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 ا�	�اءة���:  
 ����ات ا�������:  

 ا����ري ا����ل: ا������ ا�
��ة                    ا���
ص ا���ا���                                                         
� ا����ري��� ا��

 ا�ضاريا�ضاريا�ضاريا�ضاري    ا�فاعلا�فاعلا�فاعلا�فاعل

 نميادي - ,اعة أو فرد وجهود. إ"ه وصل ما إ# ا"وم اإلنسان أوصل ا�ي هو األقدمون خلفه ا�ي ال�اث إن
 ا�ضارات، تطورت و2ا اإلنسان تقدم 2ا ذلك ولوال. أخرى ,ا:ت أو أفراد من جديدة جهود لظهور السبل تمهد ا2عرفة

 تمهد قد خاصة أوقات - معينة بأدوار تقوم منه فأجزاء ويتطور، ينمو Kئن أنه H إ"ه ينظر أن Fب البCي الفكر ألن
  اYور هذا وWن. مثالً  والعلوم الفلسفة - بدورهم امواق فا"ونان. بعدها تأR أخرى ألدوار

ً
 به قام ا�ي لتور Zهدا

 بل اآلخر، يسبق أن منهم ألحد Kن وما. بعد فيما الغربيون بها قام ال^ لألدوار والعقول األذهان هيأ ا�ي وهو. ا2سلمون
  Kن وأمثاeما حيان بن وجابر اeيثم ابن فوجود عليه، ويزيد تقدمه Zن يأخذ Kن الفرد إن

ً
 و) جا"ليو( لظهور Zهدا

 من) جا"ليو( jدأ  جابر يظهر لم ولو اeيثم، ابن بدأ حيث من يبدأ أن إ# نيوتن الضطر) اeيثم ابن( يظهر لم فلو) نيوتن(
  . جابر بدأ حيث

 ا�ماسة بأقp وتطوره فكرال تقدم - بدورها حينها - قامت وقد طبيعية، ظاهرة اإلسالمية العربية ا�ضارة إن
  . االبتxر وقوة اYقيق بالفهم تمwت إسهاماتهم إن بل فقط، شارحt أو ناقلs tرد يكونوا لم فأصحابها والفهم،

 مرجع طويلة مدة عدت متمwة إضافات إ"ها وأضافوا فيها وأجادوا الرياضيات - ا2سلمون العلماء برع لقد
  .الغرب علماء

 ذلك من و|ونوا هذبوه، أن بعد ال�قيم نظام عنهم وأخذوا اeنود حساب H ا2سلمون اءالعلم اطلع لقد
tندية، باألرقام إحداهما عرفت: سلسلتeق - ا"وم تستعملها ال^ و~ اCاألرقام باسم ا�انية وعرفت العر�، ال 

.اإلفر�ية األرقام باسم ا"وم نعرفها ال^ و~ وبا،أور إ# دخلت ومنها واألندلس، ا2غرب - استعماeا انتC وقد العربية،
 من وأول منظمة، علمية بصورة فيه ألف من أول وهم. العجاب بالعجب فيه وأتوا با�� ا2سلمt علماء واشتغل

  .السواء H والغرب العرب علماء منه است� منهال ا�� - كتابه وWن ا2أمون، زمن) ا�وارز� مو� بن �مد( فيه ألف
 ابن من الضوء علم حول معلوماته أخذ) كبلر( أن وثبت مرموقا، شأوا ا2سلمt علماء بلغ ا�jيات علم و�

 عن و|شفوا هامة، كيميائية مدرسة تكوين - كب� أثر ذات Kنت و�ضافات بابتxرات العرب أ� الكيمياء و�. اeيثم
  .ا�ديثة الصنا:ت عليها تقوم ال^ وا2ر|بات ا�وامض

 جعل - الفضل وeم إ"ه، أضافوها ال^ اإلضافات و� الضياع من الطب إنقاذ - كب� فضل ا2سلمt ولعلماء
  ا�راحة

ً
 وقد مدارسها، أنشأ من أول وهم الصيدلة، أسس وضعوا ا�ين وهم. ا2ستشفيات إنشاء و� عنه منفصالً  قسما

 مواد ا�بات من أعطوا كما ا2ر�، 2داواة استخدامها و|يفية خصائصها، معرفة - وامتازوا العقاق�، من أنوا: استنبطوا
  .والصيدلة للطب كث�ة
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��ن�  :���30 .#���12 ��0/�.- ��ري 
� �!� "� �  أ�#���  ��ا�

  م 1910و�� 89 2�$�� 0�7"6 5��  -
-  ����
."�@ .#"��? ا<0'�ا�8 وا���7
ي 810 آ"�� ا����ح ا�

6"0��0   
  م �1929�C �"@ ا��Bآ��
ر2
س 89 ا�#"
م 5��  -
� أ5'�ذا �"���F�2ت 89 آ"��  -�� I�� 6289 ا�'�ر C��

6"0��0 ����
  . ا����ح ا�
  . �Lرك 89 ا�/��� $� ا��J.��ات ا�#"��� -
  م1971.
89 ��م  -


��ن ��Nات ا����<ت ا�#"��� و�آ'��0 اه'O  25.�ك ��ري 
. 89 $���8 ا����F�2ت وا��R�9  S"1 ��0'�اث ا�#"�8 ا�80�#

  : و$� هTU ا�/'- 
-  S"1ت وا���F�2اث ا�#�ب ا�#"�8 89 ا���.  
-  ��$W5Xا�����9 ا �7
اح $���ة $  
  ا�/
ن ا�#��-  -
  $��م ا�#�C ��� ا�#�ب  -
  ا����Yون ا�#�ب -

  :�&%ر ا���
 �  .1958ع $�'�ز ) $�"� ا�#"
م(�
  :�)�ل ا���

 ��F CZ�2 [�ريا����ل ا�ا����..  
 ا���!�)*:  

  $���� .1\���2 ذات 0#� ���ري
  :ا�,�(ان

 �$�آ- و`81 2'/
ن $� آ"�'�� .�'���ن إ�@ ا����ل ا����ري، .�ل �1[� ا�'�1�C �"@ ا���Nرآ� و.\'�� 8����2
��"��1'$ :�ab'$و �aJ$.  

  :.%ا- ا���
 O�\�. ى�Zدد أ��1ظ أ�. f�W7 Sذ� Ogان �1[�، ور
  .….��R - أو`h"Z -  C  -ا�'�اث : $#? $�O�C 2'/�ر �R�9 ا�#�

 ا���-�/*:  
.��N إ�@ $��ل $� ا����<ت ا�'�R�9 k$��. 8 ا����رة اC�10 ��7�\7X ا�#"��ء ا��\"���، وهUا ا����ل ه
 ا����ل 

8B3ا�.  
  :ا�	�اءة ا��(0!/!

  :ا��4ح ا�12(ي  
- C��1'ا� :�ab.و �aوأ Oرك و�5ه�L @�#�0 C��1. ر��$ .  
- WR�$: @�#�0 CR7 �  . $��را: �Lب، وا���اد ه��: اO5 $/�ن $
- CB\ا� �R�. :�B5��ا�[�وف ا�� m�R.و.��م و CR\..  

   :���2ا���5ة ا�#�(ر-
 89 ��$W5Xم وا����رات، و$\�ه�� ا����رة ا�#���0 ا
دور ا�'�1�C ا����ري 89 .��م ا�1/� ا��NBي و.3
ر ا�#"

C��1'ا ا�Uه.  
!2!2�  :ا�	�اءة ا��

  :�58ر ا7�76!ا6

ن 89 .��م ا7X\�ن ا��#�`� �$��n1? ا"Z يUدور ا�'�اث ا�.  
� ��0�oر ا����رة ا�
R]� ت �0وره��R$ 8'ا� ��$W5Xر ا����رة ا�#���0 ا
R]� ��7�7
  .$�Rت ا����رة ا��
89 .3
�2 ا�1/� ا��NBي $� WZل $\�ه��ت �"��ء ا��\"��� 89 $��<ت �"��� � ��$W5X�1  دور ا����رة ا"'Y$

 .آ�����F�2ت وا�B���2ت وا�3- وا������
  :ا��	(ل ا��9%!

  ا�#,): ا�,2#�  ا�#,): ا����ري
ا����رة   -ا�1/� ا��NBي  –.3
رت ا����رات  –ا�'�اث 

 ��$W5Xم ا�1/�  –ا�#���0 ا��.…  
 –�"O ا��
ء –�"O ا�B���2ت  –ا�#"��ء ا��\"�
ن  –ا�#"
م 

  …ا0'/�رات  –ا�/����ء 
  :آ!> وا��	(-:ا���


ب وا����رات ا���1'. I�� ،�1"'Y��R��0 ���9 C و.'�Nرك 89 #Nا� ��0 ��W#ا� �#�B��B2ز ا�/�.- 89 هUا ا��] 
�7
ذUR� �����$ �qا ا�'�1�C، إذ $�Rت  ��$W5Xا����رة ا�#���0 ا k77\���7، و�� آ�X89 .��م ا����رة ا  Oوا�#�3ء، و.\�ه UZnا

0�oر ا����رة ا�
R]����"#ا����<ت ا� h"'Y$ 89 ي�NB�2 ا�1/� ا�
3. 89 k�R5و ،��.  
  :<!: ا���

 r���. 89 ا����ري C��1'7\���7 ودور ا�Xا����رات ا ��0 ��W#89 .1\�� ا� C��'.  �2ا��] ���� ���ر ���'2
 .ا�'��م وا�'3
ر


