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 كممة الشكر 

 

الميـ لؾ الحمد كما ينبغي لمجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ نشكر اهلل عز كجؿ عمى تكفيقو 
 كفضمو لي في إنجاز ىذا البحث "

كنتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لؤلستاذ المشرؼ  الذم  كاف نعـ المشرؼ كالمكجو الذم 
النصح كاالرشاد مف أجؿ أف ننجز ىذا تفضؿ باألشراؼ عمى ىذا البحث ، كلـ يبخؿ عمينا ب

البحث عمى أحسف صكرة كما نتكجو بالشكر إلى كؿ االكلياء الذيف تعانكا معنا في نجاح ىذا 
 العمؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 أهدي ثمرة جهدي الى امً وابً بارك هللا فً عمرهما والى أخواتً وإخوتً حفظهم هللا.

 ي اشرفذ" الحمومة الى األستاذ المحترم "الى اساتذتً الى كل من علمنً حرفا وخاص

على العمل المتواضع والى اصدقاء الدرب ورفقاء الدرب الى كل من ساندنً من قرٌب او 

 بعٌد.
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يزخر تاريخ العمـ بعديد اإلسيامات العممية التي جعمت اإلنساف يبمغ أكج عظمتو منذ كجكده، 

لتاريخ المتميز المحطات التاريخية اليامة التي عرفتيا اإلنسانية في مسيرتيا حيث أبرز ىذا ا

نحك الحضارة، كلقد عرؼ العمـ في تطكره عديد المراحؿ الزمنية التي كأنت تعبر عف نضج 

الكعي اإلنساني في حقب تاريخية معينة، كلعؿ مف بيف ىذه الحقب التي استطاع فييا 

مف أبرز الحضارات التي عرفيا الفكر اإلنساني، كذلؾ نظير األنساف أف ينشأ حضارة، تعد 

اإلنجازات العممية الكبيرة التي استطاعت أف تحققيا طكاؿ فترة مف الزمف، نجد الحضارة 

العربية االسبلمية التي تمكف عممائيا كمفكرييا مف أف تكتب صفحة ناصعة مف صفحات 

ف األمـ في تطكير العمـك التي تمقفكىا عف التاريخ اإلنساني، فمقد ساىـ المسممكف كغيرىـ م

سابقييـ، فبمغك بيا أسمى درجات التقدـ كالتطكر، كىذا ما جعؿ الكثير مف المؤرخيف 

كالمستشرقيف يقركف بعظمة الحضارة االسبلمية كمدل تأثيرىا عمى غيرىا مف الحضارات 

ات العربية في التي ظيرت بعدىا، ك سأحاكؿ مف خبلؿ بحثي ىذا أف أبرز أىـ اإلسيام

، كما سأقـك بتسميط الضكء عمى الدكر الحضارم الذم لعبتو الحضارة  مجاؿ العمـك

 االسبلمية عمى غيرىا مف األمـ.

 أما فيما يخص االشكالية المحكرية ليذا المكضكع فيي كاالتي=

 ىؿ العمـ العربي ىك عمـ أصيؿ في حد ذاتو؟ -

؟ كىؿ استطاع العمماء العرب أف يضيفكا شيئا-  جديدا ليذه العمـك
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 الى ام مدل القكؿ أف أركبا في نضتيا إلى اإلنجازات العممية االسبلمية؟-

 كمف اجؿ معالجة اشكالية ىذا المكضكع ارتأينا إلى تقسيـ بحثنا كفؽ خطة ىي كاآلتي=

الفصؿ االكؿ= جاء بعنكاف تاريخ العمـ المفيـك كالرؤية، عمدت إلى تقسيـ ىذا الفصؿ إلى 

حيث تناكلت في المبحث األكؿ= مفيـك تاريخ العمـ كعبلقتو بالفمسفة   مبحثيف،

كاألبستمكلكجيا كفمسفة العمـك كمناىجو، أما المبحث الثاني= تحدثت فيو عف الرؤية المركزية 

.  الغربية في تاريخ العمـك

أما الفصؿ الثاني= فأدرجتو تحت عنكاف تاريخ الطب في الحضارة اإلسبلمية، كقد انطكل 

 لمبحث األكؿ بعنكاف الطب في المشرؽ، كالمبحث الثاني= الطب في المغرب كاألندلس.ا

، حيث  أما فيما يخص الفصؿ الثالث فكاف عنكانو= الرؤية المركزية الغربية لتاريخ العمـك

تناكلت في المبحث االكؿ= تأثير المسمميف في النيضة االكركبية كالمبحث الثاني= 

النصكص كالكاقع التي قدميا المؤرخكف الغربيكف في حؽ إستشيادات كاعترافات مف 

 الحضارة االسبلمية.

 كانتييت في األخير إلى  خاتمة ضمنتيا بأىـ النتائج التي تكصمت إلييا.

كفيما يخص المنيج فأني استخدمت المنيج التحميمي، مف اجؿ تحميؿ بنية االقكاؿ كذلؾ الى 

.المنيج الكصفي مف خبلؿ كصؼ ما بمغتو الح  ضارة العربية مف تطكر في مجاؿ العمـك
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كتكمف أسباب التي دفعتني الختيار ىذا المكضكع منيا ما ىك ذاتي كما ىك مكضكعي، 

فالدافع الذاتي يكمف في أنو بحكـ انتمائي اإلسبلمي فإف االىتماـ بدراسة الحضارة اإلسبلمية 

ضكعية فتكمف في إبراز الدكر يعد مف أىـ األكلكيات بالنسبة لي، أما بالنسبة لمدكافع المك 

بداعيا في كافة المياديف  ، كذلؾ تأكيد عمى تكامؿ الحضارة كا  الفعاؿ لمعرب في تطكير العمـك

كال سيما العممية، ككذلؾ محاكلة أنصاؼ الحضارة العربية مف التيـ المكجية ليا مف طرؼ 

 كثير مف المستشرقيف.

 في= كقد كاجيتني صعكبات في أنجاز ىذا العمؿ تمثمت

 شمكلية المكضكع كصعكبة اإللياـ بو. -

 ضيؽ الكقت المخصص ليذه الدراسة التي تتطمب زمنا طكيبل ككف المكضكع شامؿ. -

كفي االخير يبقى لي أف اقكؿ= اتمنى أف يمقى ىذا العمؿ القبكؿ مف طرفكـ كأف يككف عند 

 حسف ظف الجميع.
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تعد المركزية أحد المفاىيـ التي تسيطر عمى العقؿ الغربي، فيك ينطمؽ مف ىذه الرؤية في 

اصداره لؤلحكاـ عمى اآلخر الذم يجعؿ منو منافسا حضاريا لو، فيحاكؿ اإلنتقاص منو، 

لمركزية الغربية، كىذا ما يجعميا نظرية كذلؾ مف خبلؿ نظرة اإلستعبلء التي تممييا عميو ا

 محؿ جدؿ حاكؿ الغرب أف يبرزىا إلثبات تفكقو الحضارم.
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 .مفهوم تاريخ العمم وعالقته بالفمسفة واألبستمولوجيا ومناهجه المبحث االول:

 مدخل:

تاريخية يعتبر تاريخ العمـك مف المجاالت التي تعنى بكصؼ كتقكيـ حركة العمـ عبر مراحمو ال

المتعاقبة، لمكقكؼ عمى عكامؿ تقدمو اك تعثره مف جكانب عدة، كيتميز تاريخ العمـ عف تاريخ 

االحداث الماىية لؤلشخاص كالحضارات بأنو يتككف دائما مف حقائؽ قابمو لمتحقؽ كاالختبار، 

قا كاذا ما تكافرت ليا نفس الظركؼ، اك اتبع في استنتاجيا نفس االسمكب كسرد الحقائؽ كف

لمحكر اساسي يضميا كيحد بيا الى مسار اتجاىو الخاص، ذلؾ الف الحقائؽ العمميو ليست 

كميا عمى درجة متكافئة مف االىمية كالداللة عندما يتناكليا المؤرخ العممي كالتحميؿ كالتفسير 

في ام عصر مف العصكر، كمف ىنا تتضح اىمية تاريخ العمـ في صياغة نظريتو العامة 

 انفصاؿ العمـ عف تاريخو. حيث يستحيؿ
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 مفهوم تاريخ العمم:

 مفهوم التاريخ لغة:

يشير لفظ التاريخ الى معرفة االحكاؿ المختمفة كالمتتالية التي كاف عمييا الماضي مكضكع 

مف مكضكعات المعرفة، كأف يككف ىذا المكضكع شعب ما اك عمـ ما اك لغة ما .... الخ، 

يخ قد تطكر حتى أصبح يشكؿ مياديف عديدة، فبعد اف كاف كمف ىنا يتضح اف مفيـك التار 

عمـ التاريخ ال يعني سكل بتسجيؿ االحداث العامة لمجتمع ما )الحركب كاالزمات(، 

 1اصبحت جميع االشياء تنطكم عمى تاريخية خاصة.

كيعرفو ابف خمدكف قائبل انو= " خبر عف االجتماع االنساني الذم ىك عمراف العالـ، كما 

، فالتاريخ حسبو ىك تحميؿ االحداث كتفسيرىا 2لطبيعة ذلؾ العمراف مف االحكاؿ".يعرض 

 عمى ضكء طبائع العمراف.

 3اما بالنسبة ألرسطك فانو يعرؼ ىذا المصطمح بأنو مجمكع االحداث المدكنة في كثائؽ.

 مفهوم العمم لغة:

يقينا كاف اك غير  يعرفو جميؿ صميبا بانو االدراؾ المطمؽ سكاء كاف تصكرا اك تصديقا، 

يقيف كقد يطمؽ عمى التعقؿ اك عمى حصكؿ صكرة الشيء في الذىف، اك عمى االدراؾ الكمي 

                                                             
 .38، )د.ط(، ص4002جالل الدٌن سعٌد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفٌة، دار الجنوب، فلسطٌن،  1
 56، )د.ط(، ص 4002للكتاب، الجزائر العاصمة،  الوطنٌةمحمد بوزاوي، معجم المصطلحات الفلسفٌة، الدار  2
 .38جالل الدٌن سعٌد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفٌة، مرجع سابق، ص  3
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مفيكما كاف اك حكما، أك عمى االعتقاد الجاـز المطابؽ لمكاقع اك عمى إدراؾ الشيء عمى ما 

ز عنيا ىك بو، اك عمى إدراؾ حقائؽ االشياء عمميا، كما انو مرادؼ لممعرفة اال انو يتمي

 1بككنو مجمكعة معارؼ متصفة بالكحدة كالتعميـ.

 كالمقصكد ىنا بالعمـ إدراؾ الشيء عمى حقيقتو، ام االعتقاد الجاـز المطابؽ لمكاقع.

 مفهوم تاريخ العمم اصطالحا:

يعتبر مفيـك تاريخ العمـ مف أكثر المفاىيـ التي لقيت ركاجا كبيرا العممية، نظرا لؤلىمية التي 

، ما ىك يبرز االنجازات العممية لمجنس البشرم منذ كجكده.يشكميا ىذ  ا المفيـك

" كيمكف تعريفو بانو تاريخ العقؿ االنساني كالتفاعؿ بينو كبيف الخبرات التجريبية اك 

المعطيات الحكاس كىك تاريخ المناىج كاساليب االستدالؿ كطرؽ حؿ المشكبلت التي تتميز 

لسكاء، إنو تاريخ تنامي البنية المعرفية كحدكدىا كمسمماتيا بانيا كاقعية عممية كنظرية عمى ا

كاخبلقيا، تاريخ تطكر مكقؼ االنساف بإمكانياتو العقمية مف الطبيعة كالعالـ الذم يحيا فيو، 

ىك تاريخ تقدـ مدنية كاالشكاؿ الحضارية كاالساليب الفنية التي يصطنعيا االنساف لمتعامؿ 

 2مع بيئتو."

لقكؿ اف تاريخ العمـ ليس ىك تاريخ العركش كالتيجاف كالحركب كالمؤامرات، كمف ىنا يمكننا ا

 انو التاريخ الحقيقي لئلنساف كصمب قصة الحضارة في تطكرىا الصاعد.
                                                             

 .22، )د.ط(، ص 2234جمٌل صلٌبا، المعجم الفلسفً، دار الكتاب اللبنانً، لبنان، الجزء الثانً،  1
 .22، )د.ط(، ص4002محمد محمود الكبٌسً، فلسفة العلم ومنطق البحث العلمً، بٌت الحكمة، العراق،  2



 الفصل األول:   هفهىم تاريخ العلن وعالقته بالفلسفة واإلبستيوىلىجيا وفلسفة العلىم وهناهجه

 

9 
 

كما يمكف تعريفو ايضا بانو تاريخ نشاط المجتمع البشرم كتاريخ كعيو المعرفي، ليس فقط 

ـ، بؿ ايضا تاريخ العمماء الذيف ينشئكف العمـ تاريخ اآلراء كالنظريات التي يتألؼ منيا العم

كالذيف يككنيـ العمـ، فينشؤكف حضارة عممية، انو ال يصبح فقط تاريخ معرفة الكجكد، بؿ 

 1ايضا تاريخ الكجكد الذم يتعمـ الناس معرفتو كتغييره.

كتعني كذلؾ عبارة تاريخية العمـ انو عممية دينامية كنشاط اجتماعي مطرد التطكر في 

لزماف، انو انجاز المادم تقني كانجاز الفكرم متطكر كيخمؽ اطارا ثقافيا اجتماعيا متجددا، ا

كيتجمى ىذا عمى مدة تاريخ البشرية، مف حيث انو انجاز تفرد بو البشر، في صكرة حركة 

جدلية بيف النشاط كالمعرفة كبيف الكعي االجتماعي، مثؿ ما يتجسد فيما اصطمحنا عمى 

، كيؤدم انتشار كشيكع االنجازات العممي قريني ثمارىا االجتماعية الفكرية تسميتو الحضارة

 2كالعممية الى ميبلد ثقافة عممية نزاعة التطكر. 

كما يقصد كذلؾ بعبارة تاريخية العمـ بانو كحدة متكاممة متطكرة، انو شراكة انسانية، لكف 

كد تاريخ العمـ امتداد ككحدة منطقو كقكاعده كحصاده كثماره لمف اعطاه جيد كبيرا، كما يؤ 

 3النشاط االنساني كالبحثي لتكليد المعرفة.

 اذف فتاريخ العمـ ىك تاريخ االنجازات العممية التي عرفتيا االنسانية عبر العصكر المختمفة.

                                                             
مد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم العقالنٌة المعاصرة وتطور الفكر العلمً، مركز دراسات الوحدة مح 1

 22، ص6، ط4004العربٌة، لبنان، 
، )د.ط(، 4002جون غرٌٌن، تارٌخ العلم، ترجمة شوقً خلٌل، المجلس الوطنً للثقافة، الكوٌت، الجزء الثانً،  2

 7ص
 3المرجع نفسه، ص 3
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 عالقة تاريخ العمم بالفمسفة:

نساف الى اف التقدـ العممي المطرد بيا ترتب عميو مف تكنكلكجيا متطكرة، غيرت حياة اال

االفضؿ، بحيث انعكس اثارىا عمى تطكر الحياة االجتماعية، حققتو مف رفاىية، ىذا ما 

يجعؿ البعض يقمؿ مف اىمية البحث الفمسفي، حيث اصبحت االصكات تطالب الفمسفة باف 

تنزؿ عف عرشيا كتترؾ المكاف لمعمـ، ككأنيا ضداف ال يجتمعاف، كاف عصر الفمسفة قد 

لعمـ، ككاف العبلقة بينيما ىي عبلقة تعارض، بيف اف تاريخ الفكر انتيى كبدا عصر ا

البشرم يبيف اف تطكر العمـ قد ارتبط بتطكر الفمسفة، فمنذ اف بدا العمماف في البداية االكلى، 

 كاف عمما كاحدا كييدفاف الى غاية كاحدة ىي البحث عف الحقيقة كخدمة االنسانية.

 تعريف الفمسفة:

لمشتغمكف بالفكر الفمسفي عمى معنى كاحد كمكحد لمفمسفة، فقد كرد تعريفيا اتفؽ الفبلسفة كا

في المكسكعة الفمسفية بانيا كممة يكنانية تتألؼ مف مقطعيف، ىما فيمك بمعنى حب ك صكفيا 

بمعنى الحكمة، فتككف الفمسفة بذلؾ حب الحكمة، كقد اختمفت اآلراء حكؿ مفيـك الحكمة، 

البراعة العممية في تشغيؿ اآلالت كادارة االعماؿ، كىيركدكف فقد استخدميا ىكمر بمعنى 

 1استخدميا بمعنى التمر القائـ عمى التجربة الطكيمة، كالدراية بالمسائؿ المختمفة.
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كنجد في تاريخ الفمسفة تفاعبل مستمرا بيف الحقائؽ العممية كالتفكير الفمسفي، بؿ اف الحقائؽ 

 الفمسفي. العممية كثيرا ما كانت مادة لمتأمؿ

كيؤكد راسؿ ضركرة الربط بيف العمـ كالفمسفة حيث يقكؿ= " اف الفمسفة ال تختمؼ في جكىرىا 

عف المعرفة العممية، فميس ىناؾ مف ينبكع لمحكمة يغترؼ منو العمـ، كالنتائج التي تيتدم 

رضة الييا الفمسفة ال تختمؼ في االساس عف تمؾ التي يحصؿ عمييا العمـ، كلكف الميزة العا

االساسية لمفمسفة التي تجعؿ منيا دراسة متميزة عف العمـ كىي النقد فيي تعرض المبادئ 

التي يستخدميا العالـ كالتي تتجمى في الحياة اليكمية لمنقد الفاحص، كتبحث عما قد يككف 

 1فييا مف تناقض ال تقبميا اال بعد التمحيص الدقيؽ اال بعد اف ينتفي كؿ سبب لرفضيا."

 خير يمكننا القكؿ اف الرابطة التي تشد العمـك الى الفمسفة ليست رباطا خارجياكفي اال

 2عمي العباس ككتاب طب العيكف لحنيف باإلضافة الى مؤلفات اخرل.

كمف ىنا يمكننا القكؿ إف دكر صقمية في انتقاؿ تراث الفكر العربي الى بقية بمداف اكركبا 

 االيطالية مبكرا في اكركبا. كاف لو عظيـ االثر عمى قياـ حركة النيضة
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 عالقة تاريخ العمم باألبستمولوجيا:

النشأة نسبيا، كالتي تيتـ بنقد المعرفة العممية  تعد األبستمكلكجيا مف العمـك المعرفية حديثة

بيدؼ الكشؼ عف مبادئيا كظركؼ نشأتيا، كتفسيراتيا لمكاقع، مف حيث االىتماـ بالمفاىيـ 

.  كالنتائج المتكاصؿ الييا في مختمؼ العمـك

 تعريف االبستمولوجيا:

كلكغكس  كتعني المعرفة Epistèmeاالبستمكلكجيا كممة اغريقية مركبو مف إبستيمي 

Logos  الخطاب العقمي كالمقصكد بيذا المصطمح اذا= المعرفة العاقمة اك المعرفة العممية

كمف تعريفاتيا ايضا= الدراسة النقدية لمعمـك الدقيقة كاالنسانية، كىي فرع مف الفمسفة ييتـ 

 1بدراسة تاريخ العمـك كمناىجيا كمبادئيا كعبلقتيا المتداخمة.

، تيدؼ  كيعرفيا كذلؾ الالند= " عمى انيا الدراسة النقدية لممبادئ كالنتائج الخاصة بالعمـك

لمعرفة اصكليا المنطقية، قياميا كثقميا المكضكعي فيي اذف عبارة عف المبحث الذم يعالج 

 2معالجة نقدية مبادئ العمـك كنتائجيا."

مكضكعا ليا  كمف خبلؿ ىذه التعريفات نستنتج اف األبستمكلكجيا تتخذ مف المعرفة العممية

 بيدؼ الكشؼ عف مبادئيا، كنشاتيا كمقارباتيا، بالخكض في تاريخيا كمراحؿ تطكرىا.
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اف تاريخ العمـك ىك بالضركرة كأم تاريخ ميتـ بالكقائع، كلكف حيث انو تاريخ لمنظريات 

العممية، فانو بصفة خاصة تاريخ لمكقائع، النظريات العممية كقائع كافكار في الكقت ذاتو 

ر ما ليا مف قيمة في تاريخ مع االنساف ككقائع لتطبيقاتيا عمى حياة الناس كتقدميـ، كيفس

فاف ليا قيمة اخرل مف حيث يمكف لمف يتبع تاريخيا اف يعرؼ التطكرات التي تمحؽ الفكر 

االنساني، ككما يعبر باشبلر عف الفرؽ بيف تاريخ العمـك كاألبستمكلكجيا، فاف ميمة مؤرخ 

نظر الى االفكار مف حيث ىي كقائع بينما ينظر االبستيمي الى الكقائع مف العمـك تجعمو ي

 1حيث انيا افكار.

كبيذا فانو عبلقة تاريخ العمـ باألبستمكلكجيا تعد عبلقة كثيقة كذلؾ لككنيا تعنى بنقد مبادئ 

 كفرضيات كنتائج العمـ، كىذا ما يساىـ في بركز التطكرات العممية.

 عالقة تاريخ العمم بفمسفة العموم

يقكؿ ىايدغر= " اف العمـ ال يفكر في ذاتو"، فاذا كاف العمـ ال يفكر في ذاتو، فاف فمسفة العمـ 

ىي التي تتكفؿ بيذا العمـ كتضطمع بالتفكير فيو، في منيجو كمنطقو كخصائص المعرفة 

مـ اذا كاف ال يمتفت لماضيو، فاف فمسفة العمـ اصبحت ال العممية كشركطيا، كما اف الع

تنفصؿ عف االبعاد التاريخية لظاىرة العمـ فغدت شديدة العناية بتاريخ العمـ، بحيث اف 
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المتابع لتطكرات فمسفة العمـ في القرف العشريف، يبلحظ اف ابرزىا اسفرت عنو ىذه التطكرات 

 1ىك حمكؿ الكعي التاريخي في صمبو.

ا يمكننا القكؿ أف العمـ باعتباره ظاىرة إنسانية تنمكا كتتطكر في سياؽ الحضارة كبيذ

اإلنسانية فبل بد مف اف نسمـ بقيمة تاريخ العمـ في النظرة الفمسفية لمعمـ، كبأنو فرع ميـ مف 

 فركع المعرفة. 

 مناهج العمم: 

بحث العممي كفؽ منيج عممي يتضمف التحميؿ كالتعديؿ ككذلؾ الكصؼ كالتجريب يؤسس ال

 كأيا كاف مكضكع البحث فإف قيمة نتائجو متكقفة عمى قيمة المنيج المستخدـ.

 تعريف المنهج:

يقصد بالمنيج الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراسة مكضكع ما كيعرؼ كذلؾ بأنو أسمكب 

لباحث لتنظيـ أفكاره كتحميميا كعرضيا كبالتالي الكصكؿ إلى نتائج لمتفكير كالعمؿ يعتمده ا

 2كحقائؽ معقكلة حكؿ الظاىرة مكضكع الدراسة.
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 تصنيف المناهج:

يختمؼ الكتاب الميتمكف بأصكؿ البحث العممي كمناىجو في تصنيؼ مناىج البحث فيضيؼ 

برز المناىج المعتمد البعض مناىج كيحذؼ آخركف مناىج كسنتناكؿ مف خبللو ىذه الدراسة أ

 عمييا في الدراسات العممية.

 المنهج التجريبي: -1

يعرؼ بأنو الطريقة التي يقـك بيا الباحث بتحديد مختمؼ الظركؼ كالمتغيرات التي تككف 

 1مكضكعا لمدراسة كمبلحظة ما ينتج عف ىذه التغيرات مف آثار في ىذا الكاقع أك الظاىرة.

جراء كمف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح ل نا أف المنيج التجريبي يقـك عمى التحكـ في الظاىرة كا 

بعض التغيرات عمى بعض المتغيرات ذات العبلقة بمكضكع الدراسة بشكؿ منتظـ مف أجؿ 

 قياس تأثير ىذا التغير عمى الظاىرة.

كما نستنتج أيضا أف المنيج التجريبي كغيره مف المناىج يتمثؿ في تدخؿ الباحث في الظاىرة 

 سة كيؤثر كيتحكـ في المتغيرات مف أجؿ قياس أثرىا الدقيؽ عمى المشكمة.المدك 

 خطواته:

يقـك المنيج التجريبي عمى مجمكعة مف الخطكات تتمثؿ بداية في المبلحظة كىي تمؾ 

المشاىدات التي يقـك بيا العالـ كىي تعتمد عمى الكصؼ ثـ تمي ىذه المشاىدات الفركض 
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ف عبارة عف مجمكعة مف التفسيرات كبعد ذلؾ يمتحف صحة التي يضعيا حكؿ الظاىرة كتكك 

ىذه الفركض بإجراء التجارب التي إما أف تثبت عذا الفرض أك تنفيو ليصؿ بعد ىذا إلى 

 1القانكف الذم عمى أساسو تحدث تمؾ الظكاىر التي شاىدىا.

 المنهج التاريخي: -2

سجؿ ما مضى مف كقائع يمكف تعريؼ المنيج التاريخي بأنو ذلؾ البحث الذم يصؼ كي

كأحداث الماضي كيدرسيا كيحمميا عمى أسس عممية منيجية كدقيقة بقصد التكصؿ إلى 

حقائؽ كمعمكمات أك تعميمات تساعدنا في فيـ الحاضر عمى ضكء الماضي كالتنبؤ 

 2بالمستقبؿ.

ؼ كبيذا يتبيف لنا أف المنيج التاريخي ييتـ بدراسة ظكاىر الماضي حيث يتـ تفسيرىا بيد

الكقكؼ عمى مضامينيا كالتعمـ منيا كمعرفة مدل تأثيرىا عمى الكاقع الحالي لممجتمعات 

 كاستخبلص العبر منيا.

يعتبر منيج ناقد يبحث عف الحقيقة مف خبلؿ أسمكب عممي يبدأ بتحديد المشكمة مركرا 

خضاع الفركض لبلختبار كمف ثـ  بكضع الفركض المبلئمة كجمع البيانات كالمعمكمات كا 
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الكصكؿ إلى نتائج منشكدة كما أف المبلحظة غير المباشرة في ىذا المنيج ال تنقص مف 

 1قيمتو خصكصا إذا ما تـ إخضاع البيانات لمنقد كالتمحيص الدقيؽ.

 المنهج االستنباطي:

يعرؼ ىذا المنيج عمى أنو أسمكب الشرح كالنظر كالتفكر كالتأمؿ كينتقؿ مف الكؿ إلى الجزء 

ى الخاص كيستخدـ ىذا المنيج في دراسات العمـك النظرية كاإلنسانية أك مف العاـ إل

 2كالسياسية كاالجتماعية ككذلؾ في فقو المعامبلت.

كنستنتج مما سبؽ أف االستنباط يستند إلى مسممات أك نظريات يستنبط منيا ما ينطبؽ عمى 

 الجزء المبحكث عنو مف ىنا نرل أف ما يصدؽ عمى الكؿ يصدؽ عمى الجزء.
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 ممخص المبحث:

كفي األخير يمكننا القكؿ إف تاريخ ىك أحد المجبلت العممية اليامة التي تعني بدراسة حركة 

تقدـ كتطكر العمـك عبر العصكر كما أنو يتداخؿ مع المجاالت المعرفية األخرل كالفمسفة 

ىج العممية فإنيا كاألبستمكلكجيا التي تربطيا عبلقة كثيقة بتاريخ العمـ أما بالنسبة لممنا

ساىمت بصكرة كبيرة في تقدـ العمـ الذم ىك أساس االزدىار األمـ كتطكرىا فيك الكسيمة 

 العظمى في رقي الجنس البشرم.
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 مدخل:

ة، كذلؾ مف خبلؿ تعد المركزية الغربية مف أبرز الرؤل التي تغذم الدراسات العممية الغربي
ما يتـ تسكيقو مف تفكؽ الغرب عمى الشرؽ في سائر المياديف، كىذا ما نجده جميا في 

ية التي نصبتيا لدراسة الشرؽ، بيد أف ىذه الدراسات في غالبيتيا لـ قالدراسات اإلستشرا
ة تتحمى بالمكضكعية، بؿ حاكلت ابراز الدكنية لمشرؽ كجعمو تابعا لمغرب، مف إدعاء النزاى

 في ىذه الدراسات.
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 المبحث الثاني: الرؤية المركزية الغربية في تاريخ العموم:

 المفهوم المغوي واالصطالحي لممركزية الغربية:

" ىي مصدر فعؿ ركز، كالمركز ىك المقر الثابت الذم تتشعب مف  التعريف المغوي:
اـ يقضي  بتبعية الببلد لمركز الفركع، كالمركزم ىك المنسكب الى المركز، كالمركزية  نظ

رئيسي كاحد كنقيضيا )البلمركزية( كىك النظاـ الذم يمنح األقساـ المختمفة نكعا مف 
 1االستقبلؿ المحمي." 

يتبيف لنا أف كممة "المركز" يقصد بيا األساس الذم تبنى عميو كؿ االشياء كتتمحكر حكلو 
 ككذلؾ األصؿ الذم تتفرع منو.

 اصطالحا:

المفيـك تمؾ اإليديكلكجيا الغريب التي تقـك عمى التمركز حكؿ الذات، جاعبل مف  يقصد بيذا
العالـ البلغربي األىداؼ كاليكامش، باإلضافة إلى اعتباره خارج الفمؾ التاريخي الذم أصبح 

الغرب مركزه، كمف الجمي اف مفيـك التمركز قد إستمد مككناتو مف الداللة المباشرة ؿ 
Egocontric فرض غمبة كجية نظر الذات كصكابيا، بحيث تصبح المنتج األكحد التي ت

لمقيـ اإلنسانية، كالحكـ المطمؽ في كضع كتقييـ معايير التقدـ كالتخمؼ، كىي متصمة بعالـ 
الطفكلة، إذ تتجمى األنانية المفرطة التي تكافؽ مرحمة نمك الطفؿ، تجعمو يركز العالـ في أناه 

خريف إال بقدر ما يككف ىؤالء مجمكعة مف العناصر في أفقو ألف كجدانو ال يتفتح عمى اآل
 2الذاتي. 

كىذه الرؤية األحادية التي تجعؿ مف الغرب المركز ىي صفة لصيقة بو منذ العيد اليكناني، 
 الذم كاف فيو أفبلطكف كأرسطك يعتبركف اآلخر عبارة عف بربر كجب احتبلليـ.
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ت المنصفيف مف العمماء الغربييف اعترافا صريحا كما أف ىذه النزعة الغربية تجد في كتابا
بأف ىذه الصفة ىي طبيعية لدل األركبييف، كعنيا يقكؿ المستشرؽ الفرنسي مكسيـ 

ركدنسكف= "إف تشجيع التمركز حكؿ الذات، ىي صفة طبيعية لدل األكربييف، كانت مكجكدة 
خصكصا في ظؿ دائما لكنيا اتخذت اآلف صبغة تتسـ باالزدراء الكاضح لآلخريف ك 

، كيعني ىذا ذات النزعة المركزية ىي صفة 1االمبريالية مند منتصؼ القرف التاسع عشر." 
مرادفة لمحضارة الغربية التي ترل بأنيا تشكؿ النمكذج العالمي كالككني كاإلنساني ككذلؾ 

 تعتبر نفسيا رمز التحضر كالتقدـ.

ى أنيا= "انسجاـ مجمؿ آليات التفكير كيعرفيا كذلؾ المفكر المصرم عبد الكىاب المسيرم عم
كاالستنباط المعرفي مع األنساؽ الكبرل لمثقافة أك الحضارة التي تصدر عنيا تمؾ اآلليات." 

2 

كنستخمص ىنا بأنو حيثما كجد المركز حؿ التحيز، ألنو يمثؿ األساس الذم البد مف العكدة 
ا مف المفاىيـ التي تمثؿ المركز إليو، فالمركز حينما يشكؿ التحضر كالتقدـ كالقكة كغيرى

 كأحد البنى التي البد مف أف يرتبط بيا كؿ شيء.

كمف خبلؿ ىذه التعريفات نستنتج أف مفيـك المركزية الغربية قد جعؿ مف الغرب يمثؿ 
التحضر كالتقدـ، بينما العالـ اآلخر ىك رمز لمتكحش كاليمجية، كقد نابت ثنائية التقدـ 

مي، عف ثنائية الكفر كاإليماف كالتمدف كالتكحش، كالتي كرست تمركز األكربي كالتخمؼ العال
األنا كتعالييا عف اآلخر، حيث أصبح الغرب المنتج لمقيـ اإلنسانية باإلضافة إلى كضعو 

 لمعايير  التقدـ كالتخمؼ، كالمرجع في تسجيؿ انتقاؿ شعب ما مف البرية إلى المدينة.

 راقية: العمم العربي في ضوء الرؤية اإلستش
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تعد قضية اإلستشراؽ ظاىرة عممية كثقافية غربية ذات تاريخ طكيؿ، حيث يعتبر مف ناحية 
الزماف نتاج امتداد زمني قديـ، قد أسيمت في تشكيمو مختمؼ العناصر األكربية التي سعت 

مف خبللو لتحقيؽ غايات متعددة، كيعد الشرؽ اإلسبلمي بعمكمو كديانتو كآدابو كفمسفاتو 
لدراسات اإلستشراقية، كقد كاف لمعمـ العربي نصيب كافر مف ىذه الجيكد االستشراقية محكر ا

سكاءا فيما يخص بالكشؼ عف كنكز ثراثو كصيانتو أك فيما تعمؽ بدراستو كتقييمو كنقده كلـ 
 تقتصر ىذه الجيكد عمى مجاؿ كاحد، بؿ شممت عديد المجاالت التي برع فييا العقؿ العربي 

 اق:تعريف اإلستشر 

كممة استشراؽ كممة اصطبلحية، ال يراد بيا مدلكليا المغكم، مف حيث التكجو الى الشرؽ، 
يقاؿ استشراؽ أم إتجو الى الشرؽ، كانتسب اليو، كاستشرؽ في المفيـك االصطبلحي، طمب 

عمك الشرؽ كاتجاه لمتخصص في معرفتيا، كالمستشرؽ كالمتخصص في عمـك الشرؽ 
عمى احد اعضاء  0961ك أطمقت كممة مستشرؽ ألكؿ مرة سنة كحضارتو كأثاره كفنكنو، 

 1الكنيسة الشرقية. 

كيعرفو كذلؾ آخركف بأنو عبارة عف دراسات أكاديمية يقـك بيا الباحثكف الغربيكف مف الدكؿ 
االستعمارية لمشرؽ بشتى جكانبو، كذلؾ مف منطؽ التفكؽ العنصرم كالثقافي عمى الشرؽ 

و كتبرير ىذه السيطرة بدراسات كبحكث كنظريات تتظاىر بالعممية كييدؼ الغرب لمسيطرة عمي
  2كالمكضكعية.

كمف خبلؿ ىذا المفيـك يمكننا القكؿ أف المقصكد بالحركة اإلستشراقية ىي مجمؿ الدراسات  
التي أقيمت حكؿ الشرؽ كعمكمو خاصة الفكر العربي اإلسبلمي كما يحتكيو مف كنكز 

 عممية.

                                                             
ٌة، محمد فاروق النبهان، االستشراق، تعرٌفه، مدارسه، اثاره، منشورات المنظمة االسالمٌة، المملكة المغرب 1
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تقدـ الذم عرفتو الحضارة العربية اإلسبلمية في عصر إزدىارىا يعد مما ال شؾ فيو أف ال
بحؽ نمكذجا رائعا مف نماذج التفاعؿ بيف الحضارات، فنقطة البداية في ىذا العمـ كاف ذلؾ 

التفتح الفكرم الذم أليـ عمماء العرب تحت رعاية الخمفاء المسمميف خاصة في العصر 
ؿ ما أتيح ليـ مف عمماء القدماء كفمسفاتيـ في العباسي، حيث تمكنكا مف أف ينقمكا ك

 ترجمات تعد مف أركع األعماؿ التي تحققت في ذلؾ العصر.

كبالتالي فإف التفاعؿ الذم عرفتو الحضارة اإلسبلمية مع الحضارات األخرل، قد سمح 
لمعمماء العرب مف االستفادة مف ثراث السابقيف، حيث استطاعكا بفضؿ نبكغيـ الفكرم تقديـ 
عديد اإلنجازات العممية الذم جعمت مف الحضارة اإلسبلمية أحد المحطات التاريخية اليامة 

في الفكر اإلنساني كلقد برزت حركة االستشراؽ مند مطمع القرف التاسع عشر، متكجية 
برجاليا لدراسة الثراث العربي اإلسبلمي فانكبكا بذلؾ عمى ىذا الثراث دراسة كتحميبل 

 كتنحيصا.

بالذكر أف ىذه الدراسات اإلستشراقية، قد قدمت خدمات جميمة لممسمميف، كذلؾ مف  كالجدير
منطمؽ أف المستشرقيف مف خبلؿ أبحاثيـ ساىمكا في ابراز الثراث العربي كما يحتكيو مف 
انجازات عممية، كفي ىذا الصدد يقكؿ إبراىيـ مذككر "كلكال لـ يقيض اهلل لفبلسفة اإلسبلـ 

ما كقفكا عميو بعض بحكثيـ كدراساتيـ ألصبحنا اليـك كنحف ال نعمـ  جمع مف المستشرقيف
  1مف أمرىـ شيء يذكر"

كالمقصكد ىنا أنو لكال بعض الدراسات االستشراقية لما استطاع المسممكف التعرؼ عمى ما 
 خمفو أسبلفيـ.
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 27، ص2، ط4022محمود محمد علً، التفكٌر العلمً لمستجدات الواقع المعاصر، دار الوفاء اإلسكندرٌة،  
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بيد أف حركة االستشراؽ ىذه قد أفرزت أحكاما تجنت فييا عمى العرب المسمميف تجنيا 
مكغبل، كأثمرت تعصبا ليس لو مدل، مف حيث شاع بعض المستشرقيف أف يبخسكا العرب 

 كالمسمميف حقيـ في السبؽ كالتقدـ كاالبتكار بشتى مجاالت العمـ العربي.

فالبرغـ مف أف المسمميف قد شيدكا حضارة عمرىا ألؼ سنة، ساىمت في إثراء الفكر 
أف العديد مف المؤرخيف كالمستشرقيف ال  اإلنساني بفضؿ ما عرفتو مف تقدـ عممي، إال

يقركف بيذه الحقيقة، كما أنيـ يعتبركف أف الحضارة العربية ىي مجرد نقطة عبكر لمعمـ 
اليكناني إلى أكربا، كأف ما يعرفو الغرب اليـك مف تقدـ كازدىار عممي ال يعكد فيو الفضؿ 

 بتاتا لحضارة العرب.

ف أنكركا فضؿ العرب عمييـ مف أحكاـ جائرة، كاف كلعؿ ما ساقو ىؤالء المستشرقيف الذي
نتيجة مسج ىذه األحكاـ مع المشاعر القكمية كالدينية، كىذا ما جعميـ يبالغكف في اصدار 

ىذه األحكاـ الغير منصفة في حؽ المسمميف، فعمى الرغـ مف الحقيقة المعركفة لدل مؤرخي 
كتب التاريخ تصكر فاسد سيطر عمى األفكار كىي أف الفكر ال كطف لو، فإنو ال يزاؿ في 

الكثيريف في دراستيـ، أمنتو العنصرية كحب االستعبلء، مفاده أف تطكر الفكر قد مر 
بمرحمتيف أساسيتيف ىما مرحمة اإلغريؽ القدماء، كمرحمة عصر النيضة أما بيف المرحمتيف 

   1ففراغ في فراغ.

ي مرحمة الفراغ بيف الحضارتيف اليكنانية كىذا ما يجعمنا نتبيف أف ما يطمؽ عميو الغرب األكرب
كالغربية الحديثة ىي في الحقيقة القركف الكسطى المظممة كىنا إشارة كاضحة في نفي الدكر 

 الحضارم الذم لعبو المسممكف في تاريخ الفكر اإلنساني.

كمف جممة المستشرقيف الذيف رأك أف العمـ العربي ىك مجرد نقؿ إلى اقتباس عف اليكناف 
يرىـ مف األمـ، نجد المستشرؽ األلماني دم بكر الذم يقكؿ " أخد العرب عناصر فمسفتيـ كغ
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الطبيعية مف مؤلفات إقميدس كبطميمكس ك أبقراط كجالينكس، كمف بعض كتب أرسطك 
أخدكىا إلى جانب ىذا مف كتب كثيرة ترجع إلى المدىبيف الفيثاغكرم الجديد كاألفبلطكني 

  1الجديد".

بكر عمى أف العمـ العربي ىك عمـ غير أصيؿ، بؿ مجرد إجترار لمثرات العممي كىنا يؤكد دي
اليكناني كأف العرب لـ يحسنكا كينقحكا ىذا الثراث، حيث اقتصركا عمى نقمو فقط كصاغكه في 

 نظريات انطكت عمى اسمائيـ.

كمف  كفي نفس السياؽ تمكف جكف ديزمكندؿ برناؿ أف يقدـ تفسيرا اجتماعيا لتاريخ العمـك
خبلؿ ما أسماه بعمـك العمـك كلكنيـ لـ ستطع أف يخفي تحيزه الكاضح إلى جانب اإلغريؽ 
كالفرس كالركماف، في الكقت الذم يكيؿ فيو اتيامات متنكعة لئلسبلـ، حيث يرل برناؿ أف 
اإلسبلـ قد أقاـ ثقافة متبلحمة ضمت باقية إلى يكمنا ىذا بالرغـ مف أنيا ليست تقدمية كفي 

، ككثقكا ىذا ىذا ا لصدد يقكؿ "رضي معظـ عمماء المسمميف بالنمط الكبلسيكي األخير لمعمـك
النمط، كلـ يكف لدييـ طمكح كبير ليحسنكه كلـ يكف لدييـ أم طمكح ألف يطكركه تطكيرا 

 2شامبل".

أم أف المسمميف حرصكا عمى نقؿ كترجمة التراث اإلغريقي، باإلضافة إلى تراث األمـ 
 دخار أم جيد في تطكيره، راضيف بذلؾ بما كرثكه عف سابقيـ.السابقة دكف ا

كلـ يقتصر األمر فقط عمى أف العمـ العربي مأخكد عف اليكناف بؿ رأل بعض المستشرقيف 
كفي مقدمتيـ الفرنسي سيريؿ آلقكد أف ما أنتجو العرب مف عمـك مأخكد كذلؾ عف الفرس 

انتاج الفرس، فإذا حدفنا مف عمـك العرب ما حيث يقكؿ= "إنما عرؼ بالعمـ العربي ما ىك إال 
  3كاف مف انتاج الفرس حدفنا منيا أجمؿ ما حكت مف مادة".
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كمنا يثبت سيريؿ مف خبلؿ قكلو ىذا أف ما أنتجو العرب مف عمـك كحضارة ماىك في 
الحقيقة إال انتاج فارسي فمقد عرفت الحضارة العربية أكج عظمتيا مف خبلؿ االحتكاؾ 

 لنيؿ مف حضارتيـ العريقة.بالفرس كا

ككذلؾ نجد المستشرؽ أرنست ريناف يؤيد ما صرح بو سابقيو فيقكؿ=" كثيرا ما يردد القكؿ عف 
العمـ العربي كالفمسفة العربية، كفعبل أف العرب كانك أساتذتنا فييما طيمة قرف أك قرنيف مف 

صؿ اليكناني فيذا العمـ العصر الكسيط، كلكننا ما لجأنا إلى ذلؾ، إال ريثما نحصؿ عمى األّ 
العربي كىذه الفمسفة العربية لـ يككنا إال نقبل حقيرا لمعمـ كالفمسفة اليكنانية، كمتى تركزت 

اليكنانية الحقة أصبحت ىذه النقكؿ الداىشة عديمة الجدكل..... ىذا إلى أننا إذا تمعنا في 
كجر بيككف لتحكم مف كؿ ىذه اآلثار، نجد أف العمـ العربي ال شيء فيو، كأف صفحة ر 

  1التفكير العممي الحؽ أضعاؼ ما في ىذا العمـ غير األصيؿ بأكممو".

كمف خبلؿ ىذا الكبلـ نستنتج أف أرنست ريناف يؤكد عمى عدـ أصالة العمـ العربي كذلؾ   
مف منطمؽ أف ما نسميو عمما عربيا، ما ىك في الحقيقة إال تراث يكناني أعيدت صياغتو 

فقط، كما أنيـ لـ يضيفكا شيء جديد لو، بؿ حرصكا فقط عمى نقمو كترجمتو  بطريقة عربية 
 دكف اإلبداع فيو.

كلـ يقتصر األمر عند ريناف عمى أف العرب نقمكا عمـك غيرىـ دكف أف يبدعكا فييا، بؿ 
تجاكز ذلؾ إلى محاكلة كفؽ نظرية العرؽ التي تعد مكف بيف النظريات التي حاكؿ الغرب 

القكؿ بمركزيتو في العالـ حيث حاكؿ ريناف التمييز بيف عقمية األجناس  مف خبلليا دعـ
 2السامية كبيف عقمية كمزايا الشعكب اآلرية.

كقد أكد ريناف مف خبلؿ كتاباتو عمى أف العركؽ السامية تعد مف العركؽ المعاقة الغير قادرة 
رم، ألف العركؽ عمى إثبات حضكرىا في سياؽ الحركة التاريخية، لك قكرف بالجنس اآل
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السامية افتقرت إلى اإلبداع بسبب بساطتيا، كفي ىذا الصدد يقكؿ=" إف اإلنساف ال يرل في 
كؿ شيء أف العرؽ السامي يبدك عرقا غير مكتمؿ بسبب بساطتو..... كاألمـ السابقة مثؿ 

د أكالئؾ األفراد الذيف ال يمتمككف إال درجة ضئيمة مف اإلبداع المخصب كلذلؾ فإنيـ بع
طفكلتيـ المباركة ال ينالكف إال الدرجة األكثر عادية مف الخصب، عرفت إزدىارىا كتفتحيا 

  1األكمؿ في عمرىا األكؿ كلـ تستطيع بعدىا عمى اإلطبلؽ أف تصؿ درجة البمكغ الحؽ".

كىنا إشارة كىنا إشارة كاضحة عمى أف العرؽ السامي عاجز عف اإلبداع، فيك ال يستطيع 
يؤسس حضارتو، ألنو ال يممؾ سكل القميؿ مف بدكر الخصكبة كالنضكج حسب ريناف أف 

 كاإلبداع، كىذا ما يجعمو عاجزا عمى أف يبمغ ما بمغو الجنس اآلرم مف تحضر كتمدف.

كفي نفس التكجو نجد كذلؾ كركمر يشارؾ ريناف أفكاره فيقكؿ=" األكربي ذك محاكمة عقمية 
اس كىك منطقي مطبكع رغـ أنو ال يككف درس دقيقة، كتقديره لمحقائؽ خاؿ مف أم التب

المنطؽ، أما العقؿ الشرقي فيك عمى النقيض مثؿ شكارع مدنو الجميمة مظيريا، يفتقر بشكؿ 
 2بارز إلى التناظر كمحاكمتو العقمية مف طبيعة ميميمة إلى أقصى درجات."

مساحة الغير قادرة كقد أكد ريناف مف خبلؿ كتابتو عمى اف العركؽ السامية تعد مف العركؽ ال
عمى اثبات صكرييا في سياؽ الحركة التاريخية لك قكرف بالجنس اآلرم، الف العركؽ السامية 
افتقرت الى االبداع بسبب بساطتيا، كفي ىذا الصدد يقكؿ= " اف االنساف ليرل في كؿ شيء 

راد الذيف اف العرؽ السامي غير مكتمؿ بسبب بساطتو......  كاالمـ السامية مثؿ اكلئؾ االف
ال يمتمككف اال درجة ضئيمة مف االبداع الخصب كلذلؾ فانيـ بعد طفكلتيـ المباركة ال 

ينادكف اال الدرجة العادية مف الخصب، عرفت ازدىارىا كتفتحيا االكمؿ في عمرىا االكؿ كلـ 
 3تستطيع بعدىا عمى اف تصؿ درجة البمكغ الحؽ."

                                                             
1

 230المرجع نفسه، ص  
2

 280، ص 2، ط4024ات الوحدة العربٌة لبنان، محمد علً الجابري، مسألة الهوٌة العروبة واإلسالم والغرب،  مركز دٌراس 
 230المرجع نفسه، ص 3
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عاجز عف االبداع، فيك ال يستطيع حسب ريناف كىنا االشارة كاضحة الى اف العرؽ السامي 
اف يؤسس حضارتو ألنو ال يممؾ سكل القميؿ مف بذكر الخصكبة كالنضكج كاالبداع، كىذا ما 

 يجعمو عاجزا عمى اف يبمغ ما بمغو الجنس االرم مف تحضر كتمدف.

عدلية  كفي نفس التكجو نجد كذلؾ كركمر يشارؾ ريناف افكاره فيقكؿ=" االكركبي دك محاكمة
دقيقة، كقد يرل الحقائؽ خالية مف ام التباس كىك منطقي مطبكع رغـ انو قد ال يككف درس 

المنطؽ، اما العدؿ الشرقي فيك عمى النقيض، مثؿ شكارع مدنو الجميمة مظيريا، يفتقر 
 1بشكؿ بارز الى التناظر كمحاكمة العقمية مف طبيعة ميميمة الى اقصى درجة."

غاالت كبيرة كاستصغار كاحتقار كبير لئلنساف الشرقي الذم جعمكا مف ففي ىذا القكؿ نجد م
دكره التاريخ االنساني مجرد كياف انساني لـ يعرؼ الحضارة، كذلؾ مف خبلؿ االنتقاص مف 
قدرتو عمى االبداع، بيف انو في الحقيقة يعتبر االنساف الشرقي ميد الحضارة، فقط شيدت 

الشرؽ، كىذه االحكاـ الجائرة في حؽ االنساف الشرقي ليس  االنسانية في بدايتيا الحضارة مع
 ليا محؿ مف الكاقع.

كفي نفس السياؽ حاكؿ كذلؾ جكزيؼ نيدىاـ كزمبلئو مف خبلؿ مجمداتيـ اثبات تفكؽ 
الجنس االرم، كذلؾ مف خبلؿ تأكيد عمى اف العمـ كالتقنية الحديثة، الذيف ظيركا في اكركبا 

 2ي.رات كؿ ما ىك اكركبي عالم

اف ىذا النكع مف االقصاء الذم يمارسو الغرب لمشرؽ ىك في الحقيقة اقصاء ال يتركز عمى 
ام اساس عممي ما يقـك عمى دكافع متعددة، جعمت مف الغرب ينظر الى الشرؽ عمى انو 
منافسو الحضارم، كليذا حاكؿ اف يجعؿ مف الشرؽ مكضكع لدراستو، كذلؾ مف منطمؽ 

 لمسيطرة عميو.

                                                             
، 4024محمد عابد الجابري، مسالة الهوٌة العروبة واالسالم والغرب، مركز الدراسات الوحدة العربٌة، لبنان،  1

 280، ص2ط
 .635عبد الوهاب المسٌري، اشكالٌة التحٌز، مرجع سابق، ص 2
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قو المستشرقكف كالمؤرخيف حكؿ الحضارة العربية االسبلمية كعمكميا ىك في الحقيقة إف ما سا
غيض مف فيض، حيث حاكلكا االنتقاس مف دكر ىذه الحضارة في الفكر االنساني، كذلؾ 
 مف خبلؿ التقميؿ مف شاف العمـك العربية كاعتبار اف العمماء العرب لـ يضيفكا شيئا يذكر.

جائرة التي أكردىا ىي في الحقيقة ال اساس ليا في الكاقع، فمك أف كما أف ىذه االحكاـ ال
العقمية العربية عاجزة عف التفكير العممي كما يعتقدكف، لما أنتجت ىذه العقمية ذلؾ الكـ 

 اليائؿ مف االفكار كالنظريات كالمناىج في مجاؿ العمـك المختمفة.

ناقميف مكرريف لعمـك اليكناف، بؿ أنيـ كما أف عمماء العرب بدكرىـ لـ يككنكا مجرد شارحيف 
ترجمكا ىذه الكتب كدرسكىا كنقدكا نتائجيا كأصمحكا ما يمكف اصبلحو، فأقامكا بذلؾ معرفة 

 جديدة بما يتفؽ مع امكانياتيـ.

كلقد عبر جكف برناؿ عف ىذه الحقيقة بالقكؿ= " أف العمـ االسبلمي لـ ينقؿ العمـ االغريقي 
الى الحياة مف جديد بعد ىضمو، كمزجو بالثقافة االسبلمية، ام أنو مر نقبل حرفيا، بؿ اعاده 

 1كائؿ."بنفس العممية التي مر بيا تراث الشرؽ القديـ عندما ىضمو كتمثمو اليكنانيكف األ

كبيذا يتبيف لنا أف عمماء العرب لـ يككنكا مجرد ناقميف لعمـك غيرىـ كما يصكركىـ الكثير 
 يـ اسياماتيـ الخاصة في ىذا الميداف.مف المستشرقيف، بؿ كانت ل

كلعؿ ىذه اآلراء كاألحكاـ التي يسكقيا ىؤالء المستشرقكف كانت نتيجة دراستيـ لمتراث العربي 
اإلسبلمي كفؽ الرؤية المركزية الغربية القائمة عمى التمركز كالييمنة كاالستعبلء، كالتي 

كالغض مف قيمتيا عمى مستكل  تكرس النزعة االستعمارية، كمعادات العقمية السامية،
 2المعرفي كالعممي، كترجيح كفة العقمية اآلرية. 

                                                             
 لمً ومستجدات الواقعمحمود علً محمد، التفكٌر الع 1
 207االستشراق واالستمزاغ واالستعراب واالستغراب، العدد التاسع، دار النشر، المغرب، ص 2
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فيذه النزعة الغربية في التمركز حكؿ الذات كرفض التعددية كاالعتراؼ بكجكد االخر ىي 
صفة لسيقة بنظرة مشركع الييمنة الغربية لمذات كاآلخر اعترؼ بيا المنصفكف مف العمماء 

سيـ ركدنسكف= " أف تشجيع التمركز حكؿ الذات ىي صفة طبيعية الغربييف كعنيا يقكؿ مك
في األكركبييف كانت مكجكدة دائما، لكنيا اآلف اتخذت صيغة تتسـ باالزدراء الكاضح 

 1لؤلخريف." 

كفي االخير نستنتج اف الحركة االستشراقية كانت أكثر نشاطا في محاكلة تبرير عمميات 
رقية تحت شعار التمدف، كأف السيطرة الغربية عمى السيطرة كالغزك الغربي لمشعكب الش

المجتمعات الشرقية، ىي االكثر فعالية ألم عممية تستيدؼ تقدـ الشرؽ نحك مجاؿ التحضر 
 كدخكؿ باب التمدف كالحضارة.
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 بحث:مممخص ال

در كفي االخير يمكننا القكؿ أف الدراسات االستشراقية بالنسبة لمغرب قد شكمت أحد المصا
الميمة لمعرفة الشرؽ كعمكمو، كما أف ىذه الدراسات لـ تكف بريئة، بؿ كاف دائما تحاكؿ 

 االنتقاص مف الشرؽ كحضارتو كخاصو الحضارة العربية اإلسبلمية.
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كمف ىنا يمكننا القكؿ أف الرؤية المركزية الغربية تتجمى بصكرة كاضحة في الدراسات 

، كذلؾ مف أجؿ الحؽ مف الشرؽ كزخمو االستشراقية، التي تحاكؿ تك ريس ىذا المفيـك

الحضارم الذم عرفو عبر تاريخو الطكيؿ كخاصة الحضارة اإلسبلمية التي شكمت مرحمة 

ميمة في التاريخ اإلنساني، حيث حاكؿ الكثير مف المستشرقيف دحض كجكد العمـ العربي، 

  كذلؾ مف خبلؿ تسكيؽ األقكاؿ الزائفة.
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يعد الطب مف أكسع مجاالت العمـك الحياتية التي كاف لممسمميف فييا اإلسيامات بارزة عمى 

مدارعصكر حضارتيـ الزاىرة، ككانت تمؾ اإلسيامات عمى نحك غير مسبكؽ شمكال كتميزا 

اإلسيامات الخالدة كأف لـ يكف طب قبؿ  كتصحيحا لممسار حتى ليخيؿ لممطمع عمى ىذه

 حضارة المسمميف، فما بمغكه في ىذا الميداف جعميـ بحؽ مف أبرز ركاده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ الطب في الحضارة العربية اإلسالهية                                        الفصل الثاني:   

 

35 
 

 المبحث األول: تاريخ الطب في المشرق

 مدخل: 

ماـ كعناية كبيريف في المشرؽ يعتبر عمـ الطب مف أبرز العمـك التي حازت عمى اىت

اإلسبلمي كذلؾ لكفرة اإلنتاج العممي مف مصنفات عديدة جعمت مف ىذا العمـ يبمغ أكج 

عظمتو، فقد أخد الطب يزدىر في ىذه الببلد كخاصة في عيد الخبلفة العباسية، فظير 

الطب بذلؾ العمماء كاألطباء في جميع ربكع المشرؽ اإلسبلمي، مما سمح بازدىار كتطكر 

 عمى أيدييـ.
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يعتبر عمـ الطب مف أكسع المجاالت العممية التي أكلتيا البشرية عناية كاىتماـ كبيريف، نظرا 

حيث استطاع بكاسطتو معالجة ما يحؿ بو مف  اإلنسافلمدكر الذم يمعبو ىذا العمـ في حياة 

 ف الشفاء.أمراض ك آالـ كغيرىا مف أساليب، كطرؽ العبلج التي تؤدم بو كتمكنو م

 تعريف الطب: 

الطب ييتـ بالصحة  ، كالمقصكد ىنا أف1يعرؼ ابف منظكر "بأنو عبلج الجسـ كالنفس" لغة:

 الجسمية كالنفسية لئلنساف.

أصؿ الطب الحذؽ في األشياء، كالميارة فييا، كلذلؾ يقاؿ لمف  كيمكف تعريفو كذلؾ "أف

 2عالما بو طبيبا" حذؽ بالشيء ككأف

 3و.عيبحث عف خمؽ اإلنساف كتككينو كحممو ككض ىك عمـ إصطالحا:

ككذلؾ يعرؼ بأف العمـ الذم يعرؼ منو احكاؿ بدف اإلنساف كما يعرض ليا مف صحة 

 4كفساد.

كمف خبلؿ ىذه التعريفات نستطيع أف نقكؿ أنعمـ الطب ىك أحد العمـك الطبيعية التي تجعؿ 

ج االمراض التي تصيب اإلنساف مف جسـ االنساف مكضكعا ليا، حيث يحاكؿ ىذا العمـ عبل

عف طريؽ التداكم كالكقاية كغيرىا، كذلؾ كمو مف أجؿ حفظ الصحة كالتمتع بالحياة الجيدة، 
                                                             

1
 668ط، ص ، د س، د2إبن منظور لسأنالعرب، دار صابر، بٌروت، المجلد 
2

 .4، ط2222محمد بن محمد الشنقٌطً، أحكام الجراحة الطبٌة، مكتبة الصحابة، جدة،  
 .82محمد الحبش، المسلمون وعلوم الحضارة، دار افنان، دمشق، )د.س(، )د.ط(، ص 3
 .84محمد بن محمد المختار الشنبٌطً، احكام الجراحة الطبٌة، مرجع سابق، ص 4
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كليذا فإننا نجد أف الطب لو ارتباط كثيؽ باإلنساف، مما جعؿ ىذا االخير يكلي أىمية كاسعة 

.  ليذا النكع مف العمـك

أعطت لمطب تمؾ األىمية البالغة منذ بدايتيا  كالجدير بالذكر أف الحضارة االسبلمية قد

األكلى كذلؾ مف منطمؽ ما كرد في القرأف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة، حيث نجد في كبل 

النصيف إشارات طبية إلى طمب االستشفاء كالتداكم، كىذا ما يتجمى في قكلو تعالى= " يخرج 

باإلضافة كذلؾ لما أثر عف النبي صمى  ،1مف بطكنيا شراب مختمؼ ألكانو فيو شفاء لمناس" 

اهلل عميو كسمـ مف أحاديث تدعك إلى التطبيب، حيث يقكؿ في احدىا= " لكؿ داء دكاء فاذا 

، كليذا فأف المتأمؿ كالمتمعف ليذه النصكص يجد نفسو 2أصيب دكاء الداء برأ بإذف اهلل" 

 االنساف. اماـ دعكة صريحة لمتداكم كعبلج االمراض المختمفة التي تصيب

، مع إيمانيـ بنفعو كجدكاه في  غير أف المسمميف لـ يقفكا عند حدكد ذلؾ الطب النبكم

معالجة االمراض، فيك االساس الذم شكؿ بالنسبة ليـ اإلنطبلقة الحقيقية لتطكير الطب، 

فبعدما كاعكا كتمقفكا نصكصيـ الدينية كفقيكىا كجدكا أنفسيـ أماـ حتمية دكاـ البحث كالنظر 

في ىذا العمـ الحيكم، فمع اتساع رقعة الخبلفة االسبلمية كانفتاح المسمميف عمى غيرىـ مف 

االمـ االخرل كذلؾ تطبيقا ليدم االسبلـ الدافع دكما لئلستزادة مف كؿ ما ىك نافع كلمبحث 

عف الحكمة أينما كجدت، كىنا نرل بأف اطباء المسمميف بداؤكا في التعرؼ عمى الطب 
                                                             

 .82 اآلٌةسورة النحل  1
 .20محمد الحبش، المسلمون وعلوم الحضارة، مرجع سابق، ص 2
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خبلؿ الببلد االسبلمية المفتكحة، كذلؾ عف طريؽ حركة النقؿ كالترجمة التي اليكناني مف 

 1شكمت البداية الحقيقية لنيضة العمـك في الحضارة العربية.

 حركة النقل والترجمة:-1

تعد ىذه الحركة أحد األسس الميمة التي قامت عمييا الحركة العممية في الحضارة العربية 

ية الحقيقية لنيضة العمـك باعتبار أف الحضارات االخرل كأف االسبلمية، حيث شكمت البدا

ليا السبؽ في ىذا المجاؿ، ما جعؿ المسممكف يحاكلكف نيؿ عمـك ىذه الحضارات كذلؾ مف 

أجؿ اإلستفاذة منيا كتطكيرىا حتى تصبح الحضارة اإلسبلمية قائمة بذاتيا  كتككف كذلؾ 

لعمـك االجنبية الى المغة العربية كاف لو كبير مركز العمـ بالنسبة لؤلمـ االخرل، كترجمة ا

االثر عمى الحضارة اإلسبلمية، كذلؾ ألف المسمميف اخذكا عصارة ما ترجمكه مف عمـك 

 األعاجـ كاضافكا عميو كشذ بكه كاخرجكه بطابع اسبلمي مميز.

في كيجمع كثير مف المؤرخيف كالدارسيف لمحضارة العربية أف حركة الترجمة كانت بدايتيا 

العصر االمكم كذلؾ مما يذكره ابف جمجؿ مف أف الطبيب الييكدم ماسرجكيو   قد ترجـ 

لمخميفة عمر بف عبد العزيز كناش "أىكف القس" مف السريانية الى العربية، كىذا دليؿ عمى 

مدل قدـ حركة الترجمة كاالىتماـ الكاسع بالعمـ كخاصة بالطب، باإلضافة كذلؾ الى الجيكد 

                                                             
 202راغب السرجانً، العلم وبناء االمم، مرجع سابق،ص 1
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، الذم فقد اممو في الخبلفة فتحكؿ إلى يا االمير االمكم خالد بف يزيد بف معاكيةالتي قاـ ب

 1اإلىتماـ بالعمـ كمنيا عمـ الصنعة  الكيمياء.

كلـ تحظى حركو النقؿ كالترجمة بتمؾ االىمية الكاسعة في العصر االمكم مثؿ ما حظيت بو 

الخميفتيف الرشيد كابنو  في العصر العباسي، حيث تزايدت بشكؿ ممحكظ، كخاصة في عيد

المأمكف، ففي ىذه الفترة مف الخبلفة انفتح اطباء المسمميف انفتاحا غير مسبكؽ عمى العمـك 

الطبية الخاصة بالحضارات األخرل فقامكا بنقميا كترجمتيا الى المغة العربية كخاصة 

الحضارة  المؤلفات اليكنانية التي كاف ليا عظيـ االثر عمى االطباء كعمماء الطب في

 2االسبلمية، باإلضافة كذلؾ الى الكتب الفارسية كاليندية كالركمانية كالسريانية.

ك مما كجب ذكره باف مدرسة جيندسابكركاف ليا بالغ األثر في تطكر الطب كازدىاره، كذلؾ 

، كلعؿ  ما قاـ 3مف منطمؽ" اف اغمب النقمة كالمترجميف مف الذيف تعممكا في ىذه المدرسة" 

رجيس بف بختيشكع عندما عالج الخميفة العباسي ابا جعفر المنصكر فجعمو طبيبو بو جك 

 4الخاص، لتصبح بذلؾ بغداد مركز العمـ كحاضرتو.

                                                             
 .خالد بن زٌد بن معاوٌة، وتمن بالعلوم وراعٌا مستغلٌن بها، وهو اول من اهتم بعلم الكٌمٌاء 
، 4022خالد حربً، الجامعات والمدارس العلمٌة فً الحضارة العربٌة، المكتب الجامعً الحدٌث، االسكندرٌة،  1

 42. 43، ص ص 2ط

 
 .85، ص2، ط4002، مؤسسة إقرأ، القاهرة، راغب السرجانً، قصة العلوم الطبٌة فً الحضارة العربٌة 2
 .202حركه الترجمة واثرها الحضاري فً عصر العباسٌٌن االول، العدد األول، جامعة شندي )د. ب( ص  3
 .22، ص2، ط2225ابن ابً أصٌبعة، عٌون االنباء فً طبقات االطباء، دار المعارف، القاهرة، الجزء االول،  4
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لقد اكتسى تراث العمـ اليكناني في االىمية البالغة في الطب كذلؾ بسبب ما يحتكم مف طرؽ 

جميف في الحضارة كاساليب كنصائح لعبلج االمراض المختمفة التي جعمت مف المتر 

 االسبلمية يكلكف الطب اليكناني االىتماـ الكاسع.

كىذا ما نجده جميا مف خبلؿ ما نقؿ مف كتب عف اليكناف، حيث لـ تكف الثقافة اليكنانية 

غريبة عف المشرؽ العربي فقد كفدت منذ فتكح اإلسكندر المقدكني، كمف بيف الكتب 

ابك قراط كجالينكس الذيف تميزكا كبرزكا في الطب كالمؤلفات التي تـ ترجمتيا نذكر مصنفات 

اليكناني، مف مؤلفات ابك قراط كالذم ترجمو كنقمو الى العربية كتاب  عيد ابك قراط الذم 

يحتكم عمى قسمو الشيير بيف االطباء، باإلضافة كذلؾ لكتاب الفصكؿ ككذلؾ كتاب  الكسر 

 1الييا الطبيب في ىذا الفف.كالجبر الذم ىك عبارة عف ثبلثة مقاالت لما يحتاج 

أما بالنسبة لجالينكس فمف أىـ ما تـ ترجمتو مف مؤلفاتو كتاب  الفرؽ الذم نقمو حنيف ابف 

اسحاؽ ككذلؾ الكتاب الصناعة الصغيرة, كىك عبارة عف مقالة كاحدة يستفاد منيا في 

 2صناعة الطب االضافة الى المؤلفات االخرل التي نقمت.

حققتو حركة الترجمة لـ يكف ليحدث لكال ما قاـ بو الخمفاء مف تشجيع كمف المبلحظ أف ما 

كتثميف كعطاء منقطع النظير، فالرغبة شديدة التي كانت سمة بارزة لخمفاء الحضارة 

االسبلمية خاصة عند الخمفاء العباسييف، فقد اظير الخميفة ابا جعفر المنصكر اىتماما بالغا 
                                                             

 6. 2فً الطب إٌان العصر العباسً، ص ص  الترجمة ةح، حركادرٌس مفتاح، ابو بكر مفتا 1
 .7المرجع نفسه، ص 2
ٌوحنا بن مساوٌة: طبٌب عالم ومترجم مسٌحً، كان صٌدالنٌا فً جٌندسابور ثم عمل طبٌبا فً بغداد كما ان له  *

 العدٌد من االنجازات الطبٌة وخاصة فً علم التشرٌح
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مة الى جكرجيس الذم كاف مف اعمده الطب في بيذه الحركة، حيث اسند ىذه المي

جيندسابكر، اما في عيد ىاركف الرشيد فقد اتخذت الترجمة شكبل اخرا، فقد زاد االىتماـ بيا 

نتيجة تكسع رقعة الخبلفة االسبلمية، ككذلؾ سقكط العديد مف المدف الركمانية التي كانت 

ليكنانية القيمة، كفي فترة خبلفتو تحتكم خزائنيا عمى العديد مف المؤلفات كالمخطكطات ا

اككمت ميمة الترجمة الى زكرياء يكحنا بف ماسكية*، الذم يعكد لو الفضؿ في تطكر العديد 

 1مف العمـك

كلـ تبمغ الترجمة نضجيا اال في عصر الخميفة المأمكف الذم تعد فترة خبلفتو أزىى عصكر 

ة جعؿ الحركة العممية تعرؼ تطكرا في تاريخ الحضارة االسبلمية، فما بدلو مف جيكد جبار 

كتقدـ لـ يشيد لو مثيؿ مف قبؿ كخاصة حركة الترجمة التي اىتـ بيا اىتماما كبيرا، فقد 

 قكيت ىذه الحركة بفضؿ العطاء السخي الذم كاف يقدمو نظير ما يتـ ترجمتو.

كمنو ما  كقد عرؼ عنو انو كاف يفضؿ الكتب العممية عف الجزية في البمداف التي يتـ فتحيا

ركم عمى أف المامكف طمب مف ممؾ الرـك اف يعطيو كتب كمؤلفات عف الفمسفة بدؿ 

 2الجزية.

كالجدير بالذكر اف ازدىار حركة النقؿ كالترجمة كاف نتيجة بركز كككب مف المترجميف 

االكفاء الذيف استطاعكا نقؿ العديد مف الكتب بكؿ امانة عممية كمف بيف ىؤالء الذيف سطع 
                                                             

 6فً التنظٌر المنهجً، العدد الرابع، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، صمساهمة المترجمٌن العرب والمسلمٌن  1
 86، مرجع سابق، صاإلسالمٌة الحضارةفً  العلمٌةخالد حربً، الجماعات والمدارس  2

(: ابو زٌد حنٌن بن اسحاق العبادي، طبٌب مشهور كان امام وقته فً صناعة 378, 302حنٌن بن اسحاق: ) *

 الترجمات للكتب الطبٌة. الطب، كما ان له العدٌد من
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في ىذا المجاؿ نجد حنيف بف إسحاؽ* الذم يعده البعض عمدة في ترجمة جالينكس،  نجميـ

كقد كاف مف اعظـ المترجميف الذيف انتسبكا الى مدرسة جينديسابكر، كذلؾ لككف ترجماتو 

كانت تتسـ بالدقة، فأسمكبو اتسـ باالىتماـ بالمعنى قبؿ المفظ قد كاف حريصا عمى مراعاة 

ت النثر العممي، كعمكما فاف ترجمتو امتازت برصالة االسمكب المعنى، فاىما مقتضيا

 1العربي.

كما نجد ايضا يكحنا بف مساكيو الذم كاف مف خيرة المترجميف في عيد الرشيد، الذم اككؿ 

اليو ميمة ترجمة المؤلفات الطبية التي تـ العثكر عمييا في انقرة كغيرىا مف المدف الركمانية 

 2كالتأليؼ الى اف كافتو المنية في عيد المتككؿ. كلقد ظؿ يشتغؿ بالترجمة

 اعالم الطب في المشرق االسالمي:-2

 ( 925م، م865) ه(/311ه، 250الرازي: )

يعد مف خيرة ما انجبت الحضارة االسبلمية في مجاؿ الطب كلقد أجمع المتبحركف خبلؿ 

ي بكر محمد بف زكريا االلؼ عاـ االخيرة في الشرؽ كالغرب عمى السكاء البداء اعجابيـ باب

 الرازم الذم لقب 

" جالينكس العرب" ىك أحد ألمع عبقرم في العصكر الكسطى، فما قدمو مف اسيامات جعمو 

 1يتبكء المقامات كالمراكز العميا في المؤسسات الطبية االسبلمية.
                                                             

 27ابن ابً أصٌبعة، عٌون االنباء فً طبقات االطباء، مرجع سابق، ص 1
 46الرعاٌة الصحٌة فً العراق خالل العصر العباسً، العدد الرابع واالربعون، جامعة دمنهور، مصر، ص 2
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ففي مسقط راسو في بمدة الرم تكلى رئاسة االطباء في مستشفى الرم ثـ مدير المستشفى 

براعتو في الطب" كقد كاف غزير االنتاج، حيث ترجمت أكثر كتب الرازم الى المغة البلتينية ل

 0:78ككذلؾ سنة  ;085كباريس  ;081كطبعت عدة مرات كلسيما في البندقية سنة 

السابع :0كظؿ مراجعا في جامعة لكفاف  0:78كطبع كتابو في الجدرم كالحصبة سنة 

 2ؿ برنامجيا." عشر ميبلدم كما ثبت ذلؾ مف خبل

كبيذا يمكننا القكؿ اف االسيامات التي قدميا الرازم متمثمة في الكتب الكثيرة كخاصة كتابو 

الحاكم قد جعمت مف المعاىد كالجامعات في اكركبا يعتبركنيا مف المحاكر الميمة التي البد 

ي حيف اف مف دراستيا، لككف الطب في الفترة القركسطية في الغرب قد شيد تخمفا كبيرا ف

 الحضارة العربية كانت تعيش أزىى قركنيا.

كلقد عالج الرازم في كتبو مسائؿ طبية عديدة مف مثؿ االستدالؿ بالبكؿ كالنبض كاالىتماـ 

بتاريخ المرض في بدئو كانحطاطو كمبلحظة النفس كالبراز كالقيء، كفحص المريض لرفع 

االصمي، كمتابعة احكاؿ المريض مقاكمة الجسـ لممرض إلى جانب إىتمامو بعبلج المرض 

 3النفسية كالجسمية فيما يعرؼ بعدئذ بالمبلحظات السريرية. 

فالرازم باعتباره مف اىـ االطباء الذيف شيدتيـ الحضارة االسبلمية عمى مر عصكرىا كاف 

ييتـ بأدؽ التفاصيؿ كيراعييا مراعاة شديدة ألنو كاف يعمـ باف صحة الجسـ االنساني ىي 
                                                                                                                                                                                              

، 2220رٌة، الجمهورٌة اللٌبٌة، ، عبقرٌة الحضارة العربٌة منبع النهضة العربٌة، الدار الجماهٌمذكورابراهٌم  1

 436، ص2ط
 52ابن ابً أصٌبعة، عٌون االنباء فً طبقات االطباء، مرجع سابق، ص 2
 22, 20، ص ص 2، ط4006عماد الدٌن خلٌل، مدخل الى الحضارة االسالمٌة، الدار العربٌة للعلوم، لبنان،  3
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ذا ما اصيب أحد ىذه االعضاء اختؿ التكازف عبارة عف  تكامؿ كانسجاـ كظائؼ كؿ عضك كا 

كحؿ المرض، باإلضافة كذلؾ فقد اكلى الجانب النفسي اىتماما بالغا كعده بيف الشركط التي 

 يجب مراعاتيا لضماف صحة االنساف.

راض كمف بيف اىـ المسائؿ الطبية التي عالجيا كذلؾ في كتاب الحاكم ما ذكره عف ام

الرأس )السكتة، الفالج، امراض العصب كاسترخائو، كعف الصرع كالتشنج كالكزاز( ثـ عف 

اعراض كؿ مرض، كيصؼ العبلج المكافؽ لو، ثـ يؤكد تشخيصو كصحة مداكاتو بأمثمة 

كثيرة مف تجاربو، أما في كتابو  الجدرم كالحصبة، يعتبر مضمكنو في مقدمة اإلكتشافات قد 

اء في كصؼ ىذيف المرضيف كيعتبر كتابو ىذا مف بيف أىـ الكتب التي سبؽ غيره مف االطب

 1استنار بيا جميع اطباء العالـ.

يقكؿ الدكتكر سارتكف= " إف رسالة الرازم في الحصبة كالجذرم تتناكؿ أقدـ كصؼ سريرم 

 2لمجدرم كىي احدل ركائع الطب االسبلمي" 

ارتكف في حؽ ىذا الكتاب اف دؿ عمى كفي ىذا الصدد يمكننا القكؿ أف ما اكرده جكرج س

شيء فانو يدؿ عمى األىمية التي تمتع بيا ىذا المؤلؼ الذم اعتبره االكركبييف أحد اىـ 

 المصادر الطبية في ىذا المجاؿ.

                                                             
 283، ص4، ط2232بٌة، دار الفكر، سورٌة، العلماء المسلمٌن فً الحضارة االورو أثراحمد علً المال،  1
، 2، ط4007محمد الشنوانً، موسوعة عباقرة الحضارة العلمٌة فً االسالم، دار الزمان، المدٌنة المنورة،  2

 268ص
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كما اف مف بيف اىـ انجازاتو الطبية كذلؾ نبكغو في الجراحة كلعمو مف اكائؿ االطباء الذيف 

العالـ االسبلمي، فقط تحدث عف جراحات العصب كالعضؿ اجركا العمميات الجراحية في 

كالكتر كاالربطة كفي خياطة البطف كالمراؽ كاألمعاء كالقرحة، كفي عسر إلتئاـ الجراحات 

كسيكلتيا بحسب األعضاء ككذلؾ ما اكرده عف جراحات الدماغ كالخراجاف الحادثة داخؿ 

 1االذف.

ء الحيكاف كالتي شكمت لحظة حاسمة في تاريخ باإلضافة الى ابتكار خيكط الجراحة مف امعا

الجراحة، فمع اختراع التخدير أصبح ىذا الفرع مف الطب يحظى باىتماـ كبير لـ يشيده مف 

 قبؿ.

يعتبر الرازم اكؿ مف كضع الطب التجريبي، كىذا ما نجده كاضحا في مقدمة كتابو الحاكم 

دكف مراعاة التجربة، كما يدعك الى يحذر فييا مف قبكؿ اقكاؿ الناس في خكاص االشياء مف 

 2تدكينيا جميعا، ألنو قد يككف في اغفاؿ احداىا اغفاؿ لخاصة نافعة.

كقد كاف يجرب العقاقير الجديدة قبؿ اف يصفيا لمناس، كتجاربو التي كاف يقـك بيا عمى 

الخاصة الحيكاف فيدرس تأثيراتيا كيتابع نتائجيا التي يستنبطيا، كلعؿ ما قاـ بو في تجربتو 

 3بتأثير الزئبؽ الصافي عمى القركد خير دليؿ.

                                                             
 .76ابن ابً أصٌبعة، عٌون االنباء فً طبقات االطباء، مرجع سابق، ص 1
، 2، ط2223االسكندرٌة، االوروبٌة، دار الوفاء، على الحضارة  وأثرهرمضان الصباغ، العلم عند العرب  2

 408ص
زٌغرٌد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، ما قاله فاروق بٌضون وكمال الدسوقً، دار الجٌل ودار  3

 462، ص3، ط2228االفاق الجدٌدة، بٌروت، 
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ك عمكما فاف الرازم قد قدـ الكثير لمطب  كذلؾ بفضؿ االنجازات الكبيرة التي خمفيا فقد 

جمع في عممية التطبيب بيف الجانب النظرم كالجانب العممي، فما قدمو مف تجارب طبية 

، كالف عمـ الطب في الحضارة اإلسبلمية ميمة جعمتو يعد مف الركاد االكائؿ في ىذا المجاؿ

كاف يشيد ازدىار كبيرا كتقدما ممحكظا كغيره مف العمـك فانو عرؼ كذلؾ بركز شخصية 

 طبية كاف ليا بالغ االثر في الفترة القركسطية.

 (م1037 هـ 427( )م980 هـ 370 ) 1ابن سينا

التأثير الكاضح عمى الساحة العربية يعتبر كذلؾ احد اكبر النكابغ الطبية ممف كاف ليـ 

باإلضافة كذلؾ تأثيره عمى العالـ االكركبي كذلؾ بفضؿ المؤلفات الطبية اليامة التي تركيا 

 كفي مقدمتيا كتابو  القانكف في الطب.

 فمقد حظي ىذا الكتاب بشيرة كانتشار كاسعيف في جامعات كالكميات، كيسميو عمماء الغرب 

"canonMédine ”فيو ابف سينا عف عمـ الكظائؼ االعضاء عمـ االمراض ككذلؾ  كيتحدث

عمى عمـ الصحة كمعالجة االمراض كعمـ األدكية باإلضافة الى التشريح، كقد تـ ترجمة ىذا 

الكتاب الى لغات كثيرة كخاصة المغات الغربية، تـ طبعو خمس عشرة مرة، كبقي معتمدا 

                                                             
الفلسفه واشتغل بهما ولد سنة هو عبد هللا بن الحسن بن علً بن سٌنا البلخً، عالم وطبٌب مسلم، اشتهر بالطب و *

  (2087( وتوفً )230)

https://ar.wikipedia.org/wiki/370_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/980
https://ar.wikipedia.org/wiki/427_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1037
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ية طيمة ستة قركف حتى منتصؼ القرف عميو في دراسة عمـ الطب في الجامعات األكرب

 1السابع عشر.

كتقكؿ زيغريد ىكنكو عف ىذا الكتاب= " إف كتب أعاظـ االغريؽ كاالسكندرييف، لبييت لكنيا، 

كيقؿ شانيا اماـ كتاب القانكف ألمير االطباء الرئيس ابف سينا، ذلؾ  الكتاب الذم كاف لو 

 2ء".أعظـ االثر في ببلد الشرؽ كالغرب عمى حد سكا

كىذا ما يثبت المكانة كالقيمة التي كاف يتمتع بيا ىذا الكتاب، بحيث أنو كاف يعتبر مكسكعة 

طبية شاممة اثبتت حضكرىا القكم إباف الفترة القركسطية، فيك أحد المؤلفات المؤثرة كالتي 

 شكمت أحد االسس الميمة في تطكر عمـ الطب.

اكؿ مف اشار الى طفيمية اإلنكمستكما كلعؿ مف أبرز مجيكدات ابف سينا الطبية انو 

كىذا ما أكرده الدكتكر محمد عبد الخالؽ في تعميقو عمى مقاؿ لؤلستاذ قدرم طكقاف مف أف 

أكؿ مف كشؼ الطفيمة المكجكدة في اإلنساف المسماة االنكميستكما كقد كاف ىذا االكتشاؼ 

 3في كتابو القانكف في الطب الفصؿ الخاص بالديداف المعكية.

ف االسيامات الطبية التي قدميا ابف سينا انو تمكف مف مبلحظاتو السريرية مف اف يصؼ كم

دقو تقيح التجكيؼ البمكرم كاف يميز بيف االلتياب الرئكم كااللتياب السحائي الحاد، كأكؿ 

مف كصؼ داء الفيبلريا مرض الفيؿ كانتشاره في الجسـ، باإلضافة الى تفريقو بيف المغص 
                                                             

 237، مرجع سابق،صالطبٌةالعلوم  ةراغب السرجانً، قص 1
 432زٌغرٌد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، مرجع سابق، ص 2
 20ابن ابً اصٌبعة، عٌون االنباء فً طبقات االطباء، مرجع سابق ص 3
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الكمكم، ككاف صاحب الفضؿ في عبلج القناة الدمعية بإدخاؿ مسبار معقـ  المعكم كالمغص

فييا كاكصى ابف سينا بتغميؼ الحبكب التي يتعاطاىا المريض، كما كشؼ في دقة بالغة عف 

  1اعراض حصاة المثانة السريرية بعد اف اشار الى اختبلفيا عف أعراض  الحصاة الكمكية.

ية ما اشار اليو مف عدل السؿ الرئكم كالى انتقاؿ االمراض كما نجد ايضا مف انجازاتو الطب

بالماء كالتراب، باإلضافة كذلؾ الى ما اكرده مف كصؼ دقيؽ لحاالت النكاسير البكلية كحمى 

 2النفاس كالعقـ.

كلعؿ ما يثير االنتباه كيشد اىتماـ الباحثيف بابف سينا كابداعاتو المنقطعة النظير انو كانت لو 

ب النفساني، " فقد سبؽ العالـ النمساكم الشيير سيغمكند فركيد العبلج بطريقو معرفو بالط

، كما قصتو التي كردت في كثير مف الكتب عف الفتى الذم قاـ بعبلجو 3التحميؿ النفسي"

 خير دليؿ عمى مكسكعتو في ىذا الميداف.

د مف التجارب، حيث لقد اىتـ ابف سينا كغيره بالتجربة اىتماما كبيرا فقد أجرم بنفسو العدي

بمغت مع الشيخ الرئيس مبمغا ميما، مما ساىـ ايجابا في إثراء عمـ الطب، فمف تجاربو أف 

إمرأة مف خكارـز اصابيا السؿ فحضرت اليو فامرىا اف ال تتناكؿ مف االشربة إال جمنجبيف 

 4التجربة كالخبرة فإنما اكصاىا بو جعميا تبرا كتشفى تماما.

                                                             
 20المرجع نفسه ص 1
 20المرجع نفسه ص 2
 286، مرجع سابق صاألوروبٌة الحضارةالعلماء المسلمٌن فً  أثراحمد علً المال،  3
 .262، ص2، ط4002محمد عبد رب النبً سٌد، فضل العرب على الغرب، دار السالم، جمهورٌه مصر،  4
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بف سينا قد تعدد الجكانب كنشاطو العممي كاتسعت لتشمؿ حقكال عمميو كمجمؿ القكؿ انا ا

كثيره، فما انجزه في عمـ الطب مكنو مف اف يحظى ببالغ االىتماـ الذم ال يحظى بو اال مف 

كاف لو شاف عظيـ، فبفضؿ ما كصؿ اليو مف معارؼ كبحكث جديده مكف ىذا العمـ مف اف 

اصبحت الحضارة اإلسبلمية بفضمو ككذلؾ بفضؿ يتطكر كيزدىر اكثر مف ذم قبؿ، فمقد 

العمماء االخريف مف اىـ الحضارات التي عرفيا التاريخ االنساني، كما يجب اف ننكه الى اف 

اىتماـ ابف سينا بطب كشيرتو بو لـ يكف ليمنع نبكغو كبركزه في الفمسفة بيذا يعتبر بحؽ مف 

 اممة.بيف العمماء األقبلء الذيف يتمتعكف بالمعرفة الش

كلقد برز كذلؾ أحد أعظـ مشاىير الطب في المشرؽ االسبلمي كالذم اقترف اسمو اكتشاؼ 

مف االكتشافات الطبية في الحضارة اإلسبلمية، الذم تمثؿ في الدكرة الدمكية الصغرل فمـ 

يستطع  اطباء اليكناف عمى غرار ابقراط كجالينكس، باإلضافة الى اساطيف الطب االسبلمي 

الى ىذا االكتشاؼ الياـ، كليذا فإنما كصؿ اليو ابف النفيس قد ساىـ في تطكر  مف اف يصؿ

الطب االسبلمي بصفو خاصو كالطب االنساني بصفو عامو، مف خبلؿ فتح المجاؿ 

 .;095الكتشاؼ الدكرة الدمكية الكبرل عمى يد كيمياـ ىارفي سنو 
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 م( ;;05/ىػ:;9  ،ـ0506/ىػ:91) 1ابن النفيس

د مف اكبر االطباء الذيف حققكا اكتشافات عظيمة، ال زاؿ الطب االسبلمي يفتخر بيا يعد كاح

الى يكمنا ىذا، كلقد عارض نظرية جالينكس الذم كاف يقكؿ بكجكد ثقب بيف بطني القمب 

االيمف كااليسر، فصحح ابف النفيس ىذا الخطأ، ك منو اكتشؼ الدكرة الدمكية الصغرل، 

ركة الدـ في القمب اف الدـ الذم يصؿ الى التجكيؼ االيسر مف مقدمة مف خبلؿ دراستو لح

تجكيؼ القمب يككف مختمطا اليكاء، كاف الدـ الذم تمطؼ في التجكيؼ األيمف ال منفذ لو مف 

داخؿ القمب ليس امامو سكل اف ينفذ الى الرئة، كبيذا يككف ابف النفيس قدـ كصفا دقيقا 

 2لمدكرة الدمكية الصغرل.

ضؿ ىذا االنجاز االستاذ االكؿ لمعالـ الفيزيكلكجي كيمياـ ىارفي، فقد ما ىذا حيث أصبح بف

لو الطريقة لتحقيؽ أكبر االسيامات في المجاؿ الطبي، كالذم بدكره خطا في المسألة 

 خطكات عمبلقة  كاف ليا بمغ االثر في الطب االنساني.

و، قيؿ= كال جاء بعد ابف كقد قاؿ عنو السبكي= "كاما الطب فمـ يكف عمى كجو االرض مثم

سينا مثمو قالكا= كاف في العبلج أعظـ مف ابف سينا، كقاؿ االسنكم، كاف اماـ كقتو في فنو 

 شرقا كغربا فقد عرؼ الطب اإلسبلمي معو مف التقدـ كاإلزدىار ما لـ يعرفو مف قبؿ.

                                                             
ه اسهامات انه الفقٌه الطبٌب على الدٌن علً بن ابً الحزم، الملقب بابن النفٌس، عالم موسوعً وطبٌب مسلم، ل *

 فً الطب، واضع علم وظائف االعضاء فً االنسان، حٌث وضع نظرٌه ٌعتمد علٌها العلماء الى االن ةكثٌر
 206راغب السرجانً، العلم وبناء االمم، مرجع سابق، ص 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/607_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1213
https://ar.wikipedia.org/wiki/687_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/687_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1288
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دؿ الكثير كال شؾ اف ىذه المكاف التي حظي بيا عمي بف ابي الحـز الدمشقي كانت نتيجة ب

مف الجيد كالعطاء، فقد خمؽ العديد مف المؤلفات العممية اليامة التي شكمت لبنة آرائو الطبية 

كمف بيف ىذه المؤلفات= كتاب شرح تشريح القانكف كالذم يعد بدكره اىـ كتب ابف النفيس 

كتكمف قيمتو مف خبلؿ كصفو لمدكرة الدمكية الصغرل، كاكتشافو اف عضبلت القمب تتغذل 

مف األكعية المبتكتة في داخميا ال مف الدـ المكجكد في جكفو، كما يحتكم ىذا الكتاب عمى 

، باإلضافة الى كتاب الشامؿ 1نقده ألراء كؿ مف الطبيبيف المخضرميف جالينكس كابف سينا 

في الطب الذم قصد بو تجميع كؿ ما كصؿ اليو الطب في زمانو في مكسكعة تضاىي 

 كغيرىا مف المؤلفات الكثيرة ابدع مف خبلليا في الطب. 2زم مكسكعة "الحاكم" لمرا

كلعؿ الشيرة كانت مف حظ االطباء مف امثاؿ الرازم كابف سينا كغيرىـ ممف سطع نجميـ 

في الحضارة االسبلمية، إال أف  الطب لـ يكف حكرا عمى مثؿ ىؤالء فقط، بؿ ىناؾ مف 

ب، كمف بيف ىؤالء نجد الطبيب عمي االطباء ممف كاف ليـ بإسياميـ الخاص في عمـ الط

 الذم كاف معاصرا لمرازم، كالذم عاش في اكاخر القرف العاشر لمميبلد. 3بف العباس

كقد اشتمؿ كتابو الممكي عمى الطب النظرم كالطب العممي استند فيو الى مشاىداتو في 

س، كالجدير المشافي، ال الى الكتب، كاظير فيو عدة اغاليط ألبقراط كجالينكس كاريباسيك 

                                                             
 275المرجع نفسه ص 1
، 2، ط4007ٌة السعودٌة، احمد محمد الشنوانً، عباقرة الحضارة العلمٌة فً االسالم، دار الزمان، المملكة العرب 2

 240ص
، من اشهر اطباء الدولة العباسٌة، 234وتوفً فً  222علً بن العباس المجوسً او ابن المجوسً ولد سنة  3

 اصله من االهواز، وقد اشتهر بكتابه) كامل الصناعة الطبٌة الضرورٌة( الذي لقب بالكتاب الملكً
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بالذكر انو ابتعد عف مبادئ الطب اليكناني في معالجو االمراض، كقد ترجـ كتابو الى 

 1البلتينية مف طرؼ اتياف االنطاكي.

كلقد بمغت الرعاية الصحية اكج عظمتيا في الخبلفة اإلسبلمية كخاصة في العصر العباسي، 

كرة، اذ نشر العباسيكف العمـك الطبية بغداد حاضرة العمـ كقبمة لكبار االطباء في ارجاء المعم

كاساسكا المدارس الطبية، كخصصكا اماكف ثابتة خصصت لمعالجة المرضى، كأطمؽ عمييا 

 2اسـ البيمارستاف

كمف المعركؼ تاريخيا اف اكؿ مف اسس مستشفى اسبلمي خميفو االمكم الكليد بف عبد 

د ذلؾ العديد مف المستشفيات الممؾ، ككاف ىذا المستشفى متخصصا في الجذاـ، كانشات بع

في العالـ االسبلمي، كقد لقيت االىتماـ كالرعاية الخاصة مف طرؼ الخمفاء فبمغت بذلؾ 

 3شانا عظيما، حيث اعتبرت ىذه المستشفيات مف اكائؿ الكميات كالمعاىد الطبية في العالـ

الثابتة التي  كلقد عرفت الخبلفة اإلسبلمية بركز نكعيف مف المستشفيات منيا= مستشفيات

بمغت درجة كبيرة مف الرقي كاالزدىار كالتي كانت تقاـ في المدف الكبرل ككاف مف اشيارىا 

 4المستشفى العضدم ببغداد كالنكرم بدمشؽ كالمنصكرم بالقاىرة. 

                                                             
، )د. ط(، 4024تر، مؤسسة هنداوي، جمهورٌة مصر، غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعٌ 1

 606ص
البٌمارستان، كلمة فارسٌة، مركبة من كلمتٌن: بٌمار تعنً المرٌض وستان تعنً المكان فمعناها اذا دار  2

 المرضى، وكانت البٌمارستان عبارة عن مستشفٌات تعالج فٌها كافة االمراض
 77سابق صراغب السرجانً، قصة العلوم الطبٌة، مرجع  3
 207, 205راغب السرجانً، العلم وبناء االمم، مرجع سابق، ص ص  4
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اما البيمارستانات متنقمة فيي التي كانت تنقؿ مف مكاف الى مكاف اخر، كذلؾ بغية تكفير 

المناطؽ البعيدة، كلقد اكلت الدكلة اإلسبلمية االىتماـ بيذا النكع مف الرعاية الصحية في 

 البيمارستاف، لما ليا مف اىمية كبيرة تجعميا تساىـ تعزيز صحة افراد المجتمع.

كلعؿ مف االشكاؿ التي تمظيرت فييا ىذا النكع مف المستشفيات في القكافؿ الطبيو التي 

جمبل،  71ؿ، في بعض االحياف كانت تصؿ الى كانت تحمؿ عمى مجمكعو كبيره مف الجما

كىذا ما حدث في عيد  السمطاف السمجكقي محمكد، فقد كاف في ىذه القكافؿ مزكدة باآلالت 

كاألدكية البلزمة، كيرافقيا عدد مف االطباء، ككاف بمقدكرىا الكصكؿ الى كؿ رقعة في 

 1الخبلفة اإلسبلمية.

شفيات منيا مستشفى الجذاـ كمستشفيات المجانيف كلقد عرؼ المسممكف عدة انكاع مف المست

 2كالمستشفيات الخاصة بالجيش، اضافة الى مستشفيات السجكف.

كمما يزيد الحضارة اإلسبلمية فخرا كاعتزازا كعمـ الطب ازدىارا اف المستشفيات الكبرل كانت 

أساتذتيـ بمثابة مدارس لمطب كعمكمو، ككاف الطبلب يتمقكف فييا عمكميـ كيحتككف فييا ب

الكبار الذيف أبدعكا في ىذا العمـ، كانكا يستمعكف الى كؿ ىذا ايضا فب باحات الجكامع كفي 

 3مدارس طبيو خاصو كاف يديرىا اطباء معركفكف.

                                                             
 205المرجع نفسه، ص 1
هانً مبارك و شوقً ابو خلٌل، دور الحضارة العربٌة االسالمٌة فً النهضة االوروبٌة، دار الفكر، سورٌة،  2

 202، ص2،ط2225
 482زٌغرٌد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، مرجع سابق، ص 3
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فالعرب اذف اتبعكا في تدريس الطب طريقو عمميو تقضي عمى طبلب العمـ اف يدخمكا مع 

ة العممية التي تقـك عمى المعاينة  المرضى في احتكاؾ مباشر، كىذا ما جسد التجرب

كالتجارب عمى اسرة المرضى تسمح بتككيف طبقو مف االطباء لـ يشيد العالـ ليـ آنذاؾ 

 1مثيبل.

 كحديثنا ىذا ال يكتمؿ اال بذكر بعض البيمارستانات فنجد مقدمتيا=

عبلج ق ببغداد كاف يقـك بال6:0المستشفى العضدم= الذم شيده عضد الدكلة البكييي سنو 

فيو أربعة كعشركف طبيبا عقب انشائو، ليتزايد بعد ذلؾ، ككاف يضـ مكتبو عمميو فخمو 

 كصيدلية اضافو الى الخدمات اإلنسانية التي كاف يقدميا.

كذلؾ مف أعظـ المستشفيات في تاريخ االسبلـ نجد مستشفى المنصكرم الكبير في القاىرة 

ككف، ككاف مف عجائب الدنيا في الدقة كالذم انشاه السمطاف المنصكر سيؼ الديف قبل

كالنظاـ كالنظافة، ككذلؾ مف حيث الضخامة الكاسعة التي كانت تسمح بإستعاب مئات 

 المرضى.

الى غاية  :060اما المستشفى النكرم، فقد بناه السمطاف نكر الديف محمكد، كبقي عامرا 

الديف محمكد اخرل  سنة مف الخدمة، كقد أسس السمطاف نكر 11;أم ما يقارب اؿ  >>;0

 2عمى شاكمتو في ببلد الشاـ.

                                                             
 486المرجع نفسه، ص  1
 30راغب السرجانً، قصة العلوم الطبٌة، مرجع سابق، ص 2
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كاذا ما اردنا اف نقـك بعمميو مقارنو بسيطة بيف ما عرفتو الحضارة اإلسبلمية مف مستشفيات 

مزدىرة كراقية كبيف المستشفيات األكركبية لكجدنا االختبلؼ الكبير، الذم انشا في باريس بعد 

يعيش في حالو ال يرثى ليا حيث كاف قركف مف تأسيس المستشفيات اإلسبلمية كاف 

المرضى يجبركف عمى اإلقامة في عنبر كاحد، كذلؾ بصرؼ النظر عف نكعيو امراضيـ، 

كما اف االطباء ال يستطيعكف الدخكؿ لمعنابر اال بكضع كمامات عمى االنؼ بسبب الرائحة 

ركف ساعة عمى العفنة، كاف المكتى ال ينتقمكف الى خارج العنابر إال بعد مركر أربع كعش

 1الكفاة، كىذا ما يبيف حالو االىماؿ كالتخمؼ الذم كانت تعيشو اكركبا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 203راغب السرجانً، العلم وبناء االمم، مرجع سابق، ص 1
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كنختـ حديثنا ىذا بالقكؿ اف الطب في المشرؽ االسبلمي عرؼ اىتماما كتطكرا بالغيف نتيجة 

الرعاية الخاصة التي اكالىا الخمفاء ليذا العمـ رغبة منيـ في تكفير الرعاية الصحية كذلؾ 

فؽ استراتيجيات كخطط ثابتة مكنو مف االرتقاء بعمـ الطب كالمساىمة كذلؾ في تقدمو ك 

كازدىاره، اضافة الى بركز طبقة مف االطباء المخضرميف الذيف جسدكا مف خبلؿ انجازاتيـ 

العممية المتميزة براعة العقمية العربية، كما ال يفكتنا اف ننكه بالدكر الذم لعبتو البيمارستانات 

بلمية في تجسيد العاطفة اإلنسانية النبيمة كتحقيؽ التكافؿ االجتماعي في اسمى صكره اإلس

؟ كأيف الغربيكف مف  كذلؾ بفضؿ الخدمات الجميمة التي كانت تقدميا، فأيف نحف مف ىذا اليـك

 ىذا؟

 

 

 

 

 

 

 



 تاريخ الطب في الحضارة العربية اإلسالهية                                        الفصل الثاني:   

 

57 
 

 المبحث الثاني: الطب في األندلس والمغرب

كتصفح مصنفاتيـ المخطكطة يقؼ ف مف يدرس تاريخ العرب كالمسمميف كحضارتيـ إ

بحيرة كدىشة، كاحتراـ أماـ تراث عممي ضخـ، شمؿ شتى ضركب المعرفة العممية 

كاإلنسانية، كيعد عمـ الطب أحد أىـ ىذه الفركع العممية فقد حظي باىتماـ كاسع في كؿ مف 

مف  األندلس كالمغرب، حيث برز العمماء في ىذه الببلد بإسياماتيـ العممية التي جعمت

 الطب أحد العمـك المتميزة في الحضارة اإلسبلمية.

 الطب في األندلس: -1

مع بداية القرف الثامف لمميبلد استطاع المسممكف بمكغ الضفة األخرل مف البحر األبيض 

المتكسط، كفتح األراضي اإلسبانية، التي كانت شاىدة عمى أعرؽ كأىـ حضارة مف 

عبر تاريخو الطكيؿ فمقد عرؼ حضارة العرب في الحضارات التي عرفيا الفكر اإلنساني 

األندلس تقدما كازدىارا لـ يشيد لو مثيؿ، كذلؾ بفضؿ العناية كاإلىتماـ التي أكالىا الحكاـ 

لمحركة العممية، كىذا ما جسده كؿ مف الخميفة عبد الرحماف الناصر كخمفو الحكـ المستنصر 

الحضارم كالتقدـ العممي أكج عظمتيا في  باهلل فقد بمغت األندلس في عيدىما مف اإلزدىار

شتى المجاالت، بتشجيع العمـ كالمعرفة كتقريب العمماء كاإلغداؽ عمييـ كاستجبلب أميات 

الكتب مف المشرؽ اإلسبلمي، مما جعؿ مف مدينة قرطبة تمثؿ مركز لئلشعاع الثقافي كأماـ 

ء الذيف كاف ليـ النصيب ىذا الزخؼ الحضارم الذم عرفتو قرطبة برزت مجمكعة مف العمما
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األكفر في تقدـ العمـك كتطكرىا كمف بيف ىذه العمـك نجد الطب، الذم اشتير فيو العديد مف 

النكابغ حيث ساىمكا أشد اإلسياـ في تقدمو بعد أف تركك بصماتيـ المؤثرة في التاريخ 

 الناصع لمفكر العممي في الحضارة اإلسبلمية.

د بمغ مف التطكر كالتقدـ في األندلس ما بمغو مف قبؿ في كالجدير بالذكر أف عمـ الطب ق

المشرؽ، بحيث أف العناية ك اإلىتماـ التي حظي بيا الطب كاف مف ثمارىا ظيكر إنجازات 

سيامات طبية متميزة في ىذا المجاؿ، كىذا ما يجعمنا نتيقف أف عمـ الطب كاف في مقدمة  كا 

 تطكيرىا كاإلىتماـ بيا.العمـك التطبيقية التي عمؿ األندلسيكف عمى 

ذا ما أردنا أف نكثؽ البداية األكلى التصاؿ األندلسييف بالطب، فإنو البد لنا مف ذكر  كا 

الكنانيش الذم إنكب عمييا االطباء، بغية تحصيؿ ما تحكيو مف كصفات طبية، كلـ يكف 

ى لتمؾ ىناؾ اىتماـ بدراسة أصكؿ كتب الطب ككتاب أبقراط كجالينكس إذ اف اليدؼ المبتغ

الطائفة مف األطباء كاف خدمة الممكؾ كاألعياف كنيؿ المراتب العميا بأسرع طريقة دكف 

 1التثبت كالتمكف في ىذا العمـ كمعرفة أصكلو.

كنستنتج ىنا أف اىتماـ ىذه الطائفة كاف منصبا عمى معرفة منافع األغدية كمضارىا، مف 

ع بمباىج الحياة، كىذا ما يبيف أف اجؿ تحققي كماؿ الصحة لمطبقة الحاكمة بغية التمت

 الكسط الذم ترعرع فيو الطب كاف قصكر الحكاـ كاألمراء.  

                                                             
1

سعد بن عبد هللا البشري، الحٌاة العلمٌة فً عصر ملوك الطوائف، مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات العلمٌة اإلسالمٌة، الرٌاض،  

 266، ص2ط، 2228
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كمعناه  كمف بيف اىـ الكتب التي كاف يعكؿ عمييا في دراسة الطب نجد كتاب اإلبريشـ

المجمكع أك الجامع، كقد كاف قكما مف النصارل يتطببكف كلـ تكف ليـ بصارة بصناعة 

كقد قاـ المسممكف بترجمة  1تمدكف عمى مكا يحتكيو ىذا الكتاب مف كصفات،الطب، فكانكا يع

 ىذا الكتاب كدراسة مسائمو.

 التأثيرات المشرقية اإلسالمية عمى الطب واألطباء في األندلس-1

لقد كاف لممشرؽ اإلسبلمي بالغ األثر عمى األطباء األندلسييف ككانت بغداد كمند أكاخر 

لمعمـ كاإلشعاع الثقافي فقد كانت تمثؿ مركز الحضارة التي تشد القرف الثاني ىجرم مركزا 

إليو الرحاؿ مف كؿ صكب، فما مف أندلسي يرحؿ إلى الشرؽ إال كيزكر بغداد كىذا ما يبيف 

  2المكانة العممية كالحضارية التي كانت تحظى بيا بغداد كمركز لمعمـ كالثقافة كالمعرفة.

ة الشرؽ اإلسبلمي، فإف األندلسييف، قد حرصكا عمى كنظرا ليذه المكانة البارزة لعاصم

مكاكبة كؿ ما يصدر فييا مف مؤلفات في شتى العمـك كالعمؿ عمى جانبيا إلى األندلس 

كاإلستفاذة منيا، كىذه الحقيقة ذكرىا ابف حـز القرطبي في رسالتو في فضؿ األندلس إذ يقكؿ 

قياء بغداد، كما عممناه عمـ عمى أنيـ "لقد تاقت النفكس إلى أف يتصؿ بيا تأليؼ ألخبار ف

                                                             
 .هو كتاب ٌرجح بأنه ألبقراط وترجمه حنٌن ابن اسحاق وسمً بهذا اإلسم بما فٌه من جموع الكلم فً الطب 
1

 62، دط، ص2272محمد بشٌر حسن، فصول فً ابداعات الطب والصٌدلة فً األندلس، دار الكتب العلمٌة، لبنان،  
2

 50المرجع نفسه، ص 
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العمية الرؤساء كاألكابر العمماء، لك كاف في شيء مف ذلؾ تاليؼ لكاف الحكـ في الغالب أف 

 1يبمغنا كما بمغ سائر تأليفييـ".

فيذا القكؿ إف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى أف بغداد قد عرفت العديد مف العمماء الذيف 

حرؼ مف ذىب، كذلؾ مف خبلؿ المؤلفات العممية التي خمفيا استطاعكا تدكيف أسمائيـ بأ

 ىؤالء.

كمع حرص األندلسييف عمى زيارة الشرؽ، فإف نتيجة ىذه الرحبلت العممية أف رحؿ 

بعض عمماء المشارقة إلى األندلس مف بغداد كالقاىرة، كذلؾ بعد بركز قرطبة كمركز لمعمـ 

ـ كتشجيع العمماء كالحرص عمى استجبلبيـ كالحضارة في األندلس، كما أف العناية بالعم

غداؽ األمكاؿ عمييـ التي أبداىا الخمفاء كخاصة الخميفة عبد الرحماف  كراـ مثكاىـ كا  كا 

الناصر، كمف بعده المستنصر باهلل، كاف لو تأثيره الخاص عمى األندلس حيث أصبحت 

غ العديد مف طمبة العمـ حاضرة العمـ كالمعرفة، كبفضؿ العمماء الذيف كفدكا إلى األندلس نب

الذيف تتممدكا عمى أيدييـ، باإلضافة كذلؾ إطبلعيـ عمى بعض المؤلفات النفيسة  التي 

جمبكىا معيـ إلى قرطبة، كمف بيف العمماء المشارقة الذيف ترككا بصماتيـ في األندلس نذكر 

اصة مدينة أبك عمي القالي كزرياب كغيرىـ، الذيف استطاعكا مف أف يجعمكا قرطبة بصفة خ

  2عممية بإمتياز.

                                                             
1

 276-272، ص ص 2، ط2272مٌة لألطباء فً األندلس دار الكتب العلمٌة لبنان، نهاد عباس زئٌل، االنجازات العل 
2

 276نهاد عباس زئٌل، االنجازات العلمٌة لألطباء فً األندلس، مرجع سابق، ص  
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، يعتبر أحد الكتب الميمة 1لديسقكريدس« النباتات الطبية»كالجدير بالذكر أف الكتاب  -

استفاد منيا األطباء صيدلة األندلس، كقد ترجمو اصطفف بف بسيؿ في العصر العباسي 

البيزنطي كلكنو لـ يستطع ترجمة الكثير مف األسماء في ىذا الكتاب، كما أف اإلمبراطكر 

ـ كتاب ديسقكريدس ىذا إلى الخميفة الناصر، كقد ترجمو مف  ;7>أرما نكس قد اىدل سنو 

 2اليكنانية الراىب نيككال بمساعده بعض األطباء مف بينيـ كحسدام بف شبركط.

كمف ىنا يتبيف لنا أف معظـ األطباء االندلسييف كانكا مكلعيف بدراسة النباتات كأزىاره   -

ره كاستخبلص ما ينفع منو في االستعماالت الطبية، كقد شكؿ الكتاب ديك كأثماره كجدك 

سقدريس أحد الكتب اليامة في ىذا المجاؿ، كما أف الطبيعة الجغرافية لؤلندلس كاتساع 

مركجيا ككثرة نباتاتيا كأعشابيا البرية ساعد عمى دراسة الخصائص الطبيعية لمنباتات، 

 .3غراض عبلجية في صناعة الطبكالكصكؿ إلى ما يمكف استخبلصو أل

كمف ىنا نستنتج أف كتاب ديسقكريدس  قد لقي  اىتماما بالغا مف طرؼ األندلسييف،   -

فبفضمو استطاع تكسيع دائرة   البحث العممي في النباتات الطبية فيما يتعمؽ بتركيب األدكية 

قركيدس  مف إغفاؿ كما أف دراستيـ  ليذا الكتاب سمحت ليـ بالتعرؼ عمى ما كقع فيو ديكس

 لمكثير مف األدكية،  ىذا ما بيف أف األندلسييف قد بمغكا مف النضج العممي كفايتيـ.

                                                             
دٌسقوردس: طبٌب ونباتً من أهل مدٌنتة  عٌن رربة بالشام،  عاش بعد عصر أبقراط وكان بارعا فً معرفة  1

 النباتات واألعشاب
سعد بن عبد هللا البشري، الحٌاة العلمٌة فً عصر الملوك الطوائف فً األندلس، مرجع سابق ص ص  2

267.265. 
 802/الموجز فً التارٌخ الطب عند العرب،  دار المناهل،لبنان،) د،س(،)د،ط( ص2حاب خضر عكاوي 3
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كفي عصر الممكؾ الطكائؼ لـ يختمؼ األمر عف سابقو، بؿ ازدادت العناية بدراسة   -

 .1الطب كصيدلية، التي ال يزاؿ بعضيا بيف أيدينا يشيد عمى ما نقكؿ

 اشتير الطبيب يكنس إبف إسحاؽ الييكدم بف بكبلرش، كالذم ففي مممكة سرقطة مثبل -

عده أبي طبيعة مف كبار أطباء األندلس، ككاف معركفا بعممو في تركيب االدكية، كنظرا لما 

كاف يتمتع بو مف العمـ كالمعرفة، فقد قربو بنكىكد في ببلطيـ، كألؼ ألحدىـ كىك المستعيف 

 .2االدكية المفردةعمى ىيئة جداكؿ في « المجدكلة»كتاب 

كمما كجب ذكره أف الخبلفة االسبلمية في األندلس عبر تاريخيا الطكيؿ، تسامحا دينيا  -

كانصيارا لمطكائؼ كالديانات المختمفة داخؿ المجتمع االندلسي، حيث كاف معظـ االطباء مف 

ا بذلؾ النصارل كاىؿ الذمة الذيف برزكا كاستطاعكا تقديـ الكثير لمطب االندلسي، فبمغك 

المنزلة السامية لدل الحكاـ كاألمراء، كىذا ما جعؿ مف األندلس تبمغ مف التحضر كالرقي 

 كاالزدىار ما بمغتو مثيمتيا في المشرؽ.

 أعالم الطب في األندلس:-ب

لقد برز في األندلس أطباء أفاد استطاعكا بفضؿ اإلنجازات الطبية الكبيرة التي قدمكىا مف  -

كالتطكر عمـ الطب، فبعدما كاف الطب محتكرا مف طرؼ العمـ أف يساىـ في الرقي 

المشارقة، حيث كانت بغداد تمثؿ مدينو الطب، بيد أف بركز االندلس كمنافس حضارم 

                                                             
 223صسابق، رجع سعد بن عبد هللا البشري، الحٌاة العلمٌة فً عصر الطوائف فً االندلس، م 1
 62المرجع نفسه، ص 2
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الشرؽ اإلسبلمي سمح بظيكر العمماء كاألطباء الذيف سطع نجميـ في الغرب اإلسبلمي 

 كلعؿ مف بيف ىؤالء األطباء نذكر=

  (7>،7>>6)( 6;6- ـه 333)=1ابن جمجل -

مف المعركؼ عمى أف ابف جمجؿ كاف شديد الحرص عمى التحصيؿ العمـك المختمفة، كما  -

انو زار المشرؽ كلقي أساطيف العمـ فيو، كلقد كاف اشتغالو بطب كعنايتو بو في سف مبكرة 

حيث غمب عميو ىذا الفف كاشتير بو، كما انو كاف خبيرا مف معالجات الطبية ككاف لو باع 

األدكية كتركيبيا، كبالنسبة لمحقبة التاريخية الذم عاش فييا فانو عاشر  كبير في صناعة

عبد الرحمف الناصر كابنو المستنصر، إال أف نبكغو كاف في كالية المؤيد بف ىشاـ كفي 

 2عيده استطاع تأليؼ كتبو.

ك مما يجدر بنا أف نكرده أنو كاف البف جمجؿ شغؼ بدراسة النباتات، كقد تجمعت لديو  -

عمكمات الكافية عف أنكاعو كفكائده استعماالتو في الطب، كعكؼ دراسة كتاب الم

ككاف لي حرص »ديكسقكريدس، كساعده في ىذه الدراسة الراىب نيككال، كقد قاؿ في كتابو، 

شديد عمى تصحيح الكتاب ألنني خفت أف يدرس كتذىب منفعتو ألبداف الناس، فاهلل قد خمؽ 

رض، فاستقر عمييا مف الحيكاف المشاء ك السابح في الماء الشفاء كبثو فيما أنبتتو األ

                                                             
 إبن جلجل: هو أبو داوود سلٌمان إبن حسان،  كان طبٌبا خبٌرا بالمعالجات،  جٌد التصرف فً الصناعة الطب 1
 .(42،)د،ط(ص2266،20،الشرقٌة، القاهرة، المجلداالثار  الفرنسً والعلماء، المعهداالطباء  طبقات إبن جلجل، 2
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كالمنساب، كما يككف تحت األرض في جكفييا مف المعدنية، كؿ ذلؾ فيو شفاء كرحمة 

 1«كرفؽ.

كمف خبلؿ ىذا القكؿ يتبيف أف ابف جمجؿ كاف لو اىتماـ خاص بالنباتات ذلؾ بغرض  -

، فيك الذم أرجع شفاء الى األرض كما تممكو االستفادة منيا كمما تحتكيو مف المكاد العبلجية

 مف مكاد طبيعية تمكف اإلنساف مف التمتع بالصحة الجيدة.

كما أف البف جمجؿ العديد مف المؤلفات التي مف خبلليا استطاع المساىمة في إثراء  -

، كقد «تفسير أسماء األدكية المفردة مف كتاب ديسقكريدس»الطب األندلسي مف بينيا كتاب 

و في عيد ىشاـ بف الحكـ، باإلضافة كذلؾ لممقالة التي أفردىا لذكر األدكية التي لـ ألف

يذكرىا ديسقكريدس في كتابو مما يستعمؿ في صناعة الطب كينتفع بو، كما ال يستعمؿ لكيبل 

 2«.التبييف فييا غمط بعض المتطببيف»يغفؿ ذكره ككذلؾ رسالة 

قو في المشرؽ فمقد برزت أسرة بني زىر كلعؿ الطب في األندلس لـ يختمؼ عف ساب -

كمثيبلتيا في المشرؽ، فتعددت بذلؾ إسياماتيا كخدماتيا الطبية الجميمة، كاعتبرت أحد 

المصادر المؤثرة في الطب األندلسي، كذلؾ بفضؿ اإلنجازات الطبية كالتي جعمت ىذه 

المشيكريف في أسرة األسرة جزء ال يتجزأ مف التاريخ األندلس في الطب، كمف بيف األطباء 

 بني زىر نجد=

                                                             
 822وجز فً التارٌخ الطب، مرجع السابق ص رحاب خضر عكاوي، الم 1
رضا، منشورات دار المكتبة الحٌاة  األطباء، تحقٌق، نزارإبن أبً أطبٌعة، عٌون األنباء فً طبقات  2

 226بٌروت،)د،س(،)د،ط(،ص
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 (.0009،01:0) (ىػ:88-797) =1أبو مروان عبد الممك بن زهر -

يعتبر الطبيب أبك مركاف بف زىر الذيف مف بيف األطباء الذيف داع صيتيـ في األندلس  -

كخارجيا، كلـ يكف في زمانو مف يماثمو في صناعة الطب، كقد عاصر الدكلتيف المرابطة 

في ببلط أمراء الدكلتيف، كذلؾ لما أظيركه مف العناية بالعمماء  كالدكلة المكحدة، كقد خدـ

 كتقريبيـ ليـ.

كقد صنؼ أبك مركاف عديد الكتب التي كاف ليا صدل كاسع عمى الطب، كمف أىـ ىذه  -

الذم استطاع مف « األغذية كاألدكية» ككتاب« التسيير في المداكاة كالتدبير»المؤلفات كتاب 

أساليب عبلجية جديدة غير مألكفة كخاصة مع األدكية التي ال خبللو ابف زىر ابتكار 

، 2يحبذىا بعض المرضى، كلعؿ قصتو مع الخميفة عبد المؤمف خير دليؿ عمى حنكتو طبية

كما أف ىذه الحالة المرضية إف دلت عمى شيء فإنيا تدؿ عمى المنيج العبلجي الغذائي 

 الذم رل فيو أكلكيو العبلج بالغذاء قبؿ الدكاء.

، درس فيو األمراض كمسبباتيا، «االقتصاد في إصبلح النفس كاألبداف»أما في كتابو  -

كطرؽ انتقاليا، كما أشار الى ما يعنيو حاليا عمـ الصحة العامة مف تكازف لكظائؼ الجسـ 

التي تنجـ عف تكيفو مع البيئة التي يحيا فييا، كلذلؾ أكد الحاجو إلى تدبير المساكف 

ه كالعبلقة المتبادلة معيا بينيا، كتأثير الحرارة كالبركدة عمى الجسـ، ك الحاجة كاألىكية كالميا

                                                             
أبو مروان عبد الملك بن زهر: طبٌب أندلسً من أسرة بنً زهر، كان جٌد اإلستقصاء فً األدوٌة المفردة  1

 واإلسهامات الطبٌةكبة وله عدٌد المؤلفات والمر
 .28ص2،ط4028خالد الحربً، أسس العلوم الحدٌثة فً الحضارة العربٌة، دار الوفاء، االسكندرٌة، 2
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الى الغذاء كصنعتو ك أكقاتو كتدبيره ك مكافقو الطعاـ لمزاج الفرد، كىك ما يأخذ بو عمـ 

 1«التغذية الحديث.

بتو عمـ كمف ىنا نستنتج أف األراء كاألبحاث الطبية التي قدميا ابف زىر في الحقيقة ما أث -

الطب الحديث، كىذا ما يؤكد الكفاءة كالنجاعة الطبية التي تمتع بيا ابف زىر األندلسي، كما 

أف ما خمفو مف مؤلفات طبية ىامة كما تضمنتو مف إنجازات جعمت صاحبيا يعد مف ركافد 

 الطب األندلسي.

اعة التي يتمتع فمف خبلؿ المؤلفات التي تركيا استطاع العمماء الطب مف أف يكتشفكا البر  -

بيا ىذا الطبيب االندلسي، فقد قدـ كصفا سريريا متأثرا بذلؾ بالطبيب المشرؽ الرازم اللتياب 

جمد الخاـ، كااللتيابات الناشفة كاإلنسكابية لكيس القمب، باإلضافة كذلؾ تكصمو الكتشاؼ 

يميات كتعد ىذه السابقة في تاريخ الطب كفي عمـ الطف« صؤابة»جرثكمة الجرب كسماىا 

بصفة خاصة، كما ابتكر الحقنة الشرجية المغذية، كيعتبر كذلؾ أكؿ مف استعمؿ أنبكب 

 2المجكفة مف القصدير لتغذية المصابيف بعسر البمع.

كلقد أكد أبك مركاف كغيره مف األطباء الحضارة االسبلمية الذيف اىتمكا بالمنيج التجريبي  -

مـك الطبيعية خاصو الطبية منيا، فما أثبتتو بو في الع عمى ماذا نجاعتو كألكية  األخذ

                                                             
 26،22المرجع نفسه ص 1
 25،26المرجع نفسه ص ص: 2
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ف كاف مف قكؿ جيابذة  التجربة فإنو صحيح كجب تبينو، ك مالـ تثبتو فإنو باطؿ حتى كا 

 1الطب كأبقراط كالرازم فيذا أمرنا عمى التجربة.

كمف ىنا يمكننا القكؿ أف أبك مركاف قد شكؿ بفضؿ إنجازاتو الطبية رافدا مف ركافد الطب -

ي، كما ساىمت ىذه اإلنجازات في التقدـ كالتطكر عمـ الطب في العصكر البلحقة، األندلس

، كألف Avenzoarكىذا ما ظير جميا في تأثر الغرب بيذا الطبيب القد الذم عرفو باسـ

الحضارة العربية ىي حضارة كلكد فإف العقـ لـ يعرؼ ليا سبيبل، كلقد برز أيضا عمماء 

 ىراكم الذم يعد بحؽ رائد عمـ الجراحة.أخركف عمى غرار أبك قاسـ الز 

 (69>،0106)( ::7 ق 711) =2)الزهراوي( أبوالقاسم خمف بن عباس -

يعد مف أكبر الجراحيف العرب كمف أعبلـ الطب في األندلس، حيث أف لو العديد مف  -

اإلنجازات كاالبتكارات في مجاالت طبية كالتي ساىـ مف خبلليا في تقدـ عمـ الطب، كلو 

« التصريؼ لمف عجز عف التأليؼ» الطبيا كأىميا عمى اإلطبلؽ كتابو=العديد مف الكتب 

 كينقسـ إلى أقساـ ثبلثة= قسـ طبي كقسـ صيدالني ككذلؾ جراحي كىك أىميا.

يعتبر أبك قاسـ أكؿ مف فرؽ بيف الجراحة كغيرىا مف المكاضيع الطبية األخرل، كأكؿ مف  -

 3.مف الجراحة عمما مستقبل جعؿ ىذا العمـ قائما عمى التشريح، كما أنو جعؿ

                                                             
 .24المرجع نفسه ص: 1
الجراحة الحدٌثة ومن أعظم مساهماته  الزهراوي: طبٌب عربً ٌعد من أعظم الجراحٌن ووصفه الكثٌرون بأبً 2

 الذي ٌعد موسوعة طبٌة« التصرٌف لمن عجز عن التألٌف» كتابه الشهٌر
 .407راغب السرجانً، قصة علوم الطبٌة، المرجع السابق ص 3
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ككتابو السابؽ الذكر قد لقي إىتماما مف طرؼ الغرب، حيث تمت ترجمتو كطبعو بالمغة  -

اشتمؿ عمى أكثر مف مائتي شكؿ لآلالت كاألدكات الجراحية التي كاف األطباء  البلتينية كقد

تاب مرجعا لؤلطباء العالـ يستعممكنيا في ممارسة أعماليـ الجراحية، ككانت الترجمة ىذا الك

حيث يقكؿ ىالز العالـ  1كىك أحد الكتب السبعة التي قاـ عمييا العبلج كالصيدلة في أكركبا،

كانت كتب أبي القاسـ الزىراكم، مصدر عاـ الذم إستقى منو جميع مف ظير » الفيزيكلكجي=

آلالت مف الجراحيف، بعد القرف الرابع عشر،  كترانا مدينيف ألبي القاسـ، بكثير مف ا

.( كىذا ما 069،:06) المرجع نفسو ص ص 7«.الجراحية التي تظير صكرىا في الكتبو

 بيف لنااألىمية التي استحكذت عمييا مؤلفاتو.

كمف أىـ اإلبداعات الطبية لمزىراكم أنو أكؿ مف كصؼ عممية القسطرة كصاحب فكرتيا  -

اليكائية، ككذلؾ يعد أكؿ كمبتكر ألدكاتيا، كىك الذم أجرل عمميات صعبة في شؽ القصبة 

مف نجح في ايقاؼ نزيؼ الدـ أثناء العمميات الجراحية، كذلؾ بربط شراييف الكبيرة متفكقا 

عمى الجراح الفرنسي أمبركازبارم الذم ادعى تحقيقو ليذا االمر، باإلضافة لصنعو خيكط 

أف أكؿ مف  طبية كاستخداميا في الجراحة األمعاء كىك الذم صنعيا مف أمعاء القطط، كما

 2مارس التخييط الداخمي بإبرتيف كي ال تترؾ أثرا مرئيا عمى الجراح.

 

                                                             
 .407أحمد علً المال، أثر العلماء المسلمٌن على الحضارة االوروبٌة مرجع السابق ص 1
 .403،407، المرجع السابق ص ص،الطبٌةم راغب السرجانً،  قصه علو 2
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كما ساىـ أيضا مف خبلؿ مؤلفو في معالجة األمراض النسائية كاالبتكار في طب التكليد،  -

فيك أكؿ مف فكر بتكليد األجنة المتعسرة بطريقة السحب عمى رؤكسيا بآلة حديدية ىي التي 

، كما تـ 1ركبييف، فعممكا منيا ممقط رفع الحصى المثانة عف طريؽ الميبؿتطكر مف قبؿ األك 

 إيراده عف إسياماتو في الحقيقة ما ىك إال جزء يسير فيك بحؽ مكسكعة طبية متميزة.

إف إسيامات الزىراكم في عمـ الجراحة ترجع الى اعتماده المنيج العممي الذم اتصؼ بو  -

ظات حسية كالتجربة التي أكالىا أىمية كبرل في منيجو كتابو التصريؼ، كالقائـ عمى مبلح

 2العممي.

كفي األخير يمكننا القكؿ إف ما قاـ بو الزىراكم كما اكتشفو مف العبلجات كالعمميات  -

الجراحية المعقدة كاألدكات الطبية في مجاؿ التجييز يعد بحؽ مف أكبر االنجازات الطبية، 

ـ عمى المبلحظة كالتجربة الذم مكانو مف الكصكؿ إلى فبفضؿ انتياجو المنيج العممي القائ

الكثير مف االبتكارات كالمعالجات الطبية، استحؽ الزىراكم المكانة السامية كالمرمكقة بيف 

 أعظـ أساتذة الجراحة في التاريخ الحضارة اإلسبلمية.

 الطب في المغرب: -2

الفتح، ام منذ قرف الثاني اليجرم  لقد بدأ اىتماـ بعمـ الطب في المغرب اإلسبلمي منذ بداية

 1بالتحديد، كذلؾ عندما حكؿ أمراء الخبلفة العباسية أمر إفريقية، خاصة أسرة الميالبة.
                                                             

)التصرٌف لمن عجز عن التألٌف( وزارة الثقافة، األردن  عبد الرزاق مسعود سعٌد، الزهراوي 1

 40ص2،ط4002
 37،35خالد الحربً العربً، أسس العلوم الحدٌثة فً الحضارة العربٌة، مرجع السابق ص ص 2
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كالجدير بالذكر أف أكؿ طبيب ظير في ببلد الغرب اإلسبلمي كاف طبيب سرياني بكحنا  -

األمير يزيد بف  طباء عصره، كقد قدـ القيركاف بصحبةبف ماسكيو الذم كاف مف أحسف األ

 2حاتـ الميمبي كذلؾ لخدمتو كالحرص عمى مداكاتو ىك كرجاؿ دكلتو.

غير أنو بعد ىذا لـ يشيد أم أثر لؤلطباء مشيكريف في ببلد المغرب، بيد أف صناعو  -

الطب كانت شائعة قبؿ الفتح العباسي كبعده، فقد كاف عدد مف عمماء الديف كرجاؿ الجيش 

بيب القائـ عمى التجربة كالتقميد المكركث، كقد كاف يطمؽ عمى كؿ يبرعكف في شيء مف التط

 3«.فقية البدف»كاحد مف ىؤالء 

كال شؾ أف حديثنا ىذا عف الطب المغربي يمثؿ البدايات أك األىرامات األكلى لنشأة  -

الصناعة الطب في ىذه المنطقة الجغرافية التي عرفت العديد مف المراحؿ التاريخية 

حيث تميزت ىذه المراحؿ باالىتماـ بعمـ الطب تارة كبإىمالو تارة أخرل مف طرؼ المتعاقبة، 

الدكلة التي ظيرت في الغرب اإلسبلمي كذلؾ نتيجة الظركؼ السياسية كما صاحبيا مف 

اضطراب ألكضاع المغرب اإلسبلمي، فظيرت بذلؾ األكبئة كاألمراض التي جعمت المجتمع 

 اـ بالطب.المغربي يعاني نتيجة عدـ االىتم

كلقد قاـ فف الطب في المغرب العربي عمى عدة أشكاؿ كألكاف فيما يخص المعالجة،  -

بخبلفة المشرؽ االسبلمي الذم طغى عميو الطب العممي القائـ عمى المبلحظة كالتجربة 
                                                                                                                                                                                              

فً بالد الغرب اإلسالمً، دار المدار االسالمً،  بشٌر رمضان التٌلٌسً، اإلتجاهات الثقافٌة 1

 232،ص2ط4008لبنان،
 232المرجع نفسه، ص 2
 232المرجع نفسه. ص 3
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الذم برع فيو عظماء الحضارة االسبلمية، حيث ظير في ىذه الببلد الطب الشعبي كأحد 

المعالجة الطبية، كالذم استند إليو الناس كاعتبركه مف األساليب العبلجية  الطرؽ اليامة في

التي ال بديؿ ليـ عنيا، كمما يمفت االنتباه أف الناس ال يزالكف يعتمدكف عميو في التداكم مف 

 األمراض.

 الطب الشعبي: -

ن» - ما يتأتى يقـك ىذا النكع مف التطبيب عمى عدـ استناد إلى أم عمـ أك قانكف طبيعي كا 

 1«.لمجمكعة مف األشخاص ممارسة بناء عمى تجربة التي تكارثيا مف مشايخ الحي

كالمقصكد ىنا أف الطب الشعبي يمثمو الرمكز البادية كشيخ القبيمة مثبل الذم يككف عمى 

 دراية بعبلجات بعض األمراض التي تصيبيـ.

ما يجدر اإلشارة إليو بأف كيعد المغرب األكسط مف مناطؽ التي برز فييا ىذا الطب، كم -

بعض كاف متذمرا مف الطب الشعبي، فالغبريف مثبل كاف ساخطا عمى مف يمارسكنو كاصفا 

إياىـ بالعكاـ كذلؾ في معرض ترجمتو ألحد األطباء بجاية كىك أبك القاسـ بف محمد 

 2األمكم.

 

                                                             
مزدور سمٌة، المجاعات واألوبئة فً المغرب األوسط، مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر، إشراف محمد  1

 234،ص4002،4003األمٌن بلغٌث، جامعة منتوري قسنطٌنة،
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 الطب الوقائي: -

د انتيجكا كذلؾ الطب الكقائي ال شؾ في أف المغاربة مع اعتمادىـ عمى الطب الشعبي، ق -

، كىذا ما جسدكه مف خبلؿ أسمكب معيشتيـ «الكقاية خير مف العبلج»الذم يقـك عمى مبدأ 

كفي طريقتيـ في اختيارم أزيائيـ، مثؿ ثياب الصكفية البيضاء التي تكافؽ الصحة في الببلد 

ـ عند البرد، الحارة، كالتي ال تخزف اشعة الشمس أكثر مف الحاجة كتخفض حرارة الجس

ككذلؾ اتبعكا تقـك أساليب تقـك النظافة، ثـ قامكا ببناء كثير مف الحمامات في كؿ المدف 

 1كالقرل، فبمدينة فاس كحدىا قد حكت العديد مف الحمامات كذلؾ لكثرة مياىيا.

ذا ما أردنا الحديث عف البييار ستانات فإف ببلد المغرب قد شيدت تشييد العديد منيـ  - كا 

كلعؿ ىذه « الدمنة» بيمارستاف كاف في عيد األغالبة بالقيركاف في بعض أنحائيا تسمىفأكؿ 

باإلضافة كذلؾ لبيمار ستاف مراكش  2التسمية قد جاءت مف المكاف الذم أقيـ فيو البناء 

الذم أسسو  المنصكر بف يكسؼ األمير المكحدم، كقد أحاطيا بالعناية كاالىتماـ البلزميف 

ألطباء كالصيادلة ممف مشيكد ليـ بكفاءتيـ كخبرتيـ الطبية، كما أف حيث عيف لو مف ا

النفقة التي خصصيا ليذا المستشفى قد بمغت في اليـك ثبلثكف دينارا، كىذا ما يعكس مدا 

رعاية الجادة التي كانت تحاط بيذا المستشفى، كمف األطباء الذيف خدمكا في بيمار ستاف 

 3بك إسحاؽ إبراىيـ رئيس البيمارستاف.مراكش نجد أبك الكليد بف رشد، كأ

                                                             
 223بشٌر رمضان تٌلٌسً، اإلتجاهات الثقافٌة فً بالد الغرب اإلسالمً، مرجع السابق،ص 1
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كمف ىنا يتبيف لنا عناية كاالىتماـ التي أكليت ليذه المراكز الطبية كاف مف ثمرتيا تكفير  -

الرعاية الصحية البلزمة، كما أف الطب في المغرب قد شيد تطكرا كتقدما ممحكظا كذلؾ 

 بفضؿ اإلىتماـ الخاص مف طرؼ الخمفاء.

 غرب العربي:إعالم الطب في الم -

إف الحديث عف ركاد كمشاىير الطب في ىذه الببلد ىك في الحقيقة حديث عف الطب  -

العممي القائـ عمى األسس كمعايير تجريبية، فمقد استطاع ىؤالء األطباء الميرة تحقيؽ التقدـ 

كالتطكر في ىذا المجاؿ بعيدا عف الطب الشعبي الذم ال يستند إلى أم أساس عممي، كليذا 

 تبركا بحؽ أصحاب النزعة العممية في تاريخ الطب المغاربي.اع

كلقد ساىـ أساطير الطب منطقة منذ ظيكره في الغرب اإلسبلمي في تأسيس المدرسة  -

حيث استقطب  1الطبية القيركانية التي خصصت لتعميـ صناعة الطب في عصر االغالبة 

سبلمية التي برز عمـ الطب مشاىير األطباء مف مصر ك بغداد ك غيرىا مف العكاصـ اإل

كأحد العمـك التي لقيت ركاجا كبيرا في األكساط العممية، كذلؾ مف أجؿ التعميـ في ىذه 

 المدرسة
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1إسحاق بن عمران: -
 م ( 239 -م  /)  

يعد مف خيرة األطباء الذيف ظيركا في المنطقة المغرب العربي، فمع كصكلو إلى ىذه  -

يعتبر »حقيقية لمطب القائـ عمى التجربة، الببلد إتخذ الطب شكبل آخر كبدأت االنطبلقة ال

 2« مؤسس المدرسة الطبيو المغاربية

ككتاب العنصر كتماـ « كتاب األدكية المفردة»كإلسحاؽ بف عمراف العديد مف الكتب منيا  -

في الطب، ككذلؾ مقالة كجيزة كتب بيا إلى سعيد إبف تكفيؿ المتطبب في اإلبانة عف 

ى األسقاـ، كفييا يككف البرء، مما أراد اتحافو بو مف مف نكادر األشياء التي يقاؿ إنيا تشف

ككذلؾ « كتاب المالنخكليا»ك« كتاب النزىة النفس»الطب كلطائؼ الحكمة، باإلضافة إلى 

 3« كتاب في فصؿ»

 (932-832: )إسحاق بن سميمان -

كىك أحد األطباء الفضبلء، أشتير بالحدؽ كالمعرفة، كقد شاع عنو بأنو كاف مف أحسف  -

طباء في الغرب اإلسبلمي، كىك مف أىؿ مصر، ككاف يكحؿ في أكليتو كقد عرؼ عنو األ

ككاف مف ثمرة تضمعو في  4أنو كاف بصيرا بعمـ المنطؽ، متصرفا في ضركب المعارؼ، 

في »الطب تأليفو لمعديد مف الكتب التي داع صيتيا في أرجاء المغرب العربي منيا كتابو 

                                                             
كان فً عصر الدولة االغلبٌة، كما أنه عرف « سم الساعة» إسحاق بن عمران: طبٌب مشهور ٌعرف بلقب 1

 بمهارته فً تألٌف االدوٌة المركبة
 600المرجع نفسه ص 2
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لى « أشبع كتاب ألفو مؤلؼ بزفية جميع المتقدميف»حيث قاؿ عنو ابف جمجؿ « البكؿ كا 

ككتاب في الغداء » ك « كتابو في الحيياف»جانب ىذه الكتب لو مؤلفات أخرل منيا 

بستاف »كقد أضاؼ صاعد أندلسي إلى ىذه الكتب أيضا مؤلفات أخرل منيا « كالدكاء

 1«الحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .602الثقافٌة فً بالد الغرب اإلسالمً، المرجع السابق ص االتجاهاتً، بشٌر رمضان التٌلٌس 1



 تاريخ الطب في الحضارة العربية اإلسالهية                                        الفصل الثاني:   

 

76 
 

نا القكؿ أف عمـ الطب يعد مف بيف أىـ العمـك التي القت إىتماما كبيرا في كفي األخير يمكن

الحضارة العربية اإلسبلمية، فما خمفو المسممكف مف معارؼ عممية في ىذا الميداف يعتبر 

دليبل كاضحا عمى العناية التي حظي بيا عمـ الطب، كىذا ما جعميـ ينبغكف في طب 

 عنو سابقكىـ.فأبدعكا كأضافكا إليو فيما عجز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثالث:

ية لتاريخ نقد الرؤية المركزية الغرب
 العمم.
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تعتبر النيضة األكربية أحد أبرز المحطات التي عرفيا الفكر األكربي عبر  تاريخو الطكيؿ، 

حيث شكؿ مرحمة فاصمة بالنسبة لو، فبعد أف عاش رككدا حضريا كبيرا داـ لفترة طكيمة مف 

ـ كذلؾ مف خبلؿ اإلتصاؿ بغيرىـ مف األمـ كفي مقدمتيالزمف، حاكؿ أف يستيقظ مف سباتو 

األمة اإلسبلمية، التي كانت تعيش آنذاؾ أزىى فتاراتيا التارخية، كمف ىنا كجد العالـ الغربي 

  نفسو أماـ حتمية االتصاؿ بالعالـ اإلسبلمي كالنيؿ منو.
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 تأثير المسممين في النهضة األوروبية :المبحث األول -

 مدخل: -

اف الحضارة ىي نتاج التقدـ اإلنساني في مراحؿ تاريخية معينة، حيث عمى مف المعركؼ 
ضارتو التي تعبر بدكرىا عف سمك منزلتو كنيج سعى اإلنساف منذ كجكده الى بناء كتشييد ح

كعيو، كما أف ىذه األخيرة ىي في الحقيقة عبارة عف اإلسيامات التي تقدميا كؿ أمة مف 
األمـ، كذلؾ عندما تبمغ مف التقدـ كاالزدىار أكجو عظمتيا، كمف بيف ىذه األمـ التي 

ي عبر تاريخو الطكيؿ نجد استطاعت بناء إحدل اىـ الحضارات التي عرفيا الفكر االنسان
حيث االمة العربية، فمع حمكؿ القرف السابع ميبلدم بزغ نجـ الحضارة العربية االسبلمية 

في شتى العمـك المختمفة ما لـ تعرفو سابقاتيا، كىذا ما جعؿ االمـ  رطك تمف التقدـ كالعرفت 
ضة االكركبية في النيجميا االخرل تحاكؿ محاكاة النمكذج الحضارم العربي، حيث ظير 

التي استفادت بصفة خاصة مف االنجازات العممية العربية، فمقد كاف تأثير الحضارة 
كسطية، حيث نقمت اىـ المؤلفات اف الفترة القر إباالسبلمية في العالـ الغربي كبيرا جدا 

العممية الى اكركبا كترجمت الى المغة البلتينية في المؤسسات كالمعاىد كالجامعات 
ة، كىذا ما جعؿ الكثير مف المستشرفيف يعترفكف بالتأثير الكبير الذم لعبتو الثقافة االكركبي

 االسبلمية في نظيرتيا االكركبية.
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 جسور التأثير الحضاري العربي االسالمي عمى اوروبا:

تاريخ الحضارة االنسانية، حيث  يمثؿ القرنيف الحادم عشر كالثاني عشر بداية جديدة في
في ىذه الفترة تحكال لمقاليد الحضارة الى الغرب المسيحي، فبعد ما ني اإلنسايد الفكر ش

عاش العرب في رحاب الحضارة سنيف عديدة اتى الدكر عمى العالـ االكركبي ليحمؿ لكاء 
الحضارة، كقد شكمت النيضة االكركبية النكاة االكلى لبزكغ الحضارة في الغرب، بيف اف ىذه 

ثرت بشكؿ كبير بيا برز في الساحة العربية مف انجازات النيضة التي عرفتيا اكركبا تأ
عممية ىائمة التي نقميا االكركبيكف بدكرىـ الى ببلدىـ كذلؾ عبر المعابر التي كانت تشكؿ 

 ىمزة كصؿ بينيـ كبيف العالـ االسبلمي.

 االندلس:

 لقد شكمت االندلس منذ الفتح االسبلمي مركز االشعاع الثقافي في الحضارة العربية
االسبلمية، حيث كانت تعد قبمة لطبلب العمـ الكافديف مف مختمؼ االقطار، فأصبحت بذلؾ 

مركز العمـ كالحضارة، كلـ يقتصر دكر ىذه المنطقة عمى االنتاج العممي فقط بؿ شكمت 
الى اكركبا كذلؾ في شتى المجاالت  التراث اإلسبلميكذلؾ معبرا اساسيا في عممية انتقاؿ 

بقيت طكاؿ ثمانية قركف  ة منيا باإلضافة الى االقتصادية كاالجتماعية، فقدالعممية كالفكري
تيا كمكتباتيا كعممائيا كأدباءىا المميزيف، ازدىار كتقدـ العمـك كذلؾ بكاسطة جامعمنبرا لئل

 1كىذا ما جعؿ االكركبيكف يحطكف انظارىـ عمييا بغية االستفادة منيا. 

كف فتح اسبانيا مدلسية فيقكؿ= " كلـ يكد العرب يتنكيتحدث غكستاؼ لكبكف عف الحضارة اال
 ميتةكا يقكمكف برسالة الحضارة فييا، فاستطاعكا في اقؿ مف قرف اف يحيكا ؤ حتى بد

االرضيف، كيعمركا اخراب المدف، كيقيمكا أفخـ المباني، كيكطدكا كثيؽ الصبلت التجارية   
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آلداب يترجمكف كتب اليكناف كالبلتيف باألمـ االخرل، ثـ شرعكا يتفرغكف لدراسة العمـك كا
 1كينشئكف الجامعات التي ظمت كحدىا ممجا لمثقافة في اكركبا زمنا طكيبل." 

فمف خبلؿ ىذا نمخص الى اف الحضارة االندلسية كانت عبارة عف مرحمة متميزة عرفيا 
عممية ثمانية قركف مف انجازات الالفكر االنساني عبر مساره التاريخي، فما قدمتو خبلؿ 

جعميا تساىـ في اثراء التراث العممي االنساني، كبيذا فقد استطاعت اف تجذب الشعكب 
 ؿ العمـ منيا.ياألكركبية كذلؾ لزيارتيا كن

كقد تمثمت ىذه الزيارات كالرحبلت في تمؾ البعثات العممية التي كفدت مف دكؿ اكركبا 
رة اليزابيث، باإلضافة الى البعثة المجاكرة فكاف في قدمتيا البعثة الفرنسية برئاسة االمي

ميرة دكباف، أما البعثة الثالثة فكانت اسبانية ككاف مف نتائج ىذه االنجميزية كعمى راسيا األ
 2البعثات العممية نقؿ الكثير مف العمـك االسبلمية الى اكركبا.

مف  بدايةكالجدير بالذكر اف حركة الترجمة عرفت نشاطا كبيرا كخاصة في مدينو طميطمة 
القرف الثاني عشر مف اجؿ نقؿ كتب العرب الى البلتينية تحت رعاية رئيس االساقفة ريمكف، 

كما اف الغرب لـ يقتصر عمى ترجمة المؤلفات العممية العربية بؿ نقمت الييا ايضا كتب 
عمماء اليكناف التي كاف المسممكف قد ترجمكىا الى لغتيـ االـ ككتب جالينكس كأرسطك 

زاد بذلؾ عدد ما ترجـ مف كتب العرب الى المغة البلتينية عمى ثبلثمائة كتاب كبطميمكس، ف
 3كما ركل لككير في كتاب تاريخ الطب العربي.

كىنا تجدر االشارة الى اف الكتب اليكنانية لـ يكف لمغرب االكركبي امكانية لمتعرؼ عمييا لك 
كركبيكف االطبلع عمى تراث لـ تترجـ الى المغة العربية، بفضؿ ىذه الترجمة استطاع اال

 اسبلفيـ.
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كما تؤكد زيغريد ىكنكو مف خبلؿ كتابيا المشيكر عمى انتقاؿ الحضارة مف االندلس الى  
مشعؿ الحضارة العربية عبر االندلس ألكؼ مف األسرل االكركبييف، كقد حمؿ الغرب فتقكؿ= "

ا مثؿ تجار ليكف كجينكل عادكا مف قرطبة كسرقسطة كغيرىا مف مراكز الثقافة االندلسية، كم
 1كالبندقية كنكرمبيرغ دكر الكسيط بيف المدف االكركبية كالمدف االندلسية". 

فبيذه الصكرة تتبيف عممية انتقاؿ الحضارة إلى العالـ األكركبي، كليذا فإف األندلس قد لعبت 
اإلسبلمية دكرا بارزا في التكاصؿ بيف الحضارات، فعدت بذلؾ مف أىـ معابر انتقاؿ الثقافة 

إلى أكركبا، كغير بعيد عف األنداس نجد معبرا آخر ساىـ في عممية االنتقاؿ الحضارم، 
 حيث شكؿ جسرا يربط ما بيف الثقافتيف العربية كالغربية.

 صقمية: 

تعتبر صقمية كذلؾ أحد المعابر الميمة التي انتقمت مف خبلليا الحضارة اإلسبلمية الى 
دما ثبتكا أقداميـ في صقمية في القرف التاسع لمميبلد اىتمكا أركبا، كذلؾ أف المسمميف عن

ببناء حضارة كأكلكا العمراف، عناية كاسعة باإلضافة الى المجاالت الحياتية األخرل، كعمى 
الرغـ مف اف الحمـ اإلسبلمي لمجزيرة قد انتيى إال أف الحضارة اإلسبلمية فييا استمرت كذلؾ  

يزكا باالىتماـ بالعمـ كالعمماء، فعاش في كنفيـ الجغرافي محمد تحت رعاية النكرماف الذيف تم
االدريسي الذم رسـ لركجر الثاني خريطة لمعالـ المعركؼ في عصره كىذا ما يعكس النبكغ 

العممي لعمماء الحضارة العربية في تمؾ الفترة، فقد جدبت الثقافة اإلسبلمية األكربييف، 
 2كرماندم الذيف أكلكىا اىتماما بالغا.كاستمر سأتيرىا في أثناء الحكـ الن

كفي عيد اإلمبراطكر فريد ريؾ الثاني الذم كاف محافظا عمى الثرات العربي اإلسبلمي، 
جامعة نابكلي كجعؿ منيا أكاديمية لنقؿ العمـك العربية إلى العالـ الغربي،  0557فأسس سنة 

في ذلؾ البندقية، كاستمر ىذا  كانتشر تأثير الفمسفة الرشدية في شماؿ الشرقي إيطاليا بما
                                                             

 .684زٌغرٌد هونكه، شمس العرب تستطٌع على الغرب، مرجع سابق، ص 1
 .523راغب السرجانً، ماذا قدم المسلمون للعالم، مرجع سابق ص 2
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التأثير حتى نياية القرف السابع عشر، ككاف أكؿ رائد لحركة الترجمة في جنكب إيطاليا 
قسطنطيف اإلفريقي، الذم انكب عمى ترجمة الكتب مف العربية الى البلتينية فترجـ قسما 

باإلضافة إلى الممكي لعمي ابف عباس ككتاب طب العيكف لحنيف ابف اسحاؽ  كبيرا مف كتاب
كمف ىنا يمكف القكؿ أف دكر صقمية في انتقاؿ التراث الفكرم العربي إلى   1مؤلفات أخرل

 بقية بمداف أكربا كاف لو عظيـ األثر عمى قياـ حركة النيضة االيطالية المبكرة في أكربا.

 الحروب الصليبية:

ف الحادم عشر نياية القر  ابتداءا مفىي حركب استمرت ما يقارب قرنيف مف الزمف، 
ميبلدم ككانت فترات السمـ اطكؿ مف فترات الحرب، كقد صاحبيا قدر كبير مف التعايش 

االكركبييف  ةكبيره عمى حيا تأثيراتاالكركبييف كبيف ابناء الببلد، كنتج عف ذلؾ  بيف الغزاة
 2في مجاالت عديدة. المقيميف في الشرؽ

حضارية كالثقافية بيف المسمميف كالصميبييف تصاالت الد شكمت الحركب الصميبية محكرا لئلكق
فمف الناحية المغكية دخمت الكثير مف المصطمحات كالمفردات العربية في المغات االكركبية، 

في تطكر فنكف الحرب مف خبلؿ بناء القبلع كالحصكف، كما ادت  لتأثيرىاكذلؾ  باإلضافة
تو استطاعت الحياة العربية التأثير الى قياـ النشاط التجارم بيف الشرؽ كالغرب كالذم بكاسط

 3جديدة مف شرؽ المتكسط الى غربو.في نظيرتيا االكركبية، فنبلحظ انتقاؿ نباتات كاشجار 

لطبلب العمـ االكركبييف  المشرؽ سمحاما في المجاؿ العممي فاف التكاجد الصميبي في 
الذم زار مصر كاستفاد مف بالتزكد بالعمـك كالمعارؼ المختمفة كنذكر منيـ "أدالرد أكؼ باف" 

عمماء المسمميف في الفمؾ كالرياضيات، كقد ساىـ أدالرد في نقؿ المنيجية العممية العربية 

                                                             
1

 420شر، دمشق، صاسهامات العرب فً النهضة األربٌة الحدٌثة، العدد السادس، دون دار ن 
 62هانً مبارك وشوقً ابو الخلٌل، دور الحضارة االسالمٌة فً النهضة االوروبٌة، مرجع سابق، ص 2
. 20، ص ص 2، ط2227اسماعٌل احمد ٌاغً، اثر الحضارة االسالمٌة فً الغرب، مكتبة العبٌكان، الرٌاض،  3
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التي تعمميا في الشرؽ مف خبلؿ عده مؤلفات في الفمؾ كالرياضيات كاالسطرالب كبدكره 
 1كناشرا ليذه العمـك في اكركبا. ناقبل أصبح

الشرؽ  تأثيرالنيضة االكركبية يقكؿ غكستاؼ لكبكف= "اف  الحركب الصميبية في تأثيركعف 
كاف في الفنكف  التأثيركاف عظيما جدا  بفعؿ الحركب الصميبية، كاف ذلؾ  الغرب ففي تمدي

، كاذا ما نظرنا الى تقدـ العبلقات التجارية كاآلدابكالصناعات كالتجارة اشد منو في العمـك 
شا مف تحاؾ الصميبييف كالشرقييف مف النمك في الفنكف باطراد بيف الشرؽ كالغرب، كالى ما ن

كالصناعة تجمى لنا اف شرقييف ىـ الذيف اخرجكا الغرب مف التكحش، كاعد النفكس الى التقدـ 
عصر النيضة  فانبتؽالتي اخذت جامعات اكركبا تعكؿ عمييا،  كآدابيـبفضؿ عمـك العرب 

"  2.منيا ذات يـك

الشرؽ بثقافتو كعمكمو المختمفة قد شكؿ االساس  تأثيراف  مف خبلؿ ىذا الحديث يتبيف لنا
رة االسبلمية استطاعت اف يمكننا القكؿ اف الحضاكمنو الذم استند عميو الغرب في نيضتو، 

بيـ الى اسباب الحضارة كاف ترسؿ بريقيا عمى ىذه  كتأخذمف جاكرىا مف االمـ تؤثر في
 ره.المعابر التي شكمت البداية لنيكض الغرب كتحض

 الحديث:دور العلوم التطبيقية في الفكر األوروبي 

لقد كاف تأثير العرب في الغرب عظيما حتى أصبحت أكركبا مدينة لمعرب بحضارتيا كنحف 
اإلنجازات العربية في العمـك  استعرضناال نستطيع أف ندرؾ تأثير العرب في أكركبا إال إذا 

بلمية مف تحقيؽ الكثير مف اإلسيامات التي المختمفة ففي ىذا المجاؿ تمكنت الحضارة اإلس
عجزت عنيا سابقتيا مف األمـ كىذا ما جعميا تعد بحؽ حضارة عممية متميزة كمف بيف ىذه 

 نجد=العمـك التي برز فييا العرب 
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 الرياضيات:

نيض العرب بالرياضيات نيضة عظيمة سكاء الحساب أك اليندسة أك الجبر أك حساب 
لمسممكف في بناء معارفيـ في عمـ الرياضة عمى عمـك اليكناف كالينكد ا استندالمثمثات كلقد 

ىذه العمـك كتقدمكا فييا تقدما باىرا حتى برز منيـ في في ثـ تمكنكا بعد ذلؾ مف النبكغ 
المشرؽ عمماء مف أمثاؿ الخكارزمي كعمر بف إبراىيـ اليياـ كفي المغرب ظير مسممة 

ر لمحضارة س كالذيف تمكنكا بدكرىـ مف تقديـ الكثيالمجريطي إماـ الرياضييف في األندل
 1.العربية اإلسبلمية

ككاف العالـ الرياضي  االسـكالجدير بالذكر أف العرب ىـ أكؿ مف أطمؽ عمى عمـ الجبر ىذا 
فيو كتاب الجبر كالمقابمة في عيد المأمكف كعرفكا فيو مف ألؼ الشيير الخكارزمي مف أكؿ 
كنكا مف أف يحمكا المعادالت مف الدرجة الثانية بالطرؽ اليندسية المعادالت الجبرية كما تم

الرمكز في المعادالت  كاستعممكا ابتدعكىاككضعكا كذلؾ حمكال جبرية كىندسية لمعادالت 
كضعكا أسس  بذلؾ ديكارت كما جمعكا أيضا بيف اليندسة كالجبر فيـ فسبقكاالرياضية 
 2التحميمية،اليندسة 

زات لعمماء المسمميف في عمـ الرياضة نقميـ الحساب اليندم كتيذيبيـ كلعؿ مف أكبر اإلنجا
األرقاـ اليندية كيعكد الفضؿ في تناكؿ األرقاـ إلى الخكارزمي كغيره مف رياضي العرب فمكال 

 3.بمغ الفكر اإلنساني مبمغو ىذا مؤلفاتيـ لما

 بلتضلممعم شكؿ حبل الصفر عمى يد الخكارزمي الذ ابتكارىـالعربية  االكتشافاتكمف أىـ 
إلييا العقؿ البشرم في الرياضيات كلـ  اىتدلالرياضية فيك يعتبر مف أحسف المبادئ التي 

الصفر إال عف طريؽ العرب في القرف الثاني عشر حتى قاؿ  باستعماؿيكف لمغرب معرفة 

                                                             
 .33ص ،مرجع سابق ،أثر الحضارة اإلسالمٌة فً الغرب ،إسماعٌل أحمد باغً 1
 263ص 2ط 2232شحادة الناطور وآخرون مدخل إلى تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسالمٌة دار األمل األردن  2
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أكركبا أير " أف فكرة الصفر تعتبر مف أعظـ اليدايا العممية التي قدميا المسممكف إلى غرب 
 1اإلنساني يحاكؿ الكصكؿ إلييا. " كىذا ما يعكس الحاجة الماسة التي كاف العقؿ

كاما بالنسبة لعمـ المثمثات فيك عمـ عربي الف المسمميف ىـ اكؿ مف كضع ىذا العمـ بشكؿ 
عممي كفصؿ بينو كبيف عمـ الفمؾ، كاستعمؿ العرب الجيب بدال مف كترضعؼ القكس الذم 

كالمسممكف يعتبركف اكؿ مف ادخؿ المماس الى حساب المثمثات، كالى ابي استعممو اليكناف 
الكفاء البكزجاني يعكد الفضؿ في كضع النسب المثمثية، كقد استخدميا في حؿ المسائؿ 
الرياضية، كما كضع ايضا جداكؿ لممماس، كاكجد طريقة دقيقة لحساب جداكؿ الجيب، 

ستخراج االكتار مف الدائرة، كقد استعمؿ باالضافة كذلؾ لمبيركني الذم كتب رسالة ا
المسممكف المماسات كالقكاطع كنظائرىا في قياس الزكايا كالمثمثات، ككضعكا الجداكؿ 

 2الرياضية التي ميدت الكتشاؼ المكغاريتميات.

كبيذا نستطيع القكؿ اف العمماء المسمميف استطاعكا اف يقدمكا اضافات في عمـ الرياضة  
يا الغرب كخاصة فييا اكردناه عف الصفر الذم مكف االكركبييف مف حؿ كالتي استفاد من

 مشكبلتيـ الرياضية.

 عمم الفمك:

لقد برز كذلؾ عمـ الفمؾ كاحد العمـك االساسية القت عناية خاصة مف طرؼ المسمميف  
 لو صمة خاصة بحياتيـ مما جعميـ يكلكنو االىتماـ الكبير. وكذلؾ لككن

ي ىذا الميداف مف ابتكار اجيزة كاالت بالغة الدقة، منيا مقياس كلقد تمكف المسممكف ف 
االرتفاع كاالسطرالب كغيرىا، كما ترجمكا الكتب الفمكية اليكنانية كاليندسية كصححكا الكثير 

                                                             
 32ص  ،مرجع سابق ،أثر الحضارة اإلسالمٌة فً الغرب ،إسماعٌل أحمد باغً 1
  اللوغارٌتمات: هً الدالة العكسٌة للدوال االسٌة وٌعرف اللوغارٌتم عدد ما بالنسبه الساس ما، بأنه األس المرفوع

 ج العدد.على االساس والذي سٌنت

على تارٌخ العلوم عند المسلمٌن، دار الكتاب الجامعً، االمارات العربٌة المتحدة،  محاسنة، اضواءحسٌن  محمد-2
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مف االخطاء التي كقع فييا القدماء، كتكسعكا في المباحث الفمكية ككانت ليـ آرائيـ العممية 
 1يكف اصكؿ عمـ الفمؾ مف الكتب العربية. المبيرة كقد نقؿ االكركب

كلعؿ مف أبرز ركاد عمـ الفمؾ الذيف كاف ليـ بالغ االثر عمى الغرب االكركبي خاصة فيما  
يتعمؽ بنظرية مركزيو الشمس التي اثارت جدال كاسعا في الكسط االكركبي كما انجز عنو مف 

ية نجد العالـ العربي ابف سجبلت كقعت بيف عمماء الفمؾ االكركبييف كالمؤسسة الكنس
 الشاطر.

يعتبر ابف الشاطر مف اىـ الفمكييف الذيف اشتيركا في عيد الحضارة االسبلمية، فمف خبلؿ  
فقد سبؽ اختراعاتو كبحكثو تمكف مف ابتكار نظرية فمكية جديدة حكؿ حركو األجراـ السماكية 

كي، كقد كاف ابف شاطر ككبر نيككس كذلؾ كاف نتيجة عدـ رضا بالنظاـ البطميمي الفم
ليمتقط بكؿ دقة زاكية انحراؼ دائرة البركج كانتيى راصدا دكيا تابع حركات األجراـ السمكية 

 2دقيقة. 60درجة ك 56الى نتيجة تساكم 

كيعد كذلؾ مؤسس عمـ الفمؾ الحديث كمكتشؼ نظرية مركزية الشمس، ففي مجمة أيزيس  
ة تحت عنكاف "إبف الشاطر ذك الطريقة دراس :8>0نشر الباحث فيكتكر ركيرتس سنة 

كىذا ما يؤكد  3الككبرنيكية قبؿ عصر ككبر برينككس"، مشيرا الى سبقو العممي كالفمكي،
 االسبقية االسبلمية في التكصؿ ليذه النظرية مما يعكس النبكغ العممي لعمماء المسمميف.

 

 
                                                             

 .24اسماعٌل احمد ٌاغً، اثر الحضارة االسالمٌة فً الغرب، مرجع سابق، ص 1

*. 
 كوبرنٌكوس فٌها توصل الٌه بخصوص  ابن الشاطر: عالم فلك عربً صحح نظرٌة بطلٌموس وسبق الفلك ً

 2876وتوفً  2802مركزٌة الشمس  ولد سنة 
، د.ط 4023ناصر محً الدٌن ملوحً، تارٌخ وجٌز التارٌخ العلمً البشري، دار الفستق للنشر، سورٌا،  2
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 عمم الكيمياء:

ا اسيامات كاكتشافات ىامة يعدكف كىك مف اىـ العمـك التي عني بيا العرب، ليـ فيي
 مؤسسيف الكيمياء الحديثة بتجاربيـ كمبلحظاتيـ الدقيقة.

، كفي صنع االدكية كالصناعات  كالجدير بالذكر انيـ استخدمكا ىذا العمـ في الطب
كالعقاقير كتنقية المعادف كتركيب الركائح كصبغ االقمشة، ككانت ليـ محاكالت لكشؼ 

معادف الرخيصة الى ذىب، كما طكركا ايضا ممح الباركد فاستغؿ االكسيد الذم يحكؿ ال
 1المسممكف الباركد الكتشاؼ االسمحة النارية.

كقد برزت النزعة العممية في عمـ الكيمياء عند العرب بصفة خاصة متمثمة في التجربة 
كالمبلحظة التي تعد اساس المنيج العممي، كىذا ما ظير عند جابر بف حياف مف خبلؿ 

مالو اليامة التي قدميا، كما اف الخطكات التي قاـ بيا عمماء الكيمياء المسمميف جعمت اع
 منو عمما عربيا قكامو التجربة العممية.

كما اف المصنفات العديدة التي خمفيا ابف حياف عمى غرار كتاب الرحمة ككتاب الزئبؽ 
خيرة الى المغة الفرنسية، الشرقي، باإلضافة الى كتاب تركيب الكيمياء، كقد ترجمت كتبو اال

مما يدؿ عمى نفكده العممي عمى الفكر الغربي، كالحقيقة اف ىذه المؤلفات تشكؿ مكسكعة 
كبيرة في عمـ الكيمياء، فجابر ابف حياف كاف لو خبرة كاسعة في العمميات الكيميائية التي 

 2مكنتو مف اف يمقى اىتماما كبيرا في الدراسات االكركبية. 

تأثير الحضارة العربية االسبلمية عمى العالـ الغربي في عمـ الكيمياء عمى ما كلـ يقتصر 
كصؿ اليو جابر بف حياف فقط، بؿ تمثؿ ايضا في اقتباس المفردات الى المغات االكركبية، 

باإلنجميزية، كالقمكياف  alcoholباإلنجميزية، كالكحكؿ  chemistryفالكيمياء  اصبحت 
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االسماء العربية،  كقد كصؿ العرب بعمـ الكيمياء الى درجة مف كغيرىا مف  Alkaliاصبحت 
الرقي مكنتيـ مف تطبيؽ النتائج التي تكصمكا الييا عمى الصناعات المختمفة، ك لعؿ النتائج 

التي تكصؿ الييا عمماء المسمميف كاف بفضؿ تمسكيـ بقكاعد المنيج التجريبي، كىذا ما 
ة االقراف ك كتاب نياية االتقاف، كقد ترجـ ىذاف ظير جميا في بعض كتب ابف حياف كرسال

 1الكتاباف الى البلتينية كاستفاد منيما االكركبيكف منذ كقت مبكر.

كمجمؿ القكؿ اف االسيامات التي قدميا المسممكف ىي التي جعمت عمـ الكيمياء يمقى ذلؾ 
يعرؼ تطكرا ه مف مؤلفات عممية جعمكا ىذا العمـ ك االىتماـ الكاسع، فمف خبلؿ ما قدم

 كازدىارا لـ يشيده مف قبؿ.

 عمم الفيزياء:

يعتبر عمـ الفيزياء بدكره أحد العمـك التي برزت في الحضارة العربية االسبلمية كذلؾ بفضؿ 
امثاؿ فمقد استطاع ىؤالء العمماء مف  ظيكر عمماء كاف ليـ بالغ االثر عمى تطكر ىذا العمـ،

الييا احد كليذا كجب اف يعد مف  ات التي لـ يسبقيـالكصكؿ الى بعض النظري ،*ابف الييثـ
 ىذا العمـ. ركاد

 ابن الهيثم:

يمثؿ ابف الييثـ أحد االقطاب العممية المؤثرة في الفكر الغربي الحديث، فيك يعد رائد عمـ 
البصريات الذم قاـ فيو بتصحيح اخطاء عمماء البصريات االغريؽ، كخاصة نظريتي 

د عمى اف االجساـ نكعيف، مضيئة كمعتمة كاف العيف ال ترسؿ بطميمكس كاقميدس، كقد أك
شعاعا الى الجسـ المرئي، كقاـ كذلؾ بتشريح العيف كتحديد طبقاتيا كفيزيكلكجية الطبقات 

، كما عمؿ ظاىرتي االنعكاس كاالنكسار  بشكؿ دقيؽ يقارب ما انتيى اليو عمماء اليـك
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خسكؼ ككذلؾ ذكر باف الضكء لو سرعة كتحدث عف انتشار الضكء كااللكاف كالكسكؼ كال
 1محدكدة كانو أسرع مف الصكت.

ككيمر  بيككف كلقد كاف لكتابات ابف الييثـ تأثير كبير عمى عمماء الغرب عمى غرار ركجر
كغيرىـ في عمـ الضكء كالبصريات، فابف الييثـ كاف ممف كتبكا عف خصائص العدسات 

ئية في الطبيعة كاليالة التي ترل احيانا حكؿ الشمس كالمرايا كفسركا كثيرا مف الظكاىر الفيزيا
كالقمر، ككتب كذلؾ الخازف البصرم ابحاثا في المرايا كانكاعيا كحرارتيا كلعؿ كتابو في عمـ 
الطبيعة كمميزات الحكمة كقد ترجـ الى لغات اكركبية، كما قاـ ابف سينا بدراسات جديدة في 

فة كذلؾ الى ابحاث فيزيائية اخرل قاـ بيا عمماء الحركة كالطاقة كالفراغ كالضكء، باإلضا
 2اخريف فكانكا بحؽ مف خيرة ما انجبت الحضارة االسبلمية. 

 عمم الصيدلة:

العالـ  تعد الصيدلة مف العمـك التي ابتكرىا المسممكف كأسيمكا فييا اسيامات كاضحة يشيد
ظة، كالصيدلة باعتبارىا عمـ بيا، حيث جعمكىا عمما تجريبيا قائما عمى الدراسة كالمبلح كمو 

يبحث في العقاقير كتركيب االدكية فاف ليا عبلقة كارتباط بعمـ الكيمياء الف االدكية في 
تركيبيا تحتاج الى العمـ بالمعادالت كالقكانيف الكيميائية، كما يكمؿ عمـ الطب الصيدلة، 

 حيث يشخص المرض كيكصؼ العبلج كيحتاج الى مف يركب الدكاء كيصنعو.

كلعؿ اف ىذا التكامؿ بيف عممي الطب كالصيدلة كاف نتيجة االرتباط بينيما، كلكف مع حمكؿ 
اكاخر القرف الثامف ميبلدم تـ فصؿ الطب عف الصيدلة كيعتبر ابك قريش عيسى اكؿ مف 
اطمؽ عميو لقب صيدالني، كقد افتتح العرب كذلؾ في اكاخر ىذا القرف الصيدليات في فترة 

كما الحقكا ايضا بكؿ مستشفى صيدلية خاصة بو، كجعمكا عمى الصيادلة خبلفة المنصكر، 
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نقيبا يسمى رئيس العشابيف كاخضعكا ىذه الصناعة لنظاـ الحسبة،  كيعد ابف ماسكية اكؿ 
مف الؼ في الصيدلية ثـ كضع سابكرايف سيؿ كتاب االقرباذيف الكبير كقد اعتمد عميو 

 1العرب كدليؿ ليذا العمـ.

لما نقمكه مف اسماء االدكية  إنما ترجع  اف نسبة تأسيس المسمميف ليذا العمـ كيمكف القكؿ
المفردة مف كتب اليكناف كاليند كفارس كلـ يستطيعكا التعرؼ عمى الكثير منيا، كحتى تمؾ 

الكقكؼ عمى خصائصيا، كليذا لـ يكف ىناؾ مف االستعاضة  كاعمييا لـ يستطيع كاالتي تعرف
مجأكا الى تأليؼ فيما سمكه بأبداؿ االدكية، ككضعكا مصنفات خاصة عنيا ببديؿ المحمي، ف

 2بتمؾ التي لـ يشر الييا ديسقكريدس كجالينكس.

كلقد برز في ىذا العمـ عديد االسماء التي كاف ليا بالغ االثر في الحضارة العربية 
كتاب  االسبلمية، حيث نجد ابف البيطار الذم كاف لو جيكد عظيمة في الصيدلة، فقد ألؼ

الجامع لمفردات االدكية كاالغذية، كىك مف خير الكتب في عمـ الصيدلة، ككاف المرجع 
االساسي لمصيادلة في الشرؽ كالغرب لكقت طكيؿ فاستفاد بذلؾ االكركبيكف مما كرد في 

 3كتب الصيادلة المسمميف.

ير كثيرة كالكافكر كمما يجدر االشارة اليو اف العمـ الحديث يديف لمعرب باستعماؿ ادكية كعقاق
العرب تجارب عديدة عمى الحيكانات لمكقكؼ عمى إثر  الكحكؿ كالقرنفؿ كغيرىا، كما أجرك 

 4بعض العقاقير ال سيما أثر المخدرات كاالفيكف في تسكيف االلـ.

في عمـ الصيدلة كمف خبلؿ ىذا يمكننا القكؿ اف االسيامات كاالنجازات التي قدميا العرب 
 الحضارة العربية االسبلمية.تعد مف اىـ مأثر 
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 عمم الجغرافيا:

مف المعمـك عمى اف المسمميف لـ يككنكا االكائؿ في دراسة عمـ الجغرافيا، بيف انيـ كانكا مف 
المبدعيف االكائؿ فيو فمقد تعددت اسياماتيـ في ىذا المجاؿ كىذا ما تدؿ عميو مصنفاتيـ 

ليـ تأثير كبير في ىذا الميداف خاصة عند الكثيرة، باإلضافة كذلؾ لظيكر عمماء افذاذ كاف 
 النظر الى االمكانيات الضئيمة التي كانت متاحة في زمانيـ.

كممة جغرافيا حديثة بعض الشيء في االستخداـ العربي، حيث كاف يستعمؿ في مكاف ىذا 
 1المصطمح مفردات عمى شاكمة صكرة االرض اك خريطة االقميـ اك عمـ المسالؾ كالممالؾ.

عتبار أف اليكنانييف كاف ليـ السبؽ في عمـ الجغرافيا، اال اف العرب ىـ الذيف حفظكا كمع ا
معارفيـ، كما انيـ لـ يتكقفكا عند ىذا الحد، بؿ صححكا ما نقمكه عنيـ كاضافكا الكثير مف 

معارفيـ كقد ترجمت بعض الكتب اليامة في ىذا العمـ الى المغة البلتينية في العصكر 
فاف العالـ الغربي مديف الى العرب في معرفة المعمكمات اليكنانية في الكسطى، كليذا 

في الجغرافيا، فيي لـ تعرؼ ىذه المعارؼ اال مف خبلؿ الكتب العربية، كقد ساعد العرب 
التفكؽ حبيـ لمرحبلت، فجابكا الببلد مف الصيف الى عمؽ افريقيا، كاقامكا عبلقات ىذا 

 2ركبيكف مف قبؿ.تجارية مع ببلد لـ يسمع بيا االك 

كلقد برز في ىذا العمـ عدة اسماء المعة كاف ليـ النصيب االكفر في اثراء ىذا الميداف 
كلعؿ شريؼ االدريسي كاف مف اشيرىـ حيث سطع اسمو في ببلط النكرماندييف، كذلؾ 

بسبب انتاجو العممي الغزير، كقد حظي كتابو نزىو المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ باىتماـ كبير، 
يك يدخؿ في اطار الجغرافيا االقميمية كشامؿ لمعالـ االسبلمي كاكركبا كمزكد بالخرائط حيث ف
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يحتكم سبعكف خريطة كمف اشير ىذه الخرائط خريطتو الدائرية لمعالـ، كقد جاء مف ىذا 
 1االنجاز لمتدليؿ عمى كركية االرض الذم يرل االدريسي اف كركيتيا تأخذ الشكؿ البيضاكم.

ة لي كتب المعاجـ الجغرافية فقط كاف المسممكف سباقكف الييا، كانتقؿ تأثيرىا الى اما بالنسب
اكتيميكس في القرف السادس  معجـ  بعنكاف حيث خرج أكؿ معجـ جغرافي أكربي  اكركبا

، كمف ىنا كجب عمينا القكؿ اف مكاطف التأثير تبدك جمية مف خبلؿ :;01عشر في سنة 
نيا كفكريا عمى معجـ اكتيميكس، كما اف تأليؼ ىذا الكتاب ىذا الكتاب الذم حقؽ سبقا زم

 2كاف في االندلس التي تشكؿ حمقة االتصاؿ الحضارم بيف العالميف الشرقي كالغربي.

كمجمؿ القكؿ اف فضؿ المسمميف في عمـ الجغرافيا ظير جميا كخاصة عمى االكركبييف الذيف 
ـ المرجعية في ىذا العمـ الذم كجب عمييـ تاثركا بالمنجزات العربية التي شكمت بالنسبة لي

 االطبلع عمييا مف اجؿ االستفادة منيا.
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 ممخص البحث:

كفي االخير نستنتج اف الحضارة االسبلمية حفظت الحضارة الغربية ما كصمت اليو حضارة 
، كلكال ىذه الفترة  االقدميف كما اضافت الييا ما ابتكرتو، كتكصمت اليو في مختمؼ العمـك

كالفكر االنساني، كعناية العرب بالحضارات القديمة  اإلسبلمية اىية في تاريخ الحضارةالز 
السابقة لضاعت معالـ تمؾ الحضارات، كلما كصمت الحضارة الغربية لما بمغتو مف تطكر 

ا استيقظت كافاقت مف سباتيا كاف عمى مؼ المياديف، كما انيا اكركبا حينكتحضر في مختم
فاتجيت الى ىذه الحضارة العظيمة تنيؿ منيا كتحاكؿ االستفادة  ميةاساس الحضارة االسبل

مف عمكميا كمعارفيا الى اف بمغت ما تصبكا اليو، كلعؿ شيادات المؤرخيف كالمستشرقيف ال 
 خير دليؿ عمى عظمة الحضارة العربية االسبلمية.
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 مدخل: 

مف المعركؼ عمى أف الحضارة العربية اإلسبلمية ىي مف بيف أىـ الحضارات التي عرفيا 
الفكر اإلنساني كذلؾ بفضؿ اإلسيامات المتعددة التي قدمتيا في مختمؼ المياديف، كما أنيا 

 تعد صاحبة التأثير المباشر عمى النيضة األكربية فمقد نقؿ منيا العالـ الغربي العمـك ك
ختمفة كالتي كانت بدكرىا سببا في تقدمو كىذا ما جعؿ الكثيريف مف الباحثيف المعارؼ الم

الغربيف الذيف درسكا الحضارة اإلسبلمية يعترفكف بفضميا كعظمتيا في تطكير العديد مف 
  ، لعؿ ىذا االعتراؼ لـ يأت إال دراسات مكضكعية قائمة عمى منيج عممي دقيؽ العمـك

ادات التي قدميا ىؤالء الباحثيف تعد إشارة كاضحة عمى لمتراث العممي اإلسبلمي فالشي
 عظمة ما قدمو المسممكف لمبشرية.
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  الشهادات واالعترافات من النصوص والواقع: المبحث الثاني:

لقد كاف تأثير العرب في الغرب عظيما جدا حتى إننا نجد األكربييف مدينيف في نيضتيـ إلى 
يـ المرجع األساسي ألم بناء حضارم كلعؿ ما عاشتو حضارة العرب التي كانت بالنسبة ل

أكركبا في القركف الكسطى كخاصة في القرنيف التاسع كالعاشر الميبلدم مف تخمؼ حضارم 
جعؿ الكثير مف الدكؿ األكربية أماـ حتمية االحتكاؾ مع الحضارة اإلسبلمية التي كانت 

يف الذيف فصالمستشرقيف المنعصكرىا كىذا ما صكره الكثير مف المؤرخيف ك أزىى تعيش 
درسكا التراث العممي اإلسبلمي فأنصفكا مف خبلؿ كتابتيـ كاعترفكا بفضمو عمى الحضارة 

 الغربية.

دد يقكؿ المؤرخ الكبير في تاريخ العمـ جكرج سارتكف=" حقؽ العرب عباقرة صكفي ىذا ال
أكثرىا نفعا بالمغة الشرؽ أعظـ المآثر في القركف الكسطى فكتبكا أعظـ المؤلفات قيمة ك 

العربية التي كانت مف منتصؼ القرف الثامف حتى نياية القرف الحادم عشر لغة العمـ الراقي 
عند الجنس البشرم كمو حتى كاف مف الضركرم ألم فرد إذا أراد يمـ بثقافة ىذا العصر أف 

 1يتعمـ المغة العربية كلقد فعؿ ذلؾ كثيركف مف غير الناطقيف بيا " 

ارتكف عف األىمية الكبيرة التي حظيت بيا المغة العربية باعتبارىا لغة العمـ في كيتحدث س
ذلؾ العصر فطبلب العمـ الذيف كانكا يتكافدكف عمى األقطار العربية البد ليـ مف اإللماـ 
 بيذه المغة العظيمة كذلؾ مف أجؿ االطبلع عمى أبز المؤلفات العممية في ذلؾ العصر. 

ليبرم=" إحذفكا العرب مف التاريخ يتأخر عصر النيضة في أكركبا بعدة كيقكؿ كذلؾ العالـ 
قركف فمقد لمع العرب في كؿ المياديف العممية كفي الكقت الذم كاف فيو الشعراء كاألدباء 
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كالفقياء يقكمكف بأدكارىـ في نيضة العرب الركحية كالنفسية كاألخبلقية كاف العمماء في كؿ 
 1ف البحث كالنقؿ كالتحسيف لـ يدعكا بابا إال طرقكه " المياديف يقكمكف بقسطيـ م

كمف خبلؿ ىذا القكؿ نستنتج أف الحضارة العربية اإلسبلمية كانت صاحبة الفضؿ عمى 
النيضة األكربية فمكال تطكير العمماء المسمميف لمعمـك التي كرثكىا عف األمـ السابقة لما 

يقتصر دكر المسممكف عند ىذا الحد فقط عرفت أكركبا النيضة في القرف الرابع عشر كلـ 
تعرؼ األكربيكف عمى تراث أسبلفيـ اليكنانييف مف خبلؿ المحافظة في بؿ ساىمكا أيضا 

 عمى العمـك كالمعارؼ التي نقمكىا مف اإلغريؽ.

كفي نفس السياؽ يقكؿ كايد ماف=" إف العرب أخذك بعض النظريات عف اليكناف كفيمكىا 
ت كثيرة كمختمفة ثـ أنشئكا مف ذلؾ نظريات جديدة كبحكث كمبتكرة جيدا كطبقكىا عمى حاال

فيـ بذلؾ قد أسدكا إلى العمـ خدمات ال تقؿ عف الخدمات التي أتت مف مجيكدات نيكتف 
  2كفرادام كرنتجف ".

كيقصد كايد ماف ىنا أف العرب لـ يككنكا مجرد ناقميف لممعارؼ اليكنانية بؿ أضافكا نظرياتيـ 
 خاصة التي جعمت مف العمـك العربية نتائجا لمقريحة العربية.كمعارفيـ ال

كىذا ما يؤيده جكرج سارتكف مف خبلؿ رده عمى المؤرخيف كالمستشرقيف الذيف ينتقصكف مف 
قدر العرب العممي كيصرحكف بأف العرب كالمسممكف نقمكا العمـك القديمة كلـ يضيفكا إلييا 

نو عمؿ عظ يـ جدا أف ينقؿ إلينا العرب كنكز الحكمة اليكنانية شيئا ما إف ىذا الرأم خطأ كا 
 3لكال ذلؾ لتأخر سير المدينة بضعة قركف "ك كيحافظكا عمييا 
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كيؤكد سارتكف مف خبلؿ قكلو ىذا عمى أف العرب كانكا أعظـ المعمميف في القركف الكسطى 
صمكىا إلى درجة ة عمييا بؿ أك كأنيـ زادكا عمى العمـك التي أخذكىا فمـ يكتفكا فقط بالمحافظ

 رتقاء.كاإلة باالعتبار مف حيث النمك ر جدي

كلعؿ ما يكرده "ذم فك" يعد اعترافا باألىمية الكبيرة التي اكتسبتيا الحضارة اإلسبلمية حيث 
يقكؿ= " إف الميراث التي تركو اليكنانيكف لـ يحسف الركماف القياـ بو أما العرب فقد أتقنكه 

نيائو ح . كىذا القكؿ يعكس الدكر 1تى سممكه إلى العصكر الحديثة "كعممكا عمى تحسينو كا 
كتنقيح البارز الذم لعبو العرب عمى المسرح األحداث في القركف الكسطى مف خبلؿ نقؿ 

 المعارؼ اليكنانية.

كيتحدث الدكتكر غريسي مدير جامعة برليف عمى فضؿ الحضارة العربية اإلسبلمية عمى 
مسممكف كاآلف قد انعكس األمر فنحف األكربييف يجب أف الغرب فيقكؿ = "أييا الطبلب ال

نؤدم ما عمينا تجاىكـ فما ىذه العمـك إال إمتدادا لعمـك آبائكـ كشرح لمعارفكـ كنظرياتكـ فبل 
تنسك أييا الطمبة تاريخكـ كعميكـ بالعمؿ المتكاصؿ لتعيدكا مجدكـ الغابر طالما أف كتابكف 

بينكـ كتعاليـ نبيكـ محفكظة عندكـ فارجعكا إلى  المقدس عنكاف نيضتكـ مازاؿ مكجكدا
 2الماضي لتؤسسكا المستقبؿ ففي قرآنكـ عمـ كثقافة كنكر كمعرفة "

كىنا نجد دعكة صريحة إلى العكدة إلى مرجعتينا التي تشكؿ األساس ألم بناء حضارم 
ديف كلعؿ الحضارة العربية التي ظيرت في الفترة القركسطية نجدىا قد استندت عمى ال

 اإلسبلمي.

نفس السياؽ يكرد الكتاب الفرنسي أناتكؿ فرانس قكلو عف الحضارة العربية اإلسبلمية في ك 
كما حققتو مف تقدـ عممي فيقكؿ =" حيف نتذكر كـ كاف العرب بدائييف في جاىميتيـ يصبح 

كؿ مدل التقدـ الثقافي الذم أحرزكه خبلؿ مائتي سنة كعمؽ ذلؾ التقدـ أمر يدعكا إلى الذى
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حقا ذلؾ بأف عمينا أف نتذكر أيضا أف النصرانية احتاجت إلى نحك مف ألؼ كخمسمائة سنة 
لكي تنشئ ما يمكف أف يدعى حضارة مسيحية كفي اإلسبلـ لـ يكؿ كؿ مف العمـ كالديف 

ف الحضارة الغربية مدينة لمحضارة اإلسبلمية  ظيره لآلخر بؿ كاف الديف باعثا عمى العمـ كا 
 1درجة نعجز معيا في فيـ األكلى إذا لـ تتـ معرفة الثانية ". بشيء كثير إلى

كمف خبلؿ ىذا القكؿ يمكننا أف نكضح أف الحضارة اإلسبلمية قد ارتكزت عمى أسس 
إسبلمية خالصة في نشأتيا كما أف الحضارة الغربية نجدىا مدينة لمحضارة اإلسبلمية فمكال 

 مي في العصر الحديث.ىذه األخيرة لما عرؼ الغرب ذلؾ التطكر العم

كتعد ىذه الشيادات مف طرؼ الكتاب الغربييف المنصفيف اعترافا ميما بفضؿ الحضارة 
نيا كانت نتيجة قراءة  العربية اإلسبلمية عمى الفكر اإلنساني أجمع فيي لـ تذكر عبثا كا 

يف مؤرخيف كمستشرقيف غربي سبلمي الذم أبير الباحثيف مفكبحث كتمييد لمتراث العممي اإل
كذلؾ مف خبلؿ اإلنجازات العممية الكبيرة في شتى العمـك كلعؿ مف بيف ىذه العمـك التي برز 

 فييا العرب ككاف لمغرب رأيو الخاص فيو نجد عمـ الطب. 

 عمم الطب: 

كىك أحد العمـك التي كاف لمعرب فييا شأف خاص فقد نبغكا فيو نبكغا كبيرا كعف ىذا اإلبداع 
العمـك كال سيما الطب تنتقؿ بسرعة مف أيدم النصارل إلى أيدم  يقكؿ مايرىكؼ =" راحت

المسمميف كمعظميـ مف سكنة ببلد الفرس ففي الطب صرنا نجد عكضا عف المجمكعات 
المأخكذة مف المصادر العتيقة مكسكعات منتظمة صنفت فييا معارؼ األجياؿ السابقة 

 2تصنيفا دقيقا ككضعت مقابؿ المعمكمات الجديدة".
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لخاص بالسابقيف با عنكا بو ما يبيف أف العرب في عمـ الطب لـ ييممكا التراث الطبي ا كىذا
ه أىمية كبيرة كما أنيـ أضافكا إليو معارفيـ فألفكا بذلؾ مصنفات عديدة ظمت مراجع لك كأك 

 يعتمد عمييا في أكركبا طكاؿ الفترة القركسطية.

ية لمعالـ الغربي فيقكؿ ="أصبحت حدث كذلؾ دكنالدرىيؿ عف غزك الكتب الطبية العربتكي
الكتب العربية كاسعة اإلنتشار في أكاخر العصكر الكسطى لدرجة أف العديد مف األسماء 

كالبتاتي 'الباتينيس'  avicennبالبلتينية فأصبح إبف سينا 'أفيسنا'  اصطبغتالعربية 
albatenius ." 1ك غيرىا كثير جدا 

الكتب الطبية التي صنفت في رحاب الحضارة  فمف خبلؿ ىذا القكؿ يظير لنا جميا أف
اإلسبلمية كاف ليا بالغ األثر عمى العالـ الغربي كذلؾ مف خبلؿ اعتمادنا كمراجع لمتدريس 

 في الجامعات كالمعاىد األكربية.

كفي نفس السياؽ يضيؼ كذلؾ غكستاؼ لكبكف=" ظمت ترجمات كتب العرب كال سيما الكتب 
يبا لمتدريس في جامعات أكركبا خمسة قركف أك ستة قركف العممية المصدر الكحيد تقر 

مثبل داـ إلى أيامنا فقد شرحت  كيمكننا أف نقكؿ إف تأثير العرب في بعض العمـك كعمـ الطب
 2ب إبف سينا في مكنبيميو في أكاخر القرف الماضي "تك

ارة بيا الطب في الحض ظيفيذا القكؿ إف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى األىمية التي ح
اإلسبلمية كما أف تأثيره كاف بارزا في العالـ األكربي حيث شكؿ عمماء الطب العرب بالنسبة 

 لمغرب عمماء عصرىـ كىذا ما تجمى مف خبلؿ تأثرىـ الشديد بمؤلفاتيـ.

كلعؿ بركز عمـ الطب يرجع إلى النبكغ الكبير الذم كاف يتمتع بو العمماء في ىذا المجاؿ 
كانت لو إسياماتو الخاصة في عمـ الطب كقد أجمع عمماء الغرب  حيث نجد إبف سينا الذم
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عمى األىمية التي شكميا في الطب العربي كىذا ما دفع أك برفيؾ لكي يقكؿ " إف إبف سينا 
إشتير في القركف الكسطى كتردد إسمو عمى كؿ شفة كلساف كلقد كانت قيمتو قيمة مفكرة 

 1مى اإلطبلؽ" مؤلعصره ككاف مف كبار عظماء اإلنسانية ع

كىذه الشيادة تعد بحؽ مف أحسف ما قيؿ عف الطبيب كالفيمسكؼ إبف سينا فقد كاف مف ألمع 
راجع لما خمفو مف مؤلفات  تعظيـ كتبجيؿ  مف فمانالواألسماء التي سطعت في عمـ الطب 

 طبية ىامة كفي مقدمتيا كتابو القانكف في الطب.

أف كتاب القانكف في الطب  1;>0قد ذكرت في عاـ كالجدير بالذكر أف مجمة بريد اليكنسكك 
كفي نفس المقاؿ كذلؾ قاؿ  >1>0إلبف سينا ظؿ يدرس بو في جامعة برككسؿ حتى سنة 

الطبيب الكندم كيمياـ أكسمر " لقد عاش كتاب بالقانكف مدة أطكؿ مف أم كتاب آخر كمرجع 
لثبلثيف سنة األخيرة مكحد في الطب كلقد كصمت عدد طباعاتو إلى خمس عشرة طبعة في ا

مف القرف الخامس عشر كيضيؼ كذلؾ بأف إبف سينا مكف عمماء الغرب مف الشركع بالثكرة 
العممية في مجاؿ الطب كالتي بدأت فعبل في القرف الثالث عشر كبمغت مرحمتيا األساسية 

 2في القرف السابع عشر " 

غرار إبف سينا كالرازم  كمف خبلؿ ما أكردتو ىذه المجمة نستنتج أف عمماء الطب عمى
كغيرىـ كاف ليـ بالغ التأثير عمى الغرب األكربي كقد ترجمت معظـ مؤلفاتيـ إلى المغة 

 البلتينية مما دفع بالكثير مف العمماء األكربييف إلى اإلقرار بعظمتيـ.

كما أف اإلبداع العربي في مجاؿ العمـك لـ يقتصر فقط عمى عمـ الطب بؿ شمؿ أيضا عمـك 
كالتي تميز فييا العرب بنظرياتيـ التي أبيرت العالـ فقد قدمكا فييا منحزاتيـ العممية أخرل 

ميـ كلعؿ مف أبرز ىذه العمـك نجد ضبف ايعترفك أف  التي جعمت الكثير مف الباحثيف يأتكف إال
 عمـ الفمؾ.
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 عمم الفمك: 

لممسمميف كىذا ما دفع يعتبر ىذا العمـ مف بيف العمـك التي كاف ليا صدد عمى الخياة الدينة 
اإلىتماـ بو مف أجؿ تطكيره كفي ىذا الصدد يقكؿ جكرج سارتكف "إف بحكث ك بيـ لمعناية 

ة الكبرل التي قادىا العرب الفمكية كانت مفيدة جدا إذ أنيا ميدت الطريؽ لمنيضة الفمكي
 1" سكككبر نيكك يبمر جاليمك ك ك

ربية التي شكمت بالنسبة لمغرب أحد كىذا ما يكضحو بجبلء قيمة األبحاث الفمكية الع
المصادر اليامة في عمـ الفمؾ كلعؿ تصحيح إبف الشاطر لنظرية بطميمكس يعد خير دليؿ 
عمى األىمية الكبيرة ليذه البحكث فما صنفو عمماء الحضارة اإلسبلمية في ىذا الميداف يعد 

 مف خخيرة ما عرفو الفكر اإلنساني عمى مر تاريخو.

ماـ الكبير بعمـ الفمؾ مف طرؼ المسمميف بأف جعمكا مدنيـ مراكز لمبحكث كقد أسيـ اإلىت
الفمكية فأقامكا بذلؾ المراصد التي كانت شاىدة عمى مدل التطكر الكبير الذم بمغو ىذا العمـ 
في رحاب الحضارة اإلسبلمية كيصؼ لنا غكستاؼ لكبكف حاؿ المدف اإلسبلمية التي كانت 

يقكؿ=" كانت بغداد مركزا ميما لمباحث العمـ الفمؾ كلكنيا لـ تكف تعرؼ نشاطا عمميا كبيرا ف
مركز ىذه المباحث الكحيدة فالمراصد التي كانت قائمة في الببلد الممتدة مف آسيا الكسطى 
إلى المحيط األطمسي كثيرة كمنيا ما كاف في دمشؽ. كالقاىرة كفاس كطميطمة كقرطبة .... 

 2الخ'" 

بغداد التي كانت تشكؿ مركز العمـ كالثقافة في الحضارة العربية  كمف ىنا نبيف بأف مدينة
اإلسبلمية لـ تكف كحدىا تعيش أزىى عصكرىا فقد إمتدت الحركة العممية لممدف اإلسبلمية 

 األخرل التي إىتمت بدكرىا بالعديد مف العمـك كمف بينيا عمـ الفمؾ. 
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 عمم الرياضيات:

ارت إىتماـ الباحثيف الغربييف كذلؾ بسبب ما عثركا يعد ىك اآلخر مف بيف العمـك التي أث
بداعات عربية خالصة فقد أجمع معظميـ عمى قيمة ما أنجزتو القريحة  عميو مف إبتكارات كا 

 العربية في الرياضيات 

كيتحدث ىكاردتيرنر عف اإلضافات العربية فيقكؿ= كعمكما ما أنفؽ عمماء الرياضيات 
لدراسة الدقيقة لما كرثو مف بابؿ كاليند كاإلغريؽ القدماء المسممكف الكثير مف الكقت في ا

كذلؾ بالتكسع في ىذا الميراث كتنظيمو كتنقيتو كبالنسبة لمجبر لـ يقتصر األمر عمى. مجرد 
تنظيؼ البيت أك إجراء التحسينات فقد برز رجؿ معيف ىك بالتحديد الخكارزمي الذم لـ يكف 

ليندية إلى نظاـ بسيط سيؿ اإلستخداـ مف قبؿ الجميع مجرد محرؾ يحكؿ األعداد البابمية كا
 1بؿ إنو أنشأ المصطمحيف الجبر كالنظاـ العشرم في الحساب "

كمف ىنا نستنتج أف اإلسيامات العربية في عمـ الرياضيات لـ تكف عبارة عف مجرد نقؿ 
لتي كانت داع فيو كذلؾ عمى يد العديد مف األسماء ابلتراث القدماء بؿ تعدت ذلؾ إلى اإل
 نكابغ عصرىا في عمـ الرياضيات.

جكاف  كلعؿ مف بيف ىذه األسماء التي برزت في الرياضيات نجد الخكارزمي الذم يقكؿ
عنو =" يعد الخكارزمي أكؿ رياضي مسمـ كنحف مدينكف لو بمحاكلة كضع تنظيـ  فيرنيو

مفظ. اإلسباني غكارزمي كالتقكيـ كما نديف لو بالالعممية منيجي بالمغة العربية لكؿ المعارؼ 
الذم يعني الترقيـ ككاف الجبر ىك ميداف الثاني الذم عمؿ فيو الخكارزمي كىك فرع مف 

 2الرياضيات لـ يكف حتى ذلؾ الكقت مكضكعا ألم دراسة منيجية "
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كىذا يعكس الدكر البارز الذم لعبو الخكارزمي في عصره فما قدمو مف إضافات لعمـ 
 برز اإلنتاجات التي عرفيا ىذا العمـ.الرياضيات تعد بحؽ مف أ

 عمم الكيمياء:

يعتبر عمـ الكيمياء مف بيف العمـك التي كاف ليا صدل كاسع في الحضارة اإلسبلمية كقد 
عني بو مف أبرز ما أنجبت ىذه الحضارة مف عمماء أفذاذ كفي مقدمتيـ جابر إبف حياف 

ر ما قدمو مف نظريات كبحكث عممية الذم كاف يعد مفارقة عصره في ىذا الميداف كذلؾ نظي
 متميزة ساىمت أشد اإلسياـ في إثراء التراث العممي لممسمميف.

كأماـ ىذا النبكغ كاإلبداع العربي في ىذا العمـ نجد أف الكثير مف األكربييف يعتبركف أف 
عمييـ رخ غكستاؼ لكبكف رد ؤ الم بيد أفالعمـ كانت مع العالـ الفكازيو  البداية الحقيقية ليذا

قائبل =" لقد نسكا أننا ال عيد لنا بعمـ مف العمـك كمنيا عمـ الكيمياء صار إبتدائو دفعة كلحدة 
كصمكا بو إلى إكتشافات لـ يكف الفكازيو ليستطيع أف  انو كجد عند العرب مف المختبرات مكأ

 1ينتيي إكتشافو بغيرىا "

مكف فما قدمكه في عمـ الكيمياء شكؿ يدؿ عمى الكفاءة التي تتمتع بيا المسم قكؿفمثؿ ىذا ال
 بالنسبة لؤلكربييف مصدرا ىاما لبمكرة نظرياتيـ.
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 عمم الفيزياء:

يعد ىذا العمـ كذلؾ مف بيف العمـك التي حقؽ فييا المسممكف مآثر عظيمة كذلؾ مف خبلؿ 
درتساتيـ التي أصبحت عبارة عف نظريات عممية يؤخذ بيا كلعؿ ما أبدعو الفزيائي الحسف 

 إبف الييثـ في عمـ البصريات يعتبر مف أىـ اإلنجازات التي شيدتيا الحضارة اإلسبلمية 

الندك =" كالكاقع أف معظـ المؤلفيف الكسطييف في  كعف إكتشافاتو العممية الكبيرة يقكؿ رـك
عمـ البصريات كفييـ ركجر بيككف إتخذكا مف مكتشفات إبف الييثـ نقطة إنطبلؽ ليـ 

اف المناظر كىك كتاب خمؼ أثره حتى في تفكير ليكناردك دافيتشي ك جكىكبخاصة في كتاب 
 1ر إف مؤلفات إبف الييثـ لتقـك عمى أساس راسخ مف معرفة رياضية سميمة "مكب

كمف ىنا نخمص إلى أف األبحاث الفزيائية إلبف الييثـ قد أثرت تأثيرا كاسعا عمى كبار عمماء 
العالـ الغربي فمكال إطبلعيـ عمى المصنفات العممية الغرب الذيف يرجع ليـ الفضؿ في تقدـ 

 العربية لما كاف ليـ مكاف في التاريخ األكركبي.

 عمم الجغرافيا:

يعتبر عمـ الجغرافيا أحد العمـك التي لقيت مف المسمميف إىتماما بالغا حيث نبغ في ىذا العمـ 
اإلدريسي أحد األسماء  مجمكعة مف العمماء الذيف كانت ليـ إسياماتيـ الخاصة فيو كيعد

البلمعة كالتي سطع نجميا في عمـ الجغرافيا فعنو يقكؿ تيرنر =" ساىمت أعماؿ اإلدريسي 
كثيرا في تعميـ جغرافية أكركبا الغربية حيث سرعاف ما تكصؿ األكربيكف إلى عصر 
إلسبلمية اإلكتشافات التي قادتيـ إلى القارات األخرل في الكرة األرضية كقد لعبت الجغرافيا ا

دكرىا في تمؾ المغامرة الممحمية فقد إستخدـ المستكشؼ البرتغالي فاسككداغاما في رحمتو 
 2حكؿ إفريقيا مرشدا عربيا في القرف الرابع عشر '"
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كمف خبلؿ ىذا نستنتج أف المسممكف قد أبدعكا في جميع العمـك كلـ يترككا عمما إال كنبغكا 
 تمؾ العمـك التي برزكا فييا. فيو كما عمـ الجغرافيا سكل عنصر مف

كلعؿ بركز المسمميف في مجاؿ العمـك كتميزىـ فيو كاف نتيجة اإلستناد عمى منيج عممي 
دقيؽ الذم سمح ليـ بالكصكؿ إلى عديد النظريات التي كاف ليا صدل كاسع عمى العالـ 

نكو =" لقد الغربي كيعتبر العرب أكؿ المبدعيف لممنيج التجريبي كعف ذلؾ تقكؿ زيغريد ىك 
طكر العرب بتجاربيـ كأبحاثيـ العممية كما أخذكه مف مادة خاـ عف اإلغريؽ كشكمكه تشكيبل 

 1جديدا فالعرب في الكاقع ىـ الذيف إبتعدكا طريقة البحث العممي القائـ عمى التجربة" 

كمف خبلؿ ىذا الكبلـ نستطيع الجـز أف المسممكف كانكا أئمة العمـ في عصرىـ فإبداعيـ 
ممنيج التجريبي يعد دليبل قاطعا عمى تفكؽ الحضارة اإلسبلمية في مجاؿ البحث العممي ل

فيف الذم صف المؤرخيف كالمستشرقيف الغير منكما أنو يعتبر كذلؾ ردا حاسما عمى الكثير. م
 بخسكا ىذه الحضارة حقيا.

عربي كالعمـك كفي نفس السياؽ يقكؿ بريفكلت=" إف ركجربيككف درس المغة العربية كالعمـ ال
 ككف كاليكجر بر العربية في جامعة إكسفكرد عمى تبلميذ أساتذة العرب في األندلس كليس 

ه فرنسيس بيككف الحؽ في أف ينسب إلييا الفضؿ في إبتكار المنيج عدالذم جاء ب لسميو 
 2التجريبي "

حقيقة غيض كمف ىنا نتيقف أف إدعاء الغرب المتكرر في إبتكاره لممنيج التجريبي ىك في ال
يض فماساقو الكثير مف الباحثيف الغربييف مف إعترافات يعد ردا قكيا عمى المتحيزيف فمف 
 منيـ 

                                                             
 202هونكه شمس العرب تسطع على الغرب مرجع سابق ص زٌغرٌد 1
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كلـ يتكقؼ األكربيكف عند حد اإلعترافات بفضؿ الحضارة اإلسبلمية عمييـ بؿ أقامكا 
 كالمعارض إلبراز اإلنجازات العممية التي حققتيا طكاؿ القركف الكسطى. اتالميرجان

أقيـ في لندف ميرجاف كمعرض إسبلمي حيث أبرزت فيو مخطكطات  9:>0سنة ففي 
ختراعاتيـ باإلضافة كذلؾ عرضيـ لنماذج مف الفنكف اإلسبلمية فكاف  العمماء المسمميف كا 
ىذا الميرجاف كالمعرض صكرة حية عمى ما عاشتو الحضارة اإلسبلمية في قركنيا الزاىية 

 1قرار األكربييف بفضؿ الحضارة العربية عمييـ كما شكؿ ىذا الميرجاف أيضا فرصة إل
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 ممخص المبحث:

كفي األخير نستنتج أف ما أعترؼ بو المنصفكف مف المؤرخكف كالمستشرقيف األكربييف 
بعظمة الحضارة اإلسبلمية كأنيا صاحبة الفضؿ عمى الحضارة األكربية يعد في الحقيقة فخرا 

ي قدمتيا فيكفي أف نذكر أنيا حفظت التراث العممي كبيرا ليا كذلؾ نظير اإلسيامات الت
يح كتطكير ىذا التراث مما جعميا نقأنيا أيضا حرصت عمى تلؤلمـ السابقة مف الضياع كما 

تعتبر محطة تاريخية متميزة في الفكر اإلنساني رغـ أف الكثير مف الجاحديف مف 
ساقو أبناء جمدتيـ مف شيادات  ماأف المستشرقيف أبك إال أف ينكركا فضميا عمى أكركبا بيد 

 تيافتيـ.منصفة لخير دليؿ عمى 
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كفي األخير نستنتج أف العالـ الغربي ما يعيشو مف تقدـ كتطكر، يرجع فيو كثير مف الفضؿ 
رت نيضة أكربا زمنا طكيبل، حيث شكمت المعابر الثبلث لمشرؽ اإلسبلمي كالذم لكاله لتأخ

حمقة االتصاؿ كالربط بيف العالميف الشرقي كالغربي، فنقمت بذلؾ أغمب المصنفات العممية 
العربية، كىذا ما جعؿ الغرب يستفيذ مف ىذه المصنفات، كلعؿ ما ذكره كثير مف المستشرقيف 

 ير دليؿ عمى ما ذكرناه.عف عظمة العمـ العربي كتأثيره عمى أكربا لخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 خاتمة
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كفي األخير نستنتج أف العمـك في الحضارة العربية اإلسبلمية قد بمغت أكج عظمتيا إباف 

كالتي ألقت بضبلليا عمى الغرب األكربي، فجعمتو يعيش أسكء مراحمو  الفترة القركسطية

التاريخية، إال أف العالـ الغربي نجده يدعي بأف ىذه المحطة التاريخية لـ تمسو كحده، بؿ 

امتدت لغيره مف األمـ، نافيا بذلؾ المرحمة الزاىية لمحضارة اإلسبلمية التي عرفتيا طكاؿ ألؼ 

مركزية الغربية التي تحاكؿ صياغة ىذه االدعاءات الباطمة، كما اف سنة، كذلؾ مف منظكر ال

بركز العمماء كالمفكريف في الحضارة العربية يعد دليبل قاطعا عمى خصكبة الفكر العربي، 

كىذا ما جعؿ الحضارة اإلسبلمية تعتبر مف أىـ الحضارات التي أدت دكرىا كما ينبغي، فبعد 

بقة أثرت في محيطيا الخارجي، كقد كانت أكربا مف أىـ أف أخدت مف ثراث الحضارات السا

األقطار التي استقبمت ىذا اإلشعاع الحضارم، فقد كاف لمعرب السبؽ الذم يستحؽ الذكر 

، كذلؾ بالتأسيس ليا عمى أسس عممية فضبل عف العمماء الذيف أبدعكا  في الكثير مف العمـك

فؽ ىذه األسس كلعؿ ما ساقو الكثير في أكثر مف مجاؿ مما ساعد أكربا عمى االنطبلؽ ك 

مف المستشرقيف حكؿ عظمة ىذه الحضارة ىك في الحقيقة إنصاؼ لفضميا عمى أكربا، التي 

 تديف في نيضتيا اإلنجازات العقؿ العربي كمعارفو العممية. 
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