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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
   بتجمیع مایليأما بعد قمت : أجمعین 

  :للمقررات التالية  ) ، التواريخ العلماء ونظرياتهم(  -١
  محمد أحمد جودة.د –الحضارة اإلسالمیة 
  محمود أحمد صالح. د –قضایا ثقافیة معاصرة 
 حسام صالح.د -علم االجتماع الحضري 

 لمقررات الدكتور حسن ابو زيد ) العلماء فقط (  -٢
 مناهج البحث االجتماعي 
 تقویم المشروعات االجتماعیة 

 . االجتماع السياحيلمقرر علم ) التواريخ فقط (  -٣
  

من المذاكرة ، حتى یتم استیعابها بشكل أفضل وتتحقق من أنصح بمراجعة هذه الملخصات بعد االنتهاء 
ما قمت به هو من مجهودي الشخصي ال عالقة له من طلب دكاترة ... مدى حفظك لهذه االساسیات 

  . الجامعة بعمل ذلك

 نظام االنتساب المطور –الملخص مقتبس من مقررات جامعة الملك فیصل 
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  الحضارة اإلسالمية علماء 
  إنجازات/ مؤلفات / مقوالت   علماء/ شخصيات 

یرفع المؤمن على من ). یرفع هللا الذین امنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات: (یقول في معنى قولھ تعالى  القرطبي
  لیس بمؤمن والعالم على من لیس بعالم

  ابن مسعود
مدح هللا العلماء أنھ ). أوتوا العلم درجاتیرفع هللا الذین امنوا منكم والذین : (یقول في معنى قولھ تعالى

أي درجات في دینھم إذا فعلوا ما أمروا ) درجات(یرفع الذین اوتو العلم على الذین آمنوا ولم یؤتوا العلم 
  .بھ

  االسكندر المقدوني

 لھند أي قام بأول محاولة إلقامة دولة واحدة تشمل أقالیم من أوروبا وأسیا وأفریقیا وتمتد من مقدونیا إلى ا
 .نقل الحضارة الیونانیة إلى خارج بالد الیونان 

 مزج الحضارة الیونانیة بالحضارات الشرقیة، فحرص على تطبیق ھذه : مشروعھ الحضاري والثقافي
  .الفارسیة) روكســــانا(المبادرة على نفسھ لیكون قدوة لغیره حین تزوج األمیرة 

البوذیة دیناً عالمیاً وینشره في مدن األرض والسیما بالد األغریق و حاول الملك الھندي أن یجعل من   أشوكا
  .الدول الھلنستیة إلقامة وحدة عالمیة

الذي یھتم بكل مظاھر الطبیعة وإنسانھا وحیوانھا ونباتھا وكأنما ) أتون(َبَشَر في نشیده المشھور بإلھ العالم   أخناتون
  .أراد بذلك إقامة وحدة عالمیة روحیة

  الخیر والشر: في إیران منادیة بأن الوجود قائم على مبدأین أساسیین ھما) الزارشتیة(أسس الدیانة   زرادشت

لھم نزعة صوفیة ھدامة تحض الناس على التقشف وعدم الزواج و االنتاج ویرون )المانویة (أسس الدیانة   ماني
  ...أن الخیر في العدم المطلق 

دعا الناس إلى حل مشكالتھم ونبذ خالفاتھم بجعل الحق في األموال و النساء الذي ) المزدكیة(أسس الدیانة   مزدك
  .مشاعاً بینھم

الرحالة المغربي یصرح أنھ استطاع أن یجوب بالد العالم االسالمي وأن یجد ترحیب ومساعدة في األماكن   ابن بطوطة
  ...التي مر بھا وھذا یدل على وجود ما یصح أن یسمى أمة واحدة 

  بن المقفععبدا  
 لدأبناء خا 
 الحسن بن سھل  

  في العصر العباسي قام ھؤالء من یجیدون اللغتین الفارسیة و العربیة بتـــــرجمة الكتب الفارسیة

 : ترجم تاریخ الفرس و قیمھم و عاداتھم و سیر ملوكھم فضال عن كتب أدبیة منھا: في العصر العباسي   المقفع 
  كتاب الیتیمة -األدب الصغیر  -األدب الكبیر  -كلیلة و دمنة 

 أفالطون  
 نقل العرب عنھم في مجال الفلســفة الیونانیة  أرسطو  

 جالینوس  
 نقل العرب عنھم في مجال الطــب الیوناني   ابقراط  

  في عھده امتدت حركة الفتوح اإلسالمیة إلى الھند في أواخر القرن األول الھجري  الولید بن عبد الملك 
  في عھده استؤنفت حركة الفتوح اإلسالمیة إلى الھند في منتصف القرن الثاني الھجري  المنصورأبي جعفر 

  ."اشتھر الھند بالحساب و علم النجوم و أسرار الطب" قال   الجاحظ
  .. " الھند لھم معرفة بالحساب و الخط الھندي و أسرار الطب و عالج فاحش الداء" قال   االصفھاني

  إلى الھند الستحضار كتب و مؤلفات في الطب فعاد بالكثیر منھا )برزویھ ( أرسل طبیبھ  كسرى انوشروان
 منكة الھندي  
  قام بعض المترجمین بنقل السنسكریتیة و ھي اللغة الھندیة إلى العربیة  ابن دھن الھندي  

أبا جعفر بن موسى 
  استفاد العالم الریاضي من معارف الھنود في الریاضیات  الخوارزمي

  و قد كان باللغة السنسكریتیة،)برھمكبت  (بترجمة كتاب في الفلك ألفھ احد علماء الھند و ھوأمـــر   ابو جعفر المنصور
  أمر باستخراج زیجا من ازیجة ھذا الكتاب یستخدمھ العرب لدراسة حركة الكواكب

و أنجز  و قد كان باللغة السنسكریتیة،)برھمكبت  (كتاب في الفلك ألفھ احد علماء الھند و ھوقـــام بترجمة    الفزاري 
  الزیج المشھور الذي ینسب إلیھ

  ..... و قد ترجم أوال إلى الفارسیة ثم من الفارسیة إلى العربیة عن طریق" السیرك " كتاب  عبدهللا بن علي
  ... ـ عن الفارسیة ل )منكة(نقلھ " سسرد" كتاب   یحیى بن خالد البرمكي

  ..... نقلھ منكة عن" أسماء عقاقیر الھند "كتاب   اسحق بن سلیمان
  .……نقلھ" استنكر الجامع" كتاب   ابن دھن الھندي
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یقال أنھ جلب بعض أطباء الھند  الذین نبغوا في استخدام األعشاب الطبیة في مداواة الكثیر من العلل ،   خالد بن یحى البرمكي
  ) منكھ ، قلـبرقل ، سنـدباد : ( مثل

الذي أھتم ببیت الحكمة و شجع ... الترجمة كثیراً في العصر العباسي خاصة في خالفتھ نشطت حركة   المأمون
  .النقل من الیونانیة إلى العربیة

  من أشھر ھؤالء المترجمین العالم العربي الذي أعتنى بعلوم الفلك و التنجیم و الریاضیات   ثابت بن قرة الحراني 
  الحیرةھل العالم العربي من أ  حنین بن إسحاق

إلى انتشار الحضارة الیونانیة في غرب آسیا و مصر مما اكسب ھذه المنطقة طابع خاص أدت فتوحاتھ   االسكندر االكبر
  أطلق علیھ بعض المؤرخین اسم الحضارة الھلینستیة

  أغلق إمبراطور القسطنطینیة مدرسة الرھا  زینون
  أغلق مدرسة أثینا الوثنیة  جستنیان األول

  أقام مدرسة للطب عندما استقر السریان في جندیسابور التابعة للفرس   انوشروانكسرى 

أسس جندیسابور تقع في إقلیم خوزستان لتكون معسكرًا ومعقًال ألسرى الروم ولذلك كانت اللغة الیونانیة   سابور األول
  .معروفة فیھا

احضروا لھ رئیس أطباء جندیسابور ومنذ ذلك الوقت اشتھر في ) أبا جعفر المنصور(عندما مرض الخلیفة   جرجیس بن بختیشوع 
  .....بالط الخالفة ببغداد  وھو 

أفالطون المصري أو 
  أسس مذھب األفالطونیة المحدثة التي اشتھرت بھا مدرسة االسكندریة   السكندري

ا في ستین یوماً وتعلم كذلك أشھر من تعلم السریانیة في عھد الرسول صلى هللا علیھ وسلم وقد تعلمھ  زید بن ثابت 
  .الفارسیة و الرومیة 

وبھ ثالثة أسطر بالیونانیة و الترجمة بالعربیة .... وعلیھا نص باسم  ٢٢أقدم بردة في االسالم تعود إلى سنة  عمرو بن العاص
  .تحتھا 

في الطب وعلم الكیمیاء لترجمتھا إلى لقب بحكیم آل مروان أرسل إلى اإلسكندریة في طلب بعض الكتب المُ   خالد بن یزید بن معاویة
  .في العصر األموي  العربیة و ذلك بعدما أقصى عن الخالفة طواعیة

  ابن الندیم 
یسمى حكیم آل مروان و كان فاضال في نفسھ و لھ محبة في العلوم، فأمر بإحضار  )خالد (أن : یقول

و كان ھذا أول نقل في اإلسالم من لغة جماعة من فالسفة الیونان الذین نزلوا مصر و تفصحوا بالعربیة 
  .إلى لغة

بقولھ انھ كان اعلم قریش بفنون العلم و لھ كالم في صنعة الكیمیاء و الطب و كان ) خالد بن یزید (وصف   ابن خلكان
  .متقنا لھذین العلمین

  لم الكیمیاءبعض الباحثین األوربیین المحدثین یشككوا في شخصیة تعتبر أبــا لع  جابر بن حیان الكوفي

بعض الباحثین األوربیین المحدثین یشككوا في شخصیة ینسب إلیھ ترجمة مؤلفات العرب في الطب إلى   قسطنطین األفریقي
  .الالتینیة مما مھد لظھور مدرسة سالرنو الطبیة

  واعتمد علیھ في صناعة الطب) عمر بن عبد العزیز(أسلم على ید الخلیفة األموي   ابن ابجر
  ھـ ١٠٠الخلیفة األموي الذي  قام بنقل علماء مدرسة االسكندریة إلى مدرسة أنطاكیا سنة   عبد العزیزعمر بن 

عني بترجمة الكتب إلى العربیة سواء من الیونانیة أو الفارسیة، و في تلك المرحلة الخلیفة العباسي الذي    ابا جعفر المنصور
  ."كلیلة و دمنة" كتاب )ابن المقفع(ي الطب و نقل بعض كتب ابقراط و جالینوس ف )حنین بن إسحاق(نقل 

دار الحكمة لتكون بمثابة أكادیمیة علمیة یجتمع في رحابھا المعلمون و  انشأالخلیفة العباسي الذي    ھارون الرشید
  .المتعلمون و حرص على تزویدھا بالكتب التي نقلت من آسیا الصغرى و القسطنطینیة

  المأمون
ازداد اھتماما ببیت الحكمة، فوسع من نشاطھا و ضاعف العطاء للمترجمین و قام : ذي الخلیفة العباسي ال

بإرسال البعوث إلى القسطنطینیة الستحضار ما یمكن الحصول علیھ من مؤلفات یونانیة في شتى ألوان 
  المعرفة

  الحجاج بن مطر
  ابن البطریق

القسطنطینیة الستحضار ما یمكن الحصول علیھ من بإرسال البعوث إلى ...... جماعة منھم  اخرج المأمون
  مؤلفات یونانیة في شتى ألوان المعرفة

  یھودي من أصل صقلي ترجم الكثیر من الكتب العربیة اإلسالمیة إلى الالتینیة  عشر فرج

  ردیرن الشستري

  
  

  .قام بترجمة القرآن الكریم إلى الالتینیة ألول مرة 
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  ء علــــم الكـيـمــيـــا
أي ستره وكمى : فسر في كتابھ لسان العرب معنى الكیمیاء كلمة عربیة مشتقة من كمى الشئ و تكماه   ابن منظور 

  .أي كتمھا وقمعھا : الشھادة یكمیھا كمیا وأكماھا 
ابو عبدهللا محمد 

  الخوارزمي
إن اسم ھذه الصنعة كیمیاء وھو عربي و اشتقاقھ من " فسر في كتابة مفاتیح العلوم معنى الكیمیاء بقولھ 

  . أي ستر وأخفى: كمي ویكمي 
  "سر األسرار " و  " األسرار" سمى كتابیھ في الكیمیاء ،   الرازي

ارة فإنھ ینشأ عنھا الفلزات یرى أن جمیع العناصر عندما تتفاعل في باطن األرض وتحت ضغط معین وحر  أرسطو
.  

  دیموقریطس
أن كل المواد تتكون من مادة واحدة توجد على ھیئة وحدات صغیرة ال : من تعالیم الفیلسوف اإلغریقي

ى الذرات، وبناء على ھذه النظریة فإن االختالف بین المواد ھو فقط بسبب االختالف في حجم  تتكسر ُتسمَّ
  .وشكل وموقع ذراتھا

  ھولمیارد
  لقد حارب علماء المسلمین األلغاز الصبیانیة التي ": تاریخ الكیمیاء إلى عھد دالتون "في كتابھ یقول في

 .كانت مدرسة اإلسكندریة قد أدخلتھا على علم الكیمیاء، وقاموا في ھذا المیدان على أسس علمیة جدیدة
  د الشكوك التي أثارالذي أنصف جابر بن حیان ووضعھ ة، وبدَّ  ھا حولھ العلماء المغرضونفي القمَّ

خ لجابر بن حیان عالم الكیمیاء لحقبھ من الزمن في تاریخ الحضارة اإلسالمیة  سارتون   الذي أرَّ

  جابر بن حیان

 ة قرون علم الكیمیاء أول عالم یؤسِّس ویبتكر ھذا العلم الكبیر ، حتى بات ُیعَرف ھذا العلم في أوربا ولعدَّ
 )بصنعة جابر(
  التجِربة أساس العمل، ولذلك ُیَعدُّ ھو الذي جعل 
   ة المخبریَّة في منھج البحث العلمي الذي أرسى قواعده؛ وتراه في ذلك ل َمْن أدخل التجِربة العلمیَّ أوَّ

 یدعو إلى االھتمام بالتجِربة ودقَّة المالحظة، تلك التي یقوم علیھا المنھج التجریبي
 ب لم یظفر بشيء أبًدا وِمالُك كمال ھذه الصنعة العمُل وال: "یقول  "تجِربة؛ فَمن لم یعمل ولم ُیَجرِّ
  ألف كتًبا كثیرة ُترجم الكثیر منھا إلى الالتینیَّة، وظلَّت المرجع األوفى للكیمیاء ُزھاء ألف عام، وقد

بات الكیمیائیة التي لم تكن معروفة من قبل، وھو األمر الذي جعل مؤلَّفاتھ  اشتملت على كثیر من المركَّ
 ) كوب، وبرثولیة، وكراوس، وھولمیارد ( :دراسة مشاھیر علماء الغرب، أمثال موضع

  الرازي

  بصورة عظیمة في تأسیس علم الكیمیاء،  ھو اآلخر تتلمذ على كتب جابر فساھم 
  مة كتابھ ن ذلك في مقدِّ وشرحنا في ھذا الكتاب ما سطرتھ القدماء من الفالسفة : "فقال) سر األسرار(دوَّ

أغاثا دیموس، وھرمس، وأرسطوطالیس، وخالد بن یزید بن معاویة، وأستاذنا جابر بن حیان، بل : مثل
معرفة العقاقیر، ومعرفة اآلالت، : وفیھ أبواب لم ُیَر مثلھا، وكتابي ھذا مشتمل على معرفة معادن ثالثة

 .“ )التجاِرب(ومعرفة التدابیر 

  دیورانت

ابتدعوا الكیمیاء بوصفھا علًما من العلوم؛ ذلك أن المسلمین أدخلوا یكاد المسلمون یكونون ھم الذین  :یقول
على ما - المالحظة الدقیقة، والتجارب العلمیة، والعنایة برصد نتائجھا في المیدان الذي اقتصر فیھ الیونان 

ًدا ال على الخبرة الصناعیة والفروض الغامضة؛ فقد اخترعوا اإلنبیق وسمَّوه بھذا االسم، وحللوا عد -نعلم
ا، ووضعوا مؤلفات في الحجارة، ومیزوا بین القلویات واألحماض،  ُیحصى من المواد تحلیالً كیمیائّیً

  .وفحصوا عن المواد التي تمیل إلیھا، ودرسوا مئات من العقاقیر الطبیة، ورّكبوا مئات منھا

  خالد بن یزید 
وتعلَّم منھ صنعة الطبِّ  )مریانوس (يراھب الروملل تتلمذظھوره یمثل بدء ظھور علم الكیمیاء الذي  

والكیمیاء، والذي انتقلت معھ الكیمیاء من طور البدایات المترجمة عن الیونانیَّة إلى طور اإلنجازات العینیَّة 
  .واالكتشافات الواضحة

  زياءـــعلم الفي
  الجذب أن ھناك شیًئا من الخلل في حركة القمر یعود إلى الجاذبیة وخواصتوصل   البوزجاني 

إن علماء العرب والمسلمین ھم أول من بدأ ودافع بكل جدارة عن المنھج ": تاریخ الفیزیاء"یقول في كتابھ   كاجوري
  .التجریبي، فھذا المنھج یعد مفخرة من مفاخرھم، فھم أول من أدرك فائدتھ وأھمیتھ للعلوم الطبیعیة

  برـــالج اب وــالحس

  الخوارزمي
  ابو عبد هللا محمد بن موسى 

  ھو مؤسس علم الجبر وأول من استعمل لفظ الجبر ووضع أصولھ و قوانینھ 
  ھـ  ٢٣٢ولد عام 
  الذي قدم فیھ العملیات الجبریة التي تنظم  )المختصر في حساب الجبر والمقابلة( كتابھ في الجبر بعنوان

 ..إیجاد حلول للمعادالت الخطیة و التربیعیة
 ٣، ٢، ١أضاف العدد صفر إلى مجموعة األعداد  ھو أول من ، 
  أّول من استخدم الجذر ألتربیعي 
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  )الجبر و المقابلة (كتابھ   محمد بن موسى الخوارزمي

أبو جابر ألبتاني محمد بن 
  سنان الحراني

 أول من اخترع النسب المثلثیة 
  أول من أدخل عالمة الكسر العشري 
  إلى كسور عشرّیة في علم الحسابأّول من حّول الكسور العادّیة 

جمشید بن محمود بن 
الملقب بغیاث الدین  *مسعود

  جمشید الكاشى
 أول من أعطي قیمة صحیحة للنسبة التقریبیة. 

أبو الحسن علي بن أحمد 
  أول من بّین طریقة إیجاد الجذر التكعیبي ھو   النسوي

وقد ..........  ھو أّول رسالة عن علم الریاضیات طبعت في أوروبا كانت مأخوذة من جداول العالم المسلم   أبي عبد هللا البتاني 
  .م في الیونان١٤٩٣طبعت ھذه الرسالة األولى عام 

  الطوسي 
  نقصاً في بحوث إقلیدس فیما یخص قضیة المتوازیات؛  اكتشف 

  ".....لـ الرسالة الشافیة"وفي  "تحریر أصول إقلیدس"عدل ھذا النقص وكملھ في كتابھ ف
 ،ھما العمالن اللذان كان لھما بالغ األثر في تقدم بعض النظریات الھندسیة 

  م١٦٥١نشر بحوث العالم الطوسي في الجبر باللغة الالتینیة عام   جون والیس

وظل  Algoroitmi donameroindoramقام بترجمة كتاب الخوارزمي في الحساب تحت عنوان   أدیالر الباثي
  .وھو تحویر السم الخوارزمي) الغوریتمي(الحساب ُیعَرف في أوروبا باسم 

  اءـــــاالحص

  عمر بن الخطاب
  :عن طریق  –رضي هللا عنھ  -طبق المسلمون اإلحصاء  في زمن خالفتھ 

بیت المال، وغیرھا من البیانات طریق تأسیس الدواوین حیث یتم فیھا تدوین المعلومات عن الجند، ودخول 
  ...الالزمة للتموین وتجھیز الجیوش

وسائل متطورة وعدیدة لتسلیح وتموین الجند إضافة إلى تبویب مدخوالت بیت استخدم في علم اإلحصاء   ابو جعفر المنصور
  المال والمصروفات، واألبواب األخرى المتعلقة بإدارة الدولة

عند ) بحساب الخطأین(المعادالت التكعیبیة ذات المجھول الواحد عن طریق ما یسمى  لحلاستخدم طریقة   عمر الخیام
   .في التحلیالت العددیة الحدیثة (False Regular) المسلمین وما یسمى حدیثا بطریقة

  ب ـالط

ھذه المھنة في المسیطرة على ..... بروز الشخصیات اإلسالمیة في میدان علم الطب وكانت عائلتھ   أبي الحكم الدمشقي 
  .العصر األموي 









  تیاذوق  
  الحجاج بن یوسف الثقفي  
  أحمد بن إبراھیم  

  من أبرز الشخصیات اإلسالمیة في میدان علم الطب في العصر األموي 

  )یزید بن عبد الملك ( كان طبیب الخلیفة األموي   أحمد بن إبراھیم

  ابو بكر الرازي

  الجراحة المعروفة بالقصابُیعد مبتكر خیوط.  
  أول من صنع مراھم الزئبق  
  قدم شرحاً مفصالً ألمراض األطفال و النساء و الوالدة و األمراض التناسلیة وجراحة العیون

  .وأمراضھا 
  وكان من رواد البحث التجریبي في العلوم الطبیة، وقد قام بنفسھ ببعض التجارب على الحیوانات

  .. لدواء، ویالحظ تأثیره فیھا، فإذا نجح طبقھ على اإلنسانكالقرود؛ فكان یعطیھا ا
 یعد أول من قرر أن المرض قد یكون وراثًیا. 
 وھو أول من استطاع أن یفّرق بین النزیف الشریاني والنزیف الوریدي  
 استعمل الضغط باألصابع وبالرباط في حالة النزیف الشریاني.  
 أول من وصف عملیة استخراج الماء من العیون  
 نصح بأن ُتبنى المستشفیات بعیًدا عن أماكن تعفُّن المواد العضویة.  
  الجدري والحصبة(یعتبر  سباًقا في تشخیصھ للجدري والحصبة، وقد وضع لذلك كتابھ الشھیر( ،

 .....وفیھ وصف دقیق ألعراض ھذین المرضین، وما یصحبھما من ارتفاع في درجة الحرارة



















  

  أعظم مؤلفاتھ) التذكرة(ومؤلفھ .. عیون في القرون الوسطى برمتھا كان أعظم طبیب  علي بن عیسى الكحال
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  أبو القاسم الزھراوي

 یعتبر من أعظم الجراحین في التاریخ إن لم یكن أعظمھم على اإلطالق  
  كالمشرط والمقص الجراحيتمكن من اختراع أولى أدوات الجراحة. 
 والتي من أھمھا علم ربط األوعیة لمنع نزفھا وضع األسس والقوانین للجراحة 
 وتمكن من إیقاف النزف بالتخثیر، واخترع خیوط الجراحة. 
  ھو الواضع األول لعلم المناظیر الجراحیة وذلك باختراعھ واستخدامھ للمحاقن والمبازل الجراحیة

وقام بالفعل بتفتیت حصوة المثانة بما یشبھ المنظار في الوقت ، العلموالتي علیھا یقوم ھذا 
 ...الحاضر

 أول مخترع ومستخدم لمنظار المھبل. 
  التصریف لمن عجز عن التألیف: (ھكتاب ( 
  كان أول من خص الجراحة بدراسة متمیزة وفصلھا عن سائر األمراض التي تعتري جسم

 .اإلنسان

  جیراردو

 الالتینیة تحت اسم  اللغة إلى ) للزھراوي - التصریف لمن عجز عن التألیف( ة الكتابقام بترجم( 
ALTASRIF ) - موسوعة طبیة متكاملة لمؤسسي علم الجراحة بأوروبا. 

 )والثاني في )الطب(األول في : أقسام ٣مجلًدا مقسمة إلى  ٣٠تتألف ھذه الموسوعة من ،
  )..راحیةالجراحة واألدوات الج(، والثالث في )الكیمیاء(

إن جمیع الجراحین األوروبیین الذین ظھروا بعد القرن : "یقول عالم وظائف األعضاء الكبیر ھو   ھالر 
  الرابع عشر قد استمدوا علمھم ومعرفتھم من ھذا العالم االسالمى الكبیر

  ابن سینا

 أول من اكتشف العدید من األمراض التي ما زالت منتشرة حتى اآلن.... 
   وسماھا الدودة المستدیرة، وھو بذلك قد سبق العالِم اإلیطالي ، )اإلنكلستوما(اكتشف ألول مرة طفیل

 سنة ٩٠٠بنحو  )دوبیني(
  ،أول من وصف االلتھاب السحائي 
 أول من فّرق بین الشلل الناجم عن سبب داخلي في الدماغ والشلل الناتج عن سبب خارجي 
  كثرة الدم، مخالًفا بذلك ما استقر علیھ أساطین الطب الیوناني القدیموصف السكتة الدماغیة الناتجة عن 
  أول من فرق بین المغص المعوي والمغص الكلوى 
 طرق العدوى لبعض األمراض المعدیة كالجدري والحصبة، وذكر أنھا تنتقل عن من تعرف  ألول مرة

 . طریق بعض الكائنات الحیة الدقیقة في الماء والجو
 ؛ فقد ذكر عدة طرق إلیقاف النزیف،علم الجراحةبیرة ومقدرة فائقة في ُیظھر براعة ك 
 ھام واستخراجھا من الجروح  . تحدث عن كیفیة التعامل مع السِّ
  یعتبر أول من اكتشف ووصف عضالت العین الداخلیة، وأول من قال بأن مركز البصر لیس في الجسم

 .البصري البلوري كما كان ُیعتقد من قبل، وإنما ھو في العصب
  وكان واضًحا دقیًقا في تحدیده للغایة والھدف من مداواة نخور ، بطب األسنانعلى درایة واسعة كان

الغرض من عالج التآكل منع الزیادة على ما تآكل؛ وذلك بتنقیة الجوھر الفاسد منھ، : "األسنان حین قال
  .وتحلیل المادة المؤدیة إلى ذلك

  ابن النفیس 
 ھو عارض نظریة جالینوس الذي كان یقول بوجود ثقب بین بطیني القلب األیمن واألیسر،  ھو من  ....

 ھذا الخطأ صحح
  اكتشف الدورة الدمویة الصغرى، وقدم لھا وصًفا دقیًقا لم ُیسبقھ إلیھا أحد.  

  رونلد كامبل
لقد بقیت جامعات أوربا تستند تماما على إسھامات علماء العرب في الطب، ": "الطب العربيیقول في كتابھ 

  بل إن مقرراتھم في كلیات الطب بقیت تستعمل 
  . "وغیرھما حتى نھایة القرن السادس عشر المیالدي  )للرازي(  الحاويو) البن سینا( القانون

  ة ــيدلــــم الصــعل
  ھـ، وقد كان من أشھر األطباء والصیادلة المسلمین في القرن الرابع الھجري٣٨٤ المتوفى سنة  علي بن العباس المجوسي 

  القفطي
  طبیب فاضل كامل"ُملقب بـ . " 
 وھو عبارة مجموعة من المقاالت  )كامل الصناعة الطبیة(المعروف بـ) الملكي(كتاب  : ومن أشھر كتبھ

  .المھمة في العلوم الطبیة و الدوائیة

إنھ الكتاب الوحید الذي نقلھ الصلیبیون إلى اللغة الالتینیة وقد ظلَّ كتاًبا : "بقولھ) الملكي(على كتاب أثنى   فیلیب حّتي
ا في الشرق والغرب إلى أن حلَّ محلَّھ الكتاب الذي وضعھ ابن سینا، وھذا أشبھ بموسوعة طبیة   " .مدرسّیً

  الزھراوي 
أبو القاسم خلف بن عباس 

 ل َمِن استعمل ربط الشرایین لمنع النزف -ة في مجال الجراحة رغم شھرتھ الواسع إالَّ أن  - فھو أوَّ
 إسھاماتھ في علم الصیدلیة كانت تضاھي إسھاماتھ في علم الجراحة وال َتقِلُّ عنھا
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بة: (ألَّف في األدویة كتاًبا أسماه   األندلسي  .)مقالة في أعمار العقاقیر المفردة والُمركَّ
  تلك المقالة التي تناول فیھا كیفیة تحضیر العقاقیر ) التصریف(كتاب  أشھر مقالة عن الصیدلة في

  .المعدنیة والنباتیة والحیوانیة وتنقیتھا
 الیونانیة والفارسیة والسریانیة والبربریة، وھو : ذكر أسماء العقاقیر بأربع لغات إلى جانب العربیة؛ ھي

د اللغات،   عمل یمكن أن ُیْطلََق علیھ اآلن معجم مصطلحات الصیدلة المتعدِّ
 إن  - أورد أسماء األدوات واألجھزة الكیمیائیة والصیدالنیة، وبدائل األدویة المفردة وذكر مصادرھا

وكما فعل َمْن سبقھ أتى في  - أي تاریخ صالحیة الدواء  - وأعمار األدویة المركبة والمفردة  - ُوِجَدْت 
ا بھا ترتیًبا ألف بائّیً  . النھایة على ِذْكِر األوزان والمكاییل، ورتَّ

  ل من استخدم الفحم في ترویق شراب العسل البسیط   .أوَّ

  ماسویھ الماردیني 

 ي األوساط العلمیة األوربیة باسم ماسویھ الصغیر،كان ُیلَقَُّب ف 
 ا كبیًرا؛ جعلتھ أقدم دستور لألدویة )المادة الطبیة: (من أشھر ُكتبھ كتاب ، وقد بلغت شھرة ھذا الكتاب حّدً

 في العالم، 
 ة الطبیة( ھكتاب ا في ظھور األدویة عند الغرب، كما كان األستاذ في الصیدلة في) المادَّ   . أوربا عامالً أساسّیً

ابن وافد عبد الرحمن بن 
  محمد بن عبد الكریم

   من أبرز العلماء المسلمین في الصیدلة؛) ھـ ٤٦٧-٣٨٧(المولود في ُطلیطلة 
  َھا كتابھ المعنون باللغة الالتینیة : قد كتب العدید من الكتب في مجال األدویة المفردة، ومن أھمِّ

)MINERALIBUS SIMPLICIBUS)، الكتب التي عرفتھا أوربا في القرون الوسطى  أھمِّ  ویعتبرمن.  
  ير ــــــاقــــعلم العق

 ،)القانون(الكتاب الثاني والخامس في مؤلَّفِِھ  علم العقاقیر خصَّص ل   ابن سینا 
 أول َمْن أدخل تغلیف الحبوب بالذھب والفضة  

ة  الزھراوي ر األقراص بالكبس في قوالب خاصَّ ل من حضَّ   أوَّ
  . )الحاوي(الجزء العشرین والحادي والعشرین في كتابھ  لعلم العقاقیر خصَّص   الرازي
  ).فردوس الحكمة(في كتابھ خصص لعلم العقاقیر    ابن ربن

  ابن زھر
، ذكر كذلك في نھایتھ وصایا وإرشادات في تركیب األدویة المركبة )التیسیر في المداواة والتدبیر(كتابھ 

َبة التي أثبتھا، وكذلك بیان واستعمالھا، ووصفات من األ  دویة المركَّ
  تحضیر األشربة والمراھم والمعاجین

  )األقراباذین الكبیر(كتابھ   ابن التلمیذ
  ُخصص لألدویة فقط:  )الجامع لألدویة واألغذیة(ھ كتاب   ابن البیطار

أو  )دیسقوریدس(العالم  یذكرھا فقد ذكر كثیًرا من العقاقیر لم، )  الجامع لصفات أشتات النبات(كتابھ   اإلدریسي 
  . مفردة ١٢٥أغفلھا، وقد بلغ ما أحصاه من ھذه المفردات حوالي 

  )شرح أسماء العقاقیر( ھكتاب  ابن میمون
  )األدویة المفردة( ھكتاب  الغافقي

والمغرب الذي بحث عن كل جدید من النباتات في كل من األندلس ) األدویة المفردة(صاحب كتاب   أبي جعفر الغافقي
  .العربي، وقد ذكر في ھذا الكتاب كل نبات وعقار باسمھ العربي والبربري والالتیني

  رشید الدین الصوري

  ،ًدا باألصباغ على اختالف أنواعھا، ثم یطوف َمَواِطن النبات ًرا مزوَّ الذي كان یصطحب معھ مصوِّ
ر لھ النبتة في بیئتھا بألوانھا  ر أن یصوِّ الطبیعیة، وأن یجتھد في محاكاتھا، وكان ویطلب من المصوِّ

یطلب منھ تصویر النبتة في أطوارھا المختلفة من أیام إنباتھا ونضارتھا، وإزھارھا وإثمارھا وجفافھا، 
 فیكون التحقیق أتمَّ والمعرفة أبین،

   تات ، الذي یضمُّ إلى جانب األدویة أوصاف ورسوم النبا)األدویة المفردة(كان ھذا منھجھ في كتابھ
 الملونة في أطوارھا المختلفة، 

  التاج(كذلك كتابھ( ،  
  ياــــوجـــيولـــالج

  .یتناول المعادن والمتیورولوجیا في رسالة المعادن واآلثار العلویة ،: )الشفاء(في كتابھ   ابن سینا
  یتناول الجیولوجیا مع المتیورولوجیا ، : )نھایة األرض(في كتابھ   النویري

  قضایا جیولوجیة جنًبا إلى جنب مع قضایا جغرافیةُیعالج  )مروج الذھب(في كتابھ   المسعودي

وذلك لكي یستدل المسلمون على ؛ وضع خطوط الطول وخطوط العرض على خریطة الكرة األرضیة   أبو علي المراكشي
  ..الساعات المتساویة في بقاع األرض المختلفة للصالة

وبھذا . لتسطیح الكرة أي نقل الخطوط والخرائط من الكرة إلى سطح مسطح وبالعكسوضع  قاعدة حسابیة   البیروني 
  .سھل رسم الخرائط الجغرافیة
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  المأمون

  .... العباسي الخلیفة ذلك أول من قام بمحاولة قیاس أبعاد الكرة األرضیة 
علي بن عیسى "ادة ، وفریق بقی"سند بن علي"فقد جاء بفریقین من علماء الفلك والجغرافیا فریق برئاسة 

واتفق معھما أن یذھبا إلى بقعتین مختلفتین على الدائرة العظمى من محیط األرض شرًقا " االسطرالبي
  ..وغرًبا، ثم یقیسا درجة واحدة من المحیط

  . في الھند، فجاءت شبیھة بأرقام فلكیي المأمون فأثنى علیھم) قمم الجبال(قام  بقیاس االنخفاض الرأسي من   البیروني

  نللینو
إن قیاس العرب للكرة األرضیة ھو أول قیاس ) علم الفلك عند العرب(في كتابھ  .... ویقول المستشرق 

لة وھذا الفریق الكبیر من العلماء والمساحین حقیقي أُجري كلھ مباشرة مع كل ما تقتضیھ تلك المسافة الطوی
  .العرب فھو یعد من أعمال العرب المأثورة وأمجادھم العلمیة

 علي بن عمر الكاتبي 
  قطب الدین الشیرازي  
  أبو الفرج علي  

السابع (أول من ناقش فكرة دوران األرض في القرن الثالث عشر المیالدي  المسلمین علماء من ثالثة
  احتمال دوران األرض حول نفسھا أمام الشمس مرة كل یوم ولیلة إلى: )الھجري

لم تذھب سدى بل  ١٣إن أبحاث ھؤالء العلماء الثالثة في القرن ": مقدمة في تاریخ العلم"في كتابھ یقول   سارتون
  م١٥٤٣في نظریتھ التي أعلنھا سنة " كوبرنیكوس"كانت أحد العوامل التي أثرت على أبحاث 

  طــــرائـــــم الخـــعل

  اإلدریسي

 الغرب بشكل أساسي وقاموا بطباعتھ طبعات كثیرة علیھ  أعتمد) نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق(:مؤلف
ا لدارسي الجغرافیا لألوروبیین على مدار أكثر من أربعة  ومختلفة، حتى ظل ھذا الكتاب مصدًرا أساسًیّ

 قرون
  ثم انتقل إلى ، حیث بدأ بالجنوب في أعلى الخریطة، الوقتصمم خریطتھ على الطریقة العربیة في ذلك

تصل إلى نحو خمسة أمتار ) سم٢١×٣٣(ورقة  ٧٠كما تتكون مخطوطة الخریطة من  الشمال في أسفلھا
  مربعة

  

نة منھا سنة قام   كونراد میلر ، بعد أن بذل مجھوًدا خارًقا من أجل تجمیع أجزائھا المختلفة، م١٩٢٨بنشر نسخة ُملَوَّ
  .وترجمة األسماء العربیة إلى األلمانیة

ُنوا : یقول  جوستاف لوبون یكفي أن نشیر إلى ما حققھ العرب في الجغرافیا إلثبات قیمتھم العالیة؛ فالعرب ھم الذین عیَّ
  .بمعارفھم الفلكیة مواقع األماكن تعییًنا مضبوًطا في الخرائط، فصححوا بذلك أخطاء علماء الیونان

  بطلیموس

 : في العدید من األخطاء عند تحدید األطوال واألعراضوقع 
  ..من ذلك أنھ بالغ كثیًرا في تحدید طول البحر المتوسط• 
  ..وبالغ في تحدید امتداد الجزء المعمور من األرض المعروف لھ• 
 .وجعل المحیط الھندي والھادي بحیرة وذلك عندما وصل جنوبي آسیا بجنوبي أفریقیا• 
  "..سیالن"د حجم جزیرة وبالغ في تحدی• 
  وأخطأ في وضع بحر قزوین والخلیج العربي خطأً فاحًشا• 

  ، وصوبوھا، ولم یأخذ الغرب ھذه التعدیالت إال عنھم بطلیموس ءأخطاصحح المسلمون   المأمون 
  .......العباسي بدأت تلك المسیرة التصحیحیة منذ عھد الخلیفة 

تعتمد على خارطة اإلدریسي حتى قبیل القرن ) علم الخرائط(الكارتوغرافیا األوروبیة وقد ظلت (یقول   كراتشكوفسكي
  ) .الخامس عشر المیالدي

  الزالزل
  بالمعادن واآلثار العلویةفي الجزء الخاصِّ ) الشفاء(في موسوعتھ تناول   ابن سینا

  )الرسائل( :كتابھ  إخوان الصفا
  )وغرائب الموجوداتعجائب المخلوقات (: كتابھ  القزویني

   األحجار باللغة العربیةأول من ألف كتاباً في   عطارد بن محمد 
 المسعودي،،الكندي

واإلدریسي،  والبیروني،
  والمقدسي،

دة في شأن في مؤلَّفاتھم تناولھا  جیولوجیا البحار واألنھار من بین العلماء الذین كانت لھم آراء متفرِّ
  ...... الجغرافیة أكثر من غیرھا

  التضاريس
  . الجیوموفولوجیا بشقَّْیھا النظري والعمليُیعد أفضل من تناول جانب   البیروني

  .في الجیوموفولوجیا أقرب اآلراء للنظریات الحدیثة في ھذا الحقلكانت آراؤه    ابن سینا 
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  لكــــم الفـــعل
  " المجسطي " كتاب من أشھر الكتب المترجمة في میدان علم الفلك   بطلیموس ـ ل

الكندي والفارابي والبتاني 
والمجریطي والبیروني وابن 
الھیثم البصري وابن باجة 

األندلسي وابن یونس 
المصري وابن رشد 

والقزویني والبتاني وعباس 
  .بن فرناس

فیھا  مرحلة اإلنتاج العلمي واإلبداع واالبتكار حیث تفرغ الكثیر من علماء المسلمین لعلوم الفلك ونبغوا
  ومن ھؤالء 

 الرازي وابن سینا .١
 ابن رشد والبیروني .٢

 . ابن الخیام  .٣
  الخلیفة المأمون .٤

  واشتغل بالفلك وكتب عنھ
 .......األطباء أمثال  .١
 والفالسفة أمثال  .٢
 والفقھاء األدباء والشعراء أمثال  .٣
  م٨٣٠ كان أول من قاس محیط الكرة األرضیة سنة..... ومن الخلفاء أیضا من كان عالما مثل .٤

 محمد بن جابر البتاني .١
علي بن عبد  .٢

 بن یونس الرحمن 
ومحمد بن أحمد  .٣

  البیروني

  : وضع علماء الفلك المسلمین كتباً كثیرًة مشھورة في علم الفلك منھم
شرح المقاالت األربع (و) الزیج(و) معرفة مطالع البروج فیما بین أرباع الفلك: (صاحب كتاب  .١

 ) لبطلیموس
 ) الزیج الحاكمي: (صاحب كتاب .٢
  ). التفھیم ألوائل صنعة التنجیم(و) القانون المسعودي في الھیئة والنجوم: (، صاحب كتاب .٣

مسلمة بن أحمد  .١
 المجریطي

أحمد بن عبد هللا بن  .٢
عمر المعروف بابن 

الصّفار ، وأبي السمح 
أصبغ بن محمد بن أبي 

السمح، وأبي الحسن 
علي بن سلیمان 

عمر بن الزھراوي، و
  .أحمد بن خلدون

إمام الریاضّیین في وقتھ، وأعلم من كان قبلھ لعلم األفالك وحركات النجوم، مدرستھ  .......أقام  .١
  .................. -٢: المشھورة التي تخّرج منھا نخبة من علماء الفلك أمثال

ملك (السلطان السلجوقي 
  أخرى من مراحل تطور العمل في المراصدُیَعدُّ المرصُد الذي شیده في بغداد مرحلة   شاه

أخو " مانجو" .١
 "ھوالكو"

جمال الدین بن محمد  .٢
 بن الزیدي البخاري

نصیر الدین  .٣
الطوسي،وعلي بن 

عمر الغزویني، 
  ومؤید الدین العرضي

مھتًما  كان. ....... -١ وُبني مرصد المراغة  خارج المدینة، وال تزال بقایاه موجودة إلى الیوم، وقد أنشأه
بمھمة إنشاء ھذا المرصد، واستعان بعدد ھائل من العلماء  ......... - ٢ الریاضیات والفلك، وقد عھد إلىب

  .، وغیرھم كثیر............... ..........  -٣ :منھم

وفسر الكثیر من  ، كیلو متر وھو الصحیح ١٥اكتشف طبیعة الغالف الجوي حول األرض وقدر ارتفاعھ   ابن الھیثم
  لفلكیة والفضائیة والضوئیة مثل الكسوف والخسوف والطیف وقوس قزحالظواھر ا

  اكتشف الكلف على وجھ الشمس وفسره بأنھ بسبب عبور عطارد أمامھا   ابن رشد

  عباس بن فرناس
فھو أول مخترع للقبة الفضائیة ، قدم أول فكرة للطائرة والطیران)  م٨٨٧المتوفى سنة (العالم األندلسي  

فقد أقام في ساحة بیتھ قبة ضخمة جمع فیھا النجوم واألفالك في مواقعھا ومثل الشھب والنیازك والبرق 
  والرعد

شرف الدین بن محمد 
  الطوسي

جسم للكون ثالثي األبعاد طول وعرض وارتفاع ولیس كما كان العالم الذى صمم جھاز مصمم لرسم م
  . سابقاً یرسم الكون على صحیفة ثنائیة األبعاد طول وعرض فقط 

ا للكون طرفاه القطبان .... العالم األندلسي صمم صحیفة سمیت باسمھ   خلف بن الشكاز وھى صحیفة تعطي مقطًعا عمودّیً
  .ل الضوء منطلًقا من القطب الجنوبي ویسقط على خط االستواءبخالف اإلسطرالبات العادیة التي تتخی
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  البتاني
وھو أبو عبد هللا محمد بن 

  جابر بن سنان البتاني

العاشر المیالدي، / ، ریاضي وفلكي اشتھر في القرن الرابع الھجري ) ١١(م ٩٢٩-  ٨٥٠/ ھـ ٣١٧- ٢٣٥(
. الشمس وخسوف القمر بقدر كبیر من الدقةقام بحساب مواعید كسوف ). بطلیموس العرب ( وعرف بلقب 

وحقق مواقع كثیر من النجوم، وصحح بعض حركات القمر والكواكب السیارة، وصحح بطلیموس في 
  .إثبات األوج الطولي للشمس

ھذا ، كما ابتكر مفاھیم جیب التمام، ویعد  أول من سخر حساب المثلثات لخدمة الفلك، فكان أسبق العلماء
  .ر من االبتكارات واالختراعات وأیضا المراجع والمؤلفات القیمةالى جانب الكثی

   الخجندي -
حامد بن الخضر أبو وھو 

  محمود الخجندي

العاشر / عالم ریاضي وفلكي اشتھر في القرن الرابع الھجري ). م ١٠٠٠-  ٠٠٠/ ھـ ٣٩٠- ٠٠٠(
دس الفخري وھي آلة لقیاس تمكن من صنع بعض اآلالت مثل آلة السدس التي أطلق علیھا الس. المیالدي

  . زوایا ارتفاع األجرام السماویة
  

   سند بن علي
أبو الطیب سند بن علي وھو 

  المنجم
  .التاسع المیالدي/ ، عالم فلكي وریاضي اشتھر في القرن الثالث الھجري) م ٨٣٣-  ٠٠٠/ ھـ ٢١٨- ٠٠٠(

  أبرز آثار الحضارة االسالمية في الحضارة الغربية

  زیغرید ھوتكھ

إن عادة إھداء الزوج لزوجتھ قطعة من الحلي ھي عادة استوردت من الشرق ، " تقول المستشرقة األلمانیة 
كذلك لو أنك كتبت لسید أو سیدة خطاباً وأنھیتھ . ویمارسھا الناس كل یوم وال یعرفون لھا مصدرًا 

ه الكلمات ، ولم یكن بالمخلص فالن أو خادمك المطیع فأنت تعترف بسیادة العرب ألنك أخذت عنھم ھذ
  أجدادك في الغرب یعرفون شیئاً منھا

  معابر انتقال الحضارة االسالمية إلى الغرب
، حیث أنشأ فیھا المسلمون حضارة عریقة استمرت فترة كبیرة، قبل أن تسقط ھذه الجزیرة : جزیرة صقلیة   النورمان

  .....في ید 
  ١٠٨٥احتل طلیطلة عام   الفونس السادس

وبین الصلیبیین عالقات ودیة أسفرت عن إقامة مجموعة صلیبیة في  ھم قامت بین١١٦٦/ھـ ٥٦٢سنة   الوزیر الفاطميشاور 
  .القاھرة واإلسكندریة تقرب من عامین 

  نوشیھ دي شارت
المؤرخ الفرنسى الذي أرخ للحملة الصلیبیة األولى والذي عٌبر عن مدى تأثر الصلیبیین بالحیاة الجدیدة 

اآلن صرنا نحن الذین كنا غربیین شرقیین ومن كان منا إیطالیاً أو فرنسیاً أصبح في ھذه البالد :" حیث قال 
  جلیلیاً أو فلسطینیاً 

شاھد في عكا بعض طالب العلم الصلیبین المقیمین في الشام والوافدین من أوروبا ، یلتحقون بالمدارس    ابن جبیر
  .العربیة ، یتلقون العلوم بلغة العرب

م ١١٠٤، الذي زار مصر والقدس في سنة .... الذین تعلموا في العالم العربي أوال الصلیبین  ومن ھؤالء   اف باترد
  وتتلمذ على أیدى العلماء المسلمین في الفلك والریاضیات
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  تواريخ الحضارة اإلسالمية 
  الحدث  التاريخ 

  القرن الرابع قبل المیالد
  )م .ق ٣٢٣ - ٣٥٦(

  قام بأول محاولة إلقامة دولة واحدة تشمل أقالیم من أوروبا وأسیا وأفریقیا وتمتد من مقدونیا إلى الھند

حاول الملك الھندي أشوكا أن یجعل من البوذیة دیناً عالمیاً وینشره في مدن األرض وال سیما في بالد   القرن الثالث قبل المیالد
  . عالمیة  اإلغریق و الدول الھلنستیة إلقامة وحدة

القرن الرابع عشر قبل 
  المیالد 

الذي یھتم بكل مظاھر الطبیعة ) أتون(ملك مصر أخناتون عندما بشر في نشیده المشھور بإلھ العالم 
  .وإنسانھا وحیوانھا و نباتھا وكأنما أراد بذلك إقامة وحدة عالمیة روحیة

  ید مؤسسھا زرادشت على) الزرادشتیة(ظھرت الدیانة   القرن السابع قبل المیالد
  .على ید مؤسسھا ماني ، حوربت دعوتھ وبقیت سریة ) المانویة(ظھرت الدیانة   القرن الثالث المیالدي

منتصف القرن السادس 
  المیالدي

  وبقیت دعوتھ سریة) المزدكیة(مات مزدك قتیًال ، مؤسس الدیانة 

  ) ھـ ٩٦ -٨٦(امتدت حركة الفتوح اإلسالمیة إلى الھند ، في خالفة الولید بن عبد الملك   أواخر القرن األول الھجري
منتصف القرن الثاني 

  الھجري
  )ھـ ١٥٨ – ١٣٦(استؤنفت حركة الفتوح اإلسالمیة ، في عھد أبي جعفر المنصور 

  نشطت مرة أخرى حركة الفتوح اإلسالمیة  القرن الخامس الھجري
أمر أبو جعفر المنصور بترجمة كتاب في الفلك ألفھ أحد علماء الھند وھو برھمكبت وقد كان باللغة   ھـ ١٥٤

  السنسكریتیة 
حینھا نشطت حركة الترجمة كثیراً خاصة في خالفة المأمون الذي أھتم ببیت الحكمة و شجع النقل من   العصر العباسي

  .الیونانیة إلى العربیة
  جاء الفتح العربي... إلى القرن ) م .ق ٣٢٣(تدت الحضارة الھلینستیة من وفاة االسكندر األكبر یونیوام  القرن السابع المیالدي

  ....استقر علماء الیونان في مدینة الرھا شمال العراق وھناك أسسوا مدرسة انتعشت في القرن   القرن الخامس المیالدي 
  إمبراطور القسطنطینیة مدرسة الرھا ورحل علماؤھا إلى نصیبین ) م ٤٩١ - ٤٧٤(أغلق زینون   )م ٤٨٩(سنة 
مدرسة أثینا الوثنیة ھجرھا علماؤھا و اتجھوا شرقا یبحثون عن ) م ٥٦٥ - ٥٢٧( أغلق جستنیان األول   ) م ٥٢٨(سنة 

  .مأوى في أحضان دولة الفرس
  ابور التابعة للفرس أقام كسرى انوشروان مدرسة للطبعندما استقر السریان في جندیس  )م ٥٧٩ -٥٣١( 
الخلیفة أبا جعفر المنصور احضروا لھ جرجیس بن بختیشوع رئیس أطباء جندیسابور و منذ عندما مرض   )ھ ١٥٨ -١٣٦( 

  .ذلك الوقت اشتھر آل بختیشوع في بالط الخالفة ببغداد
  .).....تأسست( یة بمصر اإلسكندر في وقت اشتھار مدرسة جندیسابور ظلت   م.ق ٣٣١
  .تمتلك قواعد ثابتة في الفلسفة و المعارف و العلوم الیونانیة.) ..تأسست(مدرسة انطاكیا شمال الشام    م.ق ٣٠٠
و علیھا نص باسم عمرو بن العاص و بھ ثالثة اسطر بالیونانیة و .... أقدم بردة في اإلسالم تعود إلى سنة   ھ ٢٢

  .و بالتالي الترجمة ظھرت في صدر اإلسالمالترجمة بالعربیة تحتھا، 
  .....أن نشأة حركة الترجمة في الحضارة اإلسالمیة كانت في  فرق یرى   أوائل العصر األموي

  في شخصیة جابر بن حیان الكوفي الذي یعتبر أبا لعلم الكیمیاء المستشرقون شككوا  )ھ ٢القرن ( 
حیث اصطحب  الذین استكملوا جھود الترجمة بعد خالد بن یزید،الخلیفة األموي عمر بن عبدالعزیز من   ) ھ ١٠١ -٩٩( 

معھ عند ذھابھ إلى الخالفة في المدینة احد علماء مدرسة اإلسكندریة بعد أن اسلم على یدیھ ابن ابجر 
  .واعتمد علیھ في صناعة الطب

  . بنقل علماء مدرسة اإلسكندریة إلى مدرسة أنطاكیا قام الخلیفة األموي عمر بن عبد العزیز  ھـ ١٠٠
ني بترجمة الكتب إلى العربیة سواء من الیونانیة أو عُ  :أبا جعفر المنصورالعباسي  الخلیفة في عھد   ) ھ ١٥٨ - ١٣٦(

الفارسیة، و في تلك المرحلة نقل حنین بن إسحاق بعض كتب ابقراط و جالینوس في الطب و نقل ابن 
  ."كلیلة و دمنة" المقفع كتاب

عندما كثر أعداد العلماء في بغداد انشأ لھم دار الحكمة لتكون  :ھارون الرشیدفي عھد الخلیفة العباسي   ) ھ ١٩٤- ١٧٠(
بمثابة أكادیمیة علمیة یجتمع في رحابھا المعلمون و المتعلمون و حرص على تزویدھا بالكتب التي نقلت 

  .من آسیا الصغرى و القسطنطینیة
ازداد اھتماما ببیت الحكمة، فوسع من نشاطھا و ضاعف العطاء :  المأمونفي عھد الخلیفة العباسي   )ھ ٢١٨-١٩٨( 

للمترجمین و قام بإرسال البعوث إلى القسطنطینیة الستحضار ما یمكن الحصول علیھ من مؤلفات یونانیة 
و قد ذكر ابن .ر، و ابن البطریق في شتى ألوان المعرفة، فاخرج المأمون لذلك جماعة منھم الحجاج بن مط
  .الندیم انھ كان بین المأمون و إمبراطور القسطنطینیة مراسالت بھذا الشأن
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األندلس ھو المركز الرئیس للترجمة من العربیة إلى الالتینیة، فاتجھ إلیھ كثیر من أعالم النھضة األوربیة   القرن الثاني عشر
  .الحضارة اإلسالمیة في مختلف العلوم واآلداب یطلبون االرتواء من فیض ..... في القرن

إن اسم ھذه الصنعة كیمیاء، : "بقولھ" مفاتیح العلوم"فى كتابھ  الكیمیاء فسر أبو عبد هللا محمد الخوارزمي  ) ھـ٣٨٧(
  "أي ستر وأخفى: وھو عربي، واشتقاقھ من كمي ویكمي

أن كل المواد تتكون من مادة واحدة توجد على ھیئة ) دیموقریطس(اإلغریقي كان من تعالیم الفیلسوف   القرن الخامس قبل المیالد
ى الذرات، وبناء على ھذه النظریة فإن االختالف بین المواد ھو فقط بسبب  وحدات صغیرة ال تتكسر ُتسمَّ

  .االختالف في حجم وشكل وموقع ذراتھا
ن ذلك  : الرازي  ) م٩٢٣/ ھـ٣١١(  فقد تتلمذ على كتب جابر فساھم ھو اآلخر بصورة عظیمة في تأسیس علم الكیمیاء، وقد دوَّ

مة كتابھ  أغاثا : وشرحنا في ھذا الكتاب ما سطرتھ القدماء من الفالسفة مثل: "فقال) سر األسرار(في مقدِّ
یان، بل وفیھ أبواب لم دیموس، وھرمس، وأرسطوطالیس، وخالد بن یزید بن معاویة، وأستاذنا جابر بن ح

معرفة العقاقیر، ومعرفة اآلالت، ومعرفة التدابیر : ُیَر مثلھا، وكتابي ھذا مشتمل على معرفة معادن ثالثة
  .“)التجاِرب(

ما قبل المیالد بحوالي ألفي 
  عام

 علم الحساب علم سابق على ظھور اإلسالم، بل ھو علم موغل في القدم، حیث إن لفافات البردي ـ التي
  ...... كشفت كیف كان المصریون القدماء یجرون عملیات الحساب ـ ترجع إلى

  .أبو عبدهللا محمد بن موسى : ولـد العالم الخوارزمي  ھـ ٢٣٢
  .....في القرن أول من اخترع النسب المثلثیة ھو أبو جابر ألبتاني محمد بن سنان الحراني   القرن التاسع المیالدي

لم الریاضیات طبعت في أوروبا كانت مأخوذة من جداول العالم المسلم أبي عبد هللا البتاني أّول رسالة عن ع  م١٤٩٣
  . في الیونان......... ،وقد طبعت ھذه الرسالة األولى عام 

  ...الالتینیة عامإلى ) تعدیالت على إقلیدس(الجبر التي أجراھا الطوسي  بحوث" جون والیس"نشر   م١٦٥١
والذي ُیعد مبتكر خیوط الجراحة المعروفة بالقصاب، كما أنھ أول من صنع مراھم الزئبق، :الرازيأبي بكر   )ھـ ٣١٣( 

  وجراحة العیون وأمراضھا، واألمراض التناسلیة، والنساء والوالدة، وقدم شرحا مفصالً ألمراض األطفال
ومؤلفھ .. ون الوسطى برمتھاویقرر المؤرخون أن علي بن عیسى الكحال كان أعظم طبیب عیون في القر  )ھـ ٤٠٠( 

  .أعظم مؤلفاتھ) التذكرة(
الذي تمكن من اختراع أولى أدوات الجراحة كالمشرط والمقص الجراحي، كما وضع :أبو القاسم الزھراوي  )ھـ ٤٠٣( 

  ..األسس والقوانین للجراحة
قد ....... روبیین الذین ظھروا بعد إن جمیع الجراحین األو: "یقول عالم وظائف األعضاء الكبیر ھالر  القرن الرابع عشر 

  "استمدوا علمھم ومعرفتھم من ھذا العالم االسالمى الكبیر
، واستعرب تالمذة أوروبا لیتعلموا على یدیھ  ......حتى  وظل المسلمون من بعده رواداً في الجراحة  القرن الخامس الھجري 

  .ویعودوا لبالدھم بما تعلموه
استطاع أن یقدم لإلنسانیة أعظم الخدمات بما توصل إلیھ من اكتشافات، وما یسره هللا لھ من الذي : ابن سینا  )ھـ ٤٢٨( 

  فتوحات طبیة جلیلة
وسماھا الدودة المستدیرة، وھو بذلك قد سبق العالِم ، )اإلنكلستوما(ألول مرة طفیل  ابن سینا  اكتشف  .سنة ٩٠٠

  ......بنحو " دوبیني"اإلیطالي 
الذي عارض نظریة جالینوس الذي كان یقول بوجود ثقب بین بطیني القلب األیمن واألیسر، : النفیسابن   )ھـ ٦٨٧ت (

  . فصحح ابن النفیس ھذا الخطأ
    ٨ - ٥من القرن 

  )م ١٤ -١١(الموافق  
فقد بقي . .......طغى تأثیر أطباء المسلمین على العالم الغربي عبر القرون الالحقة، وباألخص خالل الفترة

  اء أوربا یتعلمون في مدارس وجامعات األمة اإلسالمیة في األندلس وصقلیة وغیرھاعلم
  ....المتوفى سنة ) علي بن العباس المجوسي(من علماء الصیدلة المسلمین   ھـ٣٨٤

  ....كان ابن العباس المجوسي من أشھر األطباء  والصیادلة المسلمین في القرن    الرابع الھجري 
، وھو عبارة عن مجموعة من )كامل الصناعة الطبیة(المعروف بـ) الملكي(من أشھر كتبھ كتاب :القفطي  ) .م١١٧٠-١٠٧٠(

ة في العلوم الطبیة والدوائیة؛ حیث قسم الكتاب إلى جزأین ولقد كانتا المرجع الرئیسي لعلم  المقاالت المھمَّ
  ......التشریح في بإیطالیا وفي غیرھا في البالد ما بین عامي 

  .في علم الصیدلة  جاء الزھراوي أبو القاسم خلف بن عباس األندلسي لُیكمل مسیرة علي بن العباس  ) ھـ٤٠٤(
  ... باسھامات رائدة في علم الصیدلة  أسھم ماسویھ الماردیني  ) ھـ٤٠٦(
أبرز العلماء المسلمین من ..... وُیَعدُّ ابن وافد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكریم، المولود في ُطلیطلة   ) ھـ ٤٦٧- ٣٨٧(

  في الصیدلة
وري   )ھـ ٦٣٩(  ًدا باألصباغ على اختالف أنواعھا، ثم ..... رشید الدین الصُّ ًرا مزوَّ الذي كان یصطحب معھ مصوِّ

ر لھ النبتة ر أن یصوِّ   .یطوف َمَواِطن النبات، ویطلب من المصوِّ
وخطوط العرض على خریطة الكرة األرضیة وضعھا العالم یعدُّ المسلمون أول من وضع خطوط الطول   ) م١٢٦٢ -ھـ ٦٦٠( 
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  ....أبو علي المراكشي 
أول من قام بمحاولة قیاس أبعاد الكرة األرضیة الخلیفة العباسي العالم المأمون  و: قیاس محیط األرض  ) م٨٣٣ -  ھـ٢١٨(

.....  
القرن الثالث عشر المیالدي 

  )السابع الھجري(
  .....  القرن ناقش فكرة دوران األرض فيالمسلمین كانوا أول من 

  .من سوریا" أبو الفرج علي"من األندلس و" قطب الدین الشیرازي"و" علي بن عمر الكاتبي"وھم 
نة منھا " كونراد میلر"قام العالم األلماني : في علم الخرائط    م١٩٢٨سنة  بعد أن بذل مجھوًدا خارًقا ..... بنشر نسخة ُملَوَّ

  وترجمة األسماء العربیة إلى األلمانیة، أجزائھا المختلفةمن أجل تجمیع 
اھتمَّ المجمع العراقي بھذا الكتاب؛ فعمل باحثوه على مراجعة وتدقیق كل النسخ الموجودة في العالم،   م١٩٥١سنة 

  .وھي بطول مترین وعرض متر واحد..... وأخرجوا خریطة اإلدریسي وطبعوھا 
غرب على عطاء الجغرافیین المسلمین بشغف واھتمام بالغین؛ فلم یكن األوروبیون حتى بدایة قد أقبل ال  القرن الخامس عشر 

  یرجعون إال إلى الجغرافیا اإلسالمیة ...... القرن 
  م إلى ١١٥٠
  م١٤٥٠حوالي 

  .استمدت الجغرافیا األوروبیة أسسھا من الجغرافیا اإلسالمیة.....  اإلدریسيمنذ وقت 
ًال  ا أصاب الفكر األوروبيإال أن تحوُّ   .في ھذه الفترة  عنصرًیّ

فنھضت حملة ضد المسلمین ال أساس لھا من العلم، وأسفرت عن تحول الجغرافیین األوروبیین إلى " 
ولما كان استمرار ھذا األمر غیر منطقي فقد اضطر العلماء ثانیًة إلى ھجر "!!!.. بطلیموس"جغرافیا 

  " بطلیموس
ل وصف علمي ألسباب حدوث الزالزل على أیدي العلماء المسلمین في القرن   )يالمیالد ١٠(الھجري  ٤   ....أوَّ

  ......الخلیفة المأمون الذي كان أول من قاس محیط الكرة األرضیة سنة   م ٨٣٠
 ، وكان أكثر تنظیًما من........ ظھر المرصد اإلسالمي بشكل أكثر تطوًرا بعد زمن المأمون بحوالي   قرن ونصف قرن

  الناحیة اإلداریة
أھم حقبة في تاریخ المراصد اإلسالمیة؛ ألن بناء مرصد المراغة تم ھذا القرن، ألنھ یعد واحًدا من أھم   القرن السابع الھجري

  .المراصد في تاریخ الحضارة اإلسالمیة
  .وبرعایتھ وشھد حكم سبعة سالطین اھتموا بھ ....إلى عام  المراغة  ظل العمل جارًیا في المرصد  م١٣١٦

  العالم االندلسي الفلكي عباس بن فرناس توفي   م٨٨٧سنة 
  الرابع الھجري 

  العاشر المیالدي 
  )بطلیموس العرب ( ، وعرف بلقب ..... ریاضي وفلكي اشتھر في القرن  البتاني

  الرابع الھجري 
  العاشر المیالدي

  . .....عالم ریاضي وفلكي اشتھر في القرني الخجند -

  الثالث الھجريالقرن 
  .التاسع المیالدي

  ...القرنسند بن علي عالم فلكي وریاضي اشتھر في 

  ........في أیدي األسبان سنة  مدینة طلیطلة  سقوط  .م  ١٠٨٥/ ٤٧٨
 ) م١٣٤٠( - ١
  )م ١٣٨٩( - ٢

  .......... ٢ثم تبعتھا ألمانیا في سنة ........ ١  بدأت إیطالیا في صناعة الورق سنة

  ھـ  ٧- ٦
  م ١٣-١٢

بدأت صناعة الورق والخشب وغیر ذلك في أوروبا في شكل صناعات مقلدة للصناعات اإلسالمیة قبل أن 
  ............تتجھ إلى تبني أسالیبھا الخاصة في الصناعة فمنذ القرن

  .........صناعة المعادن فى بولندا بدأت أیضا منذ القرن  ھـ٦
  ....عالم اإلسالمي أثر الكبیر على أوروبا وخاصة منذ القرن النتشار التطعیم على المعادن في ال  م ١٥/ھـ ٩
ومن بین عوامل ازدھار النھضة العلمیة في العصر اإلسالمي ، المكتبات الضخمة التي انتشرت في العالم   لعصر العباسيا

  .....اإلسالمي وخاصة في 
  ....احتل الفونس السادس طلیطلة عام   م ١٠٨٥

  
بین شاور الوزیر الفاطمي وبین الصلیبیین عالقات ودیة أسفرت عن إقامة مجموعة صلیبیة في  قامت  م١١٦٦/ھـ ٥٦٢سنة 

  .القاھرة واإلسكندریة تقرب من عامین 
  رداف بات  زار مصر والقدس في وتتلمذ على أیدى العلماء المسلمین في الفلك والریاضیات  م١١٠٤سنة 

حیث ثبت أنھا إنما كانت مجرد نقول من الكتب العربیة .......لترجمات من العربیة إلى الالتینیة في القرن   الرابع للھجرى
  .و لم یتم اإلشارة إلى أصحابھا بسبب عوامل العداء والكراھیة التي كانت في الغرب لكل ما ھو إسالمي 
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  قضايا ثقافية معاصرة علماء 
  مؤلفاتهم / أبرز مقوالتهم   شخصيات/ علماء 

  -رحمھ هللا -ابن تیمیة 

بخصائص میَّزه بھا على جمیع األنبیاء والمرسلین، وجعل لھ ِشْرعة ومنھاجاً أفضل  محمداً  قد خصَّ هللا
وجعلھم وسطاً عدًال خیاراً؛ فھم وسط ... شرعة، وأكمل منھاج ُمبِین، كما جعل أمتھ خیر أمة أخرجت للناس 

هللا وأسمائھ وصفاتھ، وفي اإلیمان برسلھ وكتبھ، وشرائع دینھ من األمر والنھي والحالل في توحید 
  )).والحرام

  اإلمام علي 
  .علیكم بالنََّمط األوسط؛ فإلیھ ینزل العالي، وإلیھ یرتفع النازل  -رضي هللا عنھ -

  عمر بن عبد العزیز 
  -رحمھ هللا -

فَق في الوالیة، وما رفق عبٌد بعبٍد في إنَّ من أحب األمور إلى هللا القصَد في  الِجَدِة، والعفَو في المقدرِة، والرِّ
نیا إال رفق هللا بھ یوم القیامة   الدُّ

وأنا أرى أن الوسط في ھذا الموضع ھو الوسط الذي بمعنى : ثم قال... الخیار: والوسط في كالم العرب  الطبري
  .الجزء الذي ھو بین الطرفین

  العدل في قول جماعة بدلیل اآلیة والخبر والشعر والنقل والمعنى ھو: الوسط  الرازي
  .فرق بین التقلید واالتباع؛ فاالتباع عمل بقول الغیر مع الحجة والدلیل، أما التقلید فھو عمل بغیر دلیل  اإلمام ابن القیم رحمھ هللا

   قیصر الروم
  كسرى فارس
  عظیم القبط، 
  .ملك الحبشة

ُكُتباً إلى عظماء زمانھ یدعوھم فیھا لإلسالم، فبعَث سفراَءهُ وفي أیدي كل واحد منھم كتاباً خاصاً  أرسل
  .........إلى

  كسرى
سالم : عظیم فارس .....بسم هللا الرحمن الرحیم من محمد رسول هللا إلى: ((ملك فارس...... إلى  ة رسال

أنا رسول هللا إلى الناس كافة ألنذر من كان حیاً، ویحق القول  على من اتبع الھدى، وأدعوك بدعایة هللا؛ فإني
  )).على الكافرین، أسلِْم َتْسلَْم فإن أََبْیَت فعلیك إثم المجوس

  ھرقل/ قیصر 
سالم على من اتبع : عظیم الروم .....بسم هللا الرحمن الرحیم : ((ملك الروم یقول فیھ...... إلى  ة رسال

تین؛ فإن تولیت فإنما علیك إثم : أما بعد فإني أدعوك باإلسالم.. الھدى أَْسلِْم َتْسلَْم، یؤتك هللا أجرك مرَّ
ین   )).األَِریِسیِّ

  االستــشراق

  میكائیل أنجلو جویدي
أن المستشرق الجدیر بھذا اللقب ھو الذي ال یقتصر على معرفة بعض اللغات التي تتحدث بھا األمم  یرى

الشرقیة وإدراك عاداتھا فحسب، بل یجمع إلى ذلك الوقوف على القوى الروحیة والفكریة واألدبیة التي أثرت 
  .في الثقافة اإلنسانیة

 جربرت - ١
  بطرس المحترم - ٢
  جیراردي كریمون  - ٣

  :المستشرقین الذین اعتنوا بالدراسات الشرقیة أوائلمن 
 .م بعد عودتھ من األندلس٩٩٩الذي انتخب بابا لكنیسة روما عام ) (....: الراھب الفرنسي - ١
 م ١١٥٦ـ  ١٠٩٢في عام  - ٢
  م ١١٨٧ـ ١١١٤في عام   - ٣

المؤرخین یكادون یجمعون على أن االستشراق انتشر في أوروبا بصفة نشیطة بعد فترة عھد اإلصالح    مارتن لوثر
  ... الدیني على ید

  لویس التاسع

الذي ..... ظھرت بعد فشل الحمالت الصلیبیة التي كان آخرھا الحملة الثامنة بقیادة مرحلة العدوان السافر 
  : بمصر إلى الغزو الفكري حین قاللفت أنظار الغرب بعد أسره في المنصورة 

ال سبیل إلى النصر والتغلب على المسلمین عن طریق القوة الحربیة ألن تدیُّنھم باإلسالم یدفعھم للمقاومة ((
والجھاد وبذل النفس في سبیل هللا لحمایة دار اإلسالم وصون الحرمات واألعراض، وأنھ البد من سبیل آخر 

  )).رویض المسلمین عن طریق الغزو الفكريوھو تحویل الفكر اإلسالمي وت
اللورد ھیدلي دانین (

ى بـِ   )دنینیھ   : وَتَسمَّ
  ،)ناصر الدین دنینیھ(

  ....من المستشرقین الذین اھتدوا إلى اإلسالم 

  وأثنى على كتب السیرة النبویة أنكر ألوھیة المسیح ......من المستشرقین كان منصفاً في رأیة   أرنست رینان
ه من األبطالأعجب بشخصیة الرسولمن المستشرقین   توماس كارالیل   .، وعدَّ

 أربري - ١
 

 جب - ٢
  

وقرآنھ  اتجھ عدد كبیر من المستشرقین إلى التألیف في موضوعات مختلفة عن اإلسالم وعقیدتھ ورسولھ
د غالب ھؤالء تشویھ صورة اإلسالم وإثارة الشبھات حولھ؛ ومن ھؤالء  : والسنة النبویة، وتعمَّ

. م١٩٤٣صدر عام  )اإلسالم الیوم(: ھو مستشرق إنجلیزي معروف بالتعصب ضد اإلسالم؛ ومن كتبھ - ١
  .م١٩٥٠صدر عام ) ترجمة القرآن. (م١٩٥٠صدر عام ) التصوف(
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  فینسینك - ٣

االتجاھات (، )طریق اإلسالم: (اٍد لإلسالم، تتَّسم كتبھ بالعمق والخطورة ومنھاھو مستشرٌق إنجلیزي مع - ٢
  .م١٩٤٧صدر عام ) المذھب المحمدي. (م١٩٤٧صدر عام )  الحدیثة في اإلسالم

ألَّف القرآن من خالصة الكتب الدینیة والفلسفیة التي سبقتھ،  عدوٌّ لدوٌد لإلسالم یدَّعي أن الرسولھو  - ٣
  .م١٩٣٢صدر عام )  عقیدة اإلسالم(ومن كتبھ 

  التنصير

ثم استردھا المسلمون في معركة تمكن النصارى من خالل الحمالت الصلیبیة من الھیمنة على بیت المقدس   صالح الدین األیوبي
  ......بقیادة القائد) م١١٨٨ھـ ٥٨٣(حطین عام 

إلى العالم اإلسالمي، فقد وصل إلى مصر عام من أوائل النصارى الذین وصلوا ) .....(ُیذكر أن القسیس   فرانس
  )م١٢١٩ھـ ٦١٦(

  عدداً من المنصرین إلى مراكش بالمغرب) ......(أرسل القدیس   فرانسیس

إلى البابا خطة لتنصیر المسلمین بعد أن أتقن اللغة ) م١٢٩٤ھ  ٦٩٣(الراھب األسباني عام ) .......(قدم   ریمون لول
  ل مشقة، وجال في بالد اإلسالم وناقش علماء المسلمینالعربیة في مدارس األندلس بك

  .إلى البحرین لیتخذھا مركزًا للتنصیر في منطقة الخلیج العربي ..... وصل القس )م١٨٩٢ھـ ١٣٠٩(عام   صموئیل زویمر

  زویمر
في البالد مھمة التنصیر التي َنَدَبْتُكم دول المسیحیة للقیام بھا : (م ١٩٣٥في مؤتمر القدس عام .... یقول 

المحمدیة لیست ھي إدخال المسلمین في المسیحیة؛ فإن في ھذا ھدایة لھم وتكریماً، وإنما مھمتكم أن تخرجوا 
  ).المسلم من اإلسالم لیصبح مخلوقاً ال صلة لھ با

اً في وجھ انتشار : (المنصر األلماني  في قولھ  بیكر النصرانیة، إن اإلسالم لما انبسط في العصور الوسطى أقام سدَّ
  ) ثم امتد إلى البالد التي كانت خاضعة لَصولَجانِھا

   .یجب استخدام أمضى سالح ضد اإلسالم لنقضي علیھ تماماً :یقول المنصر   جون تاكلي

لن تتوقف جھودنا وسعینا في تنصیر المسلمین حتى یرتفع الصلیب في سماء مكة، ویقام قداس : ریقول المنص  روبرت ماكس
  ...المدینةاألحد في 

إذا اتحد المسلمون في إمبراطوریة عربیة أمكن أن یصبحوا لعنة على العالم وخطراً، أو : (یقول المنصر  لورنس براون
  ).أمكن أن یصبحوا نعمة أیضاً، أما إذا بقوا متفرقین فإنھم یظلون حینئـذ بـال وزن وال تأثیر

  راید
حمد إلى المسیح، وإن كان النصارى لم یحققوا في سبیل إنني أحاول أن أنقل المسلم من م: (المنصریقول 

تحقیق ھذا الھدف نجاحاً كبیراً یتناسب مع الجھد المبذول إال أنھم نجحوا في إحداث ردة بین المسلمین 
  )).وإضعاف والء كثیر منھم لدینھم، وتلك كانت غایة أخرى للمنصرین

م ھي التي تخیف أوروبا، كما أن إالسالم العائق األول أمام إن القوة التي تكمن في اإلسال( :یقول المنصر  جاردنر
  ).تقدم انتشار النصرانیة في دول العالم

  سیمون
إن الوحدة اإلسالمیة تجمع آمال الشعوب اإلسالمیة، وتساعد على التملص من : (المنصر القس في قولھ

ل ذلك یجب أن نحول بالتبشیر اتجاه السیطرة األوروبیة، والتبشیر عامل مھم في كسر شوكة الحركة؛ من أج
  ).المسلمین عن الوحدة اإلسالمیة

یجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني ألن كثیراً من المسلمین قد زعزع (:یقول المنصر   تاكلي
  ).اعتقادھم باإلسالم والقرآن حینما درسوا الكتب الغربیة، وتعلموا اللغات األجنبیة

  االستعمار
م، ومھد لھذه ١٠٨٨الذي تولى كرسي البابویة سنة  و أول من نادى بالحروب الصلیبیة على المسلمین  البابا أوربان الثاني

  .الحروب، وحشد لھا الجموع من رجال الدین والساسة والعامة، وأجج نارھا في أصقاع أوروبا

قرون منذ الحملة الصلیبیة األولى على العالم اإلسالمي التي ما یقرب من تسعة الحروب الصلیبیة امتدت   بطرس الراھب
  وتمكن من السیطرة على األراضي المقدسة في بالد الشام، .......قادھا

دام العسكري . الذي أُسر في معركة المنصورة . .....الحملة الصلیبیة الثامنة بقیادة    لویس التاسع ونّبھ إلى عدم جدوى الصِّ
   .نادى بالغزو الفكري لعقیدتھم وأخالقھم وفكرھم لك الحین ومع المسلمین في ذ

  شتر
جھد الصلیبیون طوال قرنین الستعادة األرض المقدسة من أیدي المسلمین المتعصبین، فكان عھد (: یقول

الحروب الصلیبیة من أجل ذلك وأروع العھود في العصور الوسطى كلھا، ولكن ذلك الجھد قد خاب 
  ).صلیبیة أمام سدود عتیدة من التعصب اإلسالميوتراجعت الحملة ال

  ).اآلن انتھت الحروب الصلیبیة: (القائد العسكري اإلنجلیزي الذي قال في خطبتھ لما دخل القدس  اللنبي

  الجنرال غورو

  
دمشق طلب أن یدلُّوه على قبر صالح الدین األیوبي رحمھ هللا؛ فلما  )القائد العسكري الفرنسي(وعندما دخل 

  ) ھا قد عدنا یا صالح الدین: (ف على قبره ركلھ بقدمھ قائالً وق
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  التغريب
بدایات التأثر بمظاھر الحضارة الغربیة  وھي .العسكریین بلبس الزي العسكري األوروبي...... أمر السلطان   محمود الثاني 

  .في أواخر عھد الخالفة العثمانیة عندما أرادت تطویر جیشھا على وفق النظام األوروبي
  المھندسین من السوید وفرنسا والمجر وانجلترا وذلك إلنشاء المدارس الحربیة والبحریة.....استقدم السلطان   سلیم الثالث

 محمد علي - ١
  الخدیوي إسماعیل - ٢

  :التغریب عن طریق التشجیع على البعثات إلى أوروبا
  قام والي مصر بابتعاث عدد من خریجي األزھر  إلى أوروبا من أجل التخصص - ١
  .بھدف جعل مصر قطعة من أوروبا...... توسع في ذلك  - ٢

كل ما یطلق علیھ لفظ  یجب أن نبعد سكان المغرب عن: (یقول قائد جیش االحتالل الفرنسي في المغرب  الماریشال بیار لیوتي
  ).اإلسالم، وال نترك القرآن یثبت في أذھانھم

متى توارى القرآن ومدینة مكة عن بالد العرب یمكننا أن نري العربي حینئذ یتدرج في سبل ( : یقول  ولیم جیفورد بالكراف
  ).الحضارة التي لم یبعده عنھا إال محمد وكتابھ

توماس إدوارد لورنس 
  براون 
  لورنس العربب: المسمى

 ھل تتغلب القومیة ذات یوم على النزعة الدینیة؟ وھل یغلب: وأتساءل... أخذت طول الطریق أفكر : (یقول
  ......) االعتقاد الوطني االعتقاد الدیني؟

   ...).أھدافنا الرئیسیة تفتیت الوحدة اإلسالمیة : (في قولھیصرح 
  ).لم غیر المتخلق بأخالق أوربیة ال یصلح لحكم مصرإن المس: (یقول المندوب البریطاني في مصر  كرومر

  لوید

لیس من : (المندوب البریطاني على مصر في خطبتھ التي ألقاھا في كلیة فكتوریا باإلسكندریة  اللوردیقول 
وسیلة لتوطید الرابطة بین البریطانیین والمصریین أفعل من كلیٍة تعلم الشبان من مختلف األجناس المباديء 

فیصیروا قادرین أن یفھموا أسالیبنا ویعطفوا علیھ وینمو فیھم من الشعور االنجلیزي ما ... انیة العلیا البریط
  ).یكون كافیاً لجعلھم صلة للتفاھم بین الشرقي والغربي

بھدف التغریب ومحاكاتھا للمرأة الغربیة في (بتحریر المرأة  أول من طرح مطالب :النصراني المتعصب  فھمي مرقص
  ).المرأة والشرق(في كتاب لھ سماه  .....)العادات والتقالید

أقوى أدوات التغریب، وأعظمھا نفوذاً في العالم اإلسالمي، وال سیما أن یقرر أن االھتمام بالصحافة تعد   جب 
  لتقدمیینمدیریھا ینتمون في معظمھم إلى من یسمیھم ا

  سمیث
أن اإلسالم یجتاز مرحلة تحول وتغیر خطیرة، وأن دراسة ) اإلسالم في التاریخ الحدیث: (یوضح في كتابھ

ھذا التطور تعني المسلمین لكي یشاركوا في تطویر حیاتھم مشاركة واعیة ، ویرى أن ذلك ضروریا لترویج 
  .مفاھیم التحرر والعلمانیة والعالمیة في العالم االسالمي

  العولمة الثقافية

  بوش األب

في خطابھ الذي ألقاه أمام قوات التحالف في  العولمة ظامنم إطار ١٩٩١حدد الرئیس األمریكي في عام 
عالم  .... إننا نرى اآلن ظھور نظام عالمي جدید : (الكویت بعد انتصارھا في حرب الخلیج الثانیة قائالً 

تصبح فیھ األمم المتحدة بعد تحررھا من الطریق المسدود للحرب الباردة قادرة على تحقیق الرؤیة التاریخیة 
  ).ترم فیھ جمیع األمم الحریة وحقوق اإلنسانلمؤسسیھا، عالم  تح

  عبد الوھاب المسیري
صیغت داخل التشكیل الحضاري ،  الثقافة مھما استخدم في صیاغتھا من صبغة علمیة ومعرفیة ىیر

والسیاسي الغربي، فھي تحمل معالم ھذا التشكیل، وتدور في إطار العلمانیة الشاملة التي تدعو إلى إنكار القیم 
  .النسبیة المعرفیة واألخالقیة وتأكید

  الحوار

 للشھرستاني - ١
 البن رشد - ٢
 البن تیمیة - ٣
 البن القیم - ٤
  للمودودي - ٥

إحباط حجج المتطرفین والمتعدین؛ فكثیر من حوارات كبار علماء اإلسالم مع الفرق الضالة كشفت زیف 
  : أفكارھم وذلك ما سجلتھ كتب تراثیة خالدة كـَ 

 .....) الملل والنحل( - ١
 ...... ) الفصل بین الملل واألھواء والنحل( - ٢
 .....) الرد على الجھمیة( - ٣
 .....) الصواعق المرسلة( - ٤
  .......) المسألة القادیانیة( - ٥

ق بین أن تظھر الضالة أن یكون في طلب الحق كناشد ضالة، ال یفرِّ (: لب الحقایقول عند ذكره لعالمات ط  اإلمام الغزالي
  ). فھ الخطأ وأظھر لھ الحقیعاونھ، ویرى رفیقھ معیًنا ال خصًما، ویشكره إذا عرَّ على یده، أو على ید من 

الثمانینیات من القرن 
  العشرین

ثم انتھى ھذا الحوار إلى أوراق في كتب نشرت عن ...... في  وار الثقافاتــحـ لدعت منظمات عدیدة 
  . اآلنلقاءاتھ، لكنھا لم تثمر تغییراً ثقافیاً حقیقاً ملموساً حتى 

  ) صراع الحضارات( صیحة الكاتب األمیركي عن   صاموئیل ھنتنغتون
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  اإلرهاب 
شھدت النصرانیة على أیدي األباطرة الرومان إرھاباً قاسیاً بسبب مصادرة حریة التدین، كان من أبرز   نیرون

  م٩٦المتوفى عام ........ مظاھره إحراق األمبراطور الروماني 

  ....مارست الكنیسة أسلوب اإلرھاب الدیني مع مخالفیھا في عھد األمبراطور الروماني   قسطنطین
  .في نھایة الربع األول من القرن الرابع المیالدي 

  م مئتین وثالثة وثمانین شخصا ًألنھم ینتمون لطائفة البروتستانت١١٥٥عام ...... بریطانیا أحرقت الملكة   تیودور
  ).........(من الجیش األحمر األلماني ومجموعة  ظھور  أندریاس بادر ماینھوف

  تیموثي ماك فاي
لعدد من األعمال اإلرھابیة منھا حادث المركز التجاري بأكالھوما عام  الوالیات المتحدة االمریكیة تعرضت

  .......جریح على ید أحد رجال الجیش األمریكي ویدعى  ٤٠٠مدنیاً و١٨٦م الذي راح ضحیتھ ١٩٩٥
  

  وميةُ والعنصرِيةُالقَ

  شارل دي مونتیسكیو
وما شعوب إفریقیة إال جماعات سوداء البشرة من أخمص القدم إلى قمة : ( روح القوانینیقول في كتابھ 

الرأس، ذات أنوف فطساء إلى درجة یكاد من المستحیل أن ترثي لھا، وحاشا  ذي الحكمة البالغة أن یكون 
  ).في جسد حالك السواد –أو على األخص روحاً طیبة  –قد أودع روحاً 

  .التي حكمت المجتمع الیوناني عبر عن النزعة العنصریة  أرسطو
  ). عدم المساواة بین األجناس(كتاب  مؤلف   كونت جوزیف جوبینو

   .الذي قرر فیھ أن الجنس السامي دون الجنس اآلري):  تاریخ اللغات السامیة (كتاب مؤلف   رنست رنانأ

)Toynbee(  

القضاء على الفوارق الساللیة والعصبیات إن ): الحضارة في االمتحان: (یقول المؤرخ الفیلسوف  في كتابھ
الجنسیة والدمویة من أعظم مآثر اإلسالم ومفاخره، أما العصر الحالي فإن  الشعوب الناطقة باللغة االنجلیزیة 

قد حققت بعض النجاح في ربط الشعوب بعضھا ببعض، وعادت على العالم اإلنساني بخیر ورحمة، ولكن 
  .عتراف بھا أنھا أخفقت في القضاء على العواطف الساللیة والجنسیةالحقیقة الراھنة التي یجب اال

الثَّقافَةيمِ وعلةُ وِعاُء التبِيرةُ العاللُّغ  
  وھو تلمیذ اإلمام علي رضي هللا عنھ ُیَعدُّ بحقٍّ مؤسس الدراسة اللغویة عند العرب  أبي األسود الدؤلي

  اإلسالم وأھلھ، واللغات من أعظم شعائر األمم التي بھا یتمیزون إن اللسان العربي شعار: یقول  ابن تیمیة

كره لمن یعرف العربیة أن یتكلم بغیرھا، أو یتكلم بھا خالطاً لھا بالعجمیة، وكان یؤكد على أن كل من یقدر   الشافعي
  .فیھعلى تعلم العربیة فإنھ ینبغي علیھ أن یتعلمھا ألنھا اللسان اَألْوَلى بأن یكون مرغوباً 

بفضل القرآن بلغت العربیة من االتساع مدى ال تكاد تعرفھ أي لغة أخرى من لغات الدنیا، : یقول العالمة  كارل بروكلمان
  .والمسلمون جمیعاً مؤمنون بأن العربیة وحدھا ھي اللسان الذي أحل لھم أن یتعلموه في صلواتھم

  لوي ماسینیون
اللغة العربیة : ((المغرضة غیر المنصفة عن اإلسالم والمسلمین یقول المستشرق الفرنسي المعروف بكتاباتھ

لغة وعي، ولغة شھادة، وینبغي إنقاذھا سلیمة بأي ثمن للتأثیر في اللغة الدولیة المستقبلیة، واللغة العربیة 
  )).بوجھ خاص ھي شھادة دولیة یرجع تاریخھا إلى ثالثة عشر قرناً 

  محمد البشیر اإلبراھیمي

لم تكن اللغة العربیة لغة مدنیة وعمران، ولو لم تكن لغة متسعة اآلفاق غنیة  لو(( : ة الجزائريیقول العالم
بالمفردات والتراكیب لما استطاع أسالفكم أن ینقلوا إلیھا علوم الیونان وآداب فارس والھند، وأللزمتھم 

فارسیة وأدمغة یونانیة، ولو وقع  الحاجة إلى تلك العلوم تعلیم تلك اللغات، ولو فعلوا ألصبحوا عرباً بعقول
  )).ذلك لتغیَّر مجرى التاریخ اإلسالمي بُرمتھ

لمالعو ينالد  
  ).إدراك الشيء بحقیقتھ: (قال عن تعریف العلم  الراغب األصفھاني

  ابن خلدون
ویھتدي صنف طبیعي لإلنسان یقف علیھ بفكره، : نوعین من العلوم وبین أنھما صنفان: تعریف العلم  وضح 

إلیھ بمداركھ، وصنف نقلي یستند إلى الخبر عن الواضع الشرعي، ال مجال فیھا للعقل إال في إلحاق الفروع 
  من مسائلھا باألصول

ھو محاولة اكتشاف حقائق معینة عن العالم ومن ثم القوانین التي تصل الحقائق ببعضھا : في أھمیة العلم یقول  برتراند رسل
  .... ویتم ھذا عن طریق المالحظة والتفكیر الذي یستند علیھما ادث مستقبلیة،بحیث یمكن التنبؤ بحو

  العقاد
فضیلة اإلسالم الكبرى أنھ یفتح للمسلمین أبواب المعرفة، ویحث على ولوجھا والتقدم فیھا، وقبول  : (یقول 

كل مستحدث من العلوم على تقدم الزمن، وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعلیم، ولیست فضیلتھ الكبرى أنھ 
  ). اصلون على جمیع العلومیقعدھم عن الطلب، وینھاھم عن التوسع في البحث والنظر؛ ألنھم یعتقدون أنھم ح

  غالیلو
بسبب قولھ بأن األرض تدور حول الشمس، وأن ھناك كواكب سیارة  العلماء الذین اضطھدتھم الكنیسة من 

  م ١٦١٥فسجن سنة  تزید عن السبعة التي ذكرت في الكتب المقدسة، فقد اعتبروا ذلك نوعاً من اإللحاد
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) برونو(الموت لھ عقوبة على قولھ بكرویة األرض، وطاردت الكنیسة أفلت من قبضة الكنیسة بتدارك   كوبرنیكس
  لتقریره كرویة األرض ودورانھا إال أنھ قبض علیھ بالبندقیة، وسجن بروما

أن الحس أصل من أصول العلم، وأن ابن تیمیة بین في كتابھ نقد )  التقریب في حدود المنطق (في كتابھ اكد   ابن حزم
  ھو الطریقة الوحیدة الموصلة إلى الیقینالمنطق أن االستقراء 

  .أن االستقراء ھو الطریقة الوحیدة الموصلة إلى الیقیننقد المنطق ن في كتابھ ــبیّ   ابن تیمیة

  بریفولت
لیس لروجر بیكون وال لسمیھ الذي جاء بعده الحق في أن ینسب إلیھما ): (بناء اإلنسانیة(في كتابھ یقول 

التجریبي، فلم یكن روجر بیكون إال رسوالً من رسل العلم والمنھج اإلسالمیین إلى الفضل في ابتكار المنھج 
  .)أوروبا المسیحیة

  عد  أحد عشرین عالماً فلكیاً في العالمـیُ   البتَّاني
  )استخراج األوطار(: في علم الریاضیاتكتاب و  )االستیعاب في وضع اإلسطرالب( ألف كتاب  البیروني

  . ة اشتملت على أماكن لم تعرف إال من قریبورسم خریط  األدریسي
  )الجبر والمقابلة(أول من ألف في علم الجبر، لھ كتاب   الخوارزمي

وضع  كتابھ ، اما في علم الفیزیاء  )األشكال الھاللیة(وكتاب ) تربیع الدائرة( في علم الریاضیات  ألف كتاب  ابن الھیثم
  .الذي أسسھ على دراسة تجریبیة )البصریات(

 الرازي - ١
 ابن سینا - ٢
 جابر بن حیان و - ٣

 و الزھراوي
  ابن النفیس

  :علم الطب  في
 .تحدث فیھ عن صناعة الطب) الحاوي(كتاب  ألف  - ١
الذي كان محط إعجاب في جمیع األوساط العلمیة إلى ) القانون(عباقرة الطب الذي ألف كتاب  من - ٢

 الیوم، وقد ترجم إلى عدة لغات
  ..............: من األطباء المشھورین  - ٣

  .جمع فیھ أسماء األعشاب والعقاقیر) منھاج البیان فیما یستعملھ اإلنسان(ألف كتاب : علم الصیدلةفي   ابن جزلة

  داربـر
یشید بعلماء المسلمین ) التنازع بین العلم والدین(من علماء أوروبا المستفید من علوم المسلمین، في كتابھ 

األسلوب العملي التجریبي بعد أن تحققوا من أن األسلوب العقلي النظري ال  وأنھم كانوا متبعین في أبحاثھم
  . یؤدي إلى التقدم
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  تواريخ  قضايا ثقافية معاصرة 
  األحداث أهم  تاريخ

  التاسع عشر
  .م ١٨٣٨

قاموس ((التي أدرجت في ) Orientalism)) (أوریانتلیزم: ((مصطلح كلمة االستشراق أنھا ترجمة لكلمة
  .......، وبالتحدید في عام ...... في القرن )) األكادیمیة الفرنسیة

وبرز وتحدث عنھ عدد من الغربیین، ثم أدرج في ذلك  ....... إن ھذا المصطلح كلمة االستشراق خرج   قبل القرن التاسع عشر
  القاموس في القرن التاسع عشر میالدي

الذي انتخب بابا )) جربرت: ((الراھب الفرنسيالمستشرقین الذین اعتنوا بالدراسات الشرقیة أوائل من   م ٩٩٩
  بعد عودتھ من األندلس.... لكنیسة روما عام 

المؤرخین یكادون یجمعون على أن االستشراق انتشر في أوروبا بصفة نشیطة بعد فترة عھد اإلصالح الدیني   م ١٥٤٣
  .......عام )) مارتن لوثر((على ید 

 م١٩٤٣عام  - ١
  م١٩٥٠عام  - ٢

  :وھو مستشرق إنجلیزي معروف بالتعصب ضد اإلسالم؛ ومن كتبھ: أربري -
 . .....عام  صدر)  اإلسالم الیوم( - ١
   .....عام  صدر) ترجمة القرآن(..... عام صدر ) التصوف( - ٢

  : وھو مستشرٌق إنجلیزي معاٍد لإلسالم، تتَّسم كتبھ بالعمق والخطورة ومنھا: جب -  .م١٩٤٧عام  
  ....صدر عام ) المذھب المحمدي( ، )االتجاھات الحدیثة في اإلسالم(، )طریق اإلسالم(

سفیة التي سبقتھ، ألَّف القرآن من خالصة الكتب الدینیة والفل عدوٌّ لدوٌد لإلسالم یدَّعي أن الرسول: فینسینك  م١٩٣٢ عام 
  ...... صدر عام)) عقیدة اإلسالم((ومن كتبھ 

 م١٧٨٧عام   - ١
 م١٨٢٠عام   - ٢
 م١٨٢٣عام  - ٣
  م١٨٤٢عام  - ٤

 ....أنشئ في أوروبا عدد من الجمعیات التي تخدم االستشراق، وتسعى إلى تحقیق أھدافھ  ابتداًء من عام - ١
 .... ، وأُلحق بھا أخرى عام )جمعیة المستشرقین في فرنسا(أنشئت  - ٢
الجمعیة (باسم .... عام ، وفي لندن تألفت جمعیة تحت رعایة الملك )المجلة اآلسیویة(وأصدرت  - ٣

 ، و)اآلسیویة الملكیة
مجلة الدراسات : (، وصدرت عدة مجالت منھا)الجمعیة الشرقیة األمریكیة(نشأت ..... عام في أمریكا  - ٤

   .وھي ذات طابع سیاسي) لشرق األوسطشؤون ا(، ومجلة )أوھایو(وكانت تصدر في والیة ) الشرقیة
ثم استردھا المسلمون في معركة تمكن النصارى من خالل الحمالت الصلیبیة من الھیمنة على بیت المقدس   م١١٨٨ ھـ ٥٨٣

  صالح الدین األیوبي .بقیادة القائد) ..... (حطین عام 
  من أوائل النصارى الذین وصلوا إلى العالم اإلسالمي، فقد وصل إلى مصر عام ) فرانس(ُیذكر أن القسیس   م١٢١٩ ھـ ٦١٦
إلى البابا خطة لتنصیر المسلمین بعد أن أتقن اللغة العربیة ) .....(الراھب األسباني عام ) ریمون لول(قدم   م١٢٩٤ھ  ٦٩٣

  وناقش علماء المسلمین في مدارس األندلس بكل مشقة، وجال في بالد اإلسالم
  . .بدأ نشاط جمعیة التنصیر المعمدانیة في بنغالدیش   م١٧٩٥ھـ ١٢٠٩

َست الجمعیة التنصیریة   م١٨٤٣  ھـ١٢٥٨عام    مدرسًة للبنات بُتوُنس) أخوات القدیس یوسف(أَسَّ
َست   )م١٨٦٨ھـ ١٢٨٥(عام    . تنصیر المسلمینفي شمال أفریقیا ل) جمعیة اآلباء البیض للسیدة العذراء(أُسِّ
  .إلى البحرین لیتخذھا مركزاً للتنصیر في منطقة الخلیج العربي) صموئیل زویمر(وصل القس   )م١٨٩٢ھـ ١٣٠٩(عام 

مھمة التنصیر التي َنَدَبْتُكم دول المسیحیة للقیام بھا في البالد (: ......في مؤتمر القدس عام ) زویمر(  م١٩٣٥
ین في المسیحیة؛ فإن في ھذا ھدایة لھم وتكریماً، وإنما مھمتكم أن تخرجوا المحمدیة لیست ھي إدخال المسلم

  ).المسلم من اإلسالم لیصبح مخلوقاً ال صلة لھ با
  ....الذي تولى كرسي البابویة سنة) البابا أوربان الثاني(أول من نادى بالحروب الصلیبیة على المسلمین   م١٠٨٨

  تسعة قرون
  )م١٠٩٧ھـ ـ ٤٩١(

منذ الحملة الصلیبیة األولى على العالم اإلسالمي التي قرون  ..... ما یقرب من  الحروب الصلیبیة امتدت
  وتمكن من السیطرة على األراضي المقدسة في بالد الشام، ..... قادھا بطرس الراھب سنة 

 ) م١٢٤٩ـ  ٦٥٢( - ١
  ) م١٢٥٠( - ٢

 ......الحملة الصلیبیة الثامنة بقیادة لویس التاسع سنة  - ١
دام العسكري مع المسلمین في ذلك  ......الذي أُسر في معركة المنصورة سنة  - ٢ ونّبھ إلى عدم جدوى الصِّ

   .الحین ونادى بالغزو الفكري لعقیدتھم وأخالقھم وفكرھم
القرن الثاني عشر والثالث 

  عشر المیالدیین
وھو السیطرة  ........یحقق ما عجـزت عن تحقیقھ الحمالت الصلیبیة إبان ): ھدف للكنیسة(ھدف صلیبي 

على البالد اإلسالمیة وانتزاع بیت المقدس من المسلمین والذي كانت الدول الغربیة في القرن التاسع عشر 
  المیالدي تسعى إلیھ

أواخر عھد الخالفة 
  العثمانیة

عندما أرادت تطویر جیشھا على وفق ......بدایات التأثر بمظاھر الحضارة الغربیة في تاریخ التغریب  ظھر 
  .النظام األوروبي

  أمر السلطان محمود الثاني العسكریین بلبس الزي العسكري األوروبي   م١٨٢٦عام 
 -ھـ ١٣٤٥(عام 

  )م١٩٢٦
: ..... عام  لیة فكتوریا باإلسكندریةالمندوب البریطاني على مصر في خطبتھ التي ألقاھا في ك) لوید(اللورد 

لیس من وسیلة لتوطید الرابطة بین البریطانیین والمصریین أفعل من كلیٍة تعلم الشبان من مختلف األجناس (
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  )......المباديء البریطانیة العلیا
اتھا للمرأة بھدف التغریب ومحاك(بتحریر المرأة  النصراني المتعصب فھمي مرقص أول من طرح مطالب  م١٨٩٤عام 

  .........عام  ، وذلك في.....) الغربیة في العادات والتقالید
  ....في عام ) اإلسالم في التاریخ الحدیث: (كتابھ صدرسمیث     م١٩٥٧عام 

قبل منتصف عقد 
  الثمانینات المیالدیة

لم یكن لھ حضور من القرن الماضي؛إذ إنھ قبل ھذا التاریخ ..... لم یكن لھ وجود  العولمة جدید  مصطلح
  خاص

واصفاً إیاه بأنھ من إلى مصطلح العولمة  ألول مره للكلمات اإلنجلیزیة الجدیدة أشار) إكسفورد(معجم    م١٩٩١عام 
  الكلمات الجدیدة التي برزت خالل التسعینات

  بعد انتھاء الحرب الباردة بین القطبین أمریكا واالتحاد السوفییتي التي دامت نشأة النظام الجدید للعولمة
  .....عام سنة حدد الرئیس األمریكي بوش األب في  ٤٥أكثر من 

 ...م وقد سبقھ في عام ١٩٩١تنامي القوة العسكریة الغربیة والسیما بعد سقوط االتحاد السوفیتي في عام   م١٩٨٩عام 
  )الرأسمالي(الشرقیة من النظام االشتراكي إلى النظام االقتصادي الغربي تحول الدول األوربیة

مبعث قلق المجتمع الدولي عبَّرت عنھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة  أربعة عقودكانت ومنذ ظاھرة اإلرھاب   م١٨/١٢/١٩٧٢
  ......عام الصادر في )) ٣٠٣٤((بقرارھا رقم 

  ...... عام) لـ تعریف االرھاب (ألول مرة في اللغة الفرنسیة ) Terreur(ظھرت كلمة رعب    م١٣٥٥ عام 
شھدت النصرانیة على أیدي األباطرة الرومان إرھاباً قاسیاً بسبب مصادرة حریة التدین، كان من أبرز   م٩٦عام 

  ....مظاھره إحراق األمبراطور الروماني نیرون المتوفى عام 
نھایة الربع األول من 

  ابع المیالديالقرن الر
  ......في ) قسطنطین(مارست الكنیسة أسلوب اإلرھاب الدیني مع مخالفیھا في عھد األمبراطور الروماني 

  مئتین وثالثة وثمانین شخصا ًألنھم ینتمون لطائفة البروتستانت .....بریطانیا أحرقت الملكة تیودور عام   م١١٥٥عام 
ألنھم ینتمون لطائفة ) األلبیین(مدة خمس سنوات ذبح ملیون شخص من ول ..... فرنسا ابتداء من عام   م١٢٠٨عام 

  البروتستانت
  أبشع أنواع العنف واإلرھاب ضد الشعوب المستعمرة.... ارتكب البرتغالیون واإلسبان في القرن  م١٥ القرن 
  ...... ر التیار النازي في ألمانیا ثانیة وبقوة منذ عامظھو  م١٩٨٦
  . لسلسلة من األعمال اإلرھابیة الخطیرة من جانب جیش إیرلندا الجمھوري  .....تعرضت بریطانیا منذ عام   م١٩٧٠
عانت الوالیات المتحدة األمریكیة من المنظمات اإلرھابیة األمریكیة وغیرھا، وفي مقدمتھا منظمة   م١٨٦٥م ـ ١٨٦١

  .....التي تأسست ما بین عامي) كوكلوكس كالن(
لعدد من األعمال اإلرھابیة منھا حادث المركز التجاري بأكالھوما عام  الوالیات المتحدة االمریكیة تتعرض  م١٩٩٥

  جریح  ٤٠٠مدنیاً و١٨٦الذي راح ضحیتھ  ..... 
لحوادث اختطاف طائرات أدت إلى تدمیر المركز التجاري في  .....تعرضت الوالیات المتحدة األمریكیة في  ١١/٩

  . ن وزارة الدفاع األمریكیة في واشنطن وتسبب في قتل ثالثة آالف شخص تقریباً نیویورك وھدم جانب م
نھایة القرن العاشر  

  المیالدي
  حروب صلیبیة متوحشة في الشام ومصر من..........  ابتداء  لمدة قرنین من اإلرھاب  عانى المسلمون

عن طریق .....أللوان من التعذیب والتنكیل واإلبادة الجسدیة خالل عامي تعرض المسلمون في األندلس   م١٦١٠-١٦٠٩
  .محاكم التفتیش التي سیقوا إلیھا في قشتالة وإشبیلیة وغرناطة

مرارة الھیمنة العسكریة االستعماریة اإلیطالیة والبریطانیة والفرنسیة واإلسبانیة والھولندیة ذاق المسلمون   العشرین التاسع و
  التي تفننت في التعذیب واالضطھاد واجتثاث كل حركات التحرر من االستعمار، ...... ین خالل القرن

 )ھـ،١٤١٧(  - ١
  ) ھـ١٤١٩(  - ٢

 .......تنفیذ اإلستراتیجیة العربیة لمكافحة اإلرھاب التي أقرھا مجلس وزراء الداخلیة العرب عام  - ١
بھدف تعزیز التعاون  .......أعقب ذلك إقرار االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب في صورتھا النھائیة عام  - ٢

  .لمنع اإلرھاب ومكافحتھ وإزالة أسبابھ، والتعاون مع الدول والمنظمات الدولیة من أجل ذلك
عدواناً على وجھ الحیلة والخداع، أو على وجھ یأمن اعتبار قتل الغیلة نوعاً من الحرابة، وھو ما كان عمداً   ھـ١١/٨/١٣٩٥

   .......... تاریخ) ٣٨(معھ المقتول من غائلة القاتل، وذلك بقرار الھیئة رقم 
اعتبار حوادث التفجیر التي حدثت في بعض المدن العربیة، وما حصل بسببھا من قتل وتدمیر وترویع   ھـ١٤/٢/١٤١٧

 ین وغیرھم من اإلفساد، وذلك في بیان أصدره مجلس الھیئة في الطائفوإصابات لكثیر من الناس من المسلم
  .......تاریخ 

  ھـ ٨/١/١٤٠٩من 
  ھـ١٢/١/١٤٠٩إلى 

اعتبار التفجیر واالختطاف وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة، ونسف المساكن والجسور 
الھیئة في دورتھا الثانیة والثالثین المنعقدة  واألنفاق، وتفجیر الطائرات أو خطفھا من الحرابة، وذلك بقرار

  ............إلى ..... من في مدینة الطائف في الفترة 
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بعد أن فقدت الكنیسة الكاثولكیة نفوذھا على إثر قیام حركة ...... وفي أوروبا لم تكتمل القومیة إال في القرن   الثامن عشر المیالدي
ة البروتستانتیة المتحررة؛ حیث تشكلت فكرة القومیة على أساس مارتن لوثر اإلصالحیة وظھور الكنیس

  المصالح القومیة دون اعتبار للدین في تشریعھا السیاسي واالقتصادي واالجتماعي
العربیة الفصیحة لھا تراث ھائل  في الدرس اللغوي ال نعرف لھ مثیالً أیضاً في اللغات األخرى؛ فمنذ  اللغة  القرن الثاني الھجري

  والعلماء یتالحقون واحداً في إثر واحد یدرسون جانباً من العربیة........ ...
  ......یرى البعض أن االھتمام بدراسة العربیة بدأ مبكراً، ربما في عصر   .والتابعین الصحابة

فوعت الفلسفة ونظمھا االجتماعیة وآدابھا األخرى بترجمة علوم  األمم .... من قامت اللغة العربیة في أقل   نصف قرن 
  بجمیع فروعھا، والریاضیات بجمیع أصنافھا، والطب والھندسة واآلداب واالجتماع

بین رجال الكنیسة الكاثولكیة في روما ورجال العلم التجریبي نتیجة أبحاثھم ...... حدث صراع مریر في   القرون الوسطى
لجغرافیة التي أضفت الكنیسة علیھا صفة واكتشافاتھم التي بینت بطالن بعض اآلراء في المسائل الفلكیة وا

  الدین
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  علم االجتماع الحضريعلماء   
  نظرياتهم   العلماء 

  النظریة الحضریة كأسلوب للحیاة   لویس ویرث
  أوسكار لویس
  ھربرت جانز

  من أھم أتباع النظریة التركیبیة 

  نظریة الثقافة الفرعیة للحضریة  كالود فیشر
 –  ٣٣٢( .....وھو الجذور الحقیقیة لدراسة الفروق الریفیة الحضریة الى عصر المفكر العربي   ترجع   ابن خلدون

في القـرن الرابع عشـر فقـد كتب فصـوال منظمـة في التمییز بین البدو والحضر في الفصل )  م ١٤٠٦
 ) قبائل  وما یعرض في ذلك من أحوال في العمران البدوي واألمم الوحشیة وال( الثاني من المقدمة بعنوان 

  المجتمع البدوي والمجتمع الحضري : یمیز بین نمطین أساسیین من المجتمعات ھما  .  
  كما أشار الى أن البدو أقدم من الحضر وسابق علیھ وھـو بذلك یؤكد أن البادیة أصـل العمـران كما

الى أن أھل البدو أقرب الى الخیر من تعـرض أیضا الى صفات وأخالق أھل البدو والحضر حیث ذھب 
   .أھل الحضر كما وصفھم بأنھم أقرب الى الشجاعة من أھل الحضر 

محاولة جادة للتمیز بین المجتمع الریفي والمجتمع الحضري على أساس المكانة ) القانون القدیم ( كتابھ    السیر ھنري مین
 االجتماعیة والتعاقد 

  التنظیم التعاقدي یقوم على  نة الىاالقائم على المك يمن التنظیم القرابحیث ذھب الى أن تحول المجتمع
 أساس إدراك الجماعة للحقوق والواجبات واالرتباطات التعاقدیة المسیطرة 

 وقد استمد ھذه الفكرة من تاریخ القانون الروماني حیث كان التحول االجتماعي في ذلك العھد یتمثل في  ٠
  .القات األسریة الى نمط العالقات االجتماعیة تحویل المجتمع من نمط الع

 : یمیز بین نمطین من المجتمعات    فردیناند توینز 
ھو المجتمع المحلي ویتمیز بالوحدة المطلقة التي تتمثل في القیم العامة حیث تكون إرادة الفرد : األول 

   .إرادة تلقائیة ومؤثرة 
دة في ھذا المجتمع قائمة على درجة من التباین والتفرد ویتمثل في المجتمع العام وتكون الوح: الثاني 

 .وتكون اإلرادة الفردیة فیھ إرادة عقلیة 
  یرى أن األساس الحقیقي للوحدة والتكامل في المجتمع المحلي  وإمكانیة  وجود ھذا الشكل  من المجتمعات

 یعتمد في المقام األول  على العالقات القرابیة  أو عالقات الدم والتجانس الفیزیقي والعقلي  
  األسـریة وحیـاه  القـریة  أن األسرة تشكـل األسس العامـة للحیاة فـي المجتمع  المحلي وتمثل الحیـاه

 والمـدینة المجتمع المحلي 
  أما حیاة المدینة الكبیرة والحیاة القومیة وعواصم المدن فھي تمثل أساس المجتمع العام.   

حاول من خالل دراستھ لتقسیم العمل أن یمیز بین نوعین من المجتمعات على أساس التضامن االجتماعي    امیل دور كایم 
   التضامن العضويبینما یقوم الثاني على  التضامن اآلليعلى أولھما یقوم 

  ویعتمد التضامن اآللي على التماثل بین أعضاء المجتمع فالمجتمع الریفي یتسم بعالقة تماسك میكانیكیة
   .حیث یتعامل أفراد المجتمع بشكل تلقائي ویستجیبون لبعضھم البعض میكانیكیا 

  آلي فإن الضمیر الجمعي یكون قویا بشكل ملحوظ نتیجة  المجتمع تضامنویشیر الى أنھ عندما یسود في
 .التماثل الواضح بین أفراد المجتمع 

   أما التضامن العضوي فإنھ یقوم على عالقات ذات طابع عضوي تعتمد على تبادل المنفعة في استجاباتھا
   .وتماسكھا 

 وما یترتب  علیھ من  تباین األفراد الذي   یرتبط ظھور التضامن العضوي في المجتمع بنمو تقسیم العمل
   ٠یعمل على تدعیم نـوع مـن  التساند المتبادل  في المجتمع 

  ینعكـس ھذا  التساند المتبادل على العقلیة اإلنسانیة  وكلما زاد  التضامن العضوي قلت أھمیة الضمیر
ات وتدعیمھا للتقدم األخالقي الذي الجمعي  حیث یزداد  التضامن  العضوي  رسوخا بازدیاد تقدم المجتمع

  .یؤكد القیم العلیا والحریة واإلخاء والعدالة 
  :  النموذج المقدسیمیز بین نموذجین متباینین من المجتمعات یتمثل األول في    ھیوارد بیكر 

االجتماعیة ویتمیز ھذا النموذج بالعزلة ) الریفیة ( ویقصد بھ المجتمعات ذات الثقافات بطیئة التغییر 
   والفكریة وتؤدي ھذه العزلة الى وجود حالة من الجمود في العادات والتقالید

وتتمیز االتصاالت االجتماعیة في ھذا النموذج بأنھا في إطار جماعات أولیة وتلعب فیھا العادات والتقالید 
نظم االجتماعیة ویكون  والطقوس دورًا ھاما في التأثیر على حیاة الفـرد  حیث یكون ھناك  تقدیس لكل ال

تقسیم العمل  في ھذا المجتمع  بسیطا وتتمیز الروابط القرابیة فیھ بالقوة التي تتمثل فـي شكل األسرة 
الكبیرة فكل أشكال األنشطة في ھذا المجتمع تخضع للجزاءات الطقوسیة التي تتمثل في الضوابط 
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  .االجتماعیة الصارمة 
  ویقصد بھ تلك المجتمعات ذات الثقافات سریعة التغیر المتصلة :  العلمانيالنموذج أما الثاني فیعرف باسم

ویتمیز ھذا النمط من المجتمعات بالتفتح في الناحیة العقلیة واالجتماعیة ) الحضریة ( بغیرھا من الثقافات 
وتتمثل  ٠ید وترتبط فیھ العالقات االجتماعیة بالبناء االجتماعي وفي ھذا المجتمع تخف حدة العادات والتقال

الجماعات القرابیـة في ھذا المجتمع في شكـل األسرة الزواجیة البسیطة كما تنتشر فیھ القوانین التشریعیة 
  .والتعاقدیة التي تؤدي الى انتشار الفردیة وضعف الضوابط االجتماعیة 

  ٠مع الحضري لكي تقابل خصائص المجت) مجتمع القریة ( حدد خصائص المجتمع الشعبي   روبرت رید فیلد
  : فیما یلي ه وتتمثل خصائص المجتمع الشعبي في فكر 
 تضامن الجماعة وتماسكھا  -٥ التجانس  - ٤  ضعف مستوى التعلیم  -٣ العزلة  -٢ صغر حجم المجتمع  - ١
  تقدیس المجتمع  -١٠ العالقات التلقائیة  -٩ اقتصاد مستقل -٨ بساطة تقسیم العمل  -٧ بساطة التكنولوجیا  - ٦

  الثقافة القائمة على العادات والتقالید  -١١
یمر بھا المجتمع في حالة انتقالھ من النموذج الشعبي الى النموذج الحضري  يوقد حاول تحلیل المتغیرات الت

زیادة التفكك الثقافي وتزاید العلمانیة وزیادة انتشار : ھي  حدد ثالث مقومات أساسیة للتحول الحضريحیث 
   .الفردیة 

، حیث عرض للتحلیل » ثقافة المدن«والثاني » المدینة في التاریخ«قـدم كتابین األول یحمل اسـم     ممفورد لویس
 )١محاضرة ( .دراسة المدن كأساس لعلم االجتماع الحضري   التاریخي في

   ً٩محاضرة (أھتم بدراسة المدینة تاریخیا(  
  

  تواريخ علم االجتماع الحضري 
   الحدث   التاريخ 

١٩  
  القرنبـل ــقمـن النـادر استـخـدام مصطلـح حـضـري  
  رنـــفي الق أن الصناعة السائدة كانت أساس تصنیف المدن" المبارد"أكد   

  بدأت الدراسـات الحضـریة في القـرن   السـادس عشر
  »أسباب نمو المدن« كتابھ بعنوانالذى نشر » جوفاني بوترو« العالـم اإلیطالي  ١٥٩٨عام 

، مشیـراً » علم االجتمـاع الحضـري المقـارن«في دراستھ بعنوان » جدون سوجوبرج« وقد جاء بعد ذلك   السـادس عشـرالقرن 
  .ھـو البدایـة الفعلیـة للصیاغـة النظـریة للـدراسـات الحضریة ...... فیھـا إلى أن 

  »المدینة«كتابھ الشھیر الذى یحمل أسم » ماكس فیبر«قدم   م١٨٥٨عام 
  »نمو المدن في القرن التاسع عشر« أدنا فیبر لتقدم بحثا بعنوان   ١٨٩٩عام 
  »نشأة المدن ووظیفتھا االقتصادیة« أسم  كتابھ الذى یحمـل» رینیھ مورییھ«نشـر   م١٩١٠عام 
  »الحضریة كأسلوب للحیاة«عن  مقالتھ الشھیرة» لویس ویرث«قدم   ١٩٣٨عـام 
  »المجتمـع الحضـري«عنوان  یحمل  كتابھفقد قدم » روبرت بارك«  م١٩٥٥عام 
  )القانون القدیم ( كتابھ   قدم ھنري مین  ١٨٦١عام 

 –  ٣٣٢(ترجع الجذور الحقیقیة لدراسة الفروق الریفیة الحضریة الى عصر المفكر العربي ابن خلدون   رـالرابع عش
  رن ـفي الق)  م  ١٤٠٦

رن ـالنصف الثاني من الق
  التاسع عشر

  ةـة الحضریــروق الریفیــدراسة الفــة لـات األساسیـبعض االتجاھ واضح  ظھور

  لتفسیر نمو المدن...........  بذلت محاوالت عدیدة من جانب العلماء مع مطلع   القرن العشرین
  ...عام  خاللاألیكولوجیا الحضریة  ظھور مصطلح  ١٩٢٠عام 
بھذه ) ھونت(تعد ھذه النظریة من أول النظریات األیكولوجیة في الظھور فقد نادى  نظریة نجمة البحر  ١٩٠٣عام 

  النظریة في عام 
في التحلیل   بذلت  يالت المحاوالت أولى  من ..... عام " بیرجس " قدمھا  ينظریة الدوائر متحدة المركز الت    ١٩٢٥عام 

  .األیكولوجي لمدن 
  ....نظریة القطاع عام " ھومر ھویت " قدم     ١٩٣٩عام 
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  علماء مناهج البحث االجتماعي 
  النظريات/ إنجازاتهم   العلماء

  ھندرسون

  :یوضح فكرة الترابط النسقي 
  .یتكون النسق من جملة أجزاء متمیزة  - ١
   .األجزاء ویتأثر بھا یقوم بین ھذه األجزاء نوع من االعتماد المتبادل بحیث أن كل جزء یؤثر في بقیة  - ٢
  یتألف النسق بصورتھ الكلیة من كل ھذه األجزاء - ٣

ستخدام المنھج االستقرائي واالعتماد على المالحظة اوطالب ب...)استخدام المنھج العلمي(أول من دعا إلى   عبد الرحمن بن خلدون
  والدراسة المقارنة

من الحقائق التاریخیة وتطبیق منھج العلوم الطبیعیة في  ودعا إلى استنباط النظریات خبفلسفة التاری اھتم  فیكو
  .دراسة الظواھر اإلنسانیة 

  ر االجتماعیةھإلى استخدام المنھج الوضعي في دراسة الظوا دعا  كونت
  اھتم دور كایم بدراسة الظواھر االجتماعیة وطالب بتطبیق المنھج االستقرائي في الدراسات االجتماعیة   دور كایم

  ھویتني
 المنھج الوصفي، المنھج التاریخي ، المنھج التجریبي (   :لمناھج البحث ھ تصنیف( 
 ویذھب إلى وجود خمسة نماذج للبحوث الوصفیة 
  المدخل الفلسفي، المدخل التنبؤي ، المدخل السوسیولوجي، المدخل االبداعي(مداخل تفكیر ونماذجھ(  

  ماركیز

ویذھب إلى أن مناھج البحث الرئیسیة تنحصر :لدراسة وھدفھا تصنیف المناھج على أساس التمییز بین نمط ا
 ،المنھج التاریخي ، المنھج الفلسفي  ،منھج دراسة الحالة،  المنھج االنثروبولوجي( : في المناھج التالیة 
  )المنھج االجتماعي 

  وھو یؤكد أن ھذه المناھج تالئم البحث االجتماعي ، كما انھ یحدد بعض األدوات   -

  بولین یونج

 االجتماعي بأنھالمسح  عرفت
وضاع لھا داللة دراسة للجوانب المرضیة لألوضاع االجتماعیة القائمة في منطقة جغرافیة محددة ، وھذه األ

اجتماعیة ویمكن قیاسھا ومقارنتھا بأوضاع أخري یمكن قبولھا كنموذج ، وذلك بقصد تقدیم برامج لإلصالح 
   ياالجتماع

  ھویتني

محاولة منظمة لتقریر وتحلیل وتفسیر الوضع الراھن لنظام اجتماعي أو "سح االجتماعي بأنھ یعرف الم
جماعة أو بیئة معینة وھو ینصب على الموقف الحاضر ولیس على اللحظة الحاضرة ، كما أنھ یھدف إلى 

خاصة في الوصول إلى بیانات یمكن تصنیفھا وتفسیرھا وتعمیمھا ، وذلك لالستفادة بھا في المستقبل و
   " .راض العلمیة غاأل

أسلوب البحث الذي یستھدف الوصف الموضوعي المنظم الكمي : عرف  تحلیل المضمون بأنھ عبارة عن   برلسون
   .لمحتویات االتصال الظاھرة  

  )١٠المحاضرة (ھما من رواد المنھج التاریخي   فیكو/ ابن خلدون 

البیانات في البحوث التجریبیة تستند إلى التزییف ألنھا تعزل الظواھر وُتفتتھا یعتبر أن منھجیة وأدوات جمع   ھربرت  ماركیوز
  دون النظر إلى طبیعة الظواھر االجتماعیة وخصائصھا 

  

  

  علم االجتماع السياحي تواريخ  

  تاريخ التأسيس   مقرها  اسم المنظمة
   مدرید  )W.T.O (منظمة السیاحة الدولیة 

  م ١٢/٩/٢٠٠١  جدة، بالمملكة العربیة السعودیة  منظمة السیاحة العربیة

فرع تنتشر في مناطق المملكة  ١٤تبلغ فروع الھیئة   الھیئة العلیا للسیاحة
  المختلفة 

  ھـ  ١٤٢١
  :تم تغیر مسماھا إلى 

  ھـ ١٤٢٩  الھیئة العامة للسیاحة و اآلثار
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  علماء تقويم المشروعات االجتماعية
  انجازاتهم/ نظرياتهم   العلماء

  ستافیلم

والذي یشیر إلى العملیات المتضمنة للتقویم ، تشیر رموزه المختصرة إلى السیاق   CIPPوضع نموذج سیب 
والى تقویم العملیة ، والى المدخل والذي یشیر إلى تقویم عدد من االستراتجیات البدیلة ، فى اختیار األھداف

الناتج والذي یتناول فى األساس ما إذا كانت األھداف قد تحققت  التي تتضمن تنفیذ االستراتجیات والى التقویم
  .وبأیة درجة

وھو نموذج تقویم التعارض والذي یتطلب اتخاذ قرارات لتحدید الفروق للتقویم ،  DEMوضع نموذج   بروفس
  والتعارضات بین المعاییر واألداء الفعلي

  كانجھام
  ستافلبیم
  ساندروز

  :وھي  وضعوا استراتیجیات للتقویم
  المدخالت - ٢)               التمھیدي(المحتوى - ١
  الناتج -٤العملیة                              - ٣

یذھب أن القیم التي یتمسك بھا المقوم انھ ال أحد یستطیع أن یخدم حاجات كل المجموعة المستفیدة في التقویم   جویبرج
  .ر قوة و نفوذاً في التقویم إذا ما تبنى المقوم ضمنیاً قیم المجموعة األكث

  یستخدم في تخطیط البرامج ) منھج الصفة متعدد المنفعة (نظریة القرار   ماوت

  بوسافاك
  و كیري

أنھ من المفید التمییز بین النسخة النھائیة و التقریر النھائي إذ یبدو أنھ من األفضل إعطاء أولئك الذین یعملون 
من النظرة األولى للنتائج بشكل سریع و ھذا یتم ) الممولین وموظفین البرنامج (في التحكم المباشر للبرنامج 

عن طریق إخبارھم بأنھم سوف ینظرون إلى النسخة النھائیة على أساس سري ، وأن اقتراحاتھم للتعدیل أو 
  .توضیح النقاط التي تحتاج لتوضیح سوف تكون موضع قبول 
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