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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                         

 مع الحلأسئلة مراجعة لمادة الحضارة اإلسالمية                        
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م لخ -ٔ ٌُقدَّ  دمة اإلنسان فً كل نواحً حٌاته، أو هً التقدم فً المدنٌة والثقافة مًعا،هً الجهد الذي 
 الحضارة_ 

 
هً التقدم فً األفكار النظرٌة مثل القانون والسٌاسة واالجتماع واألخالق وؼٌرها، وبالتالً ٌستطٌع اإلنسان أن ٌفكر تفكًٌرا  -ٕ

 سلًٌما،
 الثقافة_      

 
 لتً تقوم على التجربة والمالحظة مثل الطب والهندسة والزراعة، وؼٌرهاهً التقدم والرقى فً العلوم ا -ٖ

 المدنٌة_     
 
 تحقق استقرار الناس فٌها عن طرٌق امتالك وسابل هذا االستقرار، -ٗ

 المدنٌة_     
 
 .تهدؾ إلى سٌطرة اإلنسان على الكون المحٌط به، وإخضاع ظروؾ البٌبة لإلنسان -٘

 المدنٌة_     
 
 لة التً تهتم بالتقدم المادي على حساب التقدم فً مجال القٌم واألخالق، هً دولةالدو -ٙ

 مدنٌة_    
 
 تقدم الدول الؽربٌة فً العصر الحدٌث ٌعد -7

 مدنٌة_    
 
ر -8  هً ما قدمه اإلسالم للمجتمع البشرى من قٌم ومبادئ، وقواعد ترفع من شؤنه، وتمكنه من التقدم فً الجانب المادي وتٌسِّ

 .الحٌاة لإلنسان
 الحضارة اإلسالمٌة_   
 
 :الحضارة اإلسالمٌة، أنواع -9
  الحضارة المقتبسة_الحضارة اإلسالمٌة األصٌلة_(حضارة الدول)حضارة التارٌخ _  
 

 هً الحضارة التً قدمتها دولة من الدول اإلسالمٌة لرفع شؤن اإلنسان وخدمته، -ٓٔ
 (حضارة الدول)حضارة التارٌخ _    
 

 هً الحضارة التً جاء بها اإلسالم لخدمة البشرٌة كلها، وتشمل ما جاء به اإلسالم من تعالٌم -ٔٔ
 الحضارة اإلسالمٌة األصٌلة_     

 
 تسمى حضارة البعث واإلحٌاء -ٕٔ
 الحضارة المقتبسة_     

 
 لؽوٌاً،إدراك الشًء بحقٌقته،هو -ٖٔ
 العلم_     

 



 2صفحة  المعدي     ي للجميع بالتوفيق               مع تمنيات                إنتساب جامعة الملك فيصلمنتديات  ل

 

نسق "بؤنه"كما ٌعرؾ.لفات العلمٌة ابع والنظرٌات،ومناهج البحث التً تمتلا بها المإاصطالحاً،مجموعة الحقابق والوق -ٗٔ
 أو هو مجموعة المبادئ والقواعد التً تشرح بعض الظواهر والعالقات القابمة بٌنها..المعارؾ العلمٌة المتراكمة

 تعرٌؾ العلم_   
 

الطبٌعة والحصول على الطرق الالزمة للسٌطرة على قوى  تتمثل فً اكتشاؾ النظام السابد فً هذا الكون،وفهم قوانٌن -٘ٔ
 وظٌفة العلم_  الطبٌعة والتحكم فٌه

 
ق فٌه العرب وبرعوا -ٙٔ  المٌدان الذي تفوَّ
 مجال البالؼة والشعر_   

 .لى الهندمحاولة إلقامة دولة واحدة تشمل أقالٌم من أوروبا وأسٌا وأفرٌقٌا، وتمتد من مقدونٌا إمن قام بأول  -7ٔ
 اإلسكندر المقدونً _    

 
 عرفت بإسم.مدٌنة 7ٕأسس اإلسكندر عدد كبٌر من المدن الجدٌدة ، وٌقدر عددها بنحو  -8ٔ
  اإلسكندرٌات_     

 
 الهدؾ من وراء مدن اإلسكندرٌات -9ٔ
الختالط ثقافة جدٌدة، أن تختلط فً هذه المدن عناصر بشرٌة من السكان األصلٌٌن مع الجالٌات الٌونانٌة ،لٌنشؤ من هذا ا_   

 .تستمد أصولها من الحضارات السابقة
 

 كان االسكندر األكبر ٌإمن بفكرة  -ٕٓ
 البان هٌلٌنزم_  
 

 البان هٌلٌنزم تعنً -ٕٔ
 تطبٌع العالم بالطابع الٌونانً_   
 

لٌكون قدوة المبادرة وحرص على تطبٌق هذه حرص االسكندر األكبر على مزج الحضارة الٌونانٌة بالحضارات الشرقٌة،  -ٕٕ
 لؽٌره حٌن تزوج من

 الفارسٌة نااألمٌرة روكسا_    
 

 الحركة العلمٌة التً كان ٌنشدها اإلسكندر استمرت وازدهرت من بعـده، وهً التً اشتهرت باسم -ٖٕ
 العصر الهلنستً_    
 

 ومن أشهر المراكز الهلنستٌة الجدٌدة، -ٕٗ
 مدٌنة اإلسكندرٌة المصرٌة_    
 

اول فً القرن الثالث قبل المٌالد، أن ٌجعل من البوذٌة دٌنا عالمٌا، وٌنشره فً مدن األرض وال سٌما فً بالد اإلؼرٌق ح -ٕ٘
 .والدول الهلنستٌة ، إلقامة وحدة عالمٌة

   Ashokaالملك الهندي أشوكا _    
 

طوٌل جابت على ٌد الفرعون مصر فً القرن محاولة الملك أشوكا فً الهند تذكرنا بمحاولة شبٌهة رابدة ، سبقتها بوقت  -ٕٙ
 الرابع عشر قبل المٌالد

 الملك أخناتون_   
 

 "أتون "بشر فً نشٌده المشهور بإله العالم  -7ٕ
 الملك أخناتون_    
 

 اإلٌرانٌون حٌاتهم الدٌنٌة مثل كثٌر من شعوب العالم ،أ بد -8ٕ
 بعبادة قوى الطبٌعة_    
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 ٌد مإسسها فً القرن السابع قبل المٌالد ،على " الزرادشتٌة"ظهرت  -9ٕ
 zoroustreزرادشت _   
 

 :نادت الزرادشتٌة بؤن الوجود قابم على مبدأٌن أساسٌٌن هما -ٖٓ
 .، أو النور والظالم( أهرمن)، والشر ( أهورا وٌسمى ٌزدان)الخٌر _  
 

 الزرادشتٌة_ لعبت النار دوراً هاماً فً عقٌدة -ٖٔ
    

 تٌة كتاب مقدس ٌعرؾ أصبح للزرادش -ٕٖ
 باألفستا_   

 المعرفة_     كتاب الزرادشتٌة" اآلفستا"ٌقصد بـ -ٖٖ
    

 الزرادشتٌة لم تلبث مع مرور الزمن -ٖٗ
 بسبب سٌطرتها وتعصبها_   
 

 ظهرت حركة دٌنٌة فً القرن الثالث المٌالدي المانوٌة على ٌد -ٖ٘
  "Manesمانً "_    

 
. الخٌر فً العدم المطلق أنة هدامة، تحض الناس على التقشؾ وعدم الزواج واإلنتاج، وٌرون أتباعها لهم نزعة صوفٌ -ٖٙ

 .ولهذا حوربت وبقٌت دعوة سرٌة
 المانوٌة_   
 

 على ٌد" المزدكٌة"دٌن ظهر فً إٌران وهو  -7ٖ
 مزدك_   
 

وقد نجح سعٌه بٌن العوام . عاً بٌنهمدعا الناس إلى حل مشكالتهم ونبذ خالفاتهم بجعل الحق فً األموال والنساء مشا -8ٖ
 والمحرومٌن،

 المزدكٌة_    
 

 وكل هذا ٌدل على " المانوٌة"سرٌة مثل " المزدكٌة"وبقٌت  -9ٖ
 .حالة االضطراب والفوضى الدٌنٌة فً إٌران قبٌل اإلسالم_   
 

 المزدكٌة فً_المانوٌة_ظهرت الحركات الدٌنٌة الزرادشتٌة -ٓٗ
 (إٌران)الفرس _   
 

لم ٌإمن إال بالمحسوس والمادي واالهتمام بمتع الدنٌا ومؽرٌات الحٌاة وؼلبت علٌه النزعة اإلقلٌمٌة الضٌقة باعتماده على  -ٔٗ
المنهج االستنباطً أو القٌاس القابم أساساً على النظر الفلسفً والفكري المادي دون االلتفات لمنهج التجربة واقتصر على 

 .وشعراً ودٌنا المادٌة ثقافة وعلماً وفلسفةً 
 "اإلؼرٌقً"الفكر الٌونانً_   
 

مجد القوة العسكرٌة إلى حد العبادة والتقدٌس، وتمٌز بالنظرة المادٌة المحضة إلى الحٌاة، فكانت محصلته ، ؼلوا فً تقدٌر  -ٕٗ
ذلك إهمال الجانب األخالقً ،  الحٌاة وعدم االهتمام بالدٌن وضعفاً فً الٌقٌن واضطراباً فً العقٌدة ، فتعددت اآللهة، وترتب على

 واالهتمام بالملذات
 الفكر الرومانً_    

 
 تمتاز بالنظرة المادٌة المحضة إلى الحٌاة واالهتمام بمتع الدنٌا ومؽرٌات الحٌاة -ٖٗ
 الفكر الرومانً والفكر الٌونانً_   
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م اآللً فً عروق أكاسرته وأشاع بٌن الناس اعتمد على تقوٌة السلطان قبل اإلسالم والقوة الجسدٌة وأمن بجرٌان الد -ٗٗ
 الفكر الفارسً_   .نظرٌة التفاوت الطبقً

 
 كانت نظرة اإلسالم لإلنسان والحٌاة شاملة، فقد أقر اإلنسان كجسم وعقل وروح، -٘ٗ
 الحضارة اإلسالمٌة_   
 

 :الحضارة اإلسالمٌة قد تؤثرت بالحضارات القدٌمة وكان أهم هذه التؤثٌرات هو -ٙٗ
 التؤثٌر الهندي،، التؤثٌر الٌونانً ،، التؤثٌر الفارسً _    

 
 كان التؤثٌر الفارسً فً الحضارة اإلسالمٌة أقوى فً مجال  -7ٗ
 األدب حٌث كان األدب الفارسً الشرقً اقرب إلى ذوق العرب_    

 
 : فارسٌة و من هإالءفً العصر العباسً قام من ٌجٌدون اللؽتٌن الفارسٌة و العربٌة بترجمة الكتب ال -8ٗ
 .الحسن بن سهل - أبناء خالد -عبدا هلل بن المقفع _    

 
 عبدا هلل بن المقفع ترجم تارٌخ و قٌم و عادات و سٌر ملوك -9ٗ
 الفرس_    

 
 عبدهللا بن المقفع ترجم كتب فارسٌة هً -ٓ٘
 كتاب الٌتٌمة -األدب الصؽٌر  -األدب الكبٌر  -كلٌلة و دمنة  _    

 
 انت الحضارة الٌونانٌة ذات تؤثٌر قوي فً العلومك -ٔ٘
 العقلٌة_   
 

 فً مجال الفلسفة عن  ٌةالٌونانالحضارة نقل العرب عن  -ٕ٘
 أفالطون و أرسطو_    

 
 نقل العرب عن الحضارة الٌونانٌة فً مجال الطب عن -ٖ٘
 جالٌنوس و ابقراط_    

 
 فً العصر تؤثرت الحضارة اإلسالمٌة بالحضارة الٌونانٌة -ٗ٘
 العصر الهلٌنستً_   
 

باإلضافة إلى بعض الحكم من  -الفردوس  -القسطاس  -الدرهم  -القنطار  -:نقلت الحضارة اإلسالمٌة بعض الكلمات مثل -٘٘
 الحضارة

 الٌونانٌة_    
 

 قال الجاحظ اشتهر الهند بعلم -ٙ٘
 الحساب و علم النجوم و أسرار الطب_     
 

 علم لهند لهم معرفة با قال األصفهانً -7٘
  الحساب و الخط الهندي و أسرار الطب و عالج فاحش الداء_   
 

 جزء كبٌر من ثقافة الهند وعلومهم انتقل إلى فارس بـ -8٘
حكم العالقات التجارٌة بٌن الطرفٌن قبل اإلسالم و من ذلك أن كسرى انوشروان أرسل طبٌبه برزوٌه إلى الهند الستحضار _   

 ات فً الطب فعاد بالكثٌر منهاكتب و مإلف
 

 إنتقلت قصة كلٌلة و دمنة ولعبة الشطرنج من الهندٌة إلى الفارسٌة عن طرٌق -9٘
 برزوٌة_   



 5صفحة  المعدي     ي للجميع بالتوفيق               مع تمنيات                إنتساب جامعة الملك فيصلمنتديات  ل

 

 
 :قام بعض المترجمٌن بنقل السنسكرٌتٌة و هً اللؽة الهندٌة إلى العربٌة مباشرة و منهم -ٓٙ
 ابن دهن الهندي - منكة الهندي_    

 
 :خذ فٌها المسلمون عن الهنودمن العلوم التً ا -ٔٙ

 الرٌاضٌات و الفلك و الطب_     
األرقام الحسابٌة المستخدمة فً العالم حالٌا عرفها المسلمون عن الهنود و من المسلمٌن نقلت إلى الؽرب، و قد عرؾ  -ٕٙ

 المسلمون هذه األرقام باسم 
 راشٌكات الهند_   

 
 رٌاضٌة مثلنقل عن الهنود الكثٌر من المصطلحات ال -ٖٙ

 مصطلح الجٌب فً حساب المثلثات_     
 

 استفاد العالم الرٌاضً أبا جعفر بن موسى الخوارزمً من  -ٗٙ
 معارؾ الهنود فً الرٌاضٌات_    

 
 بترجمة كتاب فً الفلك ألفه احد علماء الهند و هوه  ٗ٘ٔأمر أبو جعفر المنصور سنة  -٘ٙ
 ٌةبرهمكبت و قد كان باللؽة السنسكرٌت_    

 
 برهمكبتل الفلك قام بترجمة كتاب -ٙٙ
  الفزاري_    

 
 " السند هند"اخذ المسلمون عن الهنود كتاب  -7ٙ
 فً الفلك_    

 
 و قد ترجم من الفارسٌة إلى العربٌة عن طرٌق من الكتب الهندٌة فً مجال الطب" السٌرك " كتاب -8ٙ
 عبدا هلل بن علً_    

 
 الفارسٌة لـ  نقله منكة عن" سسرد" كتاب  -9ٙ
 ٌحٌى بن خالد البرمكً_    

 
 نقله منكة عن " أسماء عقاقٌر الهند"كتاب  -7ٓ
 .اسحق بن سلٌمان_    

 
 نقله " استنكر الجامع" كتاب  -7ٔ

 .ابن دهن الهندي_      
 

 سندباد –قلبرقل  -منكة  :قام بجلب بعض أطباء الهند مثل-7ٕ
 خالد بن ٌحٌى البرمكً_    

 
 هنود_     سندباد هم أطباء –قلبرقل  -منكة  -7ٖ

 
 فلفل أخذت من الحضارة -خٌرزان  -كافور  - زنجبٌل -: من المصطلحات و األسماء مثل -7ٗ
 الهندٌة_   
 

 من المعروؾ أن أطباء الهند نبؽوا فً مداواة كثٌر من العلل  -7٘
 باستخدام األعشاب الطبٌة_   
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رات السابقة بعض العلوم فان هذا ال ٌقلل من شانها الن الترجمة كانت مرحلة من إذا كان المسلمون اخذوا عن الحضا -7ٙ
 :مراحل االبتكار العلمً اإلسالمً و هذه المراحل هً

 .الشرح و التفسٌر. ٕ. النقل و الترجمة     _ 
 اإلضافة و االبتكار. ٗ. النقد و التصحٌح      
 

 تقسم مٌادٌن العلوم إلى  -77
 وعلوم طبٌعٌة وعلوم فكرٌة،، وعلوم اجتماعٌة وإنسانٌة  ،،وعلوم نقلٌه علوم عقلٌة _   
 

هً طبٌعٌة لإلنسان من حٌث إنه ذو فكر فهً ؼٌر مختصة بملة بل ٌوجد النظر فٌها ألهل الملل كلهم و ٌستوون فً  -78
  . و هً موجودة فً النوع اإلنسانً منذ كان عمران الخلٌقة  . مداركها و مباحثها

 لعلوم العقلٌةا_    
 

 هً العلوم التً تنقل عن الدٌن وارتبطت بما نزل به الوحً كعلوم القران والحدٌث والتفسٌر والفقه وؼٌرها -79
 العلوم النقلٌة_   
 

 تصنؾ العلوم إلى -8ٓ
 العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة،، _ العلوم الطبٌعٌة والحٌوٌة ،، _العلوم الرٌاضٌة ،، _علوم الوحً _    

 
 علوم الوحً تنقسم الى  -8ٔ
  التفسٌرـ الحدٌث ـ الفقه ـ العقٌدةـ أصول الفقه_    

 
 العلوم الرٌاضٌة تنقسم الى -8ٕ
  الحساب ـ الجبرـ الهندسةـ المنطق الرٌاضً_   
 

 العلوم الطبٌعٌة والحٌوٌة تنقسم الى -8ٖ
 قات األرضالكٌمٌاءـ الفٌزٌاء ـ علم الحٌوانـ الفلكـ علم النبات ـ طب_    

 
 تنقسم العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة إلى -8ٗ
 االقتصادـ االجتماع ـ السٌاسةـ التارٌخ ـ النفس ـ اللؽات ـ اإلنسان_    

 
 نشطت حركة الترجمة كثٌرا فً العصر العباسً خاصة فً خالفة  -8٘
 المؤمون_    

 
 عربٌة هوالذي اهتم ببٌت الحكمة وشجع النقل من الٌونانٌة إلى ال -8ٙ 

 المؤمون_    
 

 ومن أشهر مترجمٌن العالم العربً  -87
 حنٌن بن إسحاق ، ثابت بن قرة الحرانى_    

 
 إهتموا العرب بترجمة مإلفات -88
 ٌونانٌة و فارسٌة_    

 
 ثابت بن قرة الحرانى ركز بترجمة  -89

 علوم الفلك والتنجٌم والرٌاضٌات_      
 

 :الترجمة قبل اإلسالمعوامل مهدت لظهور حركة  -9ٓ
 أدت فتوحات االسكندر األكبر إلى انتشار الحضارة الٌونانٌة فً ؼرب آسٌا و مصر_    

 
 الحضارة الهلٌنستٌة هً ممتدة  -9ٔ
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 إلى القرن السابع المٌالدي. م.ق ٖٕٖمن وفاة االسكندر األكبر ٌونٌو _    
 

 :أشهر مراكز الحضارة الهلٌنستٌة -9ٕ
  جندٌسابور  -نصٌبٌن  -انطاكٌا  -اإلسكندرٌة_    

 
 هو مفهوم الحضارة الهلٌنستٌة -    

 الحضارة الٌونانٌة المختلطة بالحضارات الشرقٌة_      
 

 مذهب وهمن ابرز ما اشتهرت بها مدرسة اإلسكندرٌة  -9ٖ
 .الذي أسسه أفالطون المصري أو السكندرياألفالطونٌة المحدثة _    

 
 .العالمٌة للمعرفة و العلم فً منطقة الشرق األدنى و ذلك قبل ظهور اإلسالم كانت بمثابة اللؽة -9ٗ
 السرٌانٌة_    

 
 السرٌانٌة هً أحد اللؽات  -9٘
 اآلرامٌة_    
 من أشهر مراكز السرٌان هو -9ٙ

 مركز مدٌنة الحران_     
 

 كان ٌعٌب على الترجمة السرٌانٌة أنها  -97
  ترجمة حرفٌة_    

 
 .ع المعنى للنص المترجم فً اللؽة السرٌانٌة بعض األحٌانسبب ضٌا -98
 ألنها ترجمة حرفٌة_    

 
 وحركة الترجمة ترجع إلى  -99
 صدر اإلسالم_    

 
 من أشهر من تعلم السرٌانٌة فً عهد الرسول هو -ٓٓٔ
 زٌد بن ثابت_     

 
 تعلم زٌد بن ثابت السرٌانٌة فً ستٌن ٌوما وتعلم كذلك-ٔٓٔ

 رسٌة و الرومٌةالفا_     
 

 و علٌها نص باسم عمرو بن العاص و به ه  ٕٕأقدم بردة فً اإلسالم تعود إلى سنة  -ٕٓٔ
 ثالثة اسطر بالٌونانٌة و الترجمة بالعربٌة تحتها_    

 
 من هو الملقب بحكٌم آل مروان -ٖٓٔ

 خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة_    
 

 الذي ٌعتبر أبا لعلم الكٌمٌاء هو -ٗٓٔ
  ر بن حٌان الكوفًجاب_    

 
 هو.الذي ٌنسب إلٌه ترجمة مإلفات العرب فً الطب إلى الالتٌنٌة مما مهد لظهور مدرسة سالرنو الطبٌة -٘ٓٔ

  قسطنطٌن األفرٌقً_    
 

 من الخلفاء األموٌٌن الذٌن استكملوا جهود الترجمة بعد خالد بن ٌزٌد،  -ٙٓٔ
 عمر بن عبد العزٌز_    
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 ر بن عبدا لعزٌز بنقل علماء مدرسة اإلسكندرٌة إلى مدرسة أنطاكٌا سنة قام الخلٌفة عم -7ٓٔ
 ه ٓٓٔ_    

 
 كانت طرٌقة السرٌان فً الترجمة -8ٓٔ

 أن ٌنقلوا الكتاب الٌونانً إلى لؽتهم السرٌانٌة، ثم ٌترجموه بعد ذلك من السرٌانٌة إلى العربٌة_   
 

 :ً العصر العباسً بفضل أخذت حركة الترجمة إلى العربٌة تزداد قوة ف -9ٓٔ
تشجٌع الخلفاء العباسٌٌن و رعاٌتهم لهم و قد فتحوا بؽداد أمام العلماء و أجزلوا لهم العطاء و أضفوا علٌهم ضروب _    

 التشرٌؾ و                                        
 التشجٌع بصرؾ النظر عن مللهم و عقابدهم  
 

ألموي على الكٌمٌاء و الفلك و الطب، و فً العصر العباسً صارت أوسع نطاقا بحٌث اقتصرت الترجمة فً العصر ا -ٓٔٔ
 شملت

 الفلسفة و المنطق و العلوم التجرٌبٌة و الكتب األدبٌة_    
 

 فً العصر العباسًعنً بترجمة الكتب إلى العربٌة سواء من الٌونانٌة أو الفارسٌة، -ٔٔٔ
 الخلٌفة أبا جعفر المنصور_    

دما كثر أعداد العلماء فً بؽداد فً العصر العباسً انشؤ لهم دار الحكمة لتكون بمثابة أكادٌمٌة علمٌة ٌجتمع فً عن -ٕٔٔ
 رحابها المعلمون    و المتعلمون و حرص على تزوٌدها بالكتب التً نقلت من آسٌا الصؽرى و القسطنطٌنٌة

 هارون الرشٌد_     
 

من نشاطها و ضاعؾ العطاء للمترجمٌن و قام بإرسال البعوث إلى القسطنطٌنٌة  ازداد اهتماما ببٌت الحكمة، فوسع -ٖٔٔ
 الستحضار ما ٌمكن الحصول علٌه من مإلفات ٌونانٌة فً شتى ألوان المعرفة

 المؤمون_    
 

 أهم مراكز الترجمة عن العربٌة إلى الالتٌنٌة كانت مركزٌن، -ٗٔٔ
 المركز الربٌس للترجمة من العربٌة إلى الالتٌنٌة األندلس وصقلٌة، والواقع أن األندلس هو_    

 
 ترجم فً صقلٌة الكثٌر من الكتب اإلسالمٌة، ومن أبرز مترجمٌها  -٘ٔٔ
 من أصل صقلً، ترجم الكثٌر إلى الالتٌنٌة( عشر فرج)الٌهودي _      

 
 قام بترجمة القرآن إلى الالتٌنٌة -ٙٔٔ
 ردٌرن الشستري_     

 
 طبٌعٌة عند العلماء المسلمٌن فً بدبها على قامت العلوم ال -7ٔٔ
 مإلَّفات الٌونان_     

 
 اعتنى المسلمون بالعلوم الطبٌعٌة؛ حٌث قاموا بـ -8ٔٔ

ترجمة المإلفات الٌونانٌة، ولم ٌكتفوا بنقلها، بل توسعوا فٌها، وأضافوا إلٌها إضافات هامة ؛ تعتبر أساس البحث العلمً  
 .الحظة، وحب التجربة واالختبارالحدٌث وقد قوٌت عندهم الم

ٌَرْد ذكرها فى أي لؽة أو حضارة قبل العرب، -9ٔٔ  ٌُعّد علما إسالمٌا عربٌا اسما وفعال؛ فلم ُتعَرؾ هذه الكلمة ولم 
 علم الكٌمٌاء_      

 
 الالم للتعرٌؾ أصلهاومعروؾ أن كل كلمة التٌنٌة تبدأ باأللؾ و Al - Chemieو الكٌمٌاء فى اللؽات األوربٌة ٌكتبونها  -ٕٓٔ

 عربً،_         
 

أي ستره، وكمى الشهادة : البن منظور أن الكٌمٌاء كلمة عربٌة مشتقة من كمى الشًء وتكماه" لسان العرب"جاء فى  -ٕٔٔ
 .أي كتمها وقمعها: ٌكمٌها كمٌا و أكماها

 الكٌمٌاءمفهوم _     
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إن اسم هذه الصنعة كٌمٌاء، وهو : "بقوله" مفاتٌح العلوم"كتابه فى ( هـ87ٖ)فسرها أبو عبد هللا محمد الخوارزمً  -ٕٕٔ

، وهذا ٌتفق مع ما ذهب إلٌه الرازي حٌن سمى كتابٌه فً الكٌمٌاء "أي ستر وأخفى: عربً، واشتقاقه من كمً وٌكمً
 .”سر األسرار"و" األسرار"

 مفهوم الكٌمٌاء _     
 

ٌُعنى بطبٌعة المادة وتركٌب -ٖٕٔ  .ها وما ٌتناولها من تؽٌرات، أي دراسة المادة وخصابصها وتركٌبها وبنٌتهاهو العلم الذي 
 التعرٌؾ االصطالحً لعلم الكٌمٌاء_     

 
 أول من عرؾ التحنٌط بالمواد الكٌمٌابٌة، وأٌضا طرٌقة حفظ األؼذٌة والمالبس، وبرعوا فً صنع األلوان الثابتة هم -ٕٗٔ
 قدماء المصرٌٌن_      

 
اجتهاد فً الكٌمٌاء، حٌث وضعوا نظرٌة إمكانٌة تحوٌل المعادن الخسٌسة كالرصاص والنحاس والزببق إلً كان لهم  -ٕ٘ٔ

 هم  دراستهم لعلم الكٌمٌاء على التؤمل والفلسفة فى اعتمدوامعادن نفٌسة كالذهب والفضة،
 اإلؼرٌق_    

 
 :من عناصر أربعة هًإن جمٌع المواد على ظهر األرض إنما نشؤت : وتقول نظرٌة اإلؼرٌق -ٕٙٔ
 .النار والتراب والهواء والماء، وإن لكل عنصر منها طبٌعتٌن ٌشترك فً أحدها مع عنصر آخر_     

 فــ.النار والتراب والهواء والماء، لكل عنصر منها طبٌعتٌن ٌشترك فً أحدها مع عنصر آخر -7ٕٔ
العناصر واء بارد جاؾ،وعلى ذلك فمن المحتم أنه ٌمكن تحوٌل النار جافة حارة،والتراب جاؾ بارد،والماء بارد رطب،واله_     
 بعضها، إلى

 
أن جمٌع العناصر النار والتراب والهواء والماء عندما تتفاعل فً باطن األرض وتحت ضؽط معٌن وحرارة فإنه ٌنشؤ  -8ٕٔ
 عنها 
 .الفلزات_      

 
أن كل المواد تتكون من مادة واحدة ( دٌموقرٌطس)إلؼرٌقً فً القرن الخامس قبل المٌالد كان من تعالٌم الفٌلسوؾ ا -9ٕٔ

ى  الذرات،_  توجد على هٌبة وحدات صؽٌرة ال تتكسر ُتسمَّ
     

 فإن االختالؾ بٌن المواد هو فقط بسبب( دٌموقرٌطس)بناء على نظرٌة الفٌلسوؾ اإلؼرٌقً  -ٖٓٔ
 .االختالؾ فً حجم وشكل وموقع ذراتها_      
 

ثمابة سنة األولى بعد مٌالد المسٌح قام العلماء والحرفٌون فً مصر بتطوٌر وممارسة الكٌمٌاء، وبنوا عملهم أثناء الثال -ٖٔٔ
 على نظرٌة تحّول العناصر ألرسطو، حٌث

 حاولوا تحوٌل الرصاص والفلزات األخرى إلى ذهب_     
 

 محدودة؛ ألنهمُتجمع آراء الباحثٌن على أن جهود اإلؼرٌق فً الكٌمٌاء كانت ضبٌلة و -ٕٖٔ
 درسوا العلوم من النواحً النظرٌة والفلسفٌة_     

 
وكان العمل لدى اإلؼرٌق فً مجال الكٌمٌاء مقصوراً على تحوٌل المعادن الرخٌصة مثل الرصاص والقصدٌر إلى معادن  -ٖٖٔ

 ثمٌنة من الذهب والفضة، وذلك بواسطة حجر ؼامض ٌسمى
 حجر الفالسفة_     

 
 بداٌة جدٌدة على مبدأ التجربة والمشاهدة، هم الكٌمٌاء أول من بدأ علم الحقٌقة أن -ٖٗٔ
 العرب_      

 
عند قدماء المصرٌٌن واإلؼرٌق تؽلب علٌها اآلراء النظرٌة،وكان " الكٌمٌاء"وبصفة عامة فقد كانت هذه الصنعة  _ٖ٘ٔ

 ٌمارسها



 11صفحة  المعدي     ي للجميع بالتوفيق               مع تمنيات                إنتساب جامعة الملك فيصلمنتديات  ل

 

ر فً الجانب الٌونانً، وتفّوٌق فً الجانب المصري القدٌم، الكّهان والّسحرة، وال ٌعرؾ أسرارها ؼٌرهم، وكان هناك قصو_    
 إال إنه مفقود وال ٌوجد منه إال القلٌل

 
ٌَّة وإشراك الحس والعقل مًعا فً الوصول  -ٖٙٔ سوا المنهج العلمً الدقٌق فً الكٌمٌاء، واستندوا إلى التجِربة العلم هم الذٌن أَسَّ

ٌَّة فً هذا الحقل من ا  فكان أن نشؤ وابتكر علم الكٌمٌاء بقواعده وأصوله،لعلوم بالذاتإلى الحقابق العلم
 علماء المسلمٌن_   
 

س وٌبتكر علم الكٌمٌاء -7ٖٔ  "المإسس الحقٌقً لعلم الكٌمٌاء" أول عالم ٌإسِّ
 جابر بن حٌان_   
 

ة قرون بـ -8ٖٔ ٌُعَرؾ علم الكٌمٌاء فً أوربا ولعدَّ  بات 
 بصنعة جابر_   
 

ٌَّة فً منهج البحث العلمً الذي  هو الذي جعل -9ٖٔ ة المخبر ٌَّ ل َمْن أدخل التجِربة العلم ٌَُعدُّ أوَّ التجِربة أساس العمل، ولذلك 
 أرسى قواعده؛ وتراه فً ذلك ٌدعو إلى االهتمام بالتجِربة ودقَّة المالحظة، تلك التً ٌقوم علٌها المنهج التجرٌبً

 جابر بن حٌان _    
 

 لكٌمٌاء ٌمثله ظهور خالد بن ٌزٌد الذي تتلمذ لـَبْدء ظهور علم ا -ٓٗٔ
 الراهب الرومً مرٌانوس وتعلَّم منه صنعة الطبِّ والكٌمٌاء_     

 
ة،كتًبا كثٌرة ُترجم الكثجابر بن حٌان ألؾ  -ٔٗٔ ٌَّ بات الكٌمٌابٌة التً لم تكن ٌر منها إلى الالتٌن وقد اشتملت على كثٌر من المركَّ

 :مر الذي جعل مإلَّفاته موضع دراسة مشاهٌر علماء الؽرب، أمثالمعروفة من قبل، وهو األ
د الشكوك الت كوب، وبرثولٌة، وكراوس، وهولمٌارد_    ة، وبدَّ ً أثارها حوله العلماء الذي أنصفه ووضعه فً القمَّ

ٌَّةسارتون المؽرضون،وكذا  خ به لِحقبة من الزمن فً تارٌخ الحضارة اإلسالم  الذي أرَّ
 

 تلمذ على كتب جابر فساهم هو اآلخر بصورة عظٌمة فً تؤسٌس علم الكٌمٌاءلقد ت -ٕٗٔ
 الرازي_    

 
مة كتابه  -ٖٗٔ أؼاثا دٌموس، : وشرحنا فً هذا الكتاب ما سطرته القدماء من الفالسفة مثل(:"سر األسرار)قال الرازي فً مقدِّ

ٌَُر مثلها، وكتابً هذا مشتمل  وهرمس، وأرسطوطالٌس، وخالد بن ٌزٌد بن معاوٌة، وأستاذنا جابر بن حٌان، بل وفٌه أبواب لم 
 .”(التجاِرب)معرفة العقاقٌر، ومعرفة اآلالت، ومعرفة التدابٌر _   :على معرفة معادن ثالثة

 
 

 :كشؾ علماء المسلمٌن أهمَّ أُُسس الكٌمٌاء وأسرارها، وكان من أهمِّ اختراعاتهم فٌها -ٗٗٔ
، وحجر جهنم (حامض النٌترو هٌدرو كلورٌك)، وماء الذهب (حامض الكبرٌتٌك)، وزٌت الزاج (حامض النٌترٌك)ماء الفضة _   
، (كربونات البوتاسٌوم)، وملح البارود (أكسٌد الزببق)، والراسب األحمر (كلورٌد الزببق)، والسلٌمانً (نترات الفضة)

ل، والبوتاس، وروح النشادر، والزرنٌخ، واإلثمد، الكحو: ، واكتشفوا(كبرٌتٌد الحدٌد)وكربونات الصودٌوم، والزاج األخضر 
 .والقلوٌات التً دخلت إلى اللؽات األوربٌة باسمها العربً 

 
ل المعادن إلى ذهب، الذي أخذه المسلمون من مصر هو الذي أوصلهم إلى -٘ٗٔ  كان علم تحوُّ
 علم الكٌمٌاء الحق_      

 
والت العددٌة من المعلومات العددٌة المخصوصة من الجمع والتفرٌق هو علم بقواعد تعرؾ بها طرق استخراج المجه -ٙٗٔ

وهو ضروري لضبط المعامالت وحفظ األموال وقضاء الدٌون .والمراد باالستخراج معرفة كمٌاتها. والتضعٌؾ والضرب والقسمة
 علم الحساب_    .وقسمة الموارٌث والتركات

 
الكتاب المختصر )اب عالم الرٌاضٌات والفلك والرحالة الخوارزمً وكتابهوهو فرع من علم الرٌاضٌات وجاء اسمه من كت -7ٗٔ

 الذي قدم( فً حساب الجبر والمقابلة
 .العملٌات الجبرٌة التً تنظم إٌجاد حلول للمعادالت الخطٌة والتربٌعٌة_    
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 الجبر هو -8ٗٔ
 مفهوم أوسع وأشمل من الحساب أو الجبر االبتدابً_      

 
وٌصٌػ الجبر البدٌهٌات . تعامل مع األرقام فحسب، بل ٌصٌػ التعامالت مع الرموز والمتؽٌرات والفبات كذلكالجبر ال ٌ -9ٗٔ

 ولذا ٌعتبر من . والعالقات التً بواسطتها ٌمكن تمثٌل أي ظاهرة فً الكون
 .األساسٌات المنظمة لطرق البرهان_      

 
علم موؼل فً القدم، حٌث إن لفافات البردي ـ التً كشفت كٌؾ كان علم الحساب علم سابق على ظهور اإلسالم، بل هو  -ٓ٘ٔ

 المصرٌون القدماء ٌجرون عملٌات الحساب ـ ترجع إلى 
 ما قبل المٌالد بحوالً ألفً عام،_      

 
 وتدل المخطوطات على أن .عرؾ البابلٌون واإلؼرٌق والهنود المتوالٌات الحسابٌة وؼٌرها مما ٌتعلق بعلم الحساب -ٔ٘ٔ

 :الموروث الحسابً الذي تناوله المسلمون ممن سبقهم قبل عهد الترجمة كان مكون من نظامٌن 
 .أحدهما سماه العرب حساب المنجمٌن، ألن استعماله كان ٌقتصر على الفلكٌٌن، وحساب الدرج والدقابق_    

ه حساب الٌد، أو الحساب الهوابً، أو حساب ولكن حٌث ٌلزم التمٌٌز ٌسمون. فقد كان اسمه علم الحساب بدون تمٌٌز: أما اآلخر
 العقود، أو 

  .حساب الروم والعرب        
 

 من أهم انجازات العرب-ٕ٘ٔ
 إدخال الصفر فً الترقٌم،_     

 مزاٌا إدخال الصفر فً الترقٌم -ٖ٘ٔ
 استعماله فً المنازل الخالٌة من األرقام التً كانت سابدة فً الحساب الهندي _    
ٌل الترقٌم و تسهٌل جمٌع أعمال الحساب، ولوال الصفر لما استطعنا أن نحل كثٌراً من المعادالت الرٌاضٌة من مختلؾ تسه_    

 ..الدرجات بالسهولة التً نحلها بها اآلن
 

 تطورت الرٌاضٌات على ٌد العرب فاخترعوا -ٗ٘ٔ
 .ساب المثلثات بعد ذلكالكسور العشرٌة والحساب الهوابً، كما برعوا فً علوم الهندسة وح_     

 
 وّجه القرآن الكرٌم نظر اإلنسان إلى العّد والحساب فً آٌات كثٌرة،  -٘٘ٔ

َك َكؤَْلِؾ : ]فٌقول تعالىفلقد وجه هللا سبحانه وتعالى اإلنسان إلى العد على أنه حقٌقة واقعة فً حٌاة اإلنسان = ْوًما ِعْنَد َربِّ ٌَ َوإِنَّ 
ونَ  ا َتُعدُّ  [َسَنٍة ِممَّ

 
ُهَو الَِّذي َجَعلَ : ]فٌقول تعالى... وٌوجه اإلنسان إلى عناصر الزمن التً بحسابها ٌصل إلى الساعات واألٌام والشهور ثم السنٌن=

نٌَِن َواْلِحَسابَ  َرهُ َمَناِزلَ لَِتْعلَُموا َعَدَد السِّ اًء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ ٌَ ْمَس ِض َة َوَجَعْلَنا اللَّ : ]وٌقول أٌضا[ الشَّ ٌَ ِن َفَمَحْوَنا آَ ٌْ َت ٌَ َهاَر آَ لَ َوالنَّ ٌْ
نٌَِن َوالْ  ُكْم َولَِتْعلَُموا َعَدَد السِّ َهاِر ُمْبِصَرًة لَِتْبَتُؽوا َفْضاًل ِمْن َربِّ َة النَّ ٌَ ِل َوَجَعْلَنا آَ ٌْ  [ِحَسابَ اللَّ

 
ه بعلمه وقدرته، = ْحَمِن َعْبدً إِْن ُكلُّ مَ : ]قال تعالىوهللا عز وجل أحصى كل شًء وعدَّ َماَواِت َواأْلَْرِض إاِلَّ آَتًِ الرَّ لََقْد . ْن فًِ السَّ

ُهْم َعدًّ  اَمِة َفْرًدا. أَْحَصاُهْم َوَعدَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  [َوُكلُُّهْم آَتٌِِه 
 

بَِنا َوَكَفى : ]قوله سبحانه تعالىوهناك إشارات كثٌرة فً القرآن للحساب والعد ومنها على سبٌل المثال ال الحصر =
نٌَِن َواْلِحَسابَ : ]وبقوله تعالى]َحاِسبٌِن ٌنَ : ]قوله تعالى ]َولَِتْعلَُموا َعَدَد السِّ  ]َفاْسؤَِل اْلَعادِّ

 
 :من إهتمام المسلمٌن بعلم الحساب والجبر -ٙ٘ٔ

ٌاضٌة و بحثوا فً قسم العرب المعادالت إلى ستة أقسام و وضعوا حلوال لكل منها ، و استعملوا الرموز فً األعمال الر_    
 نظرٌة ذات الحدٌن ، و أوجدوا قانونا إلٌجاد مجموع األعداد الطبٌعٌة ، و عنوا بالجذور الصماء و مهدوا الكتشاؾ اللوؼارٌتمات

 
 هو مإسس علم الجبر وأول من استعمل لفظ الجبر ووضع أصوله و قوانٌنه-7٘ٔ

 الخوارزمً أبو عبد هللا محمد بن موسى_    
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 الخوارزمً فً الجبر بعنوانكتاب  -8٘ٔ

 المختصر فً حساب الجبر والمقابلة_    
 

 وهو أّول من استخدم الجذر ألتربٌعً، ٖ، ٕ، ٔهو أول من أضاؾ العدد صفر إلى مجموعة األعداد  -9٘ٔ
 الخوارزمً _   
 

 أول من اخترع النسب المثلثٌة هو -ٓٙٔ
 التاسع المٌالديأبو جابر ألبتانً محمد بن سنان الحرانً القرن _   
 

ٌّة فً علم الحساب وأول من أعطً  -ٔٙٔ ة إلى كسور عشر ٌّ أول من أدخل عالمة الكسر العشري وأّول من حّول الكسور العاد
 قٌمة صحٌحة للنسبة التقرٌبٌة هو

القرن التاسع  جمشٌد بن محمود بن مسعود الملقب بؽٌاث الدٌن جمشٌد الكاشى ولد بمدٌنة كاشان ولذلك ٌعرؾ بالكاشً فً_    
 .الهجري

 
ٌّن طرٌقة إٌجاد الجذر التكعٌبً هو -ٕٙٔ  .أبو الحسن علً بن أحمد النسوي_وأول من ب

     
 أّول من استعمل الرموز أو المجاهٌل فً علم الرٌاضٌات هم  -ٖٙٔ
 للمعادالت للجذر( ج)للثانً و ( ص)للمجهول األول ، و ( س)العرب المسلمون ، فاستعملوا _     

 
 أّول رسالة عن علم الرٌاضٌات طبعت فً أوروبا كانت مؤخوذة من جداول العالم المسلم -ٗٙٔ
 .م فً الٌونان9ٖٗٔأبً عبد هللا البتانً ،وقد طبعت هذه الرسالة األولى عام _     

ناك نقصاً حٌث اكتشؾ أن ه" إقلٌدس"على " الطوسً"من التؤثٌرات الواضحة لمجهودات المسلمٌن فً الجبر تعدٌالت -٘ٙٔ
 فً بحوث إقلٌدس فٌما ٌخص قضٌة المتوازٌات؛ فعدل هذا النقص وكمله فً كتابه

وهما العمالن اللذان كان لهما بالػ األثر فً تقدم بعض النظرٌات " الرسالة الشافٌة للطوسً"وفً " تحرٌر أصول إقلٌدس"_  
 .مٔ٘ٙٔهذه البحوث بالالتٌنٌة عام " جون والٌس"الهندسٌة، وقد نشر 

 
 من اإلشارات العلمٌة على فضل حضارة المسلمٌن على الؽرب فً مجال الحساب أن -ٙٙٔ

وظل  Algoroitmi donameroindoramقام بترجمة كتاب الخوارزمً فً الحساب تحت عنوان " أدٌالر الباثً"_   
ٌُعَرؾ فً أوروبا باسم   .وهو تحوٌر السم الخوارزمً( الؽورٌتمً)الحساب 

 
 لمون فً زمن الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه اإلحصاء عن طرٌقطبق المس -7ٙٔ

تؤسٌس الدواوٌن حٌث ٌتم فٌها تدوٌن المعلومات عن الجند، ودخول بٌت المال، وؼٌرها من البٌانات الالزمة للتموٌن _    
 بداٌة اإلحصاءوهذه الطرٌقة ال تزال تستخدم فً كثٌر من األمور اإلحصابٌة الحدٌثة وهً  وتجهٌز الجٌوش

 
 استخدم الخلٌفة أبو جعفر المنصور فً اإلحصاء -8ٙٔ

وسابل متطورة وعدٌدة لتسلٌح وتموٌن الجند إضافة إلى تبوٌب مدخوالت بٌت المال والمصروفات،واألبواب األخرى _   
 .المتعلقة بإدارة الدولة

 
ا فً " وسطاوكذلك جعلنكم أمة : "القاعدة القرآنٌة العظٌمة فً قوله تعالى -9ٙٔ هً التً سار علٌها المسلمون، وانتهجوها خّطً

 سٌاساتهم الحسابٌة،ومعانً الوسطٌة فً اللؽة
سه القرآن أال ومن هنا ٌتبٌن لنا االعتدال واالتزان والتوازن والعدل ووسطٌة المكان، _  المفهوم اإلحصابً األساسً الذي أسَّ

 وهو الوسط الحسابً والمعدل
 

 بٌقً فقد أسهم فٌه المسلمون عن طرٌقاإلحصاء التط -7ٓٔ
التوفٌر للمنحنى المفترض عن البٌانات المعلومة وهذا المفهوم العلمً الرٌاضً ال ٌزال األساس فً علم اإلحصاء إلٌجاد _    

 .أفضل المعادالت لقٌاس واقعٌة تجربة أجرٌت من قبل الباحثٌن فً حقول المعرفة المختلفة
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عند ( بحساب الخطؤٌن)ام لحل المعادالت التكعٌبٌة ذات المجهول الواحد عن طرٌق ما ٌسمى أما طرٌقة عمر الخٌ -7ٔٔ
 فً التحلٌالت العددٌة الحدٌثة إال خٌر دلٌل على أن (False Regular) المسلمٌن وما ٌسمى حدٌثا بطرٌقة

 .المسلمٌن اتبعوا خطوات هندسٌة حدٌثة ومتطورة، وسبقوا زمنهم فً هذا المجال_
 

حظً علم الطب باهتمام بالػ من المسلمٌن فً ظل الحضارة اإلسالمٌة، ولقً تشجٌعا كبٌرا وعناٌة واسعة من خلفاء  -7ٕٔ
 وتجلى ذلك فً. المسلمٌن وسالطٌنهم على مر العصور اإلسالمٌة

  .االهتمام الكبٌر بهذا العلم تعلٌما وتعلما وتطوٌر هذا العلم بمدارسه وفروعه وتشجٌع المنتمٌن له_  
 

 برع المسلمون فً االنفتاح على مآثر الطب عند األمم السابقة، وبخاصة -7ٖٔ
ولم . الطب الٌونانً، فعملوا على نقل مجموعات كبٌرة من المإلفات الطبٌة الٌونانٌة إلى اللؽة العربٌة فً مختلؾ فروع العلم_ 

وتجاربهم الشخصٌة، فكثرت شروحاتهم لها من واقع ٌقفوا عند هذا الحد، بل أضافوا إلٌها الكثٌر من بحوثهم وابتكاراتهم 
 .مشاهداتهم 

 
من عناٌة المسلمٌن بالطب التجارب العملٌة التً كانت تجرى فً المستشفٌات حٌث كان طلبة الطب ٌمرون على المرضى  -7ٗٔ

عملٌة التعلٌمٌة للطب عند مع أساتذتهم وٌطبقون ما درسوه نظرٌا بما ٌشاهدونه واقعا، مما كان له األثر الواضح فً تطور ال
 المسلمٌن وقد أدى ذلك بدوره إلى

إنتاج كم هابل من اآلثار والدراسات الطبٌة المبتكرة التً كان لها األثر الواسع فً إثراء الدراسات الطبٌة وارتقابها حتى بلػ _
 .نٌة فً هذا العلمالمسلمون بهذا العلم موقع الرٌادة بٌن األمم، وكان لهم الفضل الكبٌر فً تقدم اإلنسا

 
 ازدادت عناٌة المسلمٌن بعلم الطب حتى بلػ درجة عالٌة من التطور وسار به العلماء شوطا كبٌرا، فوضعوا له -7٘ٔ

أصوال ومناهج نظرٌة، وألفوا فٌه كتبا كثٌرة فً مختلؾ التخصصات الطبٌة بجانب التجارب العملٌة التً كانت تجرى فً _ 
  المستشفٌات

 
هر تشجٌع المسلمٌن لعلم الطب االهتمام الكبٌر بإنشاء دور التعلٌم التً تعنى بتدرٌس العلوم الطبٌة، وفً اختٌار من مظا -7ٙٔ

 فدرس علم الطب فً. األطباء المبرزٌن للتدرٌس فً هذه المراكز واإلشراؾ علٌها حٌث تعددت تلك المراكز وتنوعت
 ة والبٌمارستاناتالمساجد ومنازل العلماء وفى المجالس الطبٌة عام_  
 

 تمٌزت الحضارة اإلسالمٌة بظهور مدارس أنشبت خصٌصا لـ -78ٔ
تدرٌس علم الطب، لم ٌكن لها ؼرض آخر ؼٌر تدرٌس الطب ٌشرؾ علٌها أساتذة متخصصون وٌدرس فٌها رإساء الطب _  

 .لطبٌة وارتقابهاالمتمٌزون وٌطبق فٌها نظام تعلٌمً دقٌق، مما كان له األثر الواضح فً تطور الدراسات ا
 

 بتعدد المراكز الطبٌة وتنوعها عند المسلمٌن اشتهر فٌها عدد كبٌر من األطباء المتمٌزٌن الذٌن -79ٔ
وإن من هإالء األطباء من بلػ بروزه فً هذا العلم . تركوا تراثا طبٌا رابعا ودراسات رابدة أثرت هذا العلم بصورة كبٌرة_   

ً كل موقع سواء بالحضور إلٌه أو بدراسة آثاره ومإلفاته بلؽاتها العربٌة أو ترجمتها إلى لؽات درجة جعلته مقصد طلبة العلم ف
األمر فضل علماء المسلمٌن فً تطور الطب الحدٌث وأثرهم على ؼٌرهم من األمم فً معرفة هذا العلم واالرتقاء  هذا أخرى، فؤكد

 .ارٌخه فً مختلؾ دول العالمبه، وهو أمر واضح وجلً لمعظم المشتؽلٌن فً حقل الطب وت
 

بل (.. مع إٌمانهم بنفعه وبركته)رؼم وجود ما ٌعرؾ بالطب النبوي إال أن المسلمٌن لم ٌقفوا عند حدود ذلك الطب النبوي  -8ٓٔ
 تحتاج إلى -والطب أحدها  –أدركوا مبكًرا أن العلوم الدنٌوٌة 

تطبًٌقا لهدي اإلسالم الدافع دوًما لالستزادة من كل ما هو .. ى منهادوام البحث والنظر، والوقوؾ على ما عند األمم األخر_   
نافع، والبحث عن العلم فً أي مكان فنرى أطباء المسلمٌن ٌؤخذون فً التعرؾ على الطب الٌونانً من خالل البالد اإلسالمٌة 

المسلمون، ونشطوا فً ترجمة كل ما وقع  المفتوحة، وبدأ الخلفاء ٌستقدمون األطباء الروم، الذٌن سرعان ما أخذ عنهم األطباء
 .تحت أٌدٌهم من مإلفات طبٌة، ولعل هذا ٌعتبر أعظم ما حدث فً العصر األموي

 
 :تمٌز علماء الطب المسلمون بؤنهم أول من عرؾ التخصص؛ فكان منهم -8ٔٔ

ون _      هم المختصون فى أمراض النساء، ومن(الحجامون)، ومنهم الجراحون، والفاصدون (الكحالٌن)أطباء العٌون، وٌسمَّ
 

 (العصر االموى)وكان من سمات  -8ٕٔ
 إنشاء المستشفٌات النظامٌة، وبروز الشخصٌات اإلسالمٌة فً مٌدان علم الطب_    
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 :من أبرز الشخصٌات اإلسالمٌة فً مٌدان علم الطب فً العصر األموي -8ٖٔ

ة فً العصر األموي، تٌاذوق، و كان من الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً، عابلة أبً الحكم الدمشقً المسٌطرة على هذه المهن_    
 .وأحمد بن إبراهٌم الذي كان طبٌب الخلٌفة األموي ٌزٌد بن عبد الملك

 
ٌُعد مبتكر خٌوط الجراحة المعروفة بالقصاب، كما أنه أول من صنع مراهم الزببق، وقدم شرحا مفصالً ألمراض  وه -8ٗٔ الذي 

 .وجراحة العٌون وأمراضها، واألمراض التناسلٌة، لوالدةوالنساء وا، األطفال
 أبً بكر الرازي _   
 

، وفٌه وصؾ دقٌق (الجدري والحصبة)ٌعتبر سباًقا فً تشخٌصه للجدري والحصبة، وقد وضع لذلك كتابه الشهٌر  -8٘ٔ
ظاهرة ( الحمى)ٌز بٌنهما، معتبًرا وكان بارًعا فً التمٌ.. ألعراض هذٌن المرضٌن، وما ٌصحبهما من ارتفاع فً درجة الحرارة
ولٌست علة بذاتها، فإذا ما عولج الداء الذي تصحبه ، عرضٌة تنشؤ أسبابها من حاالت مرضٌة كثٌرة، فهً ظاهرة أو عَرض

ا انتفت أسباب تلك الحمى ًٌ  .الحرارة عالًجا شاف
 الرازي_   
 

 وكانوا، (الكحالة)تطور عند المسلمٌن طب العٌون  -8ٙٔ
وال الذٌن أتوا من بعدهم بقرون بلؽوا فٌه شؤوهم؛ فقد ، قٌن فٌه ؛ فال الٌونان من قبلهم، وال الالتٌن المعاصرون لهمسبا_   

ا، ًٌ  كانت مإلفاتهم فٌه الحجة األولى خالل قرون طوال، وال عجب أن كثٌرٌن من المإلفٌن كادوا ٌعتبرون طب العٌون طًبا عرب
 

 كان ( هـ ٓٓٗت )ٌسى الكحال وٌقرر المإرخون أن علً بن ع -87ٔ
 .أعظم مإلفاته( التذكرة)ومإلفه .. أعظم طبٌب عٌون فً القرون الوسطى برمتها_   
 
 
 

 ٌعتبر من أعظم الجراحٌن فً التارٌخ إن لم ٌكن أعظمهم على اإلطالق وهو -88ٔ
ص الجراحً، كما وضع األسس أبو القاسم الزهراوي الذي تمكن من اختراع أولى أدوات الجراحة كالمشرط والمق_     

 .وتمكن من إٌقاؾ النزؾ بالتخثٌر، والتً من أهمها علم ربط األوعٌة لمنع نزفها، واخترع خٌوط الجراحة.. والقوانٌن للجراحة
و كان الزهراوي هو الواضع األول لعلم المناظٌر الجراحٌة وذلك باختراعه واستخدامه للمحاقن والمبازل الجراحٌة والتً علٌها 

إلى جانب أنه أول مخترع ومستخدم .. وقام بالفعل بتفتٌت حصوة المثانة بما ٌشبه المنظار فً الوقت الحاضر، ٌقوم هذا العلم
 .لمنظار المهبل

 
والذي قام بترجمته إلى الالتٌنٌة العالم اإلٌطالً جٌراردو  - (التصرٌؾ لمن عجز عن التؤلٌؾ: )الزهراويوٌعتبر كتاب   -89ٔ

تتؤلؾ هذه الموسوعة )وهذا باعترافهم ، موسوعة طبٌة متكاملة لمإسسً علم الجراحة بؤوروبا - ( ( ALTASRIFتحت اسم 
 :أقسام ٖمجلًدا مقسمة إلى  ٖٓمن
 (الجراحة واألدوات الجراحٌة)، والثالث فً (الكٌمٌاء)، والثانً فً (الطب)األول فً _    

 
 من وٌذهب مإرخو الطب إلى أن الزهرواي كان أول -9ٓٔ
 خص الجراحة بدراسة متمٌزة وفصلها عن سابر األمراض التً تعتري جسم اإلنسان_     

 
إن جمٌع الجراحٌن األوروبٌٌن الذٌن ظهروا بعد القرن الرابع عشر قد استمدوا :"ٌقول عالم وظابؾ األعضاء الكبٌر هالر -9ٔٔ

 علمهم ومعرفتهم من هذا العالم االسالمى الكبٌر وهو
 قاسم الزهراويأبو ال_    

 
ٌّن -9ٕٔ  استعرب تالمذة أوروبا لٌتعلموا على ٌد الزهراوي وٌعودوا لبالدهم بما تعلموه؛ مما ب

 .أهمٌة علم الجراحة وأهمٌة فصله عن الطب الباطنً_    
 

 برزت كذلك شخصٌات إسالمٌة أخرى المعة فً مٌدان علم الطب من أمثال -9ٖٔ
العدٌد من األمراض التً ما زالت منتشرة حتى اآلن، لقد اكتشؾ ألول مرة طفٌل  ابن سٌنا وكان أول من اكتشؾ_     

 .سنة 9ٓٓبنحو " دوبٌنً"وسماها الدودة المستدٌرة، وهو بذلك قد سبق العالِم اإلٌطالً ، (اإلنكلستوما)
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اغ والشلل الناتج عن سبب هو أول من وصؾ االلتهاب السحابً، وأول من فّرق بٌن الشلل الناجم عن سبب داخلً فً الدم-9ٗٔ

فضال عن . خارجً، ووصؾ السكتة الدماؼٌة الناتجة عن كثرة الدم، مخالًفا بذلك ما استقر علٌه أساطٌن الطب الٌونانً القدٌم
 أنه أول من فرق بٌن المؽص المعوي والمؽص الكلوي

 أبن سٌنا_    
 

ٌة كالجدري والحصبة، وذكر أنها تنتقل عن طرٌق بعض طرق العدوى لبعض األمراض المعد -ألول مرة أًٌضا  -كشؾ  -9٘ٔ
 . الكابنات الحٌة الدقٌقة فً الماء والجو

 ابن سٌنا_ 
 

ٌُظهر براعة كبٌرة ومقدرة فابقة فً علم الجراحة؛ فقد ذكر عدة طرق إلٌقاؾ النزٌؾ، كما تحدث عن كٌفٌة التعامل مع  -9ٙٔ
هام واستخراجها من الجروح  . السِّ

 اابن سٌن_    
 

ٌعتبر أول من اكتشؾ ووصؾ عضالت العٌن الداخلٌة، وأول من قال بؤن مركز البصر لٌس فً الجسم البلوري كما كان  -97ٔ
 .ٌُعتقد من قبل، وإنما هو فً العصب البصري

 ابن سٌنا_   
 

 فكان، كان ابن سٌنا على دراٌة واسعة بطب األسنان -98ٔ
الؽرض من عالج التآكل منع الزٌادة على ما : "هدؾ من مداواة نخور األسنان حٌن قالواضًحا دقًٌقا فً تحدٌده للؽاٌة وال_    

 .تآكل؛ وذلك بتنقٌة الجوهر الفاسد منه، وتحلٌل المادة المإدٌة إلى ذلك
 

، هو الذي عارض نظرٌة جالٌنوس الذي كان ٌقول بوجود ثقب بٌن بطٌنً القلب األٌمن واألٌسر، فصحح له هذا الخطؤ -99ٔ
ٌُسبقه إلٌها أحدومن  .ه اكتشؾ الدورة الدموٌة الصؽرى، وقدم لها وصًفا دقًٌقا لم 
 ابن النفٌس_     

لقد بقٌت جامعات أوربا تستند تماما على إسهامات علماء العرب فً ": "الطب العربً"ٌقول رونلد كامبل فً كتابه  -ٕٓٓ
 الطب، بل إن مقرراتهم فً كلٌات الطب بقٌت تستعمل

 للرازي وؼٌرهما حتى نهاٌة القرن السادس عشر المٌالدي" الحاوي"البن سٌنا و" نونالقا"_    
 

واستمرت تلك . لقٌت المإلفات الطبٌة اإلسالمٌة اهتماما كبٌرا من األوربٌٌن وترجمت إلى مختلؾ اللؽات األوربٌة -ٕٔٓ
 المإلفات قرونا عدة كانت خاللها هً

 ها األوربٌون فً تعلم الطب سواء بؤصولها العربٌة أو بترجماتهاالمصادر األساسٌة التً ٌعتمد علٌ_    
 

 وأول مدرسة أنشبت للطب فً أوربا هً -ٕٕٓ
 من إٌطالٌا" بالٌرم"المدرسة التً أسسها العرب فً _    
 

س إلى الثامن طؽى تؤثٌر أطباء المسلمٌن على العالم الؽربً عبر القرون الالحقة، وباألخص خالل الفترة من القرن الخام -ٖٕٓ
 (.الموافق الحادي عشر إلى الرابع عشر المٌالدي)الهجري 

فقد بقً علماء أوربا ٌتعلمون فً مدارس وجامعات األمة اإلسالمٌة فً األندلس وصقلٌة وؼٌرها، حتى تمكنوا من اللؽة _    
 ثم قاموا بترجمة علوم المسلمٌن فً الطب وؼٌره. العربٌة

 
ب والمسلمٌن فً الطب على أطباء أوربا خالل القرن الحادي عشر المٌالدي إلى القرن الرابع عشر أن تؤثٌر علماء العر -ٕٗٓ

 ألن. المٌالدي، ال ٌحتاج إلى برهان
كثٌرا من المنصفٌن من علماء أوربا الؽربٌة، ٌعترفون بما قدمه علماء العرب والمسلمٌن فً العلوم، كما أن النظرٌات _    

وٌإكد العلماء الؽربٌٌن أن جامعات المسلمٌن كانت مفتوحة للطلبة .تدرس فً جمٌع أنحاء المعمورةواألفكار الطبٌة صارت 
 األوربٌٌن الذٌن نزحوا إلٌها من بالدهم لطلب العلم، وكان ملوك أوربا وأمراإها ٌفدون على بالد المسلمٌن لٌعالجوا فٌها

 
م والحضارة درج -ٕ٘ٓ ة والتقدُّ ٌَّ ة عظٌمة لم ٌبلؽها شعب من شعوب األرض فً مثل هذه الفترة بلػ المسلمون من المدن

ة قرون وأضاءت كل أرجاء المعمورة، ومن مظاهر هذه الحضارة إسهاماتهم فً ت حضارتهم عدَّ  القصٌرة، كما امتدَّ
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ٌَُعدُّ ابتكاًرا من ابتكارات المسلمٌن_     .علم الصٌدلة، ذلك العلم الذي 
 

 الؽرب بالمكانة المرموقة التً وصل إلٌها المسلمون فً علم الصٌدلة، فهملقد اعترؾ كثٌر من علماء  -ٕٙٓ
س لعلم الصٌدلة بمفهومه الحدٌث_    ل َمْن أسَّ  أوَّ
 

 من إسهامات المسلمٌن فً علم الصٌدلة نجد أن -7ٕٓ
ال فً تطوٌر وتحدٌث _  علم الصٌدلة؛ القابم على هناك قابمة كبٌرة تحوي عشرات الصٌادلة المسلمٌن، الذٌن كان لهم دوٌر فعَّ

لُوا إلى نباتات  دة فً البلدان القرٌبة والبعٌدة، فتوصَّ المالحظة والتجرٌب والتحدٌث، والبحث عن كل جدٌد من خالل األسفار المتعدِّ
ًزا فً عالج األمراض الصعبة، واألمراض التً لم ٌكن لها أدوٌة من ٌَّ  قبل وأعشاب جدٌدة أثبتت التجاِرُب أن لها دوًرا مم

 
 من علماء الصٌدلة المسلمٌن الذٌن ذاع صٌتهم، وانتشرت مإلَّفاتهم  -8ٕٓ

 الزهراوي أبو القاسم خلؾ بن عباس األندلسً=           ( علً بن العباس المجوسً=)_   
 ماسوٌه الماردٌنً=    ابن وافد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكرٌم =    

 
طبٌب : "من أشهر األطباء والصٌادلة المسلمٌن فً القرن الرابع الهجري، قال عنه القفطًكان ابن العباس المجوسً  -9ٕٓ  

 ومن أشهر كتبه" . فاضل كامل
ة فً العلوم الطبٌة (كامل الصناعة الطبٌة)المعروؾ بـ( الملكً)كتاب _     ، وهو عبارة عن مجموعة من المقاالت المهمَّ

 :وابٌة؛ حٌث قسم الكتاب إلى جزأٌنوالد
ٌشتمل األول على عشر مقاالت؛ األولى فً األمزجة والطبابع واألخالط، والثانٌة والثالثة فً التشرٌح، ولقد كانتا المرجع =

 (م7ٓٔٔ-7ٓٓٔ)لبالد ما بٌن عامً الربٌسً لعلم التشرٌح فً بإٌطالٌا وفً ؼٌرها فً ا
إحدى مقاالته باألدوٌة المفردة وامتحانها ومنافعها،  الجزء الثانً فمقصور على المداواة وطرق العالج والصٌدلة؛ حٌث تختصُّ =

ة الدواء من التجربة على األبدان واألمراض، وامتحان الدواء من سرعة استحالتها  ٌُْسَتَدلُّ بها على قوَّ ُرق التً  فٌذكر الطُّ
َتة وُعسرها، ومن سرعة جموده وُعسر جموده، ومن طعمه ورابحته ولونه، ومعرفة قوى األدوٌة المسك نة لألوجاع، والُمفتِّ

ث عن األدوٌة النباتٌة وأنواعها؛ من حٌث الحشابش أو ا ة للطمث، والمولَِّدة للََّبِن، كما تحدَّ ة للبول، والُمدرَّ لبذور للحصى، والُمدرَّ
 ، ثم الثمار واألدهان(األزهار)أو الحبوب، ثم األوراق واألنوار 

 
ا فً الشرق والؽرب إنه الكتاب الو: "أثنى فٌلٌب بقوله -ٕٓٔ ًٌّ حٌد الذي نقله الصلٌبٌون إلى اللؽة الالتٌنٌة وقد ظلَّ كتاًبا مدرس

 على كتاب " إلى أن حلَّ محلَّه الكتاب الذي وضعه ابن سٌنا، وهذا أشبه بموسوعة طبٌة
 كامل الصناعة الطبٌة لـ ابن العباس المجوسً)الملكً المعروؾ بـ_    

 
ٌُكمل مسٌرة علً -ٕٔٔ بن العباس، فرؼم شهرته الواسعة فً مجال الجراحة إالَّ أن إسهاماته فً علم الصٌدلٌة كانت  جاء ل

 تضاهً إسهاماته فً علم الجراحة وال َتقِلُّ عنها
 الزهراوي أبو القاسم خلؾ بن عباس األندلسً_    

 
 :ألَّؾ الزهراوي فً األدوٌة كتاًبا أسماه -ٕٕٔ

بةمقالة فً أعمار العقاقٌر )_       (المفردة والُمركَّ
 

 للزهراوي  تلك المقالة التً( التصرٌؾ)أشهر مقالة عن الصٌدلة فً كتاب  -ٖٕٔ
 .تناول فٌها كٌفٌة تحضٌر العقاقٌر المعدنٌة والنباتٌة والحٌوانٌة وتنقٌتها_     

 
 :ذكر الزهراوي أسماء العقاقٌر بؤربع لؽات إلى جانب العربٌة؛ هً -ٕٗٔ
د اللؽاتالٌونانٌة _       ٌُْطلََق علٌه اآلن معجم مصطلحات الصٌدلة المتعدِّ  والفارسٌة والسرٌانٌة والبربرٌة، وهو عمل ٌمكن أن 

 
إن  -هو من أورد فً كتابه  أسماء األدوات واألجهزة الكٌمٌابٌة والصٌدالنٌة، وبدابل األدوٌة المفردة وذكر مصادرها  -ٕ٘ٔ

وكما فعل َمْن سبقه أتى فً النهاٌة على ِذْكِر األوزان  -أي تارٌخ صالحٌة الدواء  -لمفردة وأعمار األدوٌة المركبة وا -ُوِجَدْت 
ا ًٌّ بها ترتًٌبا ألؾ باب  .والمكاٌٌل، ورتَّ

 الزهراوي أبو القاسم خلؾ بن عباس األندلسً _    
 

ل من استخدم الفحم فً تروٌق شراب العسل البسٌط -ٕٙٔ  كان أوَّ
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 الزهراوي_     
 

ٌَُلقَُّب فً األوساط العلمٌة األوربٌة باسم سهم ماسوٌه الماردٌنًأ -7ٕٔ  باسهامات رابدة فً علم الصٌدلة؛ فقد كان 
 ماسوٌه الصؽٌر_     
 

 :ومن أشهر ُكتب ماسوٌه الماردٌنً كتاب -8ٕٔ
ا كبًٌرا؛ جعلته أقدم دستور لألدوٌة فً (المادة الطبٌة)_      ة )العالم، ولقد كان كتاب ، وقد بلؽت شهرة هذا الكتاب حّدً المادَّ

ا فً ظهور األدوٌة عند الؽرب، كما كان األستاذ فً الصٌدلة فً أوربا وٌقع فً ثالثٌن جزءا( الطبٌة ًٌّ  عامالً أساس
 

صل محافًِظا علً قٌمته العلمٌة وعلى أثره الكبٌر فً الطبِّ والصٌدلة فً أوربا إلى أمد بعٌد و( المادة الطبٌة)بقً كتاب  -9ٕٔ
 إلى نهاٌة القرن الماضً؛ فِمْن هذا الكتاب

ة معظم األدوٌة التً اخترعها الصٌادلة العرب بؤنفسهم،أو جلبوها من أقطار أخرى لالستعمال _    ة وأوربا خاصَّ َعَرَؾ العالم عامَّ
 فً علم المداواة

 
َها -ٕٕٓ  كتب ابن وافد العدٌد من الكتب فً مجال األدوٌة المفردة، ومن أهمِّ

وهو كتاب ذاعت شهرته فً األوساط  ،(MINERALIBUS SIMPLICIBUS: )كتابه المعنون باللؽة الالتٌنٌة_   
الالتٌنٌة، ورؼم أن األصل العربً لهذا الكتاب قد ُفقد إالَّ أن ترجمته الالتٌنٌة ما زالت موجودة حتى اآلن، وقد كان هذا الكتاب من 

 .ن الوسطى أهمِّ الكتب التً عرفتها أوربا فً القرو
 

د به المسلمون فً العلوم -ٕٕٔ  مما تفرَّ
إسهاماتهم فً علم العقاقٌر، ففً بادئ األمر كان المسلمون ال ٌعرفون من الطبِّ إالَّ الطبَّ التجرٌبً، فاستعملوا العقاقٌر _   

مهم وبعض النباتات واستفادوا من خصابصها فً معالجة األمراض والجراح، ومن هنا كان اهتمامهم با لعقاقٌر، وازداد ذلك بتقدُّ
فوا قواها،  فً المعرفة والعلم واتَِّصالهم بالفرس والروم والهنود، فانكبُّوا على دراسة األدوٌة مفردة كانت أو مركبة، وتعرَّ

من  ووضعوا مواصفاتها، وتحقَّقُوا منها، بل واخترعوا عشرات العقاقٌر المفردة والمركبة التً لم تكن معروفة لمن قبلهم
 .الٌونانٌٌن األقدمٌن

 
 

تها وفاعلٌتها كانت -ٕٕٕ د من صحَّ  دراسة األدوٌة ومعرفتها والتؤكُّ
 حجر األساس لدى كل مهتمٍّ بالطبِّ والعالج والمداواة؛_      

 
ا؛ فنجدال نجد مإلًَّفا من مإلَّفات كبار األطباء المسلمٌن وؼٌرهم إالَّ أَْفَرَد فٌه لألدوٌة المفردة والمركب -ٖٕٕ  ا خاّصً  ة قسًما مهّمً

ص الرازي الجزء العشرٌن والحادي والعشرٌن (القانون)ابن سٌنا خصَّص لها الكتاب الثانً والخامس فً مإلَّفِِه _      ، وخصَّ
ذلك ، والذي ذكر ك(التٌسٌر فً المداواة والتدبٌر)وابن زهر فً كتابه (فردوس الحكمة)، وابن ربن فً كتابه (الحاوي)فً كتابه 

َبة التً أثبتها، وكذلك بٌان  فً نهاٌته وصاٌا وإرشادات فً تركٌب األدوٌة المركبة واستعمالها، ووصفات من األدوٌة المركَّ
 (األقراباذٌن الكبٌر)تحضٌر األشربة والمراهم والمعاجٌن، وابن التلمٌذ فً كتابه 

 
َصْت لألدوٌة فقط م -ٕٕٗ  ثلهناك كثًٌرا من المإلَّفات التً ُخصِّ

( شرح أسماء العقاقٌر)لإلدرٌسً، وكتاب ( الجامع لصفات أشتات النبات)البن البٌطار، و( الجامع لألدوٌة واألؼذٌة)كتاب _   
 للؽافقً،( األدوٌة المفردة)البن مٌمون، وكتاب 

 
ضها، فلم ٌكن العامل اهتمَّ علماء المسلمٌن باستخالص العقاقٌر المناسبة من النباتات المختلفة فً طول البالد وعر -ٕٕ٘

لالجؽرافً أو القُطري عابًقا أو حاجًزا لهم، حَّ  ومن هإالء العلماء الرُّ
الذي بحث عن كل جدٌد من النباتات فً كل من األندلس والمؽرب ( األدوٌة المفردة)أبً جعفر الؽافقً صاحب كتاب _    

ٌُدلل على اتساع ثقافته فً مجال العربً، وقد ذكر فً هذا الكتاب كل نبات وعقار باسمه العربً وال ا  بربري والالتٌنً؛ ممَّ
 النباتات والصٌدلة

 
ًدا باألصباغ على اختالؾ أنواعها، ثم ٌطوؾ َمَواِطن النبات، وٌطلب من العالم  -ٕٕٙ ًرا مزوَّ الذي كان ٌصطحب معه مصوِّ

ر له النبتة فً بٌبتها بؤلوانها الطبٌعٌة، وأن ٌجتهد فً  ر أن ٌصوِّ محاكاتها، وكان ٌطلب منه تصوٌر النبتة فً أطوارها المصوِّ
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وكان هذا منهجه فً كتابه المختلفة من أٌام إنباتها ونضارتها، وإزهارها وإثمارها وجفافها، فٌكون التحقٌق أتمَّ والمعرفة أبٌن،
 :هو( التاج)، الذي ٌضمُّ إلى جانب األدوٌة أوصاؾ ورسوم النباتات الملونة فً أطوارها المختلفة، وكذلك كتابه (األدوٌة المفردة)

وري_     رشٌد الدٌن الصُّ
 

 عند المسلمٌن فقد كانت على هٌبة -مفردة كانت أم مركبة-طرٌقة تحضٌر األدوٌة  -7ٕٕ
تحضرات ذات أشكال مختلفة تتوقَّؾ على ُطرق استعمالها وتعاطٌها والؽرض منها، كما كانت ُتَعدُّ بؽرض أن ٌكون مس_     

ًقا مضموًنا، وفً الوقت نفسه ال َتْكَرُهَها النفس، بل تقبلها وتستسٌؽها، مع سهول تعاطٌها،  مفعولها محقَّ
 

 :تحضٌر وتنقٌة األدوٌة والعقاقٌر؛ منهالقد ابتدع المسلمون ُطُرًقا كثٌرة استعملوها فً  -8ٕٕ
 ، والتبلور، والؽسل،(الصهر)التقطٌر، والترشٌح، والتحوٌل، والتبخٌر، والتصعٌد، والتذوٌب _     

 
 :أول َمْن أدخل تؽلٌؾ الحبوب بالذهب والفضة هو -9ٕٕ

 ابن سٌنا،_  
 

ة هو -ٖٕٓ ر األقراص بالكبس فً قوالب خاصَّ ل من حضَّ  :أوَّ
 .هراويالزَّ _ 
 

 كان للمسلمٌن فضل كبٌر فً اإلسهام العلمً النظري والتطبٌقً فً مجال الصٌدلة؛ -ٖٕٔ
ُروه، وهم أول َمِن _    ُسوا علم الصٌدلة وطوَّ فقد بذلوا الجهد الكبٌر فً استجالب العقاقٌر من الهند وؼٌرها، وهم الذٌن أَسَّ

 اشتؽل فً تحضٌر األدوٌة والعقاقٌر
 

رض أي العلم الذي ٌبحث فً كل شًء ٌختص باألرض من حٌث تركٌبها وكٌفٌة تكوٌنها والحوادث التً وقعت هى علم األ -ٕٖٕ
فً نشؤتها األولى وكذلك البحث فً حالة عدم االستقرار والتؽٌر المستمر الذي ٌحدث للكتلة الصلبة لألرض نتٌجة تؤثٌر عملٌات 

كالزالزل )أو من داخلها ( التعرٌة والتجوٌة)الصلبة لألرض مثل وقوى مختلقة سواء كانت هذه القوى من خارج الكتلة 
 . كما ٌبحث فً نتابج التؽٌٌر( والبراكٌن

 الجٌولوجٌا_  
 

 مشتقة من( جٌولوجٌا)كلمة  -ٖٖٕ
 ".سبب"تعنً  logos، و"أرض"تعنً  geoاللؽة الٌونانٌة حٌث أن _   

 ، ومن ذلك(الجٌولوجٌا)إلى علم طبقات األرض  جاء فً كثٌر من آٌات القرآن الكرٌم إشارات واضحة -ٖٕٗ
َوأَْنَزْلَنا اْلـَحِدٌَد فٌِِه َبؤٌْس }  :، وقوله تعالى {َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد بٌٌِض َوُحْمٌر ُمْخَتلٌِؾ أَْلَواُنَها َو َؼَرابٌُِب ُسودٌ }: قول هللا تعالى_   

اُكْم فًِ األَْرِض َوَجَعْلَنا لَُكْم فٌَِها َمَعاٌِشَ َولَ }: ، وقوله تعالى{ َشِدٌٌد َوَمَنافُِع لِلنَّاسِ  نَّ  {َقْد َمكَّ
 

 اتجه علماء المسلمٌن فً الجٌولوجٌا إلى -ٖٕ٘
ٌَّة، _     ة الصحٌحة، فنجحوا نجاًحا باهًرا فً تفسٌر الظواهر الطبٌع ٌَّ ل واالستنتاج والبحث عن الحقٌقة بالطرٌقة العلم التؤمُّ

ٌَّة مثل الزالزل والبراكٌن، والمدِّ والجزر، ودراسة الصخور والجبال  ٌَُعلِّلوا كثًٌرا من الظواهر الجٌولوج والمعادن، واستطاعوا أن 
ن الجبال والودٌان، والسٌول واألنهار والجداول   .وتكوُّ

 
قة ومنتشرة فً عدد كبٌر من -ٖٕٙ المجلدات تحت  إن أعمال العلماء المسلمٌن فً مجال الجٌولوجٌا وعلوم األرض جاءت متفرِّ

 أسماء مختلفة، فنجد أن
، والنوٌري ٌتناول (الشفاء)ابن سٌنا ٌتناول المعادن والمتٌورولوجٌا فً رسالة المعادن واآلثار العلوٌة فً كتابه _    

جنب  قضاٌا جٌولوجٌة جنًبا إلى( مروج الذهب)، وٌعالج المسعودي فً (نهاٌة األرض)الجٌولوجٌا مع المتٌورولوجٌا فً كتابه 
 .مع قضاٌا جؽرافٌة

 
 ٌعدُّ المسلمون أول من وضع خطوط الطول وخطوط العرض على خرٌطة الكرة األرضٌة وضعها العالم -7ٖٕ

 أبو علً المراكشً وذلك لكً ٌستدل المسلمون على الساعات المتساوٌة فً بقاع األرض المختلفة للصالة_    
 
 فـ .رة أي نقل الخطوط والخرابط من الكرة إلى سطح مسطح وبالعكسوضع البٌرونً قاعدة حسابٌة لتسطٌح الك -8ٖٕ 

 سهل رسم الخرابط الجؽرافٌة_      
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 أول من قام بمحاولة قٌاس أبعاد الكرة األرضٌة -9ٖٕ
 الخلٌفة العباسً العالم المؤمون_     

 ٌةلقٌاس أبعاد الكرة األرضبفرٌقٌن من علماء الفلك والجؽرافٌا  المؤمون جاء -ٕٓٗ  
واتفق معهما أن ٌذهبا إلى بقعتٌن مختلفتٌن " علً بن عٌسى االسطرالبً"، وفرٌق بقٌادة "سند بن علً"فرٌق برباسة _    

وقد اختار كل فرٌق بقعة واسعة .. على الدابرة العظمى من محٌط األرض شرًقا وؼرًبا، ثم ٌقٌسا درجة واحدة من المحٌط
وبٌن النجم القطبً واألرض، ثم  ثابتًة، ثم قاس الزاوٌة بٌن الوترتخذ النجم القطبً نقطًة مسطحة، وركز فً مكاٍن منها وتًدا، وا

سار شماالً على مكان زادت فٌه تلك الزاوٌة، وقاس كل فرٌق المسافة بٌن الوتدٌن وكانوا ٌقٌسون المسافات على األرض بحبال 
ل الفرٌق إلى أن محٌط األرض ٌساوي النتابج جاءت دقٌقة إلى حدٍّ بعٌد؛ ف و ٌشدونها على األوتاد ا ٙٙ)قد توصَّ ًٌّ وهو ( مٌالً عرب

ا للطول الحقٌقً لمدار األرض والذي ُعِرؾ حدًٌثا وهو حوالً ( كم 73ٖ٘ٙٗ)ما ٌعادل  لمدار األرض، وهً نتٌجة مقاِربة جًدّ
 %(.ٕ)أي أن نسبة الخطؤ فً هذا القٌاس العباسً لم تصل إلى . تقرًٌبا( كم 3ٓٓٓٓٗ)
 

 بتجربة جدٌدة لقٌاس أبعاد الكرة األرضٌة على أساس مختلؾ حٌث قام بـ" البٌرونً"قام  -ٕٔٗ
 .فً الهند، فجاءت شبٌهة بؤرقام فلكًٌ المؤمون فؤثنى علٌهم( قمم الجبال)قٌاس االنخفاض الرأسً من _   
 

 للكرة األرضٌة هوإن قٌاس العرب ( علم الفلك عند العرب)فً كتابه " نللٌنو"وٌقول المستشرق  -ٕٕٗ
أول قٌاس حقٌقً أُجري كله مباشرة مع كل ما تقتضٌه تلك المسافة الطوٌلة وهذا الفرٌق الكبٌر من العلماء والمساحٌن _    

 .العرب فهو ٌعد من أعمال العرب المؤثورة وأمجادهم العلمٌة
 

( السابع الهجري)قرن الثالث عشر المٌالدي ثالثة من علماء المسلمٌن كانوا أول من ناقش فكرة دوران األرض فً ال -ٖٕٗ
 وهم أول من أشار فً التارٌخ اإلنسانً إلى احتمال دوران األرض حول نفسها أمام الشمس مرة كل ٌوم ولٌلة

 .من سورٌا" أبو الفرج علً"من األندلس و" قطب الدٌن الشٌرازي"و" علً بن عمر الكاتبً"_   
 

 م الخرابط علىأعتمد الؽرب بشكل أساسً فً عل -ٕٗٗ
وقاموا بطباعته طبعات كثٌرة ومختلفة، حتى ظل هذا الكتاب مصدًرا ( نزهة المشتاق فً اختراق اآلفاق" )اإلدرٌسً"مإلَّؾ _    

ا لدارسً الجؽرافٌا لألوروبٌٌن على مدار أكثر من أربعة قرون ًٌّ  أساس
 

ٌُنِكر أحد أن الؽرب قد استفاد من جهود المسلمٌن فً عل -ٕ٘ٗ  ،م الجؽرافٌا بشكل كبٌر وأساسًال 
 فقد كان أطلس اإلسالم أو الخرابط اإلسالمٌة كانت فً مقدمة مظاهر التؤثٌر اإلسالمً المباشر فً الحضارة الؽربٌة_  
 

 خرٌطته على" اإلدرٌسً"صمم  -ٕٙٗ
 7ٓما تتكون مخطوطة الخرٌطة من ك.. ثم انتقل إلى الشمال فً أسفلها، الطرٌقة العربٌة حٌث بدأ بالجنوب فً أعلى الخرٌطة_  

 تصل إلى نحو خمسة أمتار مربعة( سمٕٔ×ٖٖ)ورقة 
 

نة من خرٌطة اإلدرٌسً" كونراد مٌلر"قام العالم األلمانً  -7ٕٗ  بنشر نسخة ُملَوَّ
 نٌةوترجمة األسماء العربٌة إلى األلما، بعد أن بذل مجهوًدا خارًقا من أجل تجمٌع أجزابها المختلفة، م9ٕ8ٔسنة _  
 

 ؛ فعمل باحثوه على(نزهة المشتاق فً اختراق اآلفاق)اهتمَّ المجمع العراقً بكتاب  -8ٕٗ
م وهً بطول مترٌن 9٘ٔٔمراجعة وتدقٌق كل النسخ الموجودة فً العالم، وأخرجوا خرٌطة اإلدرٌسً وطبعوها سنة _ 

 .وعرض متر واحد
 

 لعرب فً الجؽرافٌا إلثبات قٌمتهم العالٌة؛ فـٌكفً أن نشٌر إلى ما حققه ا": "جوستاؾ لوبون"ٌقول -9ٕٗ
ُنوا بمعارفهم الفلكٌة مواقع األماكن تعًٌٌنا مضبوًطا فً الخرابط، فصححوا بذلك أخطاء علماء الٌونان_   ٌَّ  .العرب هم الذٌن ع
ب هم الذٌن وضعوا والعرب هم الذٌن نشروا رحالتهم الممتعة عن بقاع العالم التً كان ٌشك األوربٌون فً وجودها، والعر 

 "الكتب الجؽرافٌة التً جاءت ناسخة لما تقدمها، فاعتمدت أمم الؽرب علٌها وحدها قروًنا كثٌرة
 

موه للعالم وإنما تتجسد هذه  -ٕٓ٘ اإلنجازات الكبٌرة والعظٌمة لعلماء الجؽرافٌا المسلمٌن ال تتجسد فقط فً الجدٌد الذي قدَّ
 اإلنجازات بشكل واضح كذلك فً

 التصوٌب والتعدٌل الذي عاد به عباقرة الجؽرافٌٌن المسلمٌن على التراث الجؽرافً الٌونانً_     
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 :فً العدٌد من األخطاء عند تحدٌد األطوال واألعراض  -وعلى الرؼم من براعته المعروفة  –" بطلٌموس"وقع  -ٕٔ٘

 .ًرا فً تحدٌد طول البحر المتوسطمن ذلك أنه بالػ كثٌ_ 
 .فً تحدٌد امتداد الجزء المعمور من األرض المعروؾ لهوبالػ _      
 .وجعل المحٌط الهندي والهادي بحٌرة وذلك عندما وصل جنوبً آسٌا بجنوبً أفرٌقٌا_      
 ".سٌالن"الػ فً تحدٌد حجم جزٌرة وب_      
 وأخطؤ فً وضع بحر قزوٌن والخلٌج العربً خطؤً فاحًشا_      

 ؤخذ الؽرب هذه التعدٌالت إال عنهماء وصوبوها، ولم ٌصحح المسلمون كل هذه األخط
 

ٌَّة -ٕٕ٘ هات العلمٌة والمنهج ٌَّة من التشوُّ  ٌتجلى دور المسلمٌن فً إنقاذ الدراسات الجؽراف
 بتصحٌح أخطاء بطلٌموس_ 
 

 فقد(.. م8ٖٖ -هـ 8ٕٔ: ت" )المؤمون"بدأت المسٌرة التصحٌحٌة منذ عهد الخلٌفة  -ٖٕ٘
طة التً أمر الخلٌفة المؤمون علماء عصره بتنفٌذها إلى الحضارة الؽربٌة فضالً عظًٌما رؼم ضعؾ إمكانات أسدت الخرٌ_    

المسلمٌن من حٌث األجهزةُ الجؽرافٌُة فً ذلك العصر، وقام المسلمون بإدخال الكثٌر من التعدٌالت الهامة على خرٌطة 
 .الجوهرٌةبطلٌموس، وحسنوها وأضافوا إلٌها الكثٌر من التصحٌحات 

 
ٌرجعون إال  ٘ٔأقبل الؽرب على عطاء الجؽرافٌٌن المسلمٌن بشؽؾ واهتمام بالؽٌن؛فلم ٌكن األوروبٌون حتى بداٌة القرن  -ٕٗ٘

 إلى
  "كراتشكوفسكً"الجؽرافٌا اإلسالمٌة كما ٌقرر _ 
 

 تعتمد على( علم الخرابط)ظلت الكارتوؼرافٌا األوروبٌة  -ٕ٘٘
 .قبٌل القرن الخامس عشر المٌالدي خارطة اإلدرٌسً حتى_    

 
إال أن . م استمدت الجؽرافٌا األوروبٌة أسسها من الجؽرافٌا اإلسالمٌةٓ٘ٗٔم إلى حوالً ٓ٘ٔٔومنذ وقت اإلدرٌسً  -ٕٙ٘

ا أصاب الفكر األوروبً فٌما بٌن  ًٌّ الً عنصر  ،(مٓ٘٘ٔ)إلى ( مٓ٘ٗٔ)تحوُّ
"!!!.. بطلٌموس"، وأسفرت عن تحول الجؽرافٌٌن األوروبٌٌن إلى جؽرافٌا فنهضت حملة ضد المسلمٌن ال أساس لها من العلم_ 

 .ولما كان استمرار هذا األمر ؼٌر منطقً فقد اضطر العلماء ثانًٌة إلى هجر بطلٌموس
 

ات األرضٌة إلى -7ٕ٘  شؽلت طبٌعة الزالزل أذهان الناس منذ أقدم األزمنة، وقد أرجع بعض فالسفة الٌونان القدماء الِهزَّ
ة، بٌنما أرجعها البعض اآلخر إلى نٌران فً أعماق األرض_      ٌَّ  رٌاح تحت خف

ل وصؾ علمً ألسباب حدوث الزالزل على أٌدي العلماء المسلمٌن فً القرن الرابع الهجري  -8ٕ٘ ؛ (العاشر المٌالدي)جاء أوَّ
 حٌث اهتمَّ العلماء المسلمون بـ

تها، وحركِة الصخور دراسة الزالزل وتسجٌل توارٌخ حدوثه_      ا وأماكنها، وأنواعها، وما تخلِّفه من دمار، ودرجاِت قوَّ
ها ومنافعها  .الناتجة عنها، ومضارِّ

 
 حاول بعض العلماء المسلمٌن التخفٌؾ من أخطار الزالزل،وتناول ذلك كلٌّ ِمن -9ٕ٘

، والقزوٌنً (الرسابل)ة، وإخوان الصفا فً فً الجزء الخاصِّ بالمعادن واآلثار العلوٌ( الشفاء)ابن سٌنا فً موسوعته _ 
  .، وكان لكلٍّ منهم رأٌه الواضح فً هذا الصدد(عجابب المخلوقات وؼرابب الموجودات)فً

 
 عرؾ المسلمون المعادن واألحجار الكرٌمة، فـ  -ٕٓٙ

ا دقًٌقا، كم_     ًٌّ ٌَّة، وصنَّفوها ووصفوها وصًفا علم ها الطبٌعٌة والكٌمٌاب وا علموا خواصَّ ا عرفوا أماكن وجود كلٍّ منها، واهتمُّ
ٌَّة، وتكوٌن أسطحها، ورواسب األودٌة، وَعالقة البحر  ٌِّدها والرديء منها، وتناولوا أًٌضا تكوٌن الصخور الرسوب بالتمٌٌز بٌن ج

ة أو عوامل تعرٌة ٌَّ  .باألرض، واألرض بالبحر، وما ٌنشؤ عن هذه الَعالقة من تكوٌنات صخر
 

ة ٌعد أوَّ  -ٕٔٙ ٌَّ  ل من ألَّؾ كتاًبا فً األحجار باللؽة العرب
 عطارد بن محمد الحاسب_   
     

 تحدث العلماء المسلمون عن الصخور،فً -ٕٕٙ
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نها من الماء _    ة تكوُّ ٌَّ  (الصخور النارٌة)أو النار  (الصخور الرسوبٌة)أصلها، وكٌف
 

ة لعدد كبٌ -ٖٕٙ ٌَّ  ر من األحجار والفلزات امتازت بـأوجدوا العلماء المسلمون األوزان النوع
 الدقة المتناهٌة_   
 
 ركزوا المسلمون فً علوم األرض على  -ٕٗٙ 

 (المٌتورولوجٌا)التضارٌس وطبٌعة األرض وجٌولوجٌا المٌاه، وعلم الحفابر، واآلثار العلوٌة_
 

أكثر من ؼٌرها؛ فقد أفردوا أبواًبا فً  تناول العلماء المسلمون جٌولوجٌا البحار واألنهار فً مإلَّفاتهم الجؽرافٌة -ٕ٘ٙ
فاتهم الجؽرافٌة تناولوا فٌها  مصنَّ

ٌها _     ثوا عن أماكن من الٌابسة كانت بحاًرا وأنهاًرا، وأماكن تؽطِّ أسماء البحار ومواقعها والُبلدان التً تطلُّ علٌها، وتحدَّ
فً علم المالحة، وظاهرة المدِّ والجزر التً كان ٌعتمد علٌها  البحار كانت معمورة بالسكان فٌما مضى، كما خلفوا مإلَّفات عدٌدة

ٌَّة، ة والنهر ٌَّ  ربابنة السفن فً رحالتهم البحر
 

دة فً هذا جٌولوجٌا البحار واألنهار -ٕٙٙ  :ومن بٌن العلماء الذٌن كانت لهم آراء متفرِّ
 الكندي، والمسعودي، والبٌرونً، واإلدرٌسً، والمقدسً_      

 
لوا فً ذلك إلى حقابق تتَّفق مع العلم تناو -7ٕٙ ها النظري والعملً، وقد توصَّ ٌْ ل العلماء المسلمون الجٌوموفولوجٌا بشقَّ

 الحدٌث، منها
ٌَّة فً تبادل الٌابسة والماء، وكذلك أثر _      ة والفلك ٌَّ ن الصخر ٌْ ٌَّات الجٌوموفولوجٌة، وأثر الدورَت أثر العامل الزمنً فً العمل

ة فً التعرٌةكلٍّ من الم  ٌاه والرٌاح والمناخ عامَّ
 

 من أفضل العلماء المسلمون فً الجٌوموفولوجٌا  -8ٕٙ
وكانت آراء ابن سٌنا فً الجٌوموفولوجٌا أقرب اآلراء للنظرٌات الحدٌثة فً هذا . ٌَُعدُّ البٌرونً أفضل من تناول هذا الجانب_    

 الحقل
 

ة -9ٕٙ  :ورولوجٌاٌتالم( علم اآلثار العلوٌة)من العلم الذي أطلقوا علٌه  عرؾ العلماء المسلمون أموًرا مهمَّ
 .هً العالقة العلمٌة بٌن علم األرض وعلم المناخالمٌتورولوجٌا _
 

 المتٌورولوجٌا( علم اآلثار العلوٌة)ٌتناول  -7ٕٓ
ى با_      ُحب، وهو ما ٌسمَّ ةالجوَّ وظواهره؛ ودرجات الحرارة، والكثافة، والرٌاح، والسُّ ٌَّ  ألرصاد الجو

 
 :من قبٌل ذلك أنهم،،المتٌورولوجٌا( علم اآلثار العلوٌة)سبق اللؽوٌون العلماء فً ِذْكِر الكثٌر من مصطلحات  -7ٕٔ

، وزمهرٌر، وصقعة _     ، وقُرٍّ موا درجات الحرارة المنخفضة إلى برد، وحرٍّ ، وأرٌز(من الصقٌع)قسَّ  (.البرد الشدٌد) ، وِصرٍّ
ُمو_    حوَقسَّ ٌْ ، وحرور، وقٌظ، وهاجرة، وف  .ا درجات الحرارة المرتفعة إلى حرٍّ
موها َوفق االتجاهات التً تهب منها أو َوفق صفاتها_    ا الرٌاح فقد قسَّ  .أمَّ
َحاب أسماء تدلُّ على أجزابه ومراحل تكوٌنه؛ من ذلكو_    ألبٌض الممطر، والسحاب، الؽمام، والمزن وهو ا: أطلقوا على السَّ

 عارضوال
 

ٌّن مواقع النجوم ودراسة  -7ٕٕ هو العلم الذي ٌختص بحساب سٌر الشمس والقمر والنجوم  والكواكب والمجرات، وتعٌ
 .    أحوالها، وتفسٌر الظواهر الكونٌة تفسٌراً علمٌا

 علم الفلك_    
ن بما ٌفوق التركٌز على و الكو تتجلى مظاهر العناٌة القرآنٌة بالفلك فً التؤكٌد على التؤمل والتركٌز فى السماء -7ٖٕ

 :اإلنسان،فمن ذلك
َمآُء َبَناَها: قوله سبحانه_   اَها*﴿ أأْنتـُْم أَشـَدُّ َخْلًقا أِم السَّ لََها َوأَْخَرَج ُضَحاَها ﴾*َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّ ٌْ  َوأَْؼَطَش لَ
َمَواِت َواألْرِض أَْكَبُر ِمْن َخلْ : وقوله عز وجل  ْعلَُموَن ﴾﴿ لَخـَْلُق السَّ ٌَ  ِق النــَّاِس َولَِكنَّ أَْكَثَر النــَّاِس ال 
 

 :سمٌت بعض سور القرآن بـؤسماء فلكٌة وظواهر كونٌة مثل -7ٕٗ
 .القمر، النجم، الشمس، المعارج، التكوٌر، االنفطار، البروج، االنشقاق_    
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لمحكم، ومحتوٌاتها المذهلة، وإلى النظر والتفكر أٌضاً فً دعت اآلٌات القرآنٌة إلى النظر فً السماء والتفكر فً بنابها ا -7ٕ٘

 :الظواهر الكونٌة المختلفة؛ مثل
ُكوَن َقِد اْقَترَ : قوله عز وجل_     ٌَ ُ ِمن َشْىٍء َوأَْن َعَسى أن  َمَواِت َواألْرِض َوَما َخلََق هللاَّ نُظُروْا فً َملــَُكوِت السَّ ٌَ  َب أََجلــُُهْم ﴾ ﴿أَولَْم 

نــَّاَها َوَما لََها ِمن فُُروٍج ﴾ وقوله ع ٌَّ ـَناَها َوَز ٌْ َؾ َبنـَ ٌْ َمآِء َفْوَقُهْم َك ـْظــُُروآ إِلَى السَّ ن ٌَ  ز وجل ﴿ أََفلَْم 
اٍت ألْولِى األْلَبابِ  ٌَ ِل َوالنــََّهاِر آل ٌْ َمَواِت َواألْرِض َواْختاِلِؾ اللــَّ اًما َوقُُعوًدا الـَِّذٌَن *وقوله عز وجل ﴿ إِنَّ فً َخْلِق السَّ ٌَ ْذُكُروَن اللــََّه قِ ٌَ

نـَا َما َخلَْقَت َهَذا َباِطالً ُسْبَحاَنَك  َمَواِت َواألْرِض َربـَـّ ُروَن فً َخْلِق السَّ َتَفـكَّ ٌَ   َفقَِنا َعَذاَب النــَّاِر ﴾َوَعلَى ُجنــُوبِِهْم َو
 

 :لفلكٌة عند المسلمٌنلقد كان لإلسالم كدٌن وتعالٌم الفضل األكبر فً النهضة ا -7ٕٙ
فالمسلم ٌبدأ نهاره قبل شروق الشمس فٌراقب مطلع الفجر لكً ٌصلً الصبح وفً أخر نهاره ٌرقب الؽسق لٌصلً _     

وهو . وبٌن ذلك ٌتابع حركة الشمس فً زاوٌة فً األفق فً الظهر ثم العصر ثم المؽرب لكً ٌصلً كل صالة فً حٌنها ، العشاء
وإذا صلً فً أي بقعة من األرض فهو ملتزم أن ٌعرؾ . شهر رمضان وٌفطر حسب الشهر القمري ٌصوم رمضان مع هالل 

 ثم تؤتً آٌات القرآن فتؤمره أن ٌتؤمل فً الفضاء الخارجً من حوله لكً ٌعرؾ قدرة هللا ومعجزة الخلق. اتجاه الكعبة 
 

 :فهو..كان للعرب فً الجاهلٌة اهتمام فطري بالفلك  -78ٕ
وفً الشعر الجاهلً ، لسكان الصحراء المنبسطة التً ال معالم فٌها تدلهم على الطرٌق سوى االعتداد بالنجومأمر حٌوي _ 

 الكثٌر مما ٌدلنا على التبحر فً الفلك واالهتمام به
 

 كان علم الفلك قبل اإلسالم مقترنا بـ -79ٕ
 لعقٌدتهاالتنجٌم ولكن الحضارة اإلسالمٌة نبذت التنجٌم واعتبرته مخالًفا _   
 

 :ولم ٌكن هذا االنفصال ولٌد الصدفة، بل انفصل علم الفلك عن التنجٌم، وأصبحت له قواعده العلمٌة التً ٌرتكز علٌها -8ٕٓ
ولٌد التجربة العلمٌة والقٌاس واالستنباط، والحاجة اإلسالمٌة لتحدٌد مواعٌد الصالة واتجاه القبلة، حتى أصبحت المساجد _ 

 .فلكً ٌقوم بتحدٌد الوقت من خالل واحدة من اآلالت الفلكٌة التً عرفها وابتكرها المسلمون الجامعة ال تخلو من
 

 :ظهرت حاجة المسلمٌن إلى دراسة علم الفلك، لـ -8ٕٔ
معرفة أوقات الصالة بحسب الموقع الجؽرافً والفصل الموسمً، وتحدٌد اتجاه المسلمٌن إلى الكعبة فً صلواتهم، ورإٌة _     

 ضان، والصوم، فبرزوا فً ذلك، واخترعوا حسابات وطرقاً بدٌعة لم ٌسبقهم إلٌها أحد من الٌونان والهنود والفرسهالل رم
 

 :فكان، بلػ اهتمام العرب بالفلك أن أصبح الهواٌة والتسلٌة لكل أسرة متعلمة -8ٕٕ
ك والقمر وزٌارة المراصد العامة فً وكانوا ٌحرصون على مشاهدة السماء ومراقبة سٌر األفال، لكل أسرة مكتبة فلكٌة _ 

 المناسبات الدٌنٌة كبداٌة رمضان واألعٌاد
 

 :ٌعود إلى المسلمٌن فً علم الفلك فضل -8ٖٕ
تحرٌر علم الفلك وتطهٌره من الشعوذة والدجل الذي واكب ظهور علم التنجٌم فً األمم السابقة، وجعله علماً خالصاً _      

ة والبرهان ٌّ ، حٌث أبطلت الشرٌعة اإلسالمٌة التنجٌم وأنكرته وكّفرت القابلٌن به، ورّدت الحوادث كلّها إلى قدرة ٌعتمد على النظر
 . هللا تعالى

وإلٌهم ٌعود فضل حفظ ما أنتجه العقل الٌونانً والسرٌانً والفارسً والهندي من تراث بالترجمة الدقٌقة األمٌنة، وما أعقب ذلك 
 .ما استقر فً عهدتهم من هذا العلم إلى أوروبامن تصحٌح وإضافة وابتكار، ونقل 

 
منذ قامت دولة اإلسالم وثبتت أركانها أقبل المسلمون على علم الفلك وأولوه اهتماما كبٌرا ابتدأت المرحلة األولى من تلك  -8ٕٗ

 :ـالنهضة ب
رجمة فً هذا المٌدان كتاب ومن أشهر الكتب المت، تجمٌع وترجمة كل علوم السابقٌن من إؼرٌق وفرس وهند وصٌن -_    

  .لبطلٌموس عن اإلؼرٌقٌة" المجسطً " عن الهندٌة وكتاب " السند هند "
ثم جاءت مرحلة اإلنتاج العلمً واإلبداع واالبتكار حٌث تفرغ الكثٌر من علماء المسلمٌن لعلوم الفلك ونبؽوا فٌها ومن  -   

 :هإالء
رونً وابن الهٌثم البصري وابن باجة األندلسً وابن ٌونس المصري وابن رشد الكندي والفارابً والبتانً والمجرٌطً والبٌ  

 .والقزوٌنً وعباس بن فرناس
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 :من اهتمام العرب بالفلك انه كانت بعض األسر -8ٕ٘
 تتوارث هذا العلم وتؤخذ لنفسها كنٌة فلكٌة مثل االسطرالبً والراصد والفلكً_   
 

 :اشتؽل بالفلك وكتب عنه -8ٕٙ
 ألطباء أمثال الرازي وابن سٌنا ا_     

 . والفالسفة أمثال ابن رشد والبٌرونً والفقهاء واألدباء والشعراء أمثال ابن الخٌام       
م وكثٌر من 8ٖٓومن الخلفاء أٌضا من كان عالما مثل الخلٌفة المؤمون الذي كان أول من قاس محٌط الكرة األرضٌة سنة 

 فلكٌاً خاصاً به لهواٌته الخلفاء كان ٌبنً فً بٌته مرصداً 
 

 :وكان العلماء المسلمون ٌرون فً علم الفلك-87ٕ
ة، وأقاموا _      ٌّ اً مبنٌاً على الرصد والحساب، وعلى فروض تفضً لتعلٌل ما ٌرى من الحركات والظواهر الفلك ٌّ علماً رٌاض

ٌّة  كثٌراً من المراصد، وسّجلوا ما رصدوه بمقاٌٌس على أعظم جانب من األهم
 

 :سجل العلماء المسلمون فً الفلك ما رصدوه بمقاٌٌس على أعظم جانب من األهمٌة -88ٕ
ٌّة، _        فقد رصدوا الكسوؾ والخسوؾ، ورصدوا االعتدالٌن، وقاسوا محٌط األرض، وقّدروا أبعاد الكواكب واألجرام السماو

 وصنعوا
ٌّة، ووضعوا األزٌاج الدقٌقة   ، وكانت آراإهم فً الفلك هً التً مّهدت للنهضة (ركات الكواكبحول ح)كثٌراً من اآلالت الفلك

ة الكبرى ٌّ  الفلك
 

 :وضع علماء الفلك المسلمٌن كتباً كثٌرًة مشهورة فً علم الفلك منهم -89ٕ
 شرح المقاالت األربع)و( الزٌج)و( معرفة مطالع البروج فٌما بٌن أرباع الفلك: )صاحب كتاب محمد بن جابر البتانً _      

 (لبطلٌموس
 (الزٌج الحاكمً: )بن ٌونس صاحب كتاب وعلً بن عبد الرحمن _     
  (.التفهٌم ألوابل صنعة التنجٌم)و( القانون المسعودي فً الهٌبة والنجوم: )ومحمد بن أحمد البٌرونً ، صاحب كتاب_     

 
 :فً علم الفلكٌنسب إلى العرب والمسلمٌن  -9ٕٓ
حد منجزات العقل قٌاس ارتفاع الكواكب، وتحدٌد مطالع البروج، واختراع جهاز اإلسطرالب أاختراع آالت الرصد، و_      

 االسالمى
 المضمار، وجعله علماً فً هذا       

 
ٌّة على أسهل طرٌق وأقرب مكان -9ٕٔ ة استعمال آلة معهودة ٌتوّصل بها إلى معرفة كثٌر من األمور النجوم ٌّ علم ٌبحث فً كٌف

 :تفاع الشمس وسمت القبلة وعرض البالد وؼٌر ذلكمبٌن فً كتبها كار
 علم اإلسطرالب_     

 
ٌّة فً األصل معناها -9ٕٕ  :اصطرالب كلمة ٌونان

 مٌزان الشمس، أو مرآة النجم ومقٌاسه_    
 
 : آلة االصطرالب هً -9ٖٕ 

 .آلة رصد قدٌمة لتعٌٌن ارتفاعات األجرام السماوٌة ومعرفة الوقت والجهات األصلٌة_    
 

 :ظهر المرصد اإلسالمً بشكل أكثر تطوًرا بعد زمن المؤمون بحوالً -9ٕٗ
 قرن ونصؾ قرن، وكان أكثر تنظًٌما من الناحٌة اإلدارٌة،_     

 
 : عندما نشؤ مرصد شرؾ الدولة أصبح له -9ٕ٘

، ولقد أمكن تحقٌق هذا مدٌر ٌشرؾ على تدبٌر شإونه ، واقترن ذلك بتوسعة برنامج الرصد بحٌث صار ٌشمل الكواكب كافة_
 الجانب األخٌر

من تطور المراصد، ذلك أن هناك دلٌالً على أن بعض برامج الرصد قد اقتصرت على مشاهدة الكواكب السرٌعة فقط إلى جانب  
 .الشمس والقمر
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 :كانت المهمة الربٌسٌة لألعمال التً ٌضطلع بها المرصد تتمثل فً -9ٕٙ
 .الكواكب مبنٌة على أرصاد حدٌثة إقامة جداول فلكٌة جدٌدة لكل_ 
 

 :مراحل تطور العمل فً المراصد-97ٕ
كان هناك مٌل واضح فً المراصد اإلسالمٌة نحو تصنٌع آالت تزداد حجًما على مر الزمن ونزوع إلى توفٌر هٌبة عاملة _     

 متمٌزة، وذلك
رات أن تعمل على تعزٌز اعتقاد مفاده أن نشؤة المراصد، بموجب التقدم الذي أمكن تحقٌقه فً هذا االتجاه أًٌضا،ومن شؤن التطو 

 باعتبارها
 .مإسسات، ترجع فً أصلها إلى الخلفاء والملوك

فً بؽداد مرحلة أخرى من مراحل تطور العمل فً المراصد، وظل هذا ( ملك شاه)ٌَُعدُّ المرصُد الذي شٌده السلطان السلجوقً _  
 المرصد 

ا بالنسبة لعمر المراصد،وقد رأى الفلكٌون آنذاك أنه ٌلزم ٌعمل لفترة تزٌد على عشرٌن ع ًٌّ اماً، وهً فترة زمنٌة طوٌلة نسب
  .عاماً  ٖٓإلنجاز عمل فلكً فترة زمنٌة ال تقل عن 

 
 :ٌعد القرن السابع الهجري أهم حقبة فً تارٌخ المراصد اإلسالمٌة -98ٕ

 ًدا من أهم المراصد فً تارٌخ الحضارة اإلسالمٌةألن بناء مرصد المراؼة تم هذا القرن، ألنه ٌعد واح_    
 

 :وُبنً مرصد المراؼة خارج المدٌنة،وال تزال بقاٌاه موجودة إلى الٌوم، وقد أنشؤه،تقع المراؼة بالقرب من مدٌنة تبرٌز -99ٕ
 ".هوالكو"أخو " مانجو"_     

 
 :مهتًما بــ" الذي أنشؤ مرصد المراؼة"كان مانجو  -ٖٓٓ
 ضٌات والفلكالرٌا_      

 
إلى جمال الدٌن بن محمد بن الزٌدي البخاري بمهمة إنشاء هذا المرصد، " الذي أنشؤ مرصد المراؼة"عهد مانجو  -ٖٔٓ

 :واستعان بعدد هابل من العلماء منهم
 نصٌر الدٌن الطوسً، وعلً بن عمر الؽزوٌنً، ومإٌد الدٌن العرضً، وؼٌرهم كثٌر_     

 
ا فً -ٕٖٓ ًٌ  :إلى" مرصد المراؼة"المرصد  ظل العمل جار
 م وشهد حكم سبعة سالطٌن اهتموا به وبرعاٌتهٖٙٔٔعام _     

 
 :فً" مرصد المراؼة"تكمن أهمٌة هذا المرصد  -ٖٖٓ
كما . النشاط التعلٌمً الهام الذي قام به، فقد تم تعلٌم العدٌد من الطلبة فً المرصد علم الفلك والعمل على اآلالت الفلكٌة_       

 .ان بالمرصد مكتبة ضخمة ضمت آالؾ المخطوطات فً شتى مجاالت المعرفةك
 

 ابن الهٌثم_       :كٌلو متر وهو الصحٌح ٘ٔاكتشؾ طبٌعة الؽالؾ الجوي حول األرض وقدر ارتفاعه  -ٖٗٓ
 :شمسٌة بؤنهاابتكر المسلمون تقاوٌم شمسٌة فاقت فً ضبطها وإتقانها كل التقاوٌم السابقة وحسبوا أٌام السنة ال -ٖ٘ٓ
 .ثانٌة ٌٕٕوماً وست ساعات وتسع دقابق وعشر ثوان فكان الخطؤ فً حسابهم بمقدار دقٌقتٌن و  ٖ٘ٙ_     

 
 :اكتشؾ ابن رشد الكلؾ على وجه الشمس وفسره بؤنه بسبب -ٖٙٓ
 عبور عطارد أمامها_       

 
 :مثل فسر ابن الهٌثم الكثٌر من الظواهر الفلكٌة والفضابٌة والضوبٌة -7ٖٓ

 الكسوؾ والخسوؾ والطٌؾ وقوس قزح_        
 

فهو أول مخترع للقبة الفضابٌة فقد أقام فً ساحة بٌته قبة ضخمة جمع ، إلى جانب أنه قدم أول فكرة للطابرة والطٌران -8ٖٓ
 فٌها النجوم 

 :هو،،واألفالك فً مواقعها ومثل الشهب والنٌازك والبرق والرعد
 (م887المتوفى سنة )لم األندلسً عباس بن فرناس العا_     
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هو الذى صمم جهاز مصمم لرسم مجسم للكون ثالثً األبعاد طول وعرض وارتفاع ولٌس كما كان سابقاً ٌرسم الكون  -9ٖٓ
 على صحٌفة 

 ثنابٌة األبعاد طول وعرض فقط
 العالم شرؾ الدٌن بن محمد الطوسً_     

 
 :وهى،(الصفٌحة الشكازٌة)ٌفة سمٌت باسمه العالم خلؾ بن الشكاز األندلسً صمم صح -ٖٓٔ

ا للكون طرفاه القطبان بخالؾ اإلسطرالبات العادٌة التً تتخٌل الضوء منطلًقا من القطب _     ًٌّ صحٌفة تعطً مقطًعا عمود
 الجنوبً وٌسقط على خط االستواء

 
من النجوم، وصحح بعض ع كثٌر وحقق مواق. بحساب مواعٌد كسوؾ الشمس وخسوؾ القمر بقدر كبٌر من الدقة قام -ٖٔٔ

 :والكواكب السٌارة، وصحح بطلٌموس فً إثبات األوج الطولً للشمس هو حركات القمر
وهو أبو عبد هللا محمد بن جابر بن سنان البتانً، رٌاضً وفلكً اشتهر فً (ٔٔ)م 9ٕ9- 8٘ٓ/ هـ 7ٖٔ-ٖٕ٘)البتانً _     

 (بطلٌموس العرب ) لقب العاشر المٌالدي، وعرؾ ب/ القرن الرابع الهجري 
 

هذا الى جانب الكثٌر من ،كما ابتكر مفاهٌم جٌب التمام، ٌعد أول من سخر حساب المثلثات لخدمة الفلك،فكان أسبق العلماء -ٕٖٔ
 :واالختراعات وأٌضا المراجع والمإلفات القٌمة االبتكارات

 البتانً _     
 

أطلق علٌها السدس الفخري وهً آلة لقٌاس زواٌا ارتفاع األجرام  تمكن من صنع بعض اآلالت مثل آلة السدس التً -ٖٖٔ
 :السماوٌة

عالم رٌاضً وفلكً اشتهر فً القرن .حامد بن الخضر أبو محمود الخجندي( م ٓٓٓٔ- ٓٓٓ/ هـ 9ٖٓ-ٓٓٓ)الخجندي _      
 .العاشر المٌالدي/ الرابع الهجري 

 
 :وإنجازاتهم م واختراعاتهم ومإلفاتهممن العلماء الذٌن أثرو علم الفلك باكتشافاته -ٖٗٔ

/ الثالث الهجري أبو الطٌب سند بن علً المنجم، عالم فلكً ورٌاضً اشتهر فً القرن( م 8ٖٖ/ هـ 8ٕٔ)سند بن علً _   
 .التاسع المٌالدي

 العالم شرؾ الدٌن بن محمد الطوسً _  
 العالم خلؾ بن الشكاز األندلسً_  
وهو أبو عبد هللا محمد بن جابر بن سنان البتانً، رٌاضً وفلكً اشتهر فً (ٔٔ)م 9ٕ9- 8٘ٓ/ هـ 7ٖٔ-ٖٕ٘)البتانً  _  

 (بطلٌموس العرب ) العاشر المٌالدي، وعرؾ بلقب / القرن الرابع الهجري 
/ عالم رٌاضً وفلكً اشتهر فً القرن الرابع الهجري .حامد بن الخضر أبو محمود الخجندي( م ٓٓٓٔ/هـ 9ٖٓ)الخجندي  _  
 .لعاشر المٌالديا
 
 
 
 
 :عوامل نهضة الحضارة اإلسالمٌة -ٖ٘ٔ 
 :تمٌزت تشرٌعات اإلسالم بؤنها ترتقً بالمستوى العقلً لمتلقً هذا الدٌن حٌث -

نظمت جوانب الحٌاة المختلفة وفق قواعد عامة تمكن من استٌعاب المتؽٌرات الحٌاتٌة المختلفة ، وتوجٌهها بما ٌحافظ على _    
 عامة للشرٌعة ، والتً تهدؾ إلى الحفاظ على الدٌن والنفس والمال والعقل والعرض المقاصد ال

قد استفادت الحضارة اإلسالمٌة من الحضارات السابقة سواء تلك التً دخلت تحت مظلة الحضارة اإلسالمٌة أو تواصلت معها _
 واحتكت بها 

 
 :نشؤت فٌها الحضارة اإلسالمٌة،هًالمنطقة التً -
ألساسً والمجمع الربٌس لمعظم الحضارات األساسٌة القدٌمة فقدماء المصرٌٌن أحرزوا تقدماً ملموساً فً علوم الفلك المركز ا_ 

ولهم باع . والحساب والطب والصٌدلة والهندسة والزارعة وؼٌرها ، كما أنهم مهروا فً الرسم والنحت والعمارة والتحنٌط 
 . فةعدٌن والصناعة بؤنواعها المختلطوٌل فً الت

وعرفت بالد الهالل الخصٌب حضارات متعددة تركت موروثاً كبٌرا فً الطب والهندسة والزراعة والصناعة والتنظٌمات _
 .التجارٌة 
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 :، ففً العصر الذهبً للحضارة اإلسالمٌةتضافرت العوامل السابقة مع بٌبة علمٌة مناسبة -

، وهٌبوا الجو الصالح الزدهار العلم بطرق متنوعة مثل إنشاء المدارس  اعتنى كثٌر من الخلفاء والعلماء بالحركة العلمٌة_    
والمكتبات وؼٌرها ، وبذلوا الكثٌر للحصول على المإلفات والمصنفات بؤنواعها المختلفة ، كما بذلوا الكثٌر من األموال على 

المؤمون على سبٌل المثال كان ٌعطى حنٌن  فالخلٌفة. العلماء الذٌن سموا بمكانتهم ورفعوا من قدرهم ، فقربوهم فً مجالسهم 
 .بن إسحاق وزن الكتب التً ٌترجمها ذهباً 

من بٌن عوامل ازدهار النهضة العلمٌة فً العصر اإلسالمً ، المكتبات الضخمة التً انتشرت فً العالم اإلسالمً وخاصة فً  -
 :العصر العباسً ، ومن أمثله ذلك

مكتبة دار الحكمة فً ضم ما ٌقارب الملٌون ونصؾ ملٌون كتاب ، وعلى الوتٌرة نفسها كانت ، وكانت تدار الحكمة فً بؽداد_    
وكانت بعض المكتبات الخاصة للعلماء . فٌقدر عدد كتبها بثالثة أرباع ملٌون كتاب  مكتبة المسجد الجامع فً قرطبة، أما  القاهرة

ر من بٌوت المسلمٌن فً حواضر العالم اإلسالمً كان الكتاب جزءاً واألدباء ٌصل فٌها عدد الكتب إلى مابة ألؾ كتاب ، وفً كثٌ
  .ربٌساً من مكونات تلك البٌوت 

 
فالعالم اإلسالمً كان ٌضم مساحات واسعة امتدت من سمرقند إلى قرطبة فً اسبانٌا التً تعتبر أكثر أهمٌة  :العمل االقتصادي -

مكانٌة وموروث حضاري عظٌم انعكس على أوجه النشاط االقتصادي  وبخاصة على الصعٌد االقتصادي ،لما تملكه من خصابص
فً الزراعة والتجارة والصناعة ، حٌث تمٌزت المنطقة بوجود أنهار عظٌمة وارض وحقول خصبة ، تنتج أنواعا عدة من 

 المنتجات الزراعٌة
 
 :ٌضاؾ إلى ذلك وفرة المعادن فً-
 .إفرٌقٌا باإلضافة إلى مصادر اإلنتاج الموجودة فً العالم اإلسالمًالقوقاز و أرمٌنٌة و الجزٌرة العربٌة وشمال _ 
سٌطر المسلمون على الطرق المإدٌة إلى مناجم الذهب الربٌسٌة فً العالم ، أي إفرٌقٌا الجنوبٌة الشرقٌة والسودان وآسٌا  -

 الوسطى ،
 :أما مراكز الصناعات الحرفٌة المتطورة فكانت فً -
والشام باإلضافة إلى مصر وهناك موانا كبرى كانت تحت تصرؾ العالم اإلسالمً بؤرصفتها ودور  إٌران وبالد الرافدٌن_

 .صناعتها البحرٌة
- : وهذه تضم ثالث مجموعات 

وكان قد تم افتتاح خطوطها المالحٌة على أٌدي المالحٌن العرب والفرس نحو المحٌط  موانا الخلٌج العربً والبحر األحمر -_ 
 كانت تتكامل بمنظومة األسطول الهندي على نهري دجلة والفراتالهندي والتً 

 مٌناء اإلسكندرٌة والذي كان ٌزخر بالسفن البحرٌة والمراكب النٌلٌة موانا السواحل الشامٌة والمصرٌة ، وفً مقدمتها -
لكبٌر الذي ٌخترق ٌضاؾ إلٌها األسطول النهري على نهر الوادي ا، تونس وسبته موانا مضٌقً صقلٌة وجبل طارق مثل -

 اشبٌلٌة وقرطبة
كانت هذه المنظومة تضم شبكة  آسٌا الوسطى وفارس والهالل الخصٌب وجزٌرة العرب ومصر وشمال إفرٌقٌا طرق القوافل فً -

من القوافل مع حٌوانات النقل من إبل وجمال وؼٌرها وجهاز كامل من عمال مختصٌن فً تسٌٌر القوافل من خفراء و مجهزي 
وٌدٌر ذلك كله مجموعات تجارٌة كانت لدٌها تقالٌد عرٌقة فً التجارة كل ذلك تضافر، بتوجٌه من قٌم الدٌن اإلسالمً ،  القوافل

 :لـ 
تحقٌق نهضة اقتصادٌة عظٌمة كان من مإشراتها ازدهار التجارة التً كانت تربط بٌن العالم اإلسالمً من الداخل وبٌن العالم _

 القدٌم فً جمٌع أرجابه
 
  .لجودة والذوق الرفٌعمتنوعة تعكس مستوى عالٌاً من الدقة وامنتجات  ازدهرت الصناعة التً كانت تقدمو -
 
نشر المسلمون الكثٌر من المنتجات الزراعٌة وإعادة توزٌعها فً أرجاء مختلفة من العالم اإلسالمً  الزارعة حٌثوازدهرت  -

 .ماط الري والتسمٌد وؼٌر ذلك باإلضافة إلى تطوٌرهم ألسالٌب الزراعة ومن حٌث أن
 إنشاء عشرات المدن الجدٌدة فً أجزاء مختلفة من العالم اإلسالمً رافق ذلك نهضة عمرانٌة كبٌرة ، شملت -

 :معابر انتقال الحضارة اإلسالمٌة إلى الؽرب هً -ٖٙٔ
ق والؽرب وبالتالً بٌن اإلسالم وقد تمٌز بمساحة واسعة سهلت التماس الحضاري بٌن الشر:  البحر األبٌض المتوسط_ٔ    

أكثر المناطق التً استوعبت وحضارته وبٌن الؽرب بمكوناته الدٌنٌة والثقافٌة ولذلك كانت المناطق األقرب جؽرافٌاً ألوروبا هً 
 المإثرات الحضارٌة الوافدة إلى أوروبا من المجال الحضاري اإلسالمً
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أنشؤ فٌها المسلمون حضارة عرٌقة استمرت فترة كبٌرة، هذا المجال ، حٌث وتعد من الشواهد المإثرة فً :  جزٌرة صقلٌة_ٕ
 قبل أن تسقط هذه الجزٌرة فً ٌد النورمان، لتتحول إلى أكبر ثروة حضارٌة عرفها الؽرب فً تلك األزمنة

 
 :افتها ومعرفتها ، فكانتنظراً الن ملوك النورمان كانوا معجبٌن بالحضارة اإلسالمٌة وراؼبٌن فً االنؽماس فٌها ، وتشرب ثق--
دولتهم تدار باألسلوب الذي تدار به الدولة اإلسالمٌة من قبل رجال ٌنتمون للحضارة اإلسالمٌة سواء كانوا مسلمٌن أو ؼٌر  -

ولذلك كانت قصور ملوكهم  مسلمً صقلٌةأما الصناعات والحرؾ والعمارة والزخرفة فجمٌعها كانت تتم على ٌد . مسلمٌن
 بمجموعها للحضارة اإلسالمٌةمن أثاث وؼٌر ذلك ومالبسهم تنتمً ومستلزماتها 

ولم ٌعمل ملوك النورمان على ترجمة العلوم من العربٌة فحسب ، بل حرصوا على استقطاب بعض العلماء العرب وإكرامهم   -
ي قوي حٌث امتزجت نقطة نشاط حضارمثل هذه السٌاسة الحكٌمة حولت صقلٌة إلى  والطلب منهم تصنٌؾ المإلفات العلمٌة

 فٌها الحضارة العربٌة اإلسالمٌة مع الثقافات األوروبٌة لتسهم فً خلق نهضتها الحدٌثة
 
 فقد تؤصلت فٌها الحضارة العربٌة اإلسالمٌة وحققت إنجازات حضارٌة عظٌمة تعكس رخاء اقتصادٌاً فابقاً  اسبانٌا ،_ٖ
دٌنً ٌقرأون أشعار العرب وأساطٌرهم وٌدرسون ما كتبه علماء الدٌن كثٌرون من أبناء " ٌقول أحد أساقفة قرطبة حٌنذاك  --

إن كل الشباب منصرؾ اآلن لتعلم اللؽة واألدب العربٌٌن فهم ٌدفعون أموالهم فً اقتناء الكتب العربٌة " وفالسفة المسلمٌن 
 وٌتحدثون فً كل مكان بؤن األدب العربً جدٌر بالدارسة واالهتمام

فكانوا حملة  ملوا كمربٌن ألطفال الملوك األوربٌٌن أو كؤطباء أو كتبة فً بالطهم فً برشلونة وؼٌرهاالكثٌر من العرب ع -
 مشاعل الثقافة واألدب األندلسً ، وصاروا بسلوكهم ومظهرهم الحسن مثاال ٌحتذي به

 كما عمل األسرى من المسلمٌن أٌضا على نقل الحضارة العربٌة ألمراء شمال اسبانٌا  -
بلدان شمال اسبانٌا على صله باألندلس فً الجنوب فحسب، بل كانت أٌضا على صلة دابما ببلدان أوروبا سٌاسٌاً  ولم تكن

 وتجارٌاً،ولم تكن جبال البرانس لتمنع تلك الصالت ، ومن هنا وجدت الحضارة اإلسالمٌة طرٌقها إلى الؽرب
فرسان آلمان االستٌالء على المدٌنة العربٌة وحصارها م ساهم معه فً  8٘ٓٔوعندما احتل الفونس السادس طلٌطلة عام -

 واٌطالٌون وفرنسٌون بل أن أول أسقؾ لها كان فرنسٌاً 
 وظلت مدرسة المدٌنة التً أسسها رٌموند بمجموعاتها الهابلة من الكتب العربٌة تجذب آالؾ األوروبٌٌن من مختلؾ البلدان -
من األسرى األوروبٌٌن الذٌن عادوا من قرطبة وسرقسطة وؼٌرها من مراكز  آلوؾحمل مشعل الحضارة العربٌة عبر األندلس  -

 الثقافة األندلسٌة،
 لٌون وجنوا و البندقٌة ونورمبرج دور الوسٌط بٌن المدن األوروبٌة والمدن األندلسٌةفً  التجاركما مثل  -
 المسٌحٌٌن القادمٌن من شمال األندلسالتجار العرب وبالحجاج واحتك مالٌٌن الحجاج من المسٌحٌٌن األوروبٌٌن بـ  -
كما ساهم سٌل الفرسان والتجار ورجال الدٌن المتدفقٌن سنوٌاً من أوروبا على أسبانٌا فً نقل أسس الحضارة األندلسٌة إلى  - 

 بالدهم
 الترجمة من العربٌة وخاصة طلٌطلة التً كانت رابدة فً هذا المجالوكان لألندلس الدور الرابد فً -
 
كانت وسٌلة للتؤثٌر الشرقً الذي أدى إلى تفتح عقول األوروبٌٌن وأنها كانت من العوامل المهمة التً : روب الصلٌبٌةالح_ٗ

 ألن وجود المسٌحٌٌن فً المشرق اإلسالمً جعلهم معبراً من معابر الحضارة العربٌة اإلسالمٌة إلى أوروباأدت إلى تقدم أوربا ، 
أما على . لم تمنع حدوث االتصاالت السلمٌة على مستوى الشعب والقادةمٌن والصلٌبٌٌن فالحرب المعلنة آنذاك بٌن المسل

م قامت بٌن شاور الوزٌر الفاطمً وبٌن الصلٌبٌٌن عالقات ودٌة أسفرت ٙٙٔٔ/هـ ٕٙ٘فً سنة مستوى القادة فإننا نرى أنه 
 عن إقامة مجموعة صلٌبٌة فً القاهرة واإلسكندرٌة تقرب من عامٌن

وهذا األمر ٌعطٌنا صورة جلٌة عن الحٌاة الٌومٌة التً كان ٌسودها التفاعل . تخلو قصور الزعماء الصلٌبٌن من العرب ولم تكن-
 .  الوجود الصلٌبً فً المشرق وسٌلة لنقل عادات المسلمٌن وعلومهم وآدابهم إلى أوروبابٌن الفرٌقٌن مما جعل 

أصبحوا شرقٌٌن فً طبابعهم والصلٌبٌون المقٌمون فً المشرق اإلسالمً ، عرفت أوروبا الكثٌر عن الشرقفبواسطة الصلٌبٌن 
 وثقافتهم

 
. كانوا ٌفدون إلى العالم اإلسالمً لطلب العلم وتلقى المعرفةكان لهم دور فعال فً نقل الحضارة اإلسالمٌة حٌث  :طالب العلم _٘

علم الصلٌبٌن المقٌمٌن فً الشام والوافدٌن من أوروبا ، بعض طالب الوٌكفى أن نذكر هنا ما ٌذكره ابن جبٌر أنه شاهد فً عكا 
 ٌلتحقون بالمدارس العربٌة ، ٌتلقون العلوم بلؽة العرب

 
م وتتلمذ ٗٓٔٔزار مصر والقدس فً سنة ، الذي  رداؾ باتومن طالب العلم الوافدٌن الذٌن تعلموا فً العالم العربً أوال --

ُعٌن معلماً لألمٌر هنري الذي أصبح فٌما بعد الملك وبعد عودته إلى انجلترا .  رٌاضٌاتعلى أٌدي العلماء المسلمٌن فً الفلك وال
 هنري الثانً
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فالطابع الربٌس فً المناخ االقتصادي الذي تطور منه إنتاج العالم اإلسالمً كان الطلب على االستهالك المتنوع  :التجارة  _ٙ
بسبب عة وملحة فً بعض األحٌان ، سواء من حٌث الكمٌة أو النوعٌة ، الناجم عن نشوء مدن ضخمة ذات حاجات كثٌرة ومتنو

ارتفاع مستوى المعٌشة فً تلك المدن وباإلضافة إلى االستهالك المترؾ الناتج عن متطلبات ومستلزمات القصور الملكٌة 
 والطبقات الؽنٌة من السكان

وترتب عنه تزاٌد الحاجة فً العالم اإلسالمً للمواد الخام صادرات وهذا ٌترتب عنه زٌادة كبٌرة فً اإلنتاج الذي تحول إلى 
  .قادرة على تلبٌة الطلب المتزاٌد للمواد الخام  والتً كان ٌتم استٌراد بعضها من المناطق المجاورة وما وراءها من مناطق

خاصة منتجات الشرق األقصى أن موقع العالم اإلسالمً كان ٌتوسط منطقة مهمة للتجارة والنقل والتوزٌع وبعالوة على ذلك -
لذلك نمت . وجنوب شرق آسٌا والتً كانت حاجة أوروبا فً تنام مستمر الستهالك منتجاتها وعلى وجه الخصوص البهارات 

المبادالت التجارٌة بٌن العالم اإلسالمً وبٌزنطة وأعماق أوروبا ، مما أدي إلى نشوء منظومات تجارٌة متكاملة ومراكز تجارٌة 
 .أوروبافً جنوب 

كان التجار األوروبٌون ٌجوبون وفً المقابل .  وكانت هناك جالٌات إسالمٌة كبٌرة ، تنقل خبراتها وأدواتها وعلومها إلى الؽرب-
المدن اإلسالمٌة على سواحل البحر األبٌض المتوسط ، فً رحالت كانت الواحدة منها تستؽرق فً بعض األحٌان ستة أشهر 

 ٌرة لهم لتلقى ثقافة العالم اإلسالمً وحضارته ونقلها عند عودتهم إلى الؽرب األوروبًفكانت فرصة كب.  متواصلة
 
األثر لم ، ولألسؾ الشدٌد حتى الوقت الحاضر فإن هذا  على الؽرب كان كبٌراً جداً األثر العلمً للحضارة اإلسالمٌة  :العلوم _7

ما أثبتته الدراسات الحدٌثة عن بواكٌر المإلفات الالتٌنٌة تٌعاب ولعل من أسباب ضعؾ االس. ٌتم دراسته واستٌعابه بدرجة كافٌة
كانت مجرد نقول من حٌث ثبت أنها  التً ظهرت بعد البداٌات األولً للترجمات من العربٌة إلى الالتٌنٌة فً القرن الرابع للهجرى

 كانت فً الؽرب لكل ما هو إسالمًالكتب العربٌة و لم ٌتم اإلشارة إلى أصحابها بسبب عوامل العداء والكراهٌة التً 
، بل أنها فً كثٌر من  مقلدة للكتب العربٌة ولٌس فٌها جدٌدم بدأت تظهر مإلفات ، هً فً الواقع  ٖٔ/ هـ  7فً القرن --

درجة فهم الموضوعات وطرٌقة العرض وترتٌب الموضوع ، وذلك من حٌث  تقل فً المستوى عن مصادرها العربٌةاألحٌان 
، ولم ٌمنع ذلك من ظهور ترجمات عملت على النقل بؤمانة من العلوم العربٌة إلى الالتٌنٌة ، فؤدى ذلك  بما األمانةواإلٌجاز ور

 أن تصبح هذه الكتب هً مفاتٌح العلم فً الؽربإلى 
 

  أبرز أثار الحضارة اإلسالمٌة فً الحضارة الؽربٌة -7ٖٔ
 :ٌماً ، وُسنتطرق ألبرز هذه المإثرات كان التؤثٌر فً هذا الجانب عظ :االدارة والتنظٌم_ٔ
من حٌث وجود الوزراء الذٌن ٌتبعهم عدد من المإسسات اإلدارٌة التً ٌعنى كل منها بجانب : البناء اإلداري لمإسسات الدولة - 

 معٌن من الخدمات التً تقوم بها الدولة ، كاالهتمام بشإون الزراعة أو البرٌد أو المنشآت الخدمٌة وؼٌر ذلك
كتنظٌم المإسسات التعلٌمٌة وضوابط العمل فٌها ومبدأ شٌوع التعلٌم فً المجتمع وإتاحة الفرصة للجمٌع : النظم التعلٌمٌة -

 بحٌث ٌطبق علٌه مبدأ الفرص المتكافبة
إلى وٌكفً أن نشٌر هنا . حٌث استفادت التشرٌعات األوروبٌة من نظٌرتها عند المسلمٌن فً كثٌر من مجاالتها :التشرٌعات -

 (Mohatra:والشاهد على ذلك العدٌد من المصطلحات مثل .القانون التجاري والقانون المتعارؾ علٌه فً التجارة الدولٌة
من  (Cheque، وهً التحاٌل على تفادي الفابدة عن طرٌق البٌع المزدوج وكلمة شٌك(العربٌة( مخاطرة )المؤخوذة من كلمة 

 وؼٌر ذلك( بالعربٌة( صك)كلمة 
أخذوا ٌستعملون فً وثابقهم وعقودهم الصٌػ جدر مالحظته هنا أن المسحٌٌن األندلسٌٌن الذٌن عرفوا بالمستعربٌن ومما ٌ

واحتفظوا بهذه الطرٌقة فً مدٌنة طلٌطلة لمدة تقارب القرنٌن بعد سقوطها فً أٌدي األسبان سنة . المتبعة فً الوثابق اإلسالمٌة
 م 8٘ٓٔ/ 78ٗ

 
اإلسالمً الكثٌر من خبراته فً الزراعة إلى الؽرب ، وٌمكن حصر أهم هذه الخبرات فً الجانبٌن  نقل العالم :الزراعة _ٕ

 :التالٌٌن
وهو أسلوب نقله المسلمون إلى بالد األندلس قبل أن  بناء المصاطب الزراعٌة على سفوح الجبال -ٔمثل : األسالٌب الزراعٌة -ٔ

استخدام القنوات األرضٌة تً عرفها األوربٌون عن طرٌق المسلمٌن فً األندلس ومن األسالٌب الزراعٌة ال -ٌٕنتشر فً أوروبا 
 فً نقل الماء

زراعة األرز والقطن وقصب السكر والبرتقال واللٌمون وأنواع مختلفة من الخضار أدخل المسلمون إلى جنوب أوروبا  -ٕ
 والحبوب

 
و القنابل ( الصوراٌخ)فصناعة الرعادات . عات اإلسالمٌة تؤثرت الصناعات األوروبٌة فً عصر النهضة بالصنا :الصناعة _ٖ

، وقد والمدافع والبنادق هً صناعة إسالمٌة ، صنعها المسلمون لمواجهة الحمالت الصلٌبٌة المتتابعة على المشرق اإلسالمً
، كان ٌبلػ التؤثٌر بملك إنه كلما انطلقت قذٌفة فً الفضاء :" كتب أحد األوربٌٌن المرافقون إلحدى الحمالت الصلٌبٌة ٌقول 

 "سٌدي الحبٌب احمنً وشعبً من الكارثة " فرنسا مبلؽاً كبٌراً فٌصٌح بؤعلى صوته 
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أنواع المواد المتفجرة وعن األلعاب النارٌة إلى أوروبا فتلقفها وعن طرٌق ترجمات التٌنٌة وصلت أولى المعلومات عن  -
 الدارسٌن العسكرٌٌن فً أوروبا

، الذٌن استخدموا هذه األسلحة بفعالٌة كبٌرة فً وارٌخ والقنابل ، فلقد عرفتها أوروبا عن طرٌق عرب األندلسالمدافع والصأما -
 حروبهم قبل أن ٌقتبس األوروبٌون هذه الخبرات المعرفٌة ، وٌؤخذوا فً تطوٌرها

األوروبٌون ٌذهبون إلى األندلس حٌث كان التجار والحجاج  صناعة الورق،ومن الصناعات التً نقلها األوروبٌون عن العرب  -
بدأت إٌطالٌا فً أو إلى المشرق اإلسالمً وٌعودون محملٌن برزم من الورق الناعم ، وظل األمر على هذه الحال فً أوروبا حتى 

  م 89ٖٔم ثم تبعتها ألمانٌا فً سنة ٖٓٗٔصناعة الورق سنة 
 ق األولى بل إنهم تعلموا من العرب جمٌع أنواع الطواحٌن وقد استعان األوروبٌون بصناع عرب ومسلمٌن لبناء مطاحن الور

 مثل الطواحٌن المابٌة والهوابٌة
قبل أن تتجه إلى تبنً  صناعات مقلدة للصناعات اإلسالمٌةفً شكل  فً أوروباوؼٌر ذلك  صناعة الورق والخشبلقد بدأت  -

ساجون األوروبٌون ٌجتهدون فً محاوالتهم لتقلٌد النسٌج بدأ النم  ٖٔ-ٕٔ/ هـ  7-ٙأسالٌبها الخاصة فً الصناعة فمنذ القرن 
 بولندا من المراكز المهمة لصناعة النسٌج المقلد للنسٌج اإلسالمًفكانت . المصنوع فً العالم اإلسالمً

ة األوانً الرومانٌة الطراز التً صنعت على هٌبكما تظهر فً  هـٙفى بولندا بدأت أٌضا منذ القرن  صناعة المعادنأما  -
حٌوانات كمثٌالتها اإلسالمٌة وطوت النحاس المطعم بالمٌناء ، وكانت تصنع فً لٌموج بفرنسا وتعرؾ بالتوابم ، وٌظهر تؤثرها 

 وؼٌرها من الصناعات األخرى فً النسٌج والمعادن. الواضح بمثٌالتها المصنوعة فً العالم اإلسالمً
شاع هذا حٌث  م ٘ٔ/هـ 9أوروبا وخاصة منذ القرن  سالمً أثر الكبٌر علىالتطعٌم على المعادن فً العالم اإلو كان النتشار  -

األسلوب فً صناعة المعادن فً أوروبا ، وظهر على عدد كبٌر األوانً واألطباق الكبٌرة واألبارٌق والشمعدانات المصنوعة فً 
ت األوروبٌة األخرى الخزفٌة والزجاجٌة الصناعا، وعلى الوتٌرة نفسها سار األمر فً البندقٌة وربما فً مدن أوروبٌة أخرى

 والخشبٌة
 
تؤثر األوروبٌون فً بعض جوانب حٌاتهم االجتماعٌة بالمظاهر االجتماعٌة الوافدة علٌهم من المشرق  :الحٌاة االجتماعٌة _ٗ

 :اإلسالمً ، وأبرز هذه المإشرات ٌمكن حصرها فً العناصر اآلتٌة
 :  األدب االجتماعً -ٔ

إن عادة إهداء الزوج لزوجته قطعة من الحلً هً عادة استوردت من الشرق ، " األلمانٌة زٌؽرٌد هوتكه  تقول المستشرقة
كذلك لو أنك كتبت لسٌد أو سٌدة خطاباً وأنهٌته بالمخلص فالن أو خادمك . وٌمارسها الناس كل ٌوم وال ٌعرفون لها مصدراً 

 "الكلمات ، ولم ٌكن أجدادك فً الؽرب ٌعرفون شٌباً منها  المطٌع فؤنت تعترؾ بسٌادة العرب ألنك أخذت عنهم هذه
 كل ذلك من عادات العرب المسلمٌن الذٌن استطاعوا بما حملوه من تشرٌعات إسالمٌة عظٌمة ، ومن حس حضاري مرهؾ ،

و أصبح االستمتاع  .القضاء على شعور العداء للمرآة ، وجعلوا من منهجهم مثاالً ٌحتذي به الؽرب وال ٌملك اآلن أن ٌتبرأ منه
 بالجمال والؽزل جزء من حٌاة األوروبٌٌن شاءوا أم أبوا

 سلوك عربً هذبه اإلسالم وتعلمه األوروبٌون بعد ذلكبما تمثله من أخالقٌات المروءة والنجدة واألثرة ، فهً  الفروسٌة -ٕ
من حٌث تناسق األلوان ، واستخدام  فً اللبس والعناٌة بالمظهرمثل االؼتسال كسلوك اجتماعً ،  النظافة والعناٌة بالمظهر -ٖ

 أدوات الزٌنة للنساء ، كل ذلك مظاهر تعلمها األوروبٌون من المسلمٌن
 
تلك المطلة على البحر األبٌض المتوسط إن مظاهر الثراء الذي شهدته بعض المدن األوروبٌة وبخاصة   :النشاط االقتصادي _٘

ٌة أو القرٌبة منها ، كلها تدٌن بثرابها للعالقات االقتصادٌة التً كانت تربطها بالعالم أو المالصقة للحدود اإلسالمٌة البٌزنط
 :وٌظهر األثر االقتصادي للعالم اإلسالمً فً المجاالت التالٌة  اإلسالمً،

 :ارتبط العالم اإلسالمً بالؽرب المسٌحً من خالل مجالٌن تجارٌٌن ربٌسً ٌتخلصان فً  :التجارة -ٔ
ألنه كان ٌطوقها من عالقاتها التجارٌة  بٌزنطةحٌث فرض الموقع الجؽرافً للعالم اإلسالمً على  بٌزنطة: ل هو المجال األو

 الشرق والجنوب ، وكل سلع آسٌا أو إفرٌقٌا كانت إما منتجاً فً هذا العالم أو أنها تمر عن طرٌقه
وأضحت مدنها القرٌبة من الحدود ،  ط بٌن الشرق والؽربأن تقوم اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة بدور الوسٌوقد أسهم هذا الوضع فً 

جالٌة عربٌة من التجار ، وكان فً العاصمة القسطنطٌنٌة ، اإلسالمٌة أو عاصمتها القسطنطٌنٌة ، مناطق عبور للتجارة الدولٌة
 السورٌٌن الذٌن كان لهم فٌها مسجد خاص بهم

فإذا تخلت نقابات . ن تصرٌؾ كامل بضابعهم مما كانت كمٌتها ونوعٌتها تكفل للتجار المسلمٌوكانت هذه التجارة منتظمة بحٌث 
التجار البٌزنطٌٌن المشترٌن عن جزء من البضابع المعروضة من قبل التجار المسلمٌن ، فإنه كان على حاكم المدٌنة أن ٌنقلها 

 إلى السوق و أن ٌبحث لها عن تسوٌق مناسب
 

وروبٌة كان مستواها االقتصادي ال ٌزال متخلفاً ، وكذلك أنماطها الحضارٌة كواقع أشمل ، أقوام أكان ٌتكون من : المجال الثانً 
ٌبد أن وجود الحواضر اإلسالمٌة الكبرى فً صقلٌة واألندلس ، واحتكاك األوروبٌٌن بها وبالمشرق اإلسالمً خالل الحروب 
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عا لذلك على المنتجات المتنوعة القادمة من العالم الصلٌبٌة ، رفع من المستوى الحضاري لتلك الشعوب فتزاٌد إقبالها تب
 اإلسالمً

 
 :ومن ابرز المنتجات التً كانت تصدر من العالم اإلسالمً إلى الؽرب --
وأدوات الزٌنة ، ، األقمشة المصنوعة بإتقان كبٌر جداً من الحرٌر واألقطان والصوؾ باإلضافة إلى المعاجٌن الطبٌعٌة_ 

نواعها المختلفة من الخزؾ والزجاج ،والمعادن، والورق بؤنواعه ،والعطور بؤنواعها ،باإلضافة إلى والمالبس ، واألوانً بؤ
 اآلالت وأدوات الجراحة واإلسطرالبات باإلضافة إلى الصناعات مثل السكر وؼٌره من المنتجات الصناعٌة

 
 :وكان العالم اإلسالمً ٌستورد--
 ان العالم اإلسالمً ٌستورد من الؽرب األصواؾ والمعادن واألخشاب والرقٌقاألحجار الكرٌمة واللإلإ والعاج ، كما ك_
 

نمو مدن وأساطٌل تجارٌة ، وما ارتبط بذلك من  نمو الخبرات التجارٌة فً الؽربهذه المبادالت الواسعة النطاق أسهمت فً  --
أنه عثر فً ضارٌة وأبرز األدلة على ذلك وما تربت عنه من نهضة اقتصادٌة وح وأسهمت فً تزاٌد الثراء لدى الؽرب،  كبرى

جزٌرة جوتالند السوٌدٌة وحدها أكثر من ثالثٌن ألؾ قطعة نقدٌة من العمالت اإلسالمٌة ،عالوة على ما وجد فً ؼٌرها من البالد 
 األوروبٌة

 


