابهم إلى أوروبا 
 والصليبيوف المقيموف في المشرؽ اإلسالمي كانوا قد أصبحوا شرقيين في ، فبواسطة الصليبين عرفت أوروبا الكثير عن الشرؽ

.  طبائعهم وثقافتهم 
  ويذكر المؤرخ الفرنسى نوشيو دي شارت الذي أرخ للحملة الصليبية األولى والذي عٌبر عن مدى تأثر الصليبيين بالحياة الجديدة

اآلف صرنا نحن الذين كنا غربيين شرقيين ومن كاف منا إيطالياً أو فرنسياً أصبح في ىذه البالد جليلياً أو فلسطينياً :" حيث قاؿ 
لقد نسينا األماكن التي ولدنا فيها أو أكثرنا ال يعرفها بل لم يسمع بها ولكل منا بيتو وأىلو كما لو أنو ورثو من أبيو أو عن .

.  شخص سواه وتزوج بعضنا من سوريات وأرمينيات
  يضاؼ إلى المعابر السابقة عوامل أخرى من أبرزىا التجارة فالطابع الرئيس في المناخ االقتصادي الذي تطور منو إنتاج العالم

اإلسالمي كاف الطلب على االستهالؾ المتنوع الناجم عن نشوء مدف ضخمة ذات حاجات كثيرة ومتنوعة وملحة في بعض 
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األحياف ، سواء من حيث الكمية أو النوعية ، بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في تلك المدف وباإلضافة إلى االستهالؾ المترؼ 
وىذا يترتب عنو زيادة كبيرة في اإلنتاج الذي . الناتج عن متطلبات ومستلزمات القصور الملكية والطبقات الغنية من السكاف 

تحوؿ إلى صادرات وترتب عنو تزايد الحاجة في العالم اإلسالمي للمواد الخاـ والتي كاف يتم استيراد بعضها من المناطق 
.  قادرة على تلبية الطلب المتزايد للمواد الخاـ  المجاورة وما وراءىا من مناطق

  عالوة على ذلك أف موقع العالم اإلسالمي كاف يتوسط منطقة مهمة للتجارة والنقل والتوزيع وبخاصة منتجات الشرؽ األقصى
لذلك نمت . وجنوب شرؽ آسيا والتي كانت حاجة أوروبا في تناـ مستمر الستهالؾ منتجاتها وعلى وجو الخصوص البهارات 

المبادالت التجارية بين العالم اإلسالمي وبيزنطة وأعماؽ أوروبا ، مما أدي إلى نشوء منظومات تجارية متكاملة ومراكز تجارية 
. في جنوب أوروبا

  وفي المقابل كاف التجار األوروبيوف يجوبوف . وكانت ىناؾ جاليات إسالمية كبيرة ، تنقل خبراتها وأدواتها وعلومها إلى الغرب
المدف اإلسالمية على سواحل البحر األبيض المتوسط ، في رحالت كانت الواحدة منها تستغرؽ في بعض األحياف ستة أشهر 

.  فكانت فرصة كبيرة لهم لتلقى ثقافة العالم اإلسالمي وحضارتو ونقلها عند عودتهم إلى الغرب األوروبي . متواصلة 
 ًِأيضا كاف لهم دور فعاؿ في نقل الحضارة اإلسالمية حيث كانوا يفدوف إلى العالم اإلسالمي لطلب العلم وتلقى :طالب ايع 

ويكفى أف نذكر ىنا ما يذكره ابن جبير أنو شاىد في عكا بعض طالب العلم الصليبين المقيمين في الشاـ والوافدين . المعرفة
. من أوروبا ، يلتحقوف بالمدارس العربية ، يتلقوف العلـو بلغة العرب

  ـ وتتلمذ على أيدى العلماء ٗٓٔٔومن ىؤالء الذين تعلموا في العالم العربي أوال رداؼ بات ، الذي زار مصر والقدس في سنة
.  وبعد عودتو إلى انجلترا ُعين معلماً لألمير ىنري الذي أصبح فيما بعد الملك ىنري الثاني . المسلمين في الفلك والرياضيات 

  ًّٛاألثر العلمي للحضارة اإلسالمية على الغرب كاف كبيراً جداً ، ولألسف الشديد حتى الوقت الحاضر فإف ىذا األثر لم :ايع 
ولعل من أسباب ضعف االستيعاب ما أثبتتو الدراسات الحديثة عن بواكير المؤلفات . يتم دراستو واستيعابو بدرجة كافية 

الالتينية التي ظهرت بعد البدايات األولي للترجمات من العربية إلى الالتينية في القرف الرابع للهجرى حيث ثبت أنها إنما 
كانت مجرد نقوؿ من الكتب العربية و لم يتم اإلشارة إلى أصحابها بسبب عوامل العداء والكراىية التي كانت في الغرب لكل 

.  ما ىو إسالمي 
  ـ بدأت تظهر مؤلفات ، ىي في الواقع مقلدة للكتب العربية وليس فيها جديد ، بل أنها في كثير من ٖٔ/  ىػ ٚفي القرف 

األحياف تقل في المستوى عن مصادرىا العربية ، وذلك من حيث درجة فهم الموضوعات وطريقة العرض وترتيب الموضوع 
واإليجاز وربما األمانة ، ولم يمنع ذلك من ظهور ترجمات عملت على النقل بأمانة من العلـو العربية إلى الالتينية ، فأدى ذلك 

. إلى أف تصبح ىذه الكتب ىي مفاتيح العلم في الغرب وقد تناولنا رواد كثيروف فى مختلف أفرع العلـو
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 َفّٗٛ احلضاز٠ اإلضال١َٝ: 

 ٖٞ وقواعد ترفع من شأنو، وتمكنو من التقدـ في   ما قدمو اإلسالـ للمجتمع البشرى من قيم ومبادئ :احلضاز٠ اإلضال١َٝ ،
 .الجانب المادي وتيسّْر الحياة لإلنساف

 أ١ُٖٝ احلضاز٠ اإلضال١َٝ: 
  الفرد ىو اللبنة األولى في بناء المجتمع، وإذا صلح صلح المجتمع كلو، وأصبح قادرًا على أف يحمل مشعل الحضارة، ويبلغها

للعالم كلو، ومن أجل ذلك جاء اإلسالـ بتعاليم ومبادئ تصلح وتقـو ىذا الفرد، وتجعل حياتو ىادئة مستقرة، وأعطاه من 
 .المبادئ ما يصلح كيانو وروحو وعقلو وجسده

  ،وبعد إصالح الفرد يتوجو اإلسالـ بالخطاب إلى المجتمع الذي يتكوف من األفراد، ويحثهم على الترابط والتعاوف والبر والتقوى
.  وعلى كل خير؛ لتعمير ىذه األرض، واستخراج ما بها من خيرات، وتسخيرىا لخدمة اإلنساف وسعادتو

 ٚيًخضاز٠ اإلضال١َٝ، ثالث١ أْٛاع: 

 (:حضاز٠ ايدٍٚ)حضاز٠ ايتازٜذ  (1
 وىي الحضارة التي قدمتها دولة من الدوؿ اإلسالمية لرفع شأف اإلنساف وخدمتو.  
 :احلضاز٠ اإلضال١َٝ األص١ًٝ (2
 وىي الحضارة التي جاء بها اإلسالـ لخدمة البشرية كلها.  
 :احلضاز٠ املكتبط١ (3
  وىذه الحضارة كانت خدمة من المسلمين للبشرية كلها البعث واإلحياء: وتسمى حضارة ،.   
  ًَِفّٗٛ ايع: 

  العلمتعني كلمة : 
  . وىو اليقين والمعرفة ، إدراؾ الشيء بحقيقتو : لغوياً  -
 .ومناىج البحث التي تمتلئ بها المؤلفات العلمية  ، مجموعة الحقائق والوقائع والنظريات   :اصطالحاً و -

  مجموعة المبادئ والقواعد التي تشرح بعض الظواىر : أو ىو  .. نسق المعارؼ العلمية المتراكمة : بأنو " العلم "كما يعرؼ
 .."  والعالقات القائمة بينها

 ٘ٝأ١ُٖٝ ايعًِ ٚدع٠ٛ اإلضالّ إي:  
 وأف يسلك طريقو ألجل  ، ويحث كل مسلم على طلب العلم دائما ، اىتم بو اإلسالـ كثيرا للعلم أىمية بالغة في اإلسالـ ،

. ، وبالعلم الشرعي يهتدي اإلنساف إلى أمور دينو وبدونو يضل ويشقى تحصيل أكبر قدر منو والعمل بو
  ّاحلضازات قبٌ اإلضال: 
 مثل غيرىا من الحضارات، لم تنشأ من فراغ ، ولم تظهر من العدـ أو من تلقاء نفسها، بل سبقتها  الحضارة اإلسالمية ،

. حضارات عريقة أخرى في ىذه المنطقة من العالم، تواصلت معها وأثرت فيها

  (َساجع١ عا١َ يًُٓٗج ) :احملاضس٠ ايجايج١ عػس ٚايسابع١ عػس  
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  بأوؿ محاولة إلقامة دولة واحدة تشمل أقاليم من أوروبا وأسيا وأفريقيا، وتمتد قاـ االسكندر المقدوني ): احلضاز٠ ايْٝٛا١ْٝ 
  . (الباف ىيلينـز )فقد كاف االسكندر األكبر يؤمن بفكرة  ، من مقدونيا إلى الهند

 حاوؿ الملك الهندي أشوكا :احلضاز٠ اهلٓد١ٜ   Ashoka في القرف الثالث قبل الميالد، أف يجعل من البوذية دينا عالميا ،
.  إلقامة وحدة عالمية

 احلضاز٠ اإلضال١َٝ:   
 وقد اتسمت .  الزماف فى المكاف ومنها ما كاف قريبا فى عدد من الحضارات منها ما كاف قريبا سبقت الحضارة االسالمية

 . واستيعاب الحضارات والمختلفة وتطوريها بما يفيد البشرية كافة وليس المسلموف فقطاالفق بسعة االسالميةالحضارة 
  وكاف أىم ىذه التأثيرات ىو قد تأثرت بالحضارات القديمة اإلسالميةوال شك أف الحضارة : 
 ٞ(كليلة و دمنة)أقوى في مجاؿ األدب  :ايتأثري ايفازض .
  ْٞذات تأثير قوي في العلـو العقلية في مجاؿ الفلسفة و في مجاؿ الطب وأبرز مظاىر التأثير اليوناني كانت :ايتأثري ايْٝٛا 

.  خالؿ العصر الهلينستي 
 ٟالرياضيات و الفلك :  و من العلـو التي اخذ فيها المسلموف عن الهنود:ايتأثري اهلٓد. 

 

  ْػأ٠ حسن١ ايرتمج١ يف احلضاز٠ اإلضال١َٝ
  ىناؾ فريق يرى أف نشأة حركة الترجمة في الحضارة اإلسالمية كانت في أوائل العصر األموي : األَٟٛحسن١ ايرتمج١ يف ايعصس.   
 ٞواستمرت الحركة العلمية وحركة الترجمة إلى العربية في العصر العباسي عندما ربط المسلموف   :حسن١ ايرتمج١ يف ايعصس ايعباض

  .بين تراث اليوناف وعلـو الفرس والهنود والصينيوف

 تطٛز حسن١ ايرتمج١ ٚ اشدٖازٖا  :
  بفضل وقد ازدادت حركة الترجمة إلى العربية تزداد قوة في العصر العباسي: 

. . تشجيع الخلفاء العباسيين و رعايتهم لهم و قد فتحوا بغداد أماـ العلماء -
 ًّٛازلاشات ايعًُا٤ املطًُني يف َٝادٜٔ ايع:  
 عًِ ايهُٝٝا٤:  
 يُعّد علم الكيميا علما  إسالميا عربيا اسما وفعال. اعتنى المسلموف بالعلـو الطبيعية؛ حيث قاموا بترجمة المؤلفات اليونانية .
  لم تكن الكيمياء قبل الحضارة اإلسالمية سوى محاوالت فاشلة لتحويل المعادف الرخيصة إلى ذىب وفضة، معتِمدة في ذلك

. على العقل واالستدالؿ المنطقي، واستبعاد المنهج العلمي القائم على التجربة والمالحظة
  وُتجمع آراء الباحثين على أف جهود اإلغريق في الكيمياء كانت ضئيلة ومحدودة؛ ألنهم درسوا العلـو من النواحي النظرية

.  والفلسفية
 والحقيقة أف العرب ىم أوؿ من بدأ ىذا العلم بداية جديدة على مبدأ التجربة والمشاىدة .

فجابر بن حياف ىو الذي جعل التجرِبة أساس العمل  -
 وكاف علم تحوُّؿ المعادف إلى ذىب، الذي أخذه المسلموف من مصر ىو الذي أوصلهم إلى علم الكيمياء الحق.  

 الرازي  -
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 اخرتاعات املطًُني يف ايهُٝٝا٤:  
  حامض )وبصفة عامَّة فقد كشف علماء المسلمين أىمَّ ُأُسس الكيمياء وأسرارىا، وكاف من أىمّْ اختراعاتهم فيها ماء الفضة

، (نترات الفضة)، وحجر جهنم (حامض النيترو ىيدرو كلوريك)، وماء الذىب (حامض الكبريتيك)، وزيت الزاج (النيتريك
، (كربونات البوتاسيـو)، وملح البارود (أكسيد الزئبق)، والراسب األحمر (كلوريد الزئبق)والسليماني  ، وكربونات الصوديـو

الكحوؿ، والبوتاس، وروح النشادر، والزرنيخ، واإلثمد، والقلويات التي دخلت إلى : ، واكتشفوا(كبريتيد الحديد)والزاج األخضر 
. اللغات األوربية باسمها العربي 

 إزلاشات املطًُني يف ايفٝصٜا٤ ٚايسٜاضٝات:  
  توصلوا من خالؿ بحثهم إلى بعض القوانين المائية، وكانت لهم آراء في الجاذبية األرضية، والمرايا المحرقة وخواص المرايا

. المقّعرة، والثقل النوعي، وانكسار الضوء وانعكاسو وعلم الروافع 
  الذي قدـ العمليات الجبرية التي تنظم إيجاد حلوؿ  (الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة)الخوارزمي وكتابو

. للمعادالت الخطية والتربيعية
 من أىم انجازات العرب إدخاؿ الصفر في الترقيم  .
 اىتماـ المسلمين بعلم الحساب والجبر: 

وّجو القرآف الكريم نظر اإلنساف إلى العّد والحساب في آيات كثيرة، فلقد وجو اهلل سبحانو وتعالى اإلنساف إلى العد على أنو 
{ . ٚٗ: الحج} [َوِإفَّ يَػْوًما ِعْنَد رَبَّْك َكَأْلِف َسَنٍة ِممَّا تَػُعدُّوفَ ]: حقيقة واقعة في حياة اإلنساف فيقوؿ تعالى

  ويعتبر الخوارزمي أبو عبد اهلل محمد بن موسى ىو مؤسس علم الجبر وأوؿ من استعمل لفظ الجبر ووضع أصولو و قوانينو ىو
.  (المختصر في حساب الجبر والمقابلة ) ىػ وكتابو في الجبر بعنواف ٕٖٕولد عاـ 

 اإلحصا٤ : 
 وقد طبق المسلموف في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو اإلحصاء عن طريق تأسيس الدواوين .
 ىي التي سار عليها المسلموف، وانتهجوىا خطِّا في " وكذلك جعلنكم أمة وسطا: "ولعلَّ القاعدة القرآنية العظيمة في قولو تعالى

سياساتهم الحسابية، ومعاني الوسطية في اللغة االعتداؿ واالتزاف والتوازف والعدؿ ووسطية المكاف، ومن ىنا يتبين لنا المفهـو 
. اإلحصائي األساسي الذي أسَّسو القرآف أال وىو الوسط الحسابي والمعدؿ

 إزلاشات املطًُني يف عًِ ايطب:  

  حظي علم الطب باىتماـ بالغ من المسلمين في ظل الحضارة اإلسالمية، ولقي تشجيعا كبيرا وعناية واسعة من خلفاء المسلمين
وتجلى ذلك في االىتماـ الكبير بهذا العلم تعليما وتعلما وتطوير ىذا العلم بمدارسو . وسالطينهم على مر العصور اإلسالمية

. وفروعو وتشجيع المنتمين لو
  تميزت الحضارة اإلسالمية بظهور مدارس أنشئت خصيصا لتدريس ىذا العلم، لم يكن لها غرض آخر غير تدريس الطب 

يشرؼ عليها أساتذة متخصصوف ويدرس فيها رؤساء الطب المتميزوف ويطبق فيها نظاـ تعليمي دقيق، مما كاف لو األثر الواضح 
. في تطور الدراسات الطبية وارتقائها

  بل .. (مع إيمانهم بنفعو وبركتو)ورغم وجود ما يعرؼ بالطب النبوي إال أف المسلمين لم يقفوا عند حدود ذلك الطب النبوي
. تحتاج إلى دواـ البحث والنظر- والطب أحدىا – أدركوا مبكًرا أف العلـو الدنيوية 
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 ومنهم (الكحالين)أطباء العيوف، ويسمَّوف : وقد تميز علماء الطب المسلموف بأنهم أوؿ من عرؼ التخصص؛ فكاف منهم ،
. ، ومنهم المختصوف فى أمراض النساء(الحجاموف)الجراحوف، والفاصدوف 

  إنشاء المستشفيات النظامية (العصر االموى)وكاف من سمات ىذا العصر .
  وما كادت عجلة األياـ تدور في العصر العباسي حتى أجاد المسلموف في كل فرع من فروع الطب، وصححوا ما كاف من أخطاء

. العلماء السابقين تجاه نظريات بعينها
 ويعتبر الرازي سباقًا في تشخيصو للجدري والحصبة .
  وكانوا سباقين فيو، (الكحالة)كما تطور عند المسلمين طب العيوف .
  كاف أعظم طبيب عيوف في القروف الوسطى برمتها ( ىػٓٓٗت )ويقرر المؤرخوف أف علي بن عيسى الكحاؿ  .
  ويعتبر كتاب . الذي تمكن من اختراع أولى أدوات الجراحة كالمشرط والمقص الجراحي ( ىػٖٓٗت )أبو القاسم الزىراوي

. موسوعة طبية متكاملة  (التصريف لمن عجز عن التأليف): الزىراوي
  ( ىػٕٛٗت )برزت كذلك شخصيات إسالمية أخرى المعة في ميداف علم الطب من أمثاؿ ابن سينا .
 وشهد ، حفل سجل األمجاد الحضارية اإلسالمية بالعشرات بل المئات من الرواد الذين تتلمذت عليهم البشرية قرونًا طويلة

بفضلهم وسْبقهم األعداء قبل األصدقاء 
  إزلاشات املطًُني يف عًِ ايصٝدي١ : 

 ولقد اعترؼ كثير من علماء الغرب بالمكانة المرموقة التي وصل إليها المسلموف في علم الصيدلة .
  كتبو كانت المرجع الرئيسي لعلم التشريح في بإيطاليا وفي غيرىا في البالد ما بين عامي : علي بن العباس المجوسي(ٔٓٚٓ-

 .  (ـٓٚٔٔ
 فهو أوَّؿ َمِن استعمل ربط الشرايين لمنع النزؼ. ثم جاء الزىراوي أبو القاسم لُيكمل مسيرة علي بن العباس.  
 علم العقاقير عند المسلمين :
  والذي ذكر كذلك في نهايتو وصايا وإرشادات في تركيب األدوية المركبة (التيسير في المداواة والتدبير)ابن زىر في كتابو ،

. واستعمالها، ووصفات من األدوية المركََّبة
 كما اىتمَّ علماء المسلمين باستخالص العقاقير المناسبة من النباتات المختلفة في طوؿ البالد وعرضها .
  ازلاشات املطًُني يف عًِ اجلٝٛيٛجٝا ٚاجلػسافٝا
 (ٖٓص  ) علم الجيولوجيا في القرآف الكريم  
 وقد اتجو علماء المسلمين إلى التأمُّل واالستنتاج والبحث عن الحقيقة بالطريقة العلميَّة الصحيحة .
  يعدُّ المسلموف أوؿ من وضع خطوط الطوؿ وخطوط العرض
  (ـٖٖٛ- ىػٕٛٔ: ت)أوؿ من قاـ بمحاولة قياس أبعاد الكرة األرضية الخليفة العباسي العالم المأموف .
  علي "وىم  (السابع الهجري)ثالثة من علماء المسلمين كانوا أوؿ من ناقش فكرة دوراف األرض في القرف الثالث عشر الميالدي

.  من سوريا" أبو الفرج علي"من األندلس و" قطب الدين الشيرازي"و" بن عمر الكاتبي
  فقد كاف أطلس اإلسالـ أو ، ال يُنِكر أحد أف الغرب قد استفاد من جهود المسلمين في علم الجغرافيا بشكل كبير وأساسي

. الخرائط اإلسالمية كانت في مقدمة مظاىر التأثير اإلسالمي المباشر في الحضارة الغربية
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 وإنما تتجسد ىذه .. واإلنجازات الكبيرة والعظيمة لعلماء الجغرافيا المسلمين ال تتجسد فقط في الجديد الذي قدَّموه للعالم
اإلنجازات بشكل واضح كذلك في التصويب والتعديل الذي عاد بو عباقرة الجغرافيين المسلمين على التراث الجغرافي 

. اليوناني
 في العديد من األخطاء عند تحديد األطواؿ واألعراض" بطليموس "وقع  :

.. من ذلك أنو بالغ كثيًرا في تحديد طوؿ البحر المتوسط -
.. وبالغ في تحديد امتداد الجزء المعمور من األرض المعروؼ لو -
 .وجعل المحيط الهندي والهادي بحيرة وذلك عندما وصل جنوبي آسيا بجنوبي أفريقيا -
".. سيالف"وبالغ في تحديد حجم جزيرة  -
  .وأخطأ في وضع بحر قزوين والخليج العربي خطأً فاحًشا -

  ٍايصالش. 
 ويعد عطارد بن محمد الحاسب أوَّؿ من ألَّف كتابًا في األحجار باللغة العربيَّة :األحجاز ايهسمي١  .
    ايبخاز ٚاملدُّ ٚاجلصز. 

 ايتضازٜظ .  
   املتٝٛزٚيٛجٝا
 ازلاشات احلضاز٠ اإلضال١َٝ يف عًِ ايفًو:  
  كما كانت الكثير من اآليات القرآنية تحث المسلمين على التأمل في ،  الحضارة اإلسالميةفيحظي علم الفلك بعناية كبيرة

. ملكوت الخالق عز وجل وفى الكوف حولهم
  اآليات القرآنية بأسماء فلكية
 وكاف لهذه اآليات أبلغ األثر في نفوس الباحثين والفلكيين المسلمين، لدراسة علم الفلك بكافة تخصصاتو وفروعو .
   الفلك عند العرب قبل اإلسالـ مقترنا بالتنجيم
 ويعود إلى المسلمين فضل تحرير علم الفلك وتطهيره من الشعوذة والدجل  .
  واشتغل بالفلك وكتب عنو األطباء أمثاؿ الرازي وابن سينا والفالسفة أمثاؿ ابن رشد والبيروني والفقهاء واألدباء والشعراء أمثاؿ

. ابن الخياـ 
 وكاف العلماء المسلموف يروف في علم الفلك علماً رياضيّاً مبنياً على الرصد والحساب .
  وينسب إلى العرب والمسلمين اختراع آالت الرصد، وقياس ارتفاع الكواكب، وتحديد مطالع البروج، واختراع جهاز اإلسطرالب

.  في ىذا المضمار، وجعلو علماً اإلسالميأحد منجزات العقل 
   بعض االزلاشات ٚأغٗس ايعًُا٤
  كيلو متر وىو الصحيح ٘ٔاكتشف ابن الهيثم طبيعة الغالؼ الجوي حوؿ األرض وقدر ارتفاعو  .
  وقد ابتكر المسلموف تقاويم شمسية فاقت في ضبطها وإتقانها كل التقاويم السابقة وحسبوا أياـ السنة الشمسية بأنها ٖٙ٘ 

.  ثانيةٕٕيوماً وست ساعات وتسع دقائق وعشر ثواف فكاف الخطأ في حسابهم بمقدار دقيقتين و 

مفصلة في ص 
 ٖٖ و ٕٖ
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  وقد اكتشف ابن رشد الكلف على وجو الشمس وفسره بأنو بسبب عبور عطارد أمامها وفسر ابن الهيثم الكثير من الظواىر 
.  الفلكية والفضائية والضوئية مثل الكسوؼ والخسوؼ والطيف وقوس قزح 

  َعابس اْتكاٍ احلضاز٠ اإلضال١َٝ إىل ايػسب
  .البحر األبيض المتوسط -
  .جزيرة صقلية -
  .اسبانيا -
  .الحروب الصليبية -
  .يضاؼ إلى المعابر السابقة عوامل أخرى من أبرزىا التجارة -
  .طالب العلم -

 
 
 
 
 
 
 

 ..وهلل الحمد والمنة تم االنتهاء من إعداد الملزمة 
 ..كل الدعوات لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات 

 وال تنسوني من صالح دعواتكم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
  KFUأبو فيصل : ــــــــــــــــــــ                                               تنسيق  [ 52  ]حممد أمحد جودة                       ــــــــــــــــــــ/احلضارة االسالمية  د

. 

 

هـة1435ة/ة1434ة(ة لفصلة لثبني)ةةاحلضاز٠ اإلضال١َٝ اختباةة أسئلةة
 

.... مل تهٔ ايهُٝٝا٤ قبٌ احلضاز٠ اإلضال١َٝ ض٣ٛ ذلاٚالت فاغ١ً يف . 1
  ٘المحاضرة >> تحويل المعادف الرخيصة إلى ذىب وفضة - أ
 دراسة األتربة-  ب
 اإلستفادة من أبخرة البراكين- ج
 تحويل المياه المالحة إلى عذبة-  د

 

 ....ايعٓاصس األضاض١ٝ اييت بدأ اإلٜسإْٝٛ حٝاتِٗ ايد١ٜٝٓ بعبادتٗا ٖٞ عٓاصس . 2
 .األبخرة- أ
 .األتربة-  ب
 .المعادف-  ج
  ٕالمحاضرة >> قوى الطبيعة - د

 

 ....ايعامل املطًِ ايرٟ يكب ببطًُٝٛع ايعسب ٖٛ . 3
 جابر بن حياف- أ
 البالزري -  ب
 ابن سينا-  ج
  ٓٔالمحاضرة >> البتاني -  د

 

 ...ايٓعاّ ايطٝاضٞ املعسٚف يف حضاز٠ َصس ايكدمي١ ٖٛ . 4
  ٕالمحاضرة >> النظاـ الملكي - أ
 النظاـ األوليجاركي-  ب
 النظاـ االشتراكي-  ج
 النظاـ البرلماني-  د

 

 ....تك١ٜٛ ايطًطإ ٚ ايك٠ٛ اجلطد١ٜ ناْت أضاع . 5
 فكر الحضارة الهندية-  أ
 الفلسفة األفالطونية-  ب
 الفكر العربي قبل اإلسالـ- ج
  ٕالمحاضرة >> الفكر الفارسي قبل اإلسالـ - د

 
 
 

 KFUأبٛ فٝصٌ :         ،،،       تٓطٝل حًِ املػاعس: ،        تصخٝح        ،،أّ زْد: إعداد 
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 ...َٔ أِٖ ازلاشات أبٛ بهس ايساشٟ يف دلاٍ ايطب . 6
 ٚالمحاضرة >> استطاع أف يفرؽ بين النزيف الشرياني و النزيف الوريدي - أ
 تحديد وظائف القلب- ب
 زراعة الكلى- ج
 تشخيص األمراض المزمنة- د

 

 ...َٔ ايعًّٛ اييت اعتربٖا ايعًُا٤ املطًُٕٛ عًُا زٜاضٝا . 7
 علم الجغرافيا- أ
 علم الفلسفة- ب
 علم الكيمياء- ج
  ٓٔالمحاضرة >> علم الفلك - د

 

 ...تطبٝع ايعامل بايطابع ايْٝٛاْٞ . 8
 الفكرة التي تبنتها مدف آسيا الصغرى- أ
  ٕالمحاضرة >> فكرة الباف ىيلينـز التي كاف يؤمن بها االسكندر األكبر  - ب
 فكرة سياسية لتوحيد بالد اليوناف- ج
 فكرة تبناىا المؤرخ ىيرودوت عندما زار مصر- د

 

 ....َٔ أِٖ املدٕ اييت نإ هلا دٚز بازش يف تسمج١ ايهتب ايعسب١ٝ ْٚكًٗا إىل أٚزٚبا . 9
   حصلت مكتوب االندلس بس ٗالمحاضرة >> مدينة طليطلة باألندلس - أ
 مقدونيا- ب
 مدينة أثينا في بالد اليوناف- ج
 مدينة ىامبورج بألمانيا - د

 

 ....أِٖ ٚ أنرب املساصد اييت مت تػٝٝدٖا يف ايكسٕ ايطابع اهلجسٟ . 10
 مرصد بغداد- أ
  ٓٔالمحاضرة >> مرصد المراغة - ب
 مرصد دمشق- ج
 مرصد اإلسكندرية- د

 

 .....صاحب ايفضٌ يف ابتهاز عًِ ايصٝدي١ ِٖ . 11
 الصينيوف- أ
 الروماف- ب
 الهنود- ج
 ٛالمحاضرة >> المسلموف - د
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 ....بٓا٤ املصاطب ايصزاع١ٝ ع٢ً ضفٛح اجلباٍ ٖٛ . 12
 أحد األساليب الزراعية التي نقلها األوروبيوف إلى العالم الإلسالمي- أ
 ٔٔالمحاضرة >> أحد األساليب الزراعية التي نقلها المسلموف إلى بالد األندلس - ب
 أحد األساليب الزراعية التي نقلتها الحضارة الهندية إلى العالم الإلسالمي- ج
 أحد األساليب الزراعية التي عرفتها بالد اليوناف القديم- د

 

 ....ايتكدّ يف املد١ْٝ ٚ ايجكاف١ َعًا ٜعين . 13
 الدفاع عن األصوؿ والمصادر- أ
 االلتزاـ باالتجاه الفلسفي في العلم- ب
  ٔالمحاضرة >> الحضارة - ج
 االستفادة من تجارب اآلخرين- د

 

 ...عسفت أٚزٚبا أٚ ىل املعًَٛات عٔ تصٓٝع ايكٓابٌ ٚ ايصٛازٜذ عٔ طسٜل . 14
 الفرس- أ
  ٔٔالمحاضرة >> عرب األندلس - ب
 سكاف المستعمرات اليونانية في آسيا الصغرى- ج
 مقدونيا- د

 

 ....أععِ طبٝب عٕٝٛ يف ايكسٕٚ ايٛضط٢ . 15
  ٚالمحاضرة >> علي بن عيسى الكحاؿ - أ
 أبو بكر الرازي- ب
 عبد الرحمن بن يونس- ج
 أبي الحكم الدمشقي- د

 

 ....يف عٗد اخلًٝف١ ايعامل املإَٔٛ متت أٍٚ ذلاٚي١ . 16
  ٓٔالمحاضرة >> لقياس محيط الكرة األرضية - أ
 إلنشاء أوؿ معهد طبي عربي- ب
 لقياس المسافة بين القمر و كوكب األرض- ج
 لمعرفة مطالع النجـو- د

 

 ....ايدع٠ٛ املصدن١ٝ يف إٜسإ ناْت حتظ ايٓاع ع٢ً . 17
  ٕالمحاضرة >> أف األمواؿ و النساء حقا ومشاعا للجميع - أ
 منع الطالؽ و تحريمو- ب
 اعتزاؿ النساء- ج
 التقشف والزىد- د
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 ....ايكإْٛ املطعٛدٟ يف اهل١٦ٝ ٚ ايٓجّٛ ٖٛ أِٖ َؤيفات . 18
  ٓٔالمحاضرة >> محمد بن أحمد البيروني في الفلك - أ
 محمد بن أحمد البيروني في الجيولوجيا- ب
 محمد بن أحمد البيروني في الطب- ج
 محمد بن أحمد البيروني في الرياضيات- د

 

 .....ايكِٝ ٚ األخالم ٚ اجلاْب ايسٚحٞ ٖٛ اجلاْب ايرٟ أًُٖت٘ . 19
  بس الغرب اىتموا بهالشيء ما اىملوه ٔاالجابو بالمحاضرة >>  الحضارة الغربية - أ
 الفلسفة اليونانية- ب
 الديانة المصرية القديمة- ج
 الحضارة اإلسالمية- د

 

 ....دلد ايفهس ايسَٚاْٞ . 20
  ٕالمحاضرة >> القوة العسكرية - أ
 الفكر الفلسفي- ب
 التعصب الديني- ج
 المثالية في الفن- د

 

 .....يف ايعصس ايعباضٞ بدأت . 21
 الجهود لتجميع القرآف الكريم- أ
  ٖالمحاضرة >> ترجمة الكتب الفارسية بالنسبة للحضارة اإلسالمية - ب
 مدرسة االسكندرية الفلسفية في الظهور و االنتشار- ج
 ترجمة الكتب العربية إلى اللغة الالتينية- د

 

 ....أبسش فرت٠ طػ٢ فٝٗا تأثري االطبا٤ املطًُني ع٢ً ايعامل ايػسبٞ ناْت خالٍ . 22
 القرف الحادي عشر إلى الثالث عشر الهجري- أ
  ٚالمحاضرة >> القرف الخامس إلى الثامن الهجري - ب
 القرف الثاني إلى الثالث الهجري- ج
 القرف السادس إلى العاشر الهجري- د

 

 ....اَتدت حسن١ ايفتٛح اإلضال١َٝ إىل اهلٓد يف . 23
 خالفة عمر بن عبدالعزيز- أ
  ٖالمحاضرة >> خالفة الوليد بن عبدالملك - ب
 خالفة ىاروف الرشيد- ج
 خالفة المأموف- د

 



             
  KFUأبو فيصل : ــــــــــــــــــــ                                               تنسيق  [ 56  ]حممد أمحد جودة                       ــــــــــــــــــــ/احلضارة االسالمية  د

. 

 

 ....أبسش َعاٖس ايتأثري ايْٝٛاْٞ يف اخلالف١ اإلضال١َٝ ناْت خالٍ . 24
 العصر الصاوي- أ
 العصر الحجري الحديث- ب
 العصر الكالسيكي- ج
  ٖالمحاضرة >> العصر الهيلينستى - د

 

 .....َٔ املعسٚف إٔ أطبا٤ اهلٓد ْبػٛا يف اضتدداّ . 25
  ٖالمحاضرة >> األعشاب الطبية - أ
 الكتاف- ب
 التركيبات الكيماوية- ج
 الرقائق المعدنية- د

 

 ....َفّٗٛ احلضاز٠ اهلًٝٝٓطت١ٝ ٜعين . 26
  ٕالمحاضرة >> مزيج بين الحضارة اليونانية و الحضارة الشرقية - أ
 الحضارة اليونانية في أثينا- ب
 الحضارة اليونانية في مقدونيا- ج
 مزيج بين الحضارة اليونانية و الرومانية- د

 

 ....املٓٗج ايعًُٞ يًعًُا٤ املطًُني نإ قا٥ُا ع٢ً . 27
 التأمل- أ
 السحر والشعوذة- ب
 الرؤية الفلسفية- ج
  ٘المحاضرة >> المالحظة والتجربة - د

 

 ....ايتكػف ٚ عدّ ايصٚاج ناْت حتظ عًٝ٘ . 28
  ٕالمحاضرة >> الدعوة المانوية في بالد فارس - أ
 دعوة التوحيد عند اخناتوف- ب
 الفلسفة اليوانية- ج
 الدعوة الوىابية في الجزيرة العربية- د

 

 ....ايًػ١ ايطٓطهسٜت١ٝ ٖٞ ايًػ١ . 29
  ٖالمحاضرة >> الهندية - أ
 الفارسية- ب
 الصينية - ج
 العربية- د
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 ....ظٗس ايتأثري ايفازضٞ يف احلضاز٠ اإلضال١َٝ بٛضٛح يف دلاٍ . 30
 الكيمياء- أ
  ٖالمحاضرة >> األدب - ب
 الرياضيات- ج
 العقاقير الطبية- د

 

 ....االعًِ املطًِ ايرٟ ٜعد حبل َٔ َؤضظ عًِ ايهُٝٝا٤ ٖٛ . 31
  ٘المحاضرة >> جابر بن حياف - أ
 الزىراوي- ب
 ابن سينا- ج
 الخوارزمي- د

 

 ....تعترب َد١ٜٓ االضهٓدز١ٜ . 32
 مدينة ىيلنستية في آسيا الصغرى- أ
 مدينة مصرية قديمة منذ عهد الدولة الوسطى- ب
  ٕالمحاضرة >> من أشهر المراكز الهيلينستية الجديدة التي أسسها االسكندر في الشرؽ - ج
 مدينة أسسها الروماف في مصر- د

 

 ....إدخاٍ ايصفس يف ايرتقِٝ َٔ أِٖ إزلاشات . 33
 الحضارة الهندية  في الجبر- أ
 اليونانيين في علم الفلك- ب
 الفرس في علم الرياضيات- ج
  ٙالمحاضرة >> العرب و المسلمين في علم الحساب و الجبر - د

 

 ....َٔ أبسش انتػافات ايعامل ابٔ زغد يف دلاٍ ايفًو . 34
 حجم الغالؼ الجوي- أ
 ظاىرة الكسوؼ- ب
  ٓٔالمحاضرة >> الكلف على وجو الشمس - ج
 الطبيعة التضاريسية لكوكب القمر- د

 

 ....َٔ األخطا٤ ايهبري٠ اييت ٚقع فٝٗا بطًُٝٛع اجلػسايف . 35
  ٜالمحاضرة >> وصل جنوب آسيا بجنوب أفريقيا في خريطتو - أ
 لم يضع البحر المتوسط على خريطتو- ب
 لم يضع البحر األحمر على خريطتو- ج
 فصل بين القارتين األمريكيتين في خريطتو- د
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 ....قاّ االضهٓدز األنرب بأٍٚ ذلاٚي١ إلقا١َ دٚي١ ٚاحد٠ عامل١ٝ يف . 36
  طريقة حساب القرف بإضافة واحد لتاريخ الميالدي ٕالمحاضرة >> ـ .القرف الرابع ؽ- أ
 القرف الثالث الميالدي- ب
ـ .القرف السادس ؽ- ج
 القرف الثاني الميالدي- د

 

 ....ايدع٠ٛ إىل إقا١َ ٚحد٠ عامل١ٝ زٚح١ٝ . 37
 دعى إليها الملك أشوكا في الهند. أ
  ٕالمحاضرة >> دعى إليها الملك الفرعوني اخناتوف في مصر القديمة - ب
 دعت إليها الحضارة الرومانية في بدايتها- ج
 دعى إليها الفالسفة اليونانين في العصر الكالسيكي- د

 

 َت٢ بدأت تسمج١ ايهتب ايفازض١ٝ بايٓطب١ يًخضاز٠ اإلضال١َٝ ؟. 38
  ٖالمحاضرة >> في العصر العباسي - أ
 في العصر األموي- ب
 في العصر األيوبي- ج
 في العصر الفاطمي- د

 

 ....أٍٚ َدزض١ أْػ٦ت يًطب يف أٚزٚبا ٖٞ املدزض١ اييت أضطٗا . 39
 الروماف- أ
 الفرس- ب
  ٚالمحاضرة >> العرب - ج
 اليونانيين- د

 

 ....ٜعترب جايٝٓٛع َٔ أغٗس .  40
  ٖالمحاضرة >> األطباء اليونانيين الذين نقل عنهم المسلموف في عصر الخالفة اإلسالمية - أ
 الفلكيين الذين نقل عنهم المسلموف في عصر الخالفة اإلسالمية-  ب
 الرياضيين الفرس الذين نقل عنهم المسلموف في عصر الخالفة اإلسالمية- ج
 الفالسفة اليوانيين الذين نقل عنهم المسلموف في عصر الخالفة اإلسالمية-  د

 

 ....َٔ أِٖ َعابس اْتكاٍ احلضاز٠ اإلضال١َٝ إىل ايػسب . 41
 مدينة لشبونة- أ
  ٕٔالمحاضرة >> جزيرة صقلية - ب
 جزيرة كريت- ج
 مدينة أثينا- د
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 ....اقرتٕ عًِ ايفًو قبٌ اإلضالّ بـ . 42
 بالرياضة- أ
 بالطب- ب
  ٓٔالمحاضرة >> بالتنجيم - ج
 بالفلسفة- د

 

 .....أٍٚ َٔ اضتعٌُ زبط ايػساٜني ملٓع ايٓصف . 43
  ٚالمحاضرة >> الزىرواي أبو القاسم خلف بن عباس األندلسي - أ
 أبي الحكم الدمشقي- ب
 ابن سينا- ج
 علي بن عيسى الكحاؿ- د

 

 ....ايسٜاضٝات ٚاحلطاب ٖٞ انجس . 44
 العلـو الفارسية التي استفاد منها المسلموف- أ
  ٖالمحاضرة >> العلـو الهندية التي استفاد منها المسلموف - ب
 العلـو المصرية القديمة التي استفاد منها المسلموف- ج
 العلـو اليونانية التي استفاد منها المسلموف- د

 

 ....أٍٚ َٔ ضدس حطاب املجًجات خلد١َ ايفًو ٖٛ . 45
 العالم ابن سينا- أ
  ٓٔالمحاضرة >> العالم البتاني - ب
 العالم الطبري- ج
 اقليدس- د

 

 .....اخلٛازشَٞ ٖٛ ايعامل املطًِ ايرٟ أضظ . 46
 علم الكيمياء- أ
  ٙالمحاضرة >> علم الجبر - ب
 علم الصيدلة- ج
 علم طب العيوف- د

 

 .....ٜٚعترب عباع بٔ فسْاع ايعامل األْديطٞ أٍٚ رلرتع . 47
 لالسطرالب- أ
  ٓٔالمحاضرة >> للقبة الفضائية - ب
 لألدوات الجراحية- ج
 للرافعات اليدوية- د
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 ....ٖٛ َٔ أغٗس ايهتب اييت تسمجت إىل ايعسب١ٝ  (ايطريى  )نتاب . 48
 عن الهيروغليفية في مجاؿ التحنيط- أ
 عن الالتينية في مجاؿ الرياضيات- ب
 عن اليونانية في مجاؿ الفلسفة- ج
  ٖالمحاضرة >> عن الهندية في مجاؿ الطب - د

 

 ....ايبالغ١ ٚايػعس ٖٛ دلاٍ ايعًِ األضاضٞ ايرٟ اٖتِ ب٘ . 49
 المصريوف القدماء- أ
  ٔالمحاضرة >> العرب قبل اإلسالـ - ب
 االشوريوف و البابليوف- ج
 اليونانيوف في حضارتهم القديمة- د

 

 .......حاٍٚ املًو أغٛنا إٔ جيعٌ َٔ ايبٛذ١ٜ دٜٓا عاملٝا يف . 50
 الصين في القرف األوؿ الميالدي- أ
  ٕالمحاضرة >> ـ .الهند في القرف الثالث ؽ- ب
 روسيا في القرف الثاني الميالدي- ج
ـ .العراؽ في القرف الثالث ؽ- د
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