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 دور احلضارة اإلسالمية يف احلفاظ عىل احلضارة اإلنسانية 

 إعداد

   ي العقالبنت حممد عل أروىد . 

 يىجز عٍ انبحج

تعد حؾؼة الحضارة اإلسالمقة حضارة ذات صبغة إكساكقة طالؿقة إهداف، وهي 

متؿقزة من سؾسة حؾؼات الحضارة البشرية طرب طصورها الؿتالحؼة، وآصالع الواطي 

طؾى أبعاد هذه الحضارة كػقل ببقان حؼقؼة تؿقزها طن غقرها من الحضارات، وتبوئفا 

الؿؽاكة السامقة التي تتقح لؾؿـتسبقن إلقفا حق الشعور بالػخر وآطتزاز يف معرتك 

والثؼافات الؿؽوكة لؾؿوروث اإلكساين الذي تؼوم طؾقفا دطائم البحث طن الحضارات 

 التطور والرقي البشري يف العصر الحديث.

ويؼوم هذا البحث الؿوسوم بـ)دور الحضارة اإلسالمقة يف الحػاظ طؾى الحضارة 

اإلكساكقة( بتسؾقط الضوء طؾى ذلك التلثقر الذي أحدثته الحضارة اإلسالمقة طرب مراحل 

ورها الؿختؾػة، وذلك الدور الذي لعبته يف الحػاظ طؾى الحضارة اإلكساكقة كشوئفا وتط

التي تتػقل البشرية القوم ضاللفا الوارفة بؿا تشفده من مظاهر الـؿو والتطور، وما تجود به 

 من وسائل الراحة والرفاهقة.

تؾك إبعاد الػؽرية والروحقة والثؼافقة التي طؿؾت  -بؽل وضوح-وقد بقن البحث 

الحضارة اإلسالمقة طؾى إضافتفا وتؼويتفا يف مـظومة الحضارة اإلكساكقة، والتي 
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استؿدهتا من رافديفا إساسققن الؾذين يؿداهنا بالحقاة: الؽتاب والسـة وما يتػرع طـفؿا 

من آلقات لؾتشريع كاإلجؿاع والؼقاس. وهي تؾك الؿعطقات الػؽرية والروحقة التي تؼي 

يف  -من الغرق يف أوحال الؿادية الجوفاء. مع اإلشارة  –حول اهلل ب–الحضارة اإلكساكقة 

إلى تؾك الؿساهؿات الؿتؿقزة لؾحضارة اإلسالمقة يف الجواكب العؾؿقة  -الوقت كػسه

والتؼـقة، وتسؾقط الضوء طؾى إبداطات الؿـتسبقن إلقه يف مجآت العؾوم التطبقؼقة، 

وغقرها من العؾوم التي اطتؿد طؾقفا العالم  كالطب والفـدسة والجرب والػقزياء والصقدلة

الؿعاصر يف توفقر وسائل الرقي والـؿو وآزدهار. لقؽون ذلك ردا طؾؿقا مؾؿوسا طؾى 

الؿغرضقن الؿتجاهؾقن لؾدور الحقوي الذي لعبته الحضارة اإلسالمقة يف الؿجال 

ػقن الؿـتسبقن العؾؿي التؼـي الذي كعايشه القوم، وهي حؼقؼة أقر هبا كثقر من الؿـص

لؾحضارة الغربقة، فالحضارة اإلسالمقة قامت طؾى أساس مراطاة الجاكبقن: الؿادي 

 والروحي يف توازن بديع، تؽسب البشرية بؿراطاته ذلك آستؼرار الؿـشود.

 دور، حػاظ ، إكساكقة ، ثؼافة ،  حضارة إسالمقة الؽؾؿات الؿػتاحقة :
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Abstract :  

The Islamic civilization is a civilization with a humanistic characteristic with universal 
goals, and it is considered a distinct link in a series of circles of human civilization 
through its successive eras, and a conscious awareness of the dimensions of this 
civilization guarantees a truth that distinguishes it from other civilizations, and its high 
position that allows its affiliates the right to feel pride and pride in your own world. 
Searching for the civilizations and cultures that make up the human heritage on which 
the pillars of human development and advancement are based in the modern era. 

This research entitled (The role of Islamic civilization in preserving human civilization) 
sheds light on that impact that Islamic civilization has had through its various stages of 
its emergence and development, and that role it played in preserving the human 
civilization that humanity today has covered with its lush shades of growth. And 
sophistication, comfort and luxury. 

The research clearly demonstrated those intellectual, spiritual and cultural 
dimensions that the Islamic civilization has worked to add and strengthen in the system 
of human civilization, and which it derived from its two main pillars that provide it with 
life: the Qur’an and the Sunnah and the mechanisms that branch out from them in 
terms of legislation such as consensus and measurement. It is these intellectual and 
spiritual data that protect human civilization - with the help of God - from drowning in 
the sludge of empty materialism. With reference - at the same time - to those 
distinguished contributions of the Islamic civilization in the scientific and technical 
aspects, and to shed light on the innovations of its affiliates in the fields of applied 
sciences, such as medicine, engineering, algebra, physics, pharmacy and other sciences 
on which the contemporary world has relied in providing the means for advancement, 
growth and prosperity. This would be a tangible scientific response to those who 
disregard the vital role that the Islamic civilization played in the scientific and technical 
field that we live in today, a fact recognized by many fair people affiliated with Western 
civilization, as the Islamic civilization was based on taking into account the two sides: the 
material and the spiritual in a wonderful balance, which mankind gains by taking into 
account it. That desired stability. 
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 يقذيت
ات إن الحؿد هلل كحؿده وكسـتعقـه وكسـتغػرهو وكعـوذ بـاهلل مـن شـرور أكػســاو ومـن سـق     

 أطؿالـاو والصالةو والسالمو طؾى الؿبعوث رحؿة لؾعالؿقنو وطؾى آلهو وصحبه أجؿعقنو أما بعد:

تؿّثل الحضارة اإلسالمقة سؾسؾة مفؿة من سؾسؾة حؾؼات التاريخ البشريو والؿرء ٓ يـدرك 

فؼد استطاطت هـذه  يف خصائصفا ودقائؼفاوذلك إٓ بآصالع والتعؿق يف دراسة هذه الحضارة 

أن تؾعـــب دورا مفؿـــا يف وضقػـــة الحػـــاظ طؾـــى  -طؾـــى مـــر العصـــور وإزمـــان -حضـــارةال

ــى  الحضــارات اإلكســاكقة يف مختؾــا الؿجــآت: ذلــك أن الحضــارة اإلســالمقة اكػتحــت طؾ

وٓ شك أن كل دور يؼدمه اإلكسان لؾؿسـاهؿة  و(1)مختؾا الحضارات اإلكساكقة واستػادت مـفا

تؼدمه وارتؼاء الحقاة ففذا له صؾة وثقؼة بؿـطق الؼـرآن الؽـريم يف الحػاظ طؾى الحقاة البشرية و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿:  يؼول اهلل

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 ﴾(2). 

آستخالف يف إرضو ومبدأ آستخالف يحدد دور وقد أسـد اهلل إلى البشر مفؿة 

لك يف مواصؾة السعي لؾعقش كؿا اإلكسان يف هذه إرض أفرادا ومجتؿعاو ويتؿّثل ذ

 .يريده اهلل

ــردي  ــة لؾبشــرية جؿعــاء، طؾــى الصــعقد الػ ــة كوكق فالحضــارة اإلســالمقة تؿتؾــك رؤي

والجؿـاطي. ولفـذا تتعـقن الؿشــاركة والؿسـاهؿة مـن قبـل الؿـتســبقن إلقفـا بشـؽل فعــال 

 لتطوير وتحسقن الحقاة البشرية.

ة طؾـى الثؼافـة اإلسـالمقة يف شـتى ولؼد شاهدكا يف العصر الحديث هجؿة شرشـة طـقػـ

                                                        

 ( طؾوم الحضارة اإلسالمقة ودورها يف الحضارة اإلكساكقة، خالد أحؿد حربي.1)

 33( سورة البؼرة: أية 2)
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الؿجآت والؿقادين ووصػفا بلهنا ثؼافة متخّؾػة رجعقة ٓ تواكب الزمانو إضافة إلى أهنـا 

مصدر لؾعـا واإلرهاب مع وصػفا بالجؿود والتطرف! ومن أجل رد هذه التفم الباصؾة 

حضـارة يف ضل تصاطد فؽرة الصراع بقن الحضـارات ورغبـة الؿعرضـقن والؿــاوئقن لؾ-

اإلسالمقة يف التؼؾقل والتفوين من دور الحضـارة اإلسـالمقة وإسـفامفا يف بــاء الحضـارة 

اهتؿت الباحثة بنطداد هذا البحث الذي يفدف إلـى إيضـاح مجـآت ازدهـار  -اإلكساكقة

الحضارة اإلسالمقة ودورها يف الحػاظ طؾى الحضارة اإلكسـاكقة. والفـدف الرئقسـي مـن 

 ء مؽان التلثقر واإلكتاج مع الدطوة إلى الحػاظ طؾى الؿؽتسبات.هذا البحث هو استجال

ويليت هذا البحث يف إصار الؿساهؿة يف رد آطتبـار لـدور الحضـارة اإلسـالمقة يف بــاء 

الحضارة اإلكساكقة والحػـاظ طؾقفـا. حقـث تؼـوم الباحثـة بـالتعبقر طـن قـاطتفـا الراسـخة 

سالمقة طـرب العصـور وإزمـان، وأثرهـا بصورة واضحة طن الدور الحقوي لؾحضارة اإل

يف الحضــارة اإلكســاكقة بصــػة طامــة ويف الحضــارة الحديثــة طؾــى وجــه الخصــوص. مــع 

اإلقرار بلكه: ٓ يؿؽن استقعاب جؿقع ما وصؾت إلقفـا الحضـارة اإلسـالمقة مـن تؼـدم يف 

ت أي مجال من مجآت الحقاة يف مثل هذا البحث. لؽـــا ســحاول إبـراز أهـم الؿجـآ

التــي ســاهؿت فقفــا الحضــارة اإلســالمقة وإدوار التــي لعبتفــا لؾحػــاظ طؾــى الحضــارة 

 اإلكساكقة. 

 تحديد مشؽؾة البحث:

يســعى هــذا البحــث إلــى إضفــار دور الحضــارة اإلســالمقة يف الحػــاظ طؾــى الحضــارة 

 اإلكساكقة. إمر الذي يدفع الباحثة إلى اإلجابة طن السمال الرئقسي التالي: 

 ر الحضارة اإلسالمقة يف الحػاظ طؾى الحضارات اإلكساكقة؟ما دو

 ويتػرع طن هذا السمال الرئقس طدة أس ؾة فرطقة وهي كالتالي:
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 ما دور الحضارة اإلسالمقة يف الحػاظ طؾى العؾوم اإلكساكقة ؟

 ما دور الحضارة اإلسالمقة يف الحػاظ طؾى العالقات اإلكساكقة ؟

 الحػاظ طؾى الحضارات اإلكساكقة ؟ ما دور الحضارة اإلسالمقة يف

 أهؿقة البحث: 

يســتؿد هــذا البحــث أهؿقتــه مــن إهؿقــة البالغــة لؾحضــارة اإلســالمقة يف تحؼقــق دور 

الحػاظ طؾى الؼقم والثوابت اإلكساكقة، والتـؿقـة الؿسـتؿرة التـي تشـؿل الؿـادة والـروح، 

لـى حػاضفـا مـن وجفـة وتحؼق الؿطالب إساسقة الضرورية لؾحقاة البشـرية، والسـعي إ

 كظر إسالمقة.

كؿا يػقد هذا البحث واضعي مـاهج الرتبقـة اإلسـالمقة طؾـى تضـؿقن الؽتـب الرتبويـة 

تؾك الؿبادئ والؼقم والتجارب اإلسالمقة التي تساطد يف بـاء الؿستؼبل لألجقال البشـرية 

 الؿتالحؼة. 

 أهداف البحث:

والتطـور الـذي يشـؿل الؿتطؾبـات إبراز دور الحضارة اإلسالمقة يف تحؼقق التؼدم  (1

 الؿادية والروحقة.

بقــان إهــداف الحؼقؼقــة لؾتؼــدم والتطــور، تؾــك إهــداف التــي تســعى الحضــارة  (2

 اإلسالمقة إلى تحؼقؼفا. 

ــقم وأخــالق يف  (3 ــادئ وق ــاة الؼائؿــة طؾــى مب ــة اإلســالمقة الشــامؾة لؾحق ــراز الرؤي إب

 التطور. الحػاظ طؾى الحقاة البشرية وتوجقففا كحو التؼدم و

بقان آرتباط الوثقق الحاصل بـقن كـل مـا تعقشـه البشـرية القـوم مـن تطـور وتؼـدم  (4

ورقي وبقن أصولفا من الحضارة اإلسالمقة، وذلك يف إصـار رد آطتبـار لفـذه الحضـارة 
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 الشامؾة الـافعة التي شؿؾت مـافعفا البشرية جؿعاء قديؿا وحديثا.

 مـفج البحث:

 ث الؿـفج العؾؿي أيت:سؾؽت الباحثة يف هذا البح

اطتؿاد الؿـفج التاريخي التوثقؼي الؼـائم طؾـى اسـتؼراء الـصـوص التاريخقـة التـي  -1

 تدل طؾى مؽاكة الحضارة اإلكساكقة.

اطتؿاد مجؿوطة من الدراسات والبحوث التـي اهتؿـت بدارسـة معـالم الحضـارة  -2

 اإلسالمقة.

 لحضارة اإلسالمقة.اطتؿاد مجؿوطة من الؽتب الؿرتجؿة التي أبرزت معالم ا -3

 توثقق الـؼوٓت العؾؿقة وطزو الـصوص إلى مصادرها إصؾقة. -4

 طزو أيات الؼرآكقة إلى سورها مع بقان رقؿفا يف حاشقة البحث. -5

تخريج إحاديث وأثار الواردة يف صؾب البحث يف الفامش بعزوهـا إلـى كتـب  -6

 فا صحة أو ضعػا.الحديث الؿعتؿدة مع بقان أقوال العؾؿاء أهل آختصاص فق

 أسباب اختقار الؿوضوع:

 يؿؽن تحديد إسباب الداطقة إلى البحث يف هذا الؿوضوع من خالل الـؼاط أتقة:

ــه مــن أطؿــال وإكجــازات يف  -أ ــة الحضــارة اإلســالمقة مــن خــالل مــا حؼؼت إبــراز مؽاك

 مجآت مختؾػة.

يف التـؿقة الػؽرية الؿساهؿة يف كشر الدور اإليجابي الذي لعبته الحضارة اإلسالمقة  -ب

والبشــرية مــن خــالل تراثفــا الثؿــقن، إمــر الــذي كــوه بــه كثقــر مــن الؿـصــػقن مــن غقــر 

 الؿسؾؿقن. 

 الؿساهؿة يف إثراء الؿؽتبة العؾؿقة بؿثل هذه الدراسات العؾؿقة والػؽرية.  -ت
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 خطــــــــــة البحث:

الـتــائج قؿــت بتؼســقم إلــى مؼـــدمة ، وتؿفقــد ، وأربعــة فصــول ، وخاتؿــة مضــؿـة 

ــة البحــث،  ــد مشــؽؾة البحــث، وأهؿق ــى : تحدي ــة فتشــؿل طؾ ــا الؿؼدم والتوصــقات ، أم

 وأهدافه، ومـفج، وأسباب اختقار الؿوضوع.

وأما التؿفقد، فػي تحديد مصطؾحات البحث ، وطالقة الحضارة بالثؼافة اإلسـالمقة ، 

 ويشؿل طؾى:

 الؿحور إول: تحديد مصطؾحات البحث.

 قة الحضارة بالثؼافة اإلسالمقة.الؿحور الثاين: طال

ثم الػصل إول: خصائص الحضارة اإلسالمقة يف ضوء الثؼافة اإلسالمقة. وفقـه ثالثـة 

 مباحث.

 الؿبحث إول: خصائص الثؼافة اإلسالمقة يف ضوء الؼرآن.

 الؿبحث الثاين: خصائص الثؼافة اإلسالمقة يف ضوء السـة الـبوية الشريػة.

 ص الثؼافة اإلسالمقة حسب الؿػؽرين اإلسالمقن.الؿبحث الثالث: خصائ

 ثم الػصل الثاين: أسس الحضارة اإلسالمقة يف الثؼافة اإلسالمقة وفقه ثالثة مباحث.

 الؿبحث إول: أسس الثؼافة اإلسالمقة يف ضوء الؼرآن الؽريم.

 الؿبحث الثاين: أسس الثؼافة اإلسالمقة يف ضوء السـة الـبوية.

 س الثؼافة اإلسالمقة لدى الؿػؽرين اإلسالمقن.الؿبحث الثالث: أس

ــة الحضــارة اإلســالمقة مالحضــارات الؿاضــقة  الحضــارة  ــث: لالض ــم الػصــل الثال ث

 الػارسقة والحضارة القوكاكقة والحضارة الؿصرية. وفقه ثالثة مباحث.

 الؿبحث إول: طالقة الحضارة اإلسالمقة بالحضارة الػارسقة.
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 حضارة اإلسالمقة بالحضارة القوكاكقة.الؿبحث الثاين: طالقة ال

 الؿبحث الثالث: العالقة بقن الحضارة اإلسالمقة والحضارة الؿصرية.

ــوم  ــن خــالل العؾ ــع: تســفامات الؿاــؾؿقن يف الحضــارة اإلكاــاكقة م ــم الػصــل الرام ث

 اإلكااكقة وفقه ثالثة مباحث.

 الؿبحث إول: تراث الؿسؾؿقن العؾؿي )تلصقلو واستشراف(.

 ث الثاين: طؾوم اإلسالم )ابداطاتو واكتشافات(.الؿبح

 الؿبحث الثالث: أسس العؾوم الحديثة يف الرتاث العؿؾي لؾحضارة اإلسالمقة.

ــم الخاتؿــة ــائج والتوصــقاتو وففــرس الؿصــادر والؿراجــع، وففــرس ث ــا الـت : وتحتف

 الؿوضوطات.
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 تًهيذ 

 أوٓ: تعريف الدور.

 .(1): هو توقا الشيء طؾى ما يتوقا طؾقهلتعريف الؾغوي لدورا - أ

 .توجقه أو تػفم طضو الجؿاطة أو الػرد بالجزء الذي يـتؿي إلقهوهذا يتطؾب 

ؾوك الؿتوقَّع مـن الػـرد يف الجؿاطـة،  التعريف آصطالحي لؾدور: -ب ققل بلكه: السُّ

د لسؾوك الػرد الذي يشغل مؽ  .(2)اكًة معّقـةأو الـَّؿط الثَّؼايفّ الؿحدِّ

واكطالقا من هذا التعريا يؿؽن اطتبار مػفوم الدور أكـه خطـوة إبداطقـة أو إكتاجقـةو 

 يـتظر من الحضارة اإلسالمقة تحؼقؼفا يف سبقل تطوير الحقاة البشرية واستدامتفا.

 التعريف اإلجرائي لدور الحضارة اإلسالمقة: - ج

ــدور ــي لؿػفــوم ال ــا إجرائ ــا يؿؽــن الخــروج بتعري ــه  ومــن هـ يف هــذه البحــث بلك

مجؿوطة السؾوك والوضائا الؿتعددة الصادرة مـن الحضـارة اإلسـالمقة التـي تظفـر يف "

مختؾا الؿجآت الؿرتبطة بالحقاة البشريةو والتي تؼوم هبا التوجقفات الديـقـةو والخؾؼقـةو 

ريـة والعؾؿقةو لؿػاهقم التطور والتؼدمو ومظاهر الرقي اإلكساين الؿسـتؿر مـن مـطؾؼـات فؽ

وخصائص ديـقة لؾحضارة اإلسالمقة يف مػفوم تطوير وتـؿقة الحضارة البشرية والحػـاظ 

طؾقفا من الفالك والضقاع والتي تـتم ضـؿن إصـار التعـالقم اإلسـالمقة والؿػـاهقم الديـقـة 

ــا  ــع مختؾ ــة وم ــات التػاطؾق ــا العؿؾق ــع مختؾ ــل م ــي تتؽام ــالمقة والت لؾحضــارة اإلس

 ."الحضارات البشرية

                                                        

 .135التعريػات، الجرجاين، ص ( 1)

 .784معجم الؾغة العربقة الؿعاصرة، أحؿد مختار، ص ( 2)
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 الحضارة اإلسالمقة.ثاكقا: 

هو من التحضر، والؿتحضـر إذا هـو الؿؼـقم يف الحضـرو  الحضارة يف الؾغة.أـ مػفوم 

فالحضارة تطؾق إزاء ما يؼابل البداوة وكعـي هبا الحقاة يف الؿديـةو أما البـداوة ففـي الحقـاة 

 .(1)يف البادية

ــومب ـ  ــا:  الحضــارة يف آصــطال : مػف ــرف بلهن ــدة"ط ــة زائ ــوال طادي ــى  أح طؾ

الضــروري مــن أحــوال العؿــران زيــادة تتػــاوت بتػــاوت الرقــة وتػــاوت إمــم يف الؼؾــة 

 .(2)"والؽثرة تػاوتا غقر مـحصر

وبـاء طؾى هـذا التعريـا، فالحضـارة: ارتؼـاء الؿجتؿـع وارتػاطـه طـن الؿسـتويات 

 البدائقة.

 الحضارة اإلسالمقة: مػفومج ـ 

ما قدمه الؿجتؿع اإلسـالمي لؾبشـرية يؿؽن الؼول بلن الحضارة اإلسالمقة هي كل 

من قـقم ومبـادئ يف الجواكـب الروحقـة وإخالققـةو ومـا قدمـه مـن مـجـزات واكتشـافات 

 واخرتاطات يف الجواكب التطبقؼقة والتـظقؿقة واإلدارية. 

. ويعـى بذلك: كل مـا أكتجـه الؿسـؾؿون مـن مػفوم تجرائي لؾحضارة اإلسالمقةد ـ 

إلـى العصـر الحـديث لؾبشـرية،  -الـبوة والخؾػـاء الراشـدين طصر -بداية صدر اإلسالم 

 مؿا تساهم يف استؿرار الحقاة البشرية وبؼائفا. 

                                                        

 .68/ 14لسان العرب، ابن مـظور، ( 1)

 .461/ 1خؾدونو مؼدمة ابن ( 2)
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 ثالثا: الحػاظ 

ويعـرب بالحػـاظ طـن كـل  :(1)أـ التعريف الؾغوي لؾحػاظ: الحػاظ مشتؼة من الِحػظ

وجؿقــع  الؿعــارف اإلكســاكقة والؼــقم الديـقــة وإحــداث التاريخقــة والوســائل وإدوات

 آكتاجات البشرية والعؾؿقة والروحقة وآجتؿاطقة وإدبقة.

يؼصــد بالحػــاظ إجرائقــا: حؿايــة كــل الوســائل  التعريـف اإلجرائــي لؾحػــاظ: -ب 

وإدوات والؿبادئ والؼقم والطرق الالزمة لبؼـاء الـرتاث اإلكسـاين والؿـتجـات البشـرية 

ؾؼــة بالؿـتجــات البشــرية والؿــوروث العؾؿقــة والروحقــة والؿاديــة وآجتؿاطقــة الؿتع

 الحضاري من وجفة كظر إسالمقة.

 رامعا: الؿػفوم اإلجرائي لؾحضارة اإلكااكقة: 

مـا أكتجـه العؼـل البشـري مـن قـقم وكظـمو وأفؽـار "مػفوم الحضـارة اإلكسـاكقة هـو: 

ومعارف وسؾوكقاتو وطادات وأطرافو ومـتجات فؽريـة أو ماديـة يف إصـار تطـوير الحقـاة 

ية والرقــي باإلكســاكقة والتــي تتحؼــق بــدور الحضــارة اإلســالمقة يف الحػــاظ طؾقفــا البشــر

 .(2)"السعادة البشرية

لم يزل الجدل قائؿا بقن الباحثقن حول العالقة بـقن الحضـارة والثؼافـةو حقـث يـرى 

لؿاديات والؿحسوسـاتو ومػفـوم الثؼافـة بعض الباحثقن أن مػفوم الحضارة يـحصر يف ا

 يـحصر يف الجاكب الروحي والؿعـوي طؾى الـحو التالي: 

 ذهب بعض الباحثقن إلى أن الثؼافة والحضارة كؾؿتان لؿعـى واحدوالدٓلة إولى: 

                                                        

   .1365/ 2( اإلفصاح يف فؼه الؾغةو حسقن يوسا موسىو 1)

 .29( طؾوم الحضارة ودورها يف الحضارة اإلكساكقةو حربيو مرجع سابق، ص 2)
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ــقن الحضــارة والثؼافــة اإلســالمقة طالقــة تؽامــل  ــة ب ــاء طؾــى الؿػفــوم فتؽــون العالق وبـ

 .(1)واستؿرار

ذهب بعض العؾؿاء إلى التػريق بقن مػفوم الحضارة والثؼافة باطتبار  ة الثاكقة:الدٓل

أن الحضارة تخص الؿادياتو والثؼافة تخص الؿعـوياتو وهمٓء طرفـوا الحضـارة بلهنـا: 

الحضارة تطؾق طؾى مظاهر الحقاة الؿتؼدمة والؿتطورة يف الؿجتؿعـات الغـقـة بـأٓت "

لثورة الؿادية. أما الثؼافة فلصبحت تطؾق طؾى مظـاهر الحقـاة والخربة يف مقدان اإلكتاج وا

، وبؿوجـب هـذا التػريـق يؿؽـن (2)"الروحقة والػؽريـة يف مجتؿـع متؼـدما كـان أم متخؾػـا

 اطتبار العالقة بقن الحضارة والثؼافة اإلسالمقة طالقة توجقه وإرشاد.

وآكحطـاطو وأن  ولفذا كادى طؾؿاء الغرب أن الحضارة الغربقة طؾى وشك آهنقار

سبقل اكؼاذها هو أن تتخذ ستارا من روحاكقة الشرق ومعاكقـه اإلكسـاكقة العؾقـاو وطؾـى هـذا 

فال تزال الثؼافة اإلسالمقة مادة حقة هتدي كل الـفضات وترسم لؾعالم الطريـق الصـحقحو 

اث والؿـفج الشاملو فالثؼافة معدة تؿام العـدة لؾؼقـام بالـدور الريـادي لؾحػـاظ طؾـى الـرت

البشري والتؼدم اإلكساين. ولؼد أكدت الشواهد أكــا كسـتطقع أن كؿـد الحضـارة اإلكسـاكقة 

بالضوء الجديد والـفج السديد. وٓ تزال مصادر الثؼافة اإلسالمقة فقاضة وكافعة لؾبشرية 

جؿقعا ٓ جؿود فقفا وٓ خؿـولو وٓ إفـراط وٓ تػـريطو تجؿـع بـقن الؿـادة والـروح وبـقن 

 ر.الػؽر والضؿق

                                                        

 -س بؽؾقـة الؼقـادة وإركـان ( مـن مػـاهقم ثؼافتــا اإلسـالمقة، د. طؾـي بـن حسـن طؾـي الؼـرين، طضـو هق ـة تـدري1)

 .21الرياض، مـشور يف مجؾة جامعة أم الؼرى، العدد 

الثؼافـة اإلسـالمقة تخصصـا ومـادة  ،236( الؿوسوطة الؿقسرة يف الػؽر الػؾسػي وآجتؿاطيو الحـاج كؿقـلو ص 2)

 .13وقسؿا طؾؿقا، مجؿوطة من الؿختصقن يف الثؼافة اإلسالمقةو ص 
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 انفصم األول

 ضىء انثقافت اإلصالييت فيخصائص انحضارة اإلصالييت 

 وفقه ثالثة مباحث : 

 انًبحج األول

 خصائص انثقافت اإلصالييت في ضىء انقرآٌ  

ٓطتؿادهـا طؾـى العؼقـدة -إن الحضارة اإلسالمقة أو الثؼافة اإلسالمقة موضع ثؼة وقبول 

ص والعقـوب ولـم تشـبفا صبـائع البشـرية خؾـت طـن جؿقـع الـؼـائ -الصحقحة من وحـي إلفـي

وكؼائصــفا والؿػــاهقم اإلكســاكقة الضــالة الؿـحرفــة والـظريــات الؿجــردة مــن وضــع البشــر قــال 

ـالَِحاِت َأنَّ لَ  ﴿ تعالى: ُر اْلُؿْمِمـِقَن الَِّذيَن َيْعَؿُؾوَن الصَّ تِي ِهَي َأْضَوُم َوُيَبشِّ ُفـْم تِنَّ َهَذا اْلُؼْرَآَن َيْفِدي لِؾَّ

و وخصائص الثؼافة اإلسـالمقة متعـددة ومتـوطـة لقسـت قابؾـة لؾحصـرو لـذا كـذكر (1)﴾ْجًرا َ بِقًرا أَ 

 بعضا مـفا طؾى سبقل اإليجاز ومن أهؿفا ما يؾي: 

َوالَّـِذي َأْوَحْقـَـا  ﴿ :قـال تعـالى، يسـتجقب لجؿقـع متطؾبـات ،هنا وحي يف حـد ذاهتـاأ أوٓ:

ًضا لَِؿا َمْقَن َيَدْيِه تِنَّ اهَّللَ مِِعَباِدِه َلَخبِقٌر َمِصقٌر  تَِلْقَك ِمَن اْلؽَِتاِب ُهَو اْلَحق    .(2)﴾ُمَصدِّ
تشتؿل طؾى طؾوم متعددة ومتـوطة ومختؾػـة تتعؾـق باإلكسـان ، أهنا طؾؿقة بحد ذاهتا ثاكقا:

َّٓ َوَما َأْرَسـْؾـَا ﴿ :وبطبقعتهو وطن مسائل الؽون والوجودو وطن أخبار إمم السابؼة قال تعالى َك تِ

 .(3)﴾َرْحَؿًة لِْؾَعاَلِؿقَن 
أن الؿػاهقم إساسقة والؿعارف تسـتؿد مـن الؼـرآن الؽـريم الـذي مـن صبقعتـه أكـه  ثالثا:

 :محػوظ مثل حػظ مواقع الـجـوم الضـابطة لحركـة الؽـونو وتؿـحفـا آسـتؿراريةو قـال تعـالى
 .(4)﴾َآَن اْلَعظِقَم َوَلَؼْد َآَتْقـَاَك َسْبًعا ِمَن اْلَؿَثاكِي َواْلُؼرْ  ﴿

                                                        

 .  9ة ( سورة اإلسراء: أي1)

 .31( سورة فاصر: أية 2)

 .137( سورة إكبقاء: أية 3)

 .87( سورة الحجر: أية 4)
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 انًبحج انثاَي

 ضىء انضُت انُبىيت انشريفت فيخصائص انثقافت اإلصالييت 

الثؼافـة وأمـا جؿقع الثؼافات لفا خصـائص وسـؿات تـػـرد هبـا طـن غقرهـا مـن الثؼافـاتو 

ؾفا سؿاهتا وخصائصفا التي تتؿقـز وتـػـرد هبـا طـن سـائر الثؼافـات ومـن أبرزهـا مـا فاإلسالمقة 

 يؾي:

، يف إطـراف والعـادات وإطـراق وإجــاس اأن فقفا تـوطمن رغم فبال :العالؿقة -أوٓ

 :وتعـالى هٓ تحؽؿفا العصبقات وٓ الـظريات الؼومقة يؼـول اهلل سـبحاك :وحدهتا طالؿقة إٓ أن
ا َخَؾْؼـَاُ ْم ِمْن َذَ رٍ َوُأْكَثى َوَجَعْؾـَاُ ْم ُشـُعوًما  ﴿ َفا الـَّاُس تِكَّ ـَل لَِتَعـاَرُفوا تِنَّ َأْ ـَرَمُؽْم ِلـْـَد َيا َأي 

َوَضَبائِ

 َأْتَؼاُ ْم تِنَّ اهَّللَ َلِؾقٌم َخبِقٌر 
ِ
ومن هذا الؿـطؾق كان الرسول صؾى اهلل طؾقه وسـؾم يوجـه ، (1﴾)اهَّلل

ففـذه الخاصـقة اكػـردت هبـا ، الؾـون أن العـرقػريق يف الجـس أودطوته إلى الـاس طامة دون ت

ا أن تثؿـر حضـارة تؼـوم بـدور الريـادة هبـمقة طـن سـائر الثؼافـات لـذا كـان جـديرا الثؼافة اإلسال

 .(2)والحػاظ طؾى تراث البشرية
وكعـي به التوسط بقن صرفقن متؼابؾقن أو متضادين وٓ يطغى صـرف طؾـى  :التوازن -ثاكقا

وبـقن حؼه، فرتى أن الثؼافة اإلسالمقة تجؿـع بـقن الـروح والؿـادةو  كل صرف قلخذ، فصرف آخر

كؿــا أن فقفــا توازكــا بــقن الحؼــوق والواجبــاتو وبــقن ، الــدكقا وأخــرةو وبــقن الؿثالقــة والواقعقــة

 .(3)الؿصالح الػردية والجؿاطقة
تعد إخالق الػاضؾة الحسـة الجؿقؾة من الخصـائص البـارزة :  الصبغة إخالضقة -ثالثا

كؿـا بعثـت ٕتؿـم مؽـارم إ))ؾقه وسؾم: التي تؿقزت هبا الثؼافة اإلسالمقة يؼول الـبي صؾى اهلل ط

فػرضـت قـاكون التعامـل الحسـن  ،وطؾى أساس هذا قامت الحضـارة اإلسـالمقة، (4)((آخالق

 .من خالل إخالق الحسـة الػاضؾة لجؿقع الشعوب وإمم والحضارات

                                                        

 .13 أية ( سورة الحجرات:1)

 .24ص ، مرجع سابق،الثؼافة اإلسالمقة تخصصا ومادة وقسؿا طؾؿقا، مجؿوطة من الؿختصقن يف الثؼافة اإلسالمقة( 2)

 (.44)سالمقة بالؿديـة الؿـورة، العددلدكتور جؿعة طؾي الخولي، مجؾة الجامعة اإل( الؿثالقة والواقعقة يف اإلسالم: ا3)

( السـن الؽربىو البقفؼي، باب بقان مؽارم إخالقو ومعالقفا التي من كان متخؾؼا هبـا كـان مـن أهـل الؿـروءة التـي 4)

 .23782و رقم الحديث 232/ 13هي شرط يف قبول الشفادة طؾى صريق آختصارو 
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 انًبحج انثانج

  خصائص انثقافت اإلصالييت حضب انًفكريٍ االصالييٍ 
  لؾخالق أوٓ: التصور الصحقح

ــة الؼــوم طؾــى أســاس العؼقــدة الصــحقحة وهــي يهــذا التصــور  هلل الؿطؾؼــة وحداكق

 :سـبحاكه وتعــالى ٓ شــريك لــه يف مؾؽـه ففــو الوحقــد الــذي لـه حــق العبوديــة قــال تعــالى
اَك َكْاَتِعقُن  ﴿ اَك َكْعُبُد َوتِيَّ  .(1)﴾تِيَّ

  ثاكقا: التصور الصحقح لإلكاان والحقاة

ــُدوِن  ﴿ اهلل طــز وجــل:يؼــول  َّٓ لَِقْعُب ــَس تِ ْك ــُل اْلِجــنَّ َواإْلِ ــا َخَؾْؼ  :وقــال أيضــا( 2)﴾َوَم
ْكَااُن ِممَّ ُخِؾَق  ﴿

طؾى إططاء اإلكسان تصـورا ففي تؼوم  (3)﴾ُخِؾَق ِمْن َماٍء َدافٍِق * َفْؾَقـُْظرِ اإْلِ

 اإلكسـان ومراحـل تؽويــه وكشـلته، وأن الحقـاة ٓأصـل الؽـون وكشـلته، وطـن كامال طن 

 .تؼتصر طؾى الحقاة الدكقا، بل إن الـاس يرجعون يف أخرة إلى رهبم لؾحساب والثواب

 ثالثا: وحدة مترامطة ومتـاسؼة.

ُؿـوَك فِقَؿـا َشـَجَر َمْقــَُفْم  ﴿ :يؼول اهلل سبحاكه وتعالى َٓ ُيْمِمـُوَن َحتَّى ُيَحؽِّ َفاَل َوَرمَِّك 

َٓ َيِجُدوا فِي َأْكُػِاِفْم َحَرًج  ُؿوا َتْاِؾقًؿا ُثمَّ  ا َضَضْقَل َوُيَاؾِّ  .(4)﴾ا ِمؿَّ
كؾقة متحـدة مرتابطـة ومتـاسـؼةو ولقسـت قابؾـة لؾتبعـقض أو إخـذ بؿـا يوافـق  ففي 

 الفوى.

   رامعا: صبقعة أخالضقة

َفا الـَّاُس َضْد َجاَءْتُؽْم َمْوِلَظٌة ِمْن َرمُِّؽـْم َوِشـَػاٌء لِ  ﴿ :يؼول اهلل سبحاكه وتعالى َؿـا َيا َأي 

                                                        

 .  5أية  سورة الػاتحة:( 1)

 .56 أية ( سورة الذاريات:2)

 .6، 5 أية ( سورة الطارق:3)

  .65 أية ( سورة الـساء:4)



–
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ـُدوِر َوُهـًدى َوَرْحَؿـٌة لِْؾُؿـْمِمـِقَن  هتـذب الـػـوس وتزكـي الـروحو وتؼـوم فـي ف (1)﴾فِـي الص 

 بنصالح الؿجتؿعو وتـظقم العالقاتو وتحارب الشر والػساد.

  خاماا: تكااكقة

ـا َخَؾْؼـَــاُ ْم ِمـْن َذَ ــرٍ َوُأْكَثــى َوَجَعْؾـَـاُ مْ  ﴿ :قـال تعــالى َفــا الـَّــاُس تِكَّ ُشــُعوًما َوَضَبائِــَل  َيـا َأي 

ؿوضع التػـاخر لـقس لجــس ف ،(2)﴾لَِتَعاَرُفوا تِنَّ َأْ َرَمُؽْم ِلـَْد اهَّللِ َأْتَؼاُ ْم تِنَّ اهَّللَ َلِؾقٌم َخبِقٌر 

واحد أو بؾد واحد أو طـرق واحـدو بـل لجؿقـع إمـم والشـعوب الـذين لعبـوا دورا مفؿـا 

 بارزا يف الحضارة اإلسالمقة.

                                                        

 .57 أية ( سورة يوكس:1)

 .13 أية ( سورة الحجرات:2)
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 يانثاَانفصم 

 أصش انحضارة اإلصالييت في انثقافت اإلصالييت  
  :وفقه ثالثة مباحث

 انًبحج األول

 أصش انثقافت اإلصالييت في ضىء انقرآٌ انكريى 
إن لؽل حضارة من حضارات إمم السابؼة والالحؼة أسسا فؽريـة وكػسـقة كاكـت 

جفـة والؿحـددة مصدر قوهتا يف الدفاع طن كػسفا من الزوال والضقاعو بل كاكت هـي الؿو

لسقرها كحو الؿسار الصحقحو فؼؾد كاكت الثؼافة والحضـارة القوكاكقـة قائؿـة طؾـى تؿجقـد 

وباتـت مظـاهر حضـارهتم  ،ل مؽاكة بـارزة يف تؾـك الحضـارةحتالعؼلو لذلك كان العؼل ي

ذات صؾة وثقؼة بالعؼل أكتجت خالل قرون طديدة طؾوما فؾسػقةو ورياضقةو وكػسقةو وفـوكا 

ؽاكت الثؼافة الروماكقـة فالثؼافة الروماكقةو  يفكؿا أن الؼوة كاكت تحتل مؽاكة بارزة مختؾػةو 

يف تؾك الحضارةو  ةقائؿة طؾى أساس تؿجقد الؼوةو وكاكت مظاهر التسؾط والتغؾب حاضر

ــاد  ،البـقــة والجســم تتؿتــع بؼــوة ولؼــد أثؿــرت جقوشــا حســـة آســتعداد يف العــدة والعت

قائؿة  فؽاكت أما الثؼافة طـد الػرس، ا واسعا طؾى شعوب كثقرةكاوأرثتفم هذه الؼوة سؾط

ؼـد بــا فطؾى تؿجقد الؾذةو وقد أثؿرت هذه الثؼافة حضارة لفـا صـؾة وثقؼـة هبـذا إسـاسو 

أمـا الحضـارة يف الؼـرون ، الػرس قصورا فخؿة ومجـآت كثقـرة لؾـذة والـرتف والػــون

كـل شـيء وتسـخقر الؽـون لخدمـة الؿـادةو الحديثة فلساسفا قائم طؾى اطتبار الؿادة قـوام 

فإساس الذي قامت طؾقه الحضـارة الحديثـة مـادي بؽـل الؿؼـايقس بعقـد طـن روحاكقـة 

إلـى مـحـدر  ؾتالدينو وٓ زال الدين يػؼد سـؾطاكه يف تؾـك الحضـارة الؿاديـة حتـى وصـ

لحضـارة اف .سحقق طؿقق ففي آيؾة إلى آهنقار والزوال ما لم تستدرك ما فاهتا مـن الـدين

الػـرد  صبحضؾفا ييف  الؿادي هو الؿثل إطؾى والفدف إسؿى و هالحديثة جعؾت الرفا

 .أسقرا لؾؿادة



–
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وبـاء طؾى ما ذكركا فال بد من حضارة جديدة تـؼذ اإلكسان وتحرره من هذه الؼقـود  

الؿاديةو وتلخذ الـاس إلى حقاة روحقة راققة إلى جاكب الرقي الؿادي بحقث يحدث هـاك 

ازن بقن الؿادة والروحو وهل هــاك حضـارة أو ثؼافـة تسـتطقع الؼقـام هبـذا الـدور سـوى تو

  ؟!الحضارة اإلسالمقة

ٕهنــا لــم  :ولؿــا كاكــت جؿقــع هــذه الحضــارات غقــر شــامؾة لحاجــات الحقــاة كؾفــا

فشؾفا وطجزها يف تؼديم الصورة الؿثؾى لؾحضـارة  تتـسجم مع صبقعة اإلكسانو فنهنا أثبت

ؽان من الؿـطؼي أن تؼوم الحضارة اإلسالمقة بدور الحػاظ طؾى الحضـارات اإلكساكقةو ف

اإلكساكقةو ٕهنا تشتؿل أسسفا الػؽرية والـػسـقة والروحقـة طؾـى جؿقـع حاجـات البشـرية 

ويف جؿقع الؿجآتو ولؼد استطاطت الثؼافة اإلسالمقة أن تبـي حضارة طظقؿة ثابتة طؾى 

 أساس تؾك إسس ومن أهؿفا ما يؾي:

 أوال: مبدأ الحق والباطل. 
َذلِـَك مِـَلنَّ اهَّللَ ُهـَو اْلَحـق  َوَأنَّ َمـا َيـْدُلوَن ِمـْن ُدوكِـِه ُهـَو  ﴿ :يؼول اهَّلل سبحاكه وتعـالى

  (1)﴾اْلَباصُِل َوَأنَّ اهَّللَ ُهَو اْلَعِؾي  اْلَؽبِقُر 
اإللـه  هوإٓ إله فالصورة الػؽرية لؾثؼافة اإلسالمقة تثبت أن اهلل هو الرب الخالق ٓ 

طؾى مسايرة الحؼـائق وآبتعـاد طـن  تؼوم ل، ففي ثؼافةوما يخالا ذلك هو الباص الحق،

أرشـدت البشـرية إلـى الطـرق الصـحقحة كؿـا الخرافات وإباصقـل مـن أيـة جفـة كاكـتو 

فالثؼافة اإلسالمقة قائؿة طؾى الحؼـائق العؾؿقـة والػؽريـة  .السؾقؿة لؾوصول إلى الحؼقؼة

لؿا كاكت تلسست طؾى مبدأ الحـق كـان ٓزمـا طؾقفـا أن و .ة مع إدلة والرباهقنوالعؼدي

ُهـَو  ﴿ :والؼرآن الؽـريم يمكـد هـذا الؿبـدأ .تعؾب دور الحػاظ طؾى الحضارات اإلكساكقة

                                                        

 .62 أية ( سورة الحج:1)
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ِه َوَلْو َ رَِه  يِن ُ ؾِّ   .(1)﴾اْلُؿْشرُِ وَن الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه مِاْلُفَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِقْظِفَرُه َلَؾى الدِّ
   ثاكقا: مبدأ فعل الخقر

ــر ــق الخق ــى تحؼق ــة اإلســالمقة تســعى إل يؼــول اهلل ســبحان  بؽــل جــدارة، إن الثؼاف

ُؽـْم  ﴿ :وتعالى َفـا الَّـِذيَن َآَمـُـوا اْرَ ُعـوا َواْسـُجُدوا َواْلُبـُدوا َرمَُّؽـْم َواْفَعُؾـوا اْلَخْقـَر َلَعؾَّ َيا َأي 

الدين بػعـل  االذين آمـوا هبذ اهلل سبحاكه وتعالى هذه أية الؽريؿة يلمرفػي ( 2)﴾ُتْػِؾُحوَن 

  يف ذلك ورتب طؾى فعل الخقر إجر والثواب.سبحاكه ب ورغّ  ،الخقر
 ثالثا: مبدأ التاوية.

وأن اخـتالف إلـوان  ،إن الثؼافة اإلسالمقة قائؿة طؾى أسـاس التسـوية بـقن الــاس

يمكـد هـذا الؿعــى الؼـرآن وآخـر، و بقن لـون ولـون وطـرقوإلسن ٓ اطتبار له فال فرق 

ا َخَؾْؼـَاُ ْم ِمْن َذَ رٍ َوُأْكَثى َوَجَعْؾـَاُ ْم ُشُعوًما َوَضَبائِـَل لَِتَعـاَرُفوا تِنَّ  ﴿ :الؽـريم َفا الـَّاُس تِكَّ َيا َأي 

أن الــاس متسـاوون يف أصـل  ؼـرريـة تأف (3)﴾َأْ َرَمُؽْم ِلـَْد اهَّللِ َأْتَؼـاُ ْم تِنَّ اهَّللَ َلِؾـقٌم َخبِقـر

فاختالففم يف بعض الحآت يرجع إلـى الخصـائص والفبـات  ،الخؾؼة واطتبار اإلكساكقة

يرجـع أساسـه  الذي الػؽرية والجسدية والـػسقةو وتؼرير ذلك ٓ يؿـع من وجود التػاضل

ؿرهـون فاهلل  إلقـهو أمـا التؽـريم طــد الإلكسان والتـي يرجـع كػعفـ راديةإلى الؿؽتسبات اإل

 .بالتؼوى

 رامعا: مبدأ إخوة.  

ما من شك أن إلغاء الػـوارق العرققـة والعـصـرية والؿـطؼقـة أو اإلقؾقؿقـة والطبؼقـة 

                                                        

 .9 أية ( سورة الصا:1)

 .77 أية( سورة الحج: 2)

 .13 أية ( سورة الحجرات:3)



–
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ــوَن تِْخــَوٌة  ﴿ :ســتؾزم تؼريــر إخــوة اإليؿاكقــة يؼــول اهلل تعــالىي َؿــا اْلُؿْمِمـُ فــإخوة  (1)﴾تِكَّ

بط وأقواهـا تـلثقرا وأكثرهـا إمؽاكقـة طؾـى الحؼقؼقة هـي أخـوة الـدين، ورابطـه أمـتن الـروا

 البؼاء.

   خاماا: مبدأ العدل 

تجؾـى يإن من يستؼرئ تاريخ اإلسالم وسقرة الحؽـام وقـادة الؿسـؾؿقن وحؽـامفم 

من خالله يدرك يؼقـا أن العدل بقن الـاس مـن إسـس و ،أمامه هذا إساس ضاهرا بارزا

تِنَّ اهَّللَ  ﴿ : سبحاكه وتعالى يؼول يف الؼرآن الؽـريملثؼافة اإلسالمقة واهلليف االثابتة الراسخة 

اِس َأْن َتْحُؽُؿـوا مِاْلَعـْدِل تِنَّ  ََماَكاِت تَِلى َأْهِؾَفـا َوتَِذا َحَؽْؿـُتْم َمـْقَن الـَـّ ْٕ وا ا  اهَّللَ َيْلُمُرُ ْم َأْن ُتَمد 

ا َيِعُظُؽْم مِِه تِنَّ اهَّللَ َ اَن َسـِؿقًعا َمِصـقًرا  فؿراطـاة العـدل يف الؿعـامالت بـقن الــاس  (2)﴾كِِعؿَّ

ف ــات أو صبؼــات أو جـــس أو لــون أو طــرقو وب ومشــروع دون تؿقــز بــقن طـاصــر أومطؾــ

كـان و اطتبار العدل بقن الـاس من الركائز إساسقة التي قامت طؾقفا الثؼافة اإلسـالمقة.و

ػاء والؿظؾـومقنو حريا لفا أن تثؿر حضارة إسالمقة إكساكقة تحػظ الحؼوقو وتـاصـر الضـع

وتحؼق إمن والسالمو لذا طاش أهل الذمة يف ضل الحضـارة اإلسـالمقة متؿتعـقن بؽامـل 

 .اتالحؼوق والحري

                                                        

 .13 أية( سورة الحجرات: 1)

 .58 أية ( سورة الـساء:2)
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 انًبحج انثاَي

 ضىء انضُت انُبىيت فيأصش انثقافت اإلصالييت  

 :السـة الـبوية الشريػة إساس الثـاين مـن أسـس الثؼافـة اإلسـالمقة قـال تعـالى تعدّ 

ـُروَن َوَأْكَزلْ  ﴿ ُفـْم َيَتَػؽَّ َل تَِلـْقِفْم َوَلَعؾَّ اِس َمـا ُكـزِّ ْ َر لُِتَبـقَِّن لِؾـَـّ والســة الـبويـة ( 1)﴾ـَا تَِلْقـَك الـذِّ

ُسـوُل َفُخـُذوُه  ﴿ سبحاكه:الشريػة هـا الؿصدر الثاين بعد الؼرآن الؽريم قال  َوَما َآَتـاُ ُم الرَّ

ؼُ  فالسـة هـا مبقـة لؾؼرآن ومؽؿؾـة  (2)﴾وا اهَّللَ تِنَّ اهَّللَ َشِديُد اْلِعَؼاِب َوَما َكَفاُ ْم َلـُْه َفاْكَتُفوا َواتَّ

لــهو وطؾــى هــذا آطتبــار فالســـة الـبويــة تحتــوى طؾــى قواطــد وأســس وّفــرت لؾحضــارة 

اإلســالمقة مـبعــا صــافقا لؾــرتاث اإلكســاين الؿشــرتك يف مجــال العؾــم والعؼقــدة والسقاســة 

قة وإخالق وغقرها مؿا ٓ تتلتى سعادة البشرية إٓ هباو وهي وآجتؿاع وآقتصاد والرتب

مستؿدة يف مجؿؾفا من الؿصدر الثاين الؿسؿى بالسـة. والســة كؿـا طرففـا العؾؿـاء هـي: 

ما أثر طن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم من قول أو فعل أو تؼرير أو صـػة خؾؼقـة أو خؾؼقـة "

وهـي طؾـى هـذا تـؼسـم إلـى قـول أو فعـل أو ، (3)"أو سقرة سواء كان قبـل البعثـة أو بعـدها

 : (4)تؼرير أو صػة فؽؾفا تعد مصدرا لؾثؼافة اإلسالمقة وبقان الحال يف ذلك كالتالي

 أوٓ: الاـة الؼولقة. 

 تشؿل السـة الؼولقة مجآت طدة ويؽون الؽالم فقفا طؾى الـحو التالي:

 أـ أثر الاـة الؼولقة لؾحػاظ لؾى مؽاكة العؾم:

                                                        

 .44 أية ( سورة الـحل:1)

 .7 أية ( سورة الحشر:2)

 (.16/ 1( السـة قبل التدوين، محؿد طجاج الخطقب )3)

 .67/ 1( جامع بقان العؾم وفضؾهو الؼرصبيو 4)
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لعؾم والثؼافة وسقؾتان لغاية واحدة لذا كان العؾم والؿعرفة من إسـس الؿتقــة إن ا

التي ترتؽز طؾقفا الثؼافة اإلسالمقة. طن أبي موسـى إشـعري رضـي اهلل طــه، طـن الـبـي 

مثل ما معثـي اهَّلل لز وجل مه من الفدى والعؾم  ؿثل الغقـث صؾى اهلل طؾقه وسؾم قال: ))

مـفا مؼعة ضبؾل الؿاء فلكبتل الؽأل والعشـ  الؽثقـرو و اكـل  الؽثقر أصاب أرضا فؽاكل

مـفا مؼعة أماؽل الؿاء فـػع اهَّلل مه الـاس فشرموا وسؼوا وزرلواو و اكـل مـفـا صائػـة ٓ 

تؿاك ماء وٓ تـبل  أل وذلك مثل من فؼه يف دين اهَّلل وكػعه ما معثـي اهَّلل مه فعؾـم ولؿـل 

 .(1)((ولم يؼبل هدى اهَّلل الذي أرسؾل مهمه ولؾمو ومثل من لم يرفع مذلك رأسا 

 مـ أثر الاـة الؼولقة يف الحػاظ لؾى إخالق الػاضؾة.

يـا طن طبد اهلل بن طؿر رضي اهلل طـفؿا: قال لـا رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم: )) 

 .(2)((معشر الشباب من استطاع مـؽم الباءة فؾقتزوج؛ فنكه أغّض لؾبصر وأحصن لؾػرج

ة الـبويـة أن العؾـم والؼـقم إخالققـة لفـا أثـر جؾـي ودور كبقـر يف هنضـة وتبقن الســ

 إمم. 

يؼصـد بالســة الػعؾقـة التطبقؼـات العؿؾقـة التـي كؼؾـت إلقــا مـن ثاكقا: الاـة الػعؾقة. 

خالل تطبقـق رسـول اهلل صـؾى اهلل طؾقـه وسـؾم، وكـذلك مـا كؼـل إلقــا مـن الســة الرتكقـة 

كثقرة مـفا قول الصحابي طن رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسـؾم  وإمثؾة طؾى السـة الػعؾقة

 .(3)))كان رسول اهلل يعتؽا العشر إواخر من رمضان((

                                                        

 .45حدياهتاو مصطػى مسؾم، وفتحي محؿد الزغبيو ص ( الثؼافة اإلسالمقة تعريػفا مصادرها مجآهتا ت1)

مـن اسـتطاع مــؽم البـاءة فؾقتـزوج، ٕكـه أغـض لؾبصـر »باب قول الـبي صؾى اهلل طؾقه وسـؾم:  ( صحقح البخاريو2)

 .5365و رقم الحديث 3/ 7وهل يتزوج من ٓ أرب له يف الـؽاح، « وأحصن لؾػرج

 .793و رقم الحديث 147/ 3( سـن الرتمذي، باب ما جاء يف آطتؽافو 3)



 

959  

وهــي مــا أقــره الـبــي صــؾى اهلل طؾقــه وســؾم مؿــا صــدر طــن  ثالثــا: الاـــة التؼريريــة.

أصحابه من قول أو فعل بسؽوته أو إضفار الرضا طـه واستحساكه يف مجؾس مثل مـا رواه 

مســـؾم ))أن رســـول اهلل صـــؾى اهلل طؾقـــه وســـؾم أقـــر الؼســـامة طؾـــى مـــا كاكـــت طؾقـــه يف 

ومثال ذلك أكل الضب طؾى مائدة رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم ولو كـان  (1)الجاهؾقة((

 حراما لم يمكل طؾى مائدته صؾى اهلل طؾقه وسؾم بنقراره.

 رامعا: الصػات. 

رسـول اهلل صـؾى اهلل طؾقـه وسـؾم. روت  الُخؾؼقة: وهي: ما كؼل إلقـا من أخالق -أ

طائشة رضي اهلل طـفـا قالـت: ))مـا خقـر رسـول اهلل صـؾى اهلل طؾقـه وسـؾم بـقن أمـرين إٓ 

اختار أيسرهؿا ما لم يؽن إثؿا فنن كان إثؿا كان أبعد الــاس طــه ومـا اكـتؼم لـػسـه إٓ أن 

أكه كان سؿحا كريؿـا بطبعـه ، ، وكان من صػاته الخؾؼقة (2)تـتفك حرمة اهلل فقـتؼم هلل هبا((

 .وكان حؾقؿا كثقر العػو ٓ يروم اكتؼاما بل يعػو طن مخالػه وإن ضؾؿه

ب ـ الَخؾؼقة: وهي: ما كؼل إلقـا من أوصاف رسـول اهلل صـؾى اهلل طؾقـه وسـؾم فقؿـا 

يتعؾــق هبق تــه البشــرية، وذلــك مصــدر أصــقل لؾثؼافــة اإلســالمقةو وتػاصــقل ذلــك معروفــة 

 .(3)ايا الؽتب والدراساتومبسوصة يف ثـ

                                                        

 .6913و رقم الحديث 236/ 4( السـن الؽربىو الـسائي، باب الؼسامة، 1)

 .4785و 164/ 7( سـن أبي داودو باب يف العػِو والتجاوزو 2)

 .1/367( مباحث إمر التي اكتؼدها شقخ اإلسالم ابن تقؿقة يف مجؿوع الػتاوىو سؾقؿان بن سؾقم اهلل الرحقؾيو  3)
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 انًبحج انثانج

 أصش انثقافت اإلصالييت نذي انًفكريٍ اإلصالييٍ

ن بؿوضــوع الثؼافــة اإلســالمقة لؾدراســة والبحــث مــن واهــتم الؿػؽــرون اإلســالمق

ــا  ــك يرجــع لؿ ــدواتو والســبب يف ذل خــالل البحــوث والدراســات والؿحاضــرات والـ

خاصة يف وقت تــامي  ،رضقنغالؿ قَِبل من الثؼافة اإلسالمقة من هجؿة شرسة له تتعرض

طؾـى الؿحـقط قائؿـة الثؼافـة اإلسـالمقة و .حضارات والغزو الثؼايفالصراطات بما يسؿى 

الذي يشؽل فقه الػرد صباطـه وشخصـقتهو فدطامـة إصـالة الثؼافقـة لألمـة اإلسـالمقة هـي 

والػؼـه يف الـدينو الػفم الصحقح لؽتاب اهلل طز وجلو وسـة رسوله صـؾى اهلل طؾقـه وسـؾمو 

التي ترتؽز طؾقفا الثؼافة اإلسـالمقةو  واستقعاب التاريخ اإلسالميو وهذه جؿؾة من إسس

 ما يؾي: تػصقؾفا يف و

بدايـة كـزول الؼـرآن الؽـريم كؼطـة  دعـتأوٓ: الؼرآن الؽريم والاـة الـبويـة الشـريػة. 

م والســة الـبويـة الشـريػة بؿصـدريفا إساسـققن: الؼـرآن الؽـريالبداية لؾثؼافة اإلسالمقة 

، وذلك بؿا يشتؿالن طؾقه من تصورات يحتالن الؿركز إساسي لؾثؼافة اإلسالمقةحقث 

  ومعالم فؽرية ذات أبعاد إكساكقة طامة صالحة لؽل زمان ومؽان.

. الػؼه اإلسالم أحؽام وشرائع كشلت مع اإلسالم وكاكت هذه ثاكقا: الػؼه اإلسالمي

م حقـاة الــاس مـن بدايـة اإلسـالم، ويف طفـد التـابعقن اتسـعت رقعـة إحؽام العؿؾقة تـظ

ع وحوادث ومسـتجداتو ائوق طؾى إثرها واجه الؿسؾؿونواإلسالم ودخل فقه خؾق كثقرو 

ويف سبقل مواجفة تؾك الؿستجدات وحؾفا أخـذ العؾؿـاء والؿػؽـرون يسـؾؽون مسـالك 

 يؾي: ذلك ما معالم ومن أهميف جؿؾتفا، طؾؿقة اتػق طؾقفا أهل العؾم 

 :جؿاعاإل -أ

ٓ بـد وو تتوالـد ن الوحي مـؼطع والحقاة مستؿرة والحوادث مستجدة والؼضايابؿا أ 

طؾؿاء إمة اإلسالمقة بــاء ؼد دأب قاو فام ومواحؽأمن أن تؽون لؾثؼافة اإلسالمقة فقفا 
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ة بذل الجفـد وتػريـع الوسـع لؿعرفـ طؾىطؾى التوجفات واإلرشادات من الؼرآن والسـة 

هــم واجتؿعــت أقــوالفم كــان ذلــك ءفــاو فــنن اتػؼــت آرامــا يســتجد مـ الحؽــم الشــرطي يف

اتػاق الؿجتفدين من إمة اإلسالمقة بعد وفاة الـبي صؾى اهلل وسـؾم "إجؿاطاو ويؼصد به 

فاإلجؿـاع مـن الركـائز إساسـقة التـي تسـتـد ( 1)"يف طصر من العصور طؾى حؽم شـرطي

 .إلقفا الثؼافة اإلسالمقة

 : ــــ آجتفاد ب

 لم يختؾا العؾؿاء بلن الرسول صؾى اهلل طؾقه وسؾم اجتفد يف مواقا كثقرة لم يلته

لـذا يعتـرب آجتفـاد  ،باب آجتفـاد قد فتحالوحيو وكان صؾى اهلل طؾقه وسؾم بذلك  فقفا

آجتفـاد يحتـل مؽاكـة بـارزة يف فمن إسس العامة التي ترتؽـز طؾقفـا الثؼافـة اإلسـالمقةو 

ٕكه يعد مـن العوامـل إساسـقة التـي يؿؽـن بواسـطتفا تحؾقـل جؿقـع  :الثؼافة اإلسالمقة

مبــي طؾـى قواطـد وهـو الؿسائل الحقة والؼضايا العصرية الؿتعؾؼـة بـالػرد أو بـالؿجتؿعو 

وأصــول طؿؾقــة صــحقحة ثابتــة تحــل جؿقــع الؿشــؽالتو وتزيــل جؿقــع الؿعضــالت 

رية خاصـة يف العصـر الحاضـر كظـرا لتعـاضم والعؼباتو وتستجقب لجؿقـع الؼضـايا العصـ

ديـدة جالتحديات الحديثةو والؿتغقرات الؿستؿرةو ووسط هذه التطورات وآكتشـافات ال

( 2قتؽقا معفا الؿسؾم ويعقش مع ديـه الحـقا كؿا يريـده اهلل)ف وآخرتاطات الحديثة.

ر مـن أي وقـت آجتفاد كـرى أكـه ضـرورة ٓزمـة لــا أكثـ"يؼول أحد الؽتاب الؿسؾؿقن: 

فالحوادث متجددة والؿصالح متشابؽة سواء كاكت هذه مصالح أفراد أو مصـالح  :مضى

دولة ٓ بد من تطبقق الشريعة طؾقفاو وٓ بد من الـظر إلقفا يف إصـار هـذه الشـريعة السـؿحة 

                                                        

 .1333/ 8ْوُسوَطة الَؼواِطُد الِػْؼِفقَّةو محؿد صدقي بن أحؿدو ( مُ 1)

 .26( الؿرجع السابق ص2)
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 .(1)"التي جاءت بؿراطاة مصالح الخؾق
 :ج ــــ الؼقاس

ــ تضــؿـت ــة اإلســالمقة كصوصــا مــن الؽت ــرر اب والســـة الثؼاف ــت اإلســالم تؼ ثواب

جعـل الثؼافـة وذلـك مـا و يف الـظـام التشـريعي و وقواطد أساسـقةالشريعة بوجه طاموكؾقات 

اإلسالمقة وصقدة إركانو ثابتة إسسو والبـقانو كؿا أهنا اشتؿؾت طؾى مـاهج طؾؿقة توفر 

ــور ومل ــايرة التط ــا لؿس ــام والؿواق ــة يف إحؽ ــالمقة الؿروك ــة اإلس ــر ؾثؼاف ــة العص واكب

الثؼافة اإلسـالمقة  ذلك ؿـحيؿا كٓستقعاب إحداث والؿستجدات يف كل طصر وزمانو 

ويؼصـد بـه  (الؼقـاس)الصالحقة يف جؿقع إزمان من خالل مـفج إسالمي أصقل يسؿى 

ومن أققسة الـبي صـؾى ( 2)"إلحاق فرع بلصل يف الحؽم ٓشرتاكفؿا يف العؾة"اصطالحقا: 

فؼال  !يت ولدت غالما أسود وإين أكؽرتهأمراإن  :فؼالقه، بي إلاكه جاء أطراهلل طؾقه وسؾم أ

 ؟((فؿـا ألواكفـا)) :قـال ،كعـم :قـال ((هل لك من تمل)) :رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم

فـلكى تـرى ذلـك )) ! قـال:إن فقفـا لورقـا :قـال ؟((هل فقفـا مـن أورق)) :قال ،حؿر :قال

ولعـل هـذا )) رسـول اهلل صـؾى اهلل طؾقـه وسـؾم: ؼـالف ،كزطفـا اطرقـ : لعلقال ؟((جاءها

   .(3)((لرق كزله
  : التاريخ اإلسالميثالثا

ابتداء من سقرة رسول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم وسقرة -تاريخ اإلسالمي الإن 

أساس متقن  -الخؾػاء الراشدين والصحابة من بعدهمو وما تؾى يف إطصار الؿتالحؼة

ؿعرفة التاريخ اإلسالمقة لفا دور كبقر يف بـاء الشخصقة ف ثابت لؾثؼافة اإلسالمقةو

                                                        

 .155( آجتفاد يف الشريعة اإلسالمقةو حسن أحؿد مرطىو ص 1)

 .133/ 4( تقسقر التحريرو محؿد أمقن بن محؿود البخاريو 2)

 .15362رقم الحديث و 674/ 7( السـن الؽربىو البقفؼي، باب ٓ لعان وٓ حد يف التعريضو 3)
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لؿا كاكت " مستؼبؾفاو قال أحد الباحثقن: ارتسمها ول حاضرُ اإلسالمقة وهبا تشؽَّ 

آحداث التاريخقة طامال هاما يف تؽوين كػسقة إمة وطواصػفا وأفؽارها وتوحقد 

م وصػحاته واكتصاراته موافؼفاو فنن الؿسؾؿقن يشرتكون جؿقعا يف أحداث اإلسال

وكؽباته وتتوحد كظريتفم إلى شخصقات تاريخفم اإلسالمي وطفوده الؿختؾػة وفق 

ُولِي  ﴿: الؽريم يف الؼرآن، و(1)"مؼقاس اإلسالم يف ذلك ِٕ َلَؼْد َ اَن فِي َضَصِصِفْم ِلْبَرٌة 

َْلَباِب َما َ اَن َحِديًثا ُيْػَتَرى َوَلؽِْن َتْصِديَق الَِّذي مَ  ْٕ ْقَن َيَدْيِه َوَتْػِصقَل ُ لِّ َشْيٍء َوُهًدى ا

رشد إلى معرفة تاريخ إمم السابؼة لؾوقوف ت ية الؽريؿةفأ و(2)﴾َوَرْحَؿًة لَِؼْوٍم ُيْمِمـُوَن 

طؾى أسباب تؼدمفا أو تلخرها وهالكفاو ويف سبقل تؽوين الشخصقة كان السؾا يعؾؿون 

ريخ أساس يف الرتبقةو فإمة اإلسالمقة بحاجة الؿغازي والسقر باطتبار أن التا بـاءهمأ

ماسة إلى معرفة التاريخ واستقعاب دروسفا وطربها لػفم الحاضر وبـاء الؿستؼبلو وما 

 إمم السابؼة مثل الحضارات الػارسقة والروماكقة والؿصرية وغقرها. هأكتجت
 : اللغة العربية.رابعا

لفــا طالقــة كبقــرة و ،ر وأراء والؿشــاطروســقؾة لؾتعبقــر طــن إفؽــا طؿومــا الؾغــة دُّ تعــ

وٓ شك  .كؿا لفا صؾة وصقدة بالعؿؾقات العؼؾقةو والؾغة تراث ثؼايف وحضاريػؽقر ، بالت

وطالقـة الؾغـة  .لغـة فؽـر وطؼقـدة وثؼافـة : ففـيأن الؾغة العربقة شلهنا كبقر وأمرها طظـقم

حقـث أن الؾغـة  :الكػصـالالعربقة بالثؼافـة اإلسـالمقة طالقـة وثقؼـة وصقـدة لقسـت قابؾـة ل

العربقة اكتشرت بػضل الثؼافـة اإلسـالمقةو كؿـا أن فؼـه الؾغـة العربقـة طامـل أساسـي لػفـم 

ــة اإلســالمقة ٓرتباصفؿــا ــاِب  ﴿ :يؼــول اهلل ســبحاكه وتعــالى .الثؼاف ــاُت اْلؽَِت ــَك َآَي ــر تِْؾ ال

                                                        

 .  45ص  ، مرجع سابق،( الثؼافة اإلسالمقة تعريػفا مصادرها مجآهتا تحدياهتاو مصطػى مسؾم1)

   .111 أية ( سورة يوسا:2)
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ُؽْم  * اْلُؿبِقنِ  ا َأْكَزْلـَاُه ُضْرَآًكا َلَرمِقًّا َلَعؾَّ لجـس معـقن، ففذه الؾغة مع كوهنا لغة ( 1)﴾َتْعِؼُؾوَن تِكَّ

ؿـع إمم الؿػتوحة من قبولفاو بل تؼبؾوها بصدر رحب وأيـادي مػتوحـةو يذلك لم  إٓ أن

تؿؽـت مـن ترسـقخ  كؿا وكاكت لغة العؾوم وأداب إلى جاكب كوهنا لغة الدين واإلدارةو

يؼــول أحــد  ،ذلك أمــة واحــدةالــدطائم إساســقة التــي جؿعــت الؿســؾؿقن وأصــبحوا بــ

كقا يستطقع الؿرء أن يؼاوم جؿال هذه الؾغة ومـطؼفا السـؾقم وسـحرها " :الؿستشرققن

 !فجقران العرب أكػسفم يف البؾدان التي فتحوها سؼطوا صرطى سحر تؾـك الؾغـة !الػريد

قد اكدفع الـاس الذين بؼوا طؾى ديــفم يف هـذا التقـار يتعؾؿـون العربقـة بشـغا حتـى أن و

قد تخؾت إلى إبد طن  (لغة الؿسقح)قة مالؾغة الؼطبقة مثال ماتت تؿاما بل أن الؾغة أرا

ــه وســؾم-مركزهــا لتحتــل مؽاهنــا لغــة محؿــد بعــد تحــررهم إلــى الؾغــة  -صــؾى اهلل طؾق

 .(2)"العربقة

                                                        

 .2، 1 أية ( سورة يوسا:1)

 .367( شؿس العرب تسطع طؾى الغرب أثر الحضارة العربقة يف أووباو زيغريد هوكؽهو ص 2)
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 انثانجانفصم 

عالقت انحضارة اإلصالييت بانحضاراث انًاضيت كانحضارة 

 اَيت, وانحضارة انًصريتانفارصيت, وانحضارة انيىَ
  :وفقه ثالثة مباحث 

 انًبحج األول

  عالقت انحضارة اإلصالييت بانحضارة انفارصيت
كاكت لؾػرس حضارة واسعة راسـخة، تؿقـزت بؿظـاهر الـرتف والرفاهقـة وتؿجقـد 

الشفوة والؾذاتو إٓ أن ذلك لم تؿـعفا من أن تػرض كػوذها وسقطرهتا طؾى العالم. وقـد 

ارة الػارسـقة مــذ مـتصـا الؼـرن الثالـث قبـل الؿـقالد وبـرزت يف مجـال ازدهرت الحض

السقاسة واإلدارة والحـروب وغقرهـاو وبسـبب الجـوار بـقن الحضـارتقن يف شـبه الجزيـرة 

العربقــة أســفم ذلــك يف ربــط العالقــات بــقن الحضــارة اإلســالمقة والحضــارة الػارســقة. 

رة، فؽان من الطبقعـي أن تسـتػقد فالرتاث البشري سؾسؾة حؾؼات متواصؾة وجفود مستؿ

الحضــارة اإلســالمقة مــن الحضــارة الػارســقة والعؽــس كــذلك، حقــث تــم التالقــي بــقن 

الحضارتقن، خاصة بعد أن فتح الؿسؿون بالد الػرسو وهذا الػتح حدث يف وقـت كاكـت 

فقه الحضارة الػارسقة آيؾة إلى التدهور وآهنقار. فؽان لذلك دور كبقـر يف الحػـاظ طؾـى 

مـجزات الحضارة الػارسقة من الضقاع واإلهؿالو ولفذا ٓ كؽون مبالغقن حقن كؼرر: بلن 

الحضارة اإلسالمقة حػظت الحضارة الػارسقة من الضقاع! وحافظت طؾى موروثفا غقر 

الؿـاقض لؾؿـفج اإلسالمي من خالل تطويرها واستخدامفا يف بـاء الؿجتؿـع اإلسـالمي 

 ومن أبرزها ما يؾي: (1)قة بقن الحضارتقن يف طدة مجآتوتوسقع رقعته. وتتجؾى العال

                                                        

 .63الحضارة اإلسالمقة والػؽر اإلسالميو أبو زيد شؾبيو ص  ( تاريخ1)
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كظرا لتػوق الػرس يف مجال اإلدارة والثؼافة والتـظـقم والخـربة  العالضة الاقاسقة:أـ 

التاريخقة، فـنن الحضـارة اإلسـالمقة اطتؿـدت طؾـى الـؿـاذج الػارسـقة يف حؽـم الدولـة: 

ى العؿـال الػـرس لجبايتـهو كؿـا تـم فؿثال تم آحتػاظ بـظـام الخـراجو وتوكقـل مفؿتـه طؾـ

آحتػاظ بـظام الدواوين الػارسقة يف الؿال و الجقش و يف الربيد. ويف طفد الحجـاج بـن 

  (1)يوسا يف العراق كان التعامل يف الؽتابة واإلدارة وفق إسالقب الػارسقة

 العالضة آجتؿالقة: ب ـ 

 .وتشؽؾت العالقة يف ذلك من خالل محاور

 ٕكان لؾػرس دور كبقر يف خدمة اإلسـالم وكشـر الســة الـبويـة الدين:  -ول الؿحور ا

الشريػة من خالل التدوين والتللقا والؽتابة بعد أن قبؾوا اإلسالم وداكت له قؾـوهبمو 

 وخدموا هذا الدين خدمة جؾقؾة وطظقؿة.

  تحتـل تعـّد الؾغـة الػارسـقة مـن أقـدم الؾغـات، فؽـان ٓ بـد أن الؾغة:  -الؿحور الثاين

الؾغــة الثاكقــة لؾحضــارة اإلســالمقة يف كثقــر مــن بــالد الؿســؾؿقن كالفـــدو وأفغاكســتانو 

. وٓ شك أن ٓحتواء الؼرآن الؽريم بعض الؽؾؿات يف الؾغة الػارسقة (2)وشرق الفـد

أثرا كبقـرا طؾـى تؼبُّـل الػـرس لؾغـة العربقـةو واطتؿـدوا طؾـى حروففـا وقواطـد كتابتفـاو 

لؼد أثـرت الثؼافـة العربقـة يف "يؼول أحد الباحثقن العرب:  (3)ػارسقةوكتبوا هبا الؾغة ال

الثؼافــة الػارســقة طــرب العصــور وكــان لــألدب العربــي تحديــدا تــلثقر مفــم يف إدب 

                                                        

 .63( الؿرجع السابق ص 1)

 .443( تاريخ ايران الؼديم من البداية حتى هناية العفد الساساين، حسن بقركقاو ص 2)

 .73( تاريخ الحضارة اإلسالمقةو بارتولدو ص 3)



 

967  

الػارســيو وكــذلك الؾغــة العربقــة أيضــا، كاكــت لفــا دور يف إغـــاء الؾغــة الػارســقة 

 .(1)"بالؿػردات الؿتعددة

 لؼد سجل التـاريخ حـدوث طالقـات الـزواج بـقن أصـحاب  : الزواج -الؿحور الثالث

حقــث يؼــال بــلن الشــاطر الػارســي أبــا الؼاســم  -آســالمقة والػارســقة-الحضــارتقن

الػردوسي يذكر أن )أفريدون( كان قـد زوج أبــاءه الثالثـة مـن بــات مؾـك الـقؿن يف 

متـزاج أدت طؿؾقـة مـزج الرجـاء إلـى ا". يؼول يف ذلك أحـد البـاحثقن: (2)ذلك العصر

الحضـارة العربقــة بحضـارة إمصــار الؿػتوحــةو فؽؿـا اتخــذ العــرب مـن بــقن الســبي 

زوجات وأمفات أوٓدو فؼد اتخذوا مـفم خدما وجواري يؼؿـن طؾـى أمـر البقـوت يف 

كظامفا وإدارهتا. والخـدم وإزواج هـم الـذين يصــعون البقـوت ويـشـ ون إصػـالو 

د احـتػظن بدياكـة إجـداد رغـم اتخـاذ وكان بـقن السـبي كصـراكقات ويفوديـات، وقـ

أسقادهن مـفم سراري أو زوجات، وبجاكب احتػاضفن بدياكة إجدادو فؼد احـتػظن 

بؽثقــر مــن العــادات الؿتوارثــة، بــل إن الســبي الػارســقات رغــم إســالمفن احــتػظن 

بعاداهتن وتؼالقدهنو وكتج طن هذا التزاوج طدد ٓ يحصى من الـسـل والذريـة الـذين 

 .(3)"بإمفات تلثروا

  العالضة العؾؿقة.ج ـ 

                                                        

ؼال مـشور يف الجؿعقة الدولقة لؾؿرتجؿـقن والؾغـويقن ( تاريخ الؾغة الػارسقة ومراحل تطورها، يوسا طزيزي، م1)

 العرب، بدون تاريخ ومؽان الـشر.

 .63( التداخل الثؼايف العربي الػارسي من الؼرن إول إلى الؼرن العاشر الفجريو رشقدو ص 2)

ــاع وآقتصــاد و( 3) ــة واإلدارة والؼضــاء والحــرب وآجتؿ ــالمقة حضــارة السقاس ــة اإلس ــة الحضــارة العربق الرتبق

 .83والتعؾقم والثؼافة والػـونو طؾي حسـى الخربوصؾيو ص
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أمــا يف مجــال العؾــم والػؽــر: فؼــد بــرز كثقــر مــن رجــآت الػــرس كــرواد وأطــالم  

لؾحضارة اإلسالمقةو وكاكوا مـن الـدطائم إساسـقة لؾـفضـة العؾؿقـة والػؽريـة لؾحضـارة 

ا تػقـد بـلن اإلسالمقةو إضافة إلى ما يذكره بعض الؿملػات العؾؿقة يف العؾوم والرتاجم مؿ

الحضــارة اإلســالمقة حافظــت طؾــى الؿــوروث العؾؿــي والثؼــايف الــذي خؾػتــه الحضــارة 

الػارسقة كؽتاب كؾقؾة ودمــةو وقـد تـرجم يف الؼـرن الثـاين إلـى العربقـة، ويف الحؼقؼـة فـنن 

مظاهر العالقة بقن الحضارة اإلسالمقة والحضارة الػارسقة تجؾت يف الؿجآت العؾؿقة 

 .(1)يف صور متعددة

                                                        

 .272( شؿس اهلل تشرق طؾى الغرب، سقجريد هوكؽه، مرجع سابق، ص: 1)
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 انًبحج انثاَي

  عالقت انحضارة اإلصالييت بانحضارة انيىَاَيت 

إن بــقن الحضــارة اإلســالمقة والحضــارة القوكاكقــة طالقــة وثقؼــة وقديؿــة: ذلــك ٕن 

الحضارة القوكاكقة من أولى الحضارات العالؿقة التي اكتشـرت يف العـالم واكحـدرت مـفـا 

رىو ومـفـا الحضـارة آسـالمقةو واتخـذ طؾوم كثقرةو ومعارف ققؿة إلـى الحضـارات إخـ

ــة  ــدهم يف الثؼاف ــا طـ ــى م ــرتاث العؾؿــي الضــخم وصــوروه إضــافة إل ــك ال الؿســؾؿون ذل

اإلســالمقةو فلططــاهم ذلــك مجــدا وقــوة وثباتــا ورســوخاو والحضــارة اإلســالمقة يف طصــر 

ء ازدهارها تجؾى يف ضاللفا كثقر من العؾوم الطبقعقة والرياضـقات وطؾـم الطـب والؽقؿقـا

كتقجة حػاضفا طؾى الرتاث العؾؿي الؿوروث طن الحضارة القوكاكقـةو والـذي شـؿل كثقـرا 

من كواحي الػؽر والعؾوم والػؾسػة والطب وغقرها، ولؼد اهتم الؿسؾؿون بالحػاظ طؾى 

الرتاث القوكاين من خالل الـؼل والرتجؿـةو وأسـس الخؾقػـة الؿـلمون معفـدا خاصـا لـؼـل 

 .(1)كقة يف الػؾسػة والعؾومالؿتون والؿدوكات القوكا

فــنن مــن يتتبــع تــاريخ إمــم وحضــارهتا يجــد مــا كــان بــقن الحضــارة  ويف الحؼقؼــة:

اإلســالمقة والحضــارة القوكاكقــة مــن طالقــة وصقــدة وصــؾة قويــةو وخاصــة يف مجــال العؾــم 

وراجـع خؾػـاء إمـويقن "والثؼافةو ويمكد ذلك أحد الؿمرخقن الؿسـؾؿقن حقـث يؼـول: 

همٓء إساكقد لقـؼؾوا إلى السرياكقة وإلى العربقة أهـم كتـب العؾـم وإدب طــد القوكـان 

وبقزكطةو وجاء العباسقون بعد إمـويقن فؽـان هؿفـم أن يجؿعـوا الؿخطوصـات القوكاكقـة 

ؿؽـن ومـن هــا ي (2)"وأن يـؼؾوا إلـى العربقـة أهـم كتـب العؾـم والطـب والػؾسـػة القوكاكقـة

الؼول: لؼد أفادت الحضارة اإلسالمقة العـالم مـن خـالل حػاضفـا طؾـى تؾـك الؿـتجـات 

 العؾؿقة الؿػقدة التي خؾػتفا الحضارة القوكاكقة.

                                                        

 .8( تلثقر الثؼافة العربقة بالثؼافة القوكاكقةو إسؿاطقل مظفرو ص 1)

 .126/ 1( الؿرجع السابق 2)
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 انًبحج انثانج

  انعالقت بيٍ انحضارة اإلصالييت وانحضارة انًصريت 

وقـد  تعدُّ الحضارة الؿصرية مـن أطظـم الحضـارات اإلكسـاكقة التـي طرففـا التـاريخو

شفدت هذه الحضـارة تصـاهرا وتؿازجـا ولفـا كصـقب وافـر مـن العالقـات مـع مختؾـا 

إن "الثؼافات والحضاراتو ومـفـا الحضـارة اإلسـالمقةو يؼـول أحـد البـاحثقن الػركسـققن: 

الذي يعرب هذا البؾد العظقم الشلن لقؾؼي يف صريؼـه الؽتـاب الؿؼـدس ومـوروث الػؾسـػة 

قحقة والؿذاهب التي خرجت طؾقفا والرهبــة واإلسـالم وطؾوم آغريق والرومان والؿس

والحروب الصؾقبقة والثورة الػركسقة بل إكه لقؽاد يؾؼي فقفا كـل مـا كـان خطقـر الشـلن يف 

تاريخ هذا العالم... وأكى لـا أن كجد مديـة كاإلسـؽـدرية شـقدها آسـؽـدر ودافـع طـفـا 

ر كـان معؿـورا بؽثقـر مـن إحـداث هذا الؽالم يمكـد أن مصـ (1)"ققصر ثم فتحفا كابؾقون

 الجؾقؾة تـبئ بؿؽاكتفا وأهؿقتفا وموقعفا الجغرايف، وهو ما يجذب اهتؿام الجؿقع.

ــقش   ــاء الج ــه الخؾػ ــقن وج ــقفم ح ــوان اهلل طؾ ــحابة رض ــر الص ــتم بؿص ــن اه ومؿ

اإلســالمي كحــو مصــر وفتحــوه فصــار وٓيــة إســالمقة يحؽؿفــا الــوٓةو وأصــبح اإلســالم 

ــ ــا خاص ــرا فقف ــاهرة مـتش ــالمقة ض ــة اإلس ــث أصــبحت الثؼاف ــل حق ــة وادي الـق ة يف مـطؼ

ــات  ــة كجــد سؾســؾة متصــؾة مــن العالق ــة يف أوســاط الؿصــرينو ويف الحؼقؼ ــة حق اجتؿاطق

آكساكقة وآجتؿاطقة بقن الؿصريقن والحضارة اإلسالمقةو وإن كـا ٓ كستطقع تتبع تطـور 

 لإليجاز طؾى الـحو التالي: العالقات بقن الحضارتقن إٓ أكـا كذكر بعضا مـفا

 كــان لؾؿصــريقن شــلن كبقــر ودور طظــقم يف العؾــوم اإلســالمقة  :العالضــة العؾؿقــة

الديـقة كعؾم الؼراءات وطؾم الحديث: حقث برطـوا فقفـا كثقـرا، كؿـا وفـد إلقفـا كثقـر مـن 

 العؾؿاء من جؿقع أقطار العالم كاإلمام الشافعي رحؿه اهلل الذي تلثر فؼفـه بؿصـر بعـد أن

                                                        

 .8( مصر والحضارة اإلسالمقةو زكي محؿد حسن، ص1)
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قويت مدرسته بػضل الؿـاضرات العؾؿقة والؽتابات العؾؿقة التي كاكت تـتشر يف مصـر يف 

فرأيت حاضرة الدكقا وبستان العالم ومحشـر "ويف ذلك يؼول ابن خؾدون:  (1)ذلك الوقت

إمم ومدرج الذر من البشر وإيوان اإلسالم وكرسي الؿؾك تؾوح الؼصور وإواوين يف 

 .(2)"ؿدارس والؽواكب طؾؿائهجوه وتزهر الخواكق وال

 لؿـا فـتح الؿسـؾؿون مصـر واطتــق أهؾفـا اإلسـالم بـدأت  :العالضة آجتؿالقـة

ــى  ــدين فتخؾ ــذا ال ــي يف ه ــدماج الؽؾ ــا بســبب آك ــر فقف ــة تتغق ــاة آجتؿاطق مظــاهر الحق

الؿصريون طن لغتفم الؼومقةو وأصبحت الؾغة العربقة لغة لفم، يتؽؾم هبـا أهـل مصـر مـن 

الؿسؾؿقنو ولقست العالقات قائؿة طؾى مستوى الـتؽؾم بالؾغـة العربقـة فؼـط الؿسقحقن و

 بل كاكت الروابط الزوجقة بقن العرب والؿصريات ضاهرة. 

 ـــة ـــة والعؿراكق ـــة الثؼافق ـــار  :العالض ـــى أث حافظـــت الحضـــارة اإلســـالمقة طؾ

 والحػريات التي خؾػتفا الحضارة الؿصرية كالخشب وصـاطة الزجاج وإوراقو وشؽل

بـاء الؿحاريب الؿجوفة التي لم تؽن معروفة يف بداية اإلسالمو كؿا أن الؿظاهر العؿراكقـة 

الؿزخرفــة زخرفــة إســالمقة يف مصــر احتػظــت بطــابع مصــري يتؿقــز هبــا الؿصــريون طــن 

ـــات  ـــظ التحـــا وإهرام ـــاء بحػ ـــتم الخؾػ ـــد اه ـــراين فؾؼ ـــاج العؿ ـــا اإلكت ـــرهم. أم غق

قة دور كبقر يف الحػاظ طؾى الرتاث الؿصري مـن فؼد كاكت لؾحضارة اإلسالمالؿصرية.

 الضقاع والؿساهؿة يف كؼؾه إلى إجقال الالحؼة.

                                                        

 .26( الؿرجع السابق ص 1)

 .199( رحؾة ابن خؾدونو ص 2)
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 انرابعانفصم 

صهاياث انًضهًيٍ في انحضارة اإلَضاَيت يٍ خالل انعهىو إ

 اإلَضاَيت
 وفقه ثالثة مباحث.

 انًبحج األول

 تراث انًضهًيٍ انعهًي )تأصيم, واصتشراف(
  أوٓ: التلصقل

فظت الحضارة العربقـة اإلسـالمقة طؾـى دورهـا الطبقعـي مـن تـراث البشـرية لؼد حا

يف بــاء الـفضـة العؾؿقـة الحديثـة. فؼـد قـام العؾؿـاء إلقفـا  خقر حػاظو وكان الػضل يرجـع

العرب والؿسؾؿون بـؼل الرتاث اإلغريؼي العؾؿي وغقـره ، ثـم كؼؾـوه إلـى الؾغـة العربقـة، 

بصؿات الحضارة اإلسالمقة ضاهرة واضحة جؾقـة يف التي كاكت لغة طؾم وثؼافة، وكاكت 

ولؼـد وجـد الؿسـؾؿون يف الـصـوص  طديد مـن الؿجـآت العؾؿقـة والػؽريـة والثؼافقـة.

اإلســالمقة مــا يرشــدهم إلــى الـظــر والبحــث يف أيــات الؽوكقــة، وكــان هــذا هــو الــدافع 

 لالهتؿام وآكشغال بالعؾوم. 

َْرِض َوَما َخَؾـَق  َأَوَلمْ  ﴿ يؼول اهلل سبحاكه وتعالى: ْٕ َؿاَواِت َوا ي َمَؾُؽوِت الاَّ
َيـُْظُروا فِ

ويؼـول ( 1)﴾اهَّللُ ِمْن َشْيٍء َوَأْن َلَاى َأْن َيُؽوَن َضِد اْضَتَرَب َأَجُؾُفْم َفبَِليِّ َحـِديٍث َمْعـَدُه ُيْمِمـُـوَن 

َؿاِء َفْوَضُفْم َ ْقَف  ﴿ اهلل طز وجل: ـَّاَها َوَما َلَفا ِمْن ُفُروٍج  َأَفَؾْم َيـُْظُروا تَِلى الاَّ ( 2)﴾َمـَْقـَاَها َوَزيَّ

ففذه التوجقفات اإللفقـة الرباكقـة لؾـظـر والتػؽـر يف مخؾوقاتـه دفعـت الؿسـؾؿقن إلـى أن 

                                                        

   .185 أية ( سورة إطراف:1)

   .6 أية ( سورة ق:2)
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يبحثوا يف الؽوكقات لؿعرفـة حؼـائق هـذه إشـقاء وخصائصـفا، والوقـوف طؾـى قواكقـفـا 

لصقل العؾؿي لؾؿسؾؿقن يف تؾـك الحؼبـة مـن وصريؼة آستػادة مـفاو ويعترب ذلك بداية الت

الزمن. ويف الواقع فنن تلصقل العؾوم طــد لؾؿسـؾؿقن يؿؽـن اطتبـاره ثـورة طؾؿقـة كبقـرة، 

 وذلك بالتزام ضوابط ومـاهج ومعايقر معقـة كذكر مـفا ما يؾي: 

 .الجغرافقا -أ

جـة يف لعب الؿسؾؿون دورا مفؿا يف إحقاء طؾم الجغرافقـا والـظريـات العؾؿقـة الرائ

 هذا العؾم مثل كروية إرض وحركة الجبال والزٓزل. ويف ذلـك يؼـول الؼـرآن الؽـريم:

َْرَض َمْعَد َذلَِك َدَحاَها  ﴿ ْٕ   .(1)﴾َوا

َخَؾــَق  ﴿ كؿــا أن هـــاك آيــات تتحــدث طــن تعاقــب الؾقــل والـفــار مثــل قولــه تعــالى:

ْقــَل لَ  ُر الؾَّ َْرَض مِــاْلَحقِّ ُيَؽــوِّ ْٕ ــَؿاَواِت َوا َر الاَّ ْقــِل َوَســخَّ ُر الـََّفــاَر َلَؾــى الؾَّ َؾــى الـََّفــاِر َوُيَؽــوِّ

اُر  َٓ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغػَّ ى َأ ََجٍل ُمَاؿًّ
ِٕ ْؿَس َواْلَؼَؿَر ُ لٌّ َيْجرِي  وٕجل هـذه اإلشـارات ( 2)﴾الشَّ

الواضحة يف الؼرآن يجد الؿسؾؿون طـاية بالغة هبـذا العؾـم ويثبتـون كرويـة إرض يؼـول 

صػة آرض: أهنا مدّورة كتدوير الؽرة موضوطة يف جوف الػؾك كالؿّحة "ابن خرداذبه: 

 . (3)"يف جوف البقضة

وقـد تــلثر العؾـم الحــديث بؽتابــات الؿسـؾؿقن يف هــذا الؿجــال. يؼـول أحــد طؾؿــاء 

وكاكـت هـذه الخـرائط أطظـم مـا "الغرب طن خرائط اإلدريسي العالم الجغـرايف الؽبقـر: 

                                                        

 .33 أية ( سورة الـازطات:1)

   .5 أية ( سورة الزمر:2)
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الخرائط يف العصور الوسطى لم ترسم قبؾفا خـرائط أتـم مـفـا أو أدق أو أكتجه طؾى رسم 

ــة مــن طؾؿــاء  ــرة الغالب أوســع وأطظــم تػصــقال، وكــان اإلدرســي يجــزم كؿــا تجــزم الؽث

 .(1)"الؿسؾؿقن بؽرية إرض ويرى أن هذه حؼقؼة مسؾَّم بصحتفا

تفا الؽبقـرة: وكاكت لتؾك آسفامات التي قام هبا الؿسؾؿون يف طؾم الجغرافقا أهؿق

فؼد وضعوا موسوطات جغرافقة طؾؿقة مػقدة ومفؿة مثل كتاب ياقوت الحؿوي )معجـم 

موسوطة جغرافقة ضـخؿة جؿـع فقفـا كـل الؿعؾومـات "البؾدان( وطـه يؼول طالم غربي: 

الجغرافقة الؿعروفة يف العصـور الوسـطىو ولـم يؽـد يـرتك شـق ا مـن هـذه الؿعؾومـات إٓ 

من فؾك وصبقعة وطؾوم وآثـار وجغرافقـة بشـرية والتـاريخ، هـذا أدخؾه يف هذه الؿوسوطة 

طدا ما أثبتـه فقفـا مـن أبعـاد الؿـدن بعضـفا طـن بعـض وأهؿقتفـا وحقـاة مشـفوري أهؾفـا 

 .(2)"وأطؿالفمو ولسـا كعؾم أن أحدا أحب إرض كؿا أحبفا هذا العالم العظقم

 الجقولوجقا. -ب

الؿعـارف التـي تـدفع الؿسـؾم إلـى اشتؿؾت أيات الؼرآكقة طؾى كثقر مـن العؾـوم و

دراستفا والبحث طـفا ومن تؾك العؾوم طؾم )الجقولوجقا( فؾؼـد تحـدث الؼـرآن الؽـريم 

ـَؿاِء َمـاًء  ﴿طن صبؼات إرض والجبال، ومن ذلك قوله تعالى:  َأَلْم َتَر َأنَّ اهَّللَ َأْكَزَل ِمَن الاَّ

ــا َأْلَوا ــِه َثَؿــَراٍت ُمْخَتِؾًػ ــا مِ ــا َفَلْخَرْجـَ ــٌف َأْلَواُكَف ــقٌض َوُحْؿــٌر ُمْخَتِؾ ــاِل ُجــَدٌد مِ ــَن اْلِجَب ُكَفــا َوِم

َلَؼـْد َأْرَسـْؾـَا ُرُسـَؾـَا مِاْلَبقِّـَـاِت َوَأْكَزْلـَـا َمَعُفـُم اْلؽَِتـاَب  ﴿وقوله سـبحاكه: ( 3)﴾َوَغَرامِقُ  ُسوٌد 
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َد فِقِه َمْلٌس َشِديٌد َوَمـَافُِع لِؾـَّاِس َولَِقْعَؾَم اهَّللُ َمْن َواْلِؿقَزاَن لَِقُؼوَم الـَّاُس مِاْلِؼْاِط َوَأْكَزْلـَا اْلَحِدي

  .(1)﴾َيـُْصُرُه َوُرُسَؾُه مِاْلَغْقِ  تِنَّ اهَّللَ َضِويٌّ َلِزيزٌ 

ــل والبحــث  ــى التلم ــن هــذه اإلشــارات الواضــحة اتجــه الؿســؾؿون إل ــا م واكطالق

قر كثقـر مـن الظـواهر الجقولوجقـة والدراسة وآستـتاج حتى برطوا فقفا، واستطاطوا تػس

والطبقعقةو إضـافة إلـى مـا قـدموا مـن الـظريـات العؾؿقـة الصـحقحة الثابتـة حـول الظـواهر 

الجقولوجقـة مــن خــالل مملػــاهتم مثــل كتـاب )طجائــب الؿخؾوقــات( و)رســائل إخــوان 

 الصػا( وكتاب )مـابع إحجار( وكتاب )الشػاء(.

 لؾم الػؾك.  -ج

الؼرآكقة تـبه الؿسؾم إلى آهتؿـام بالػؾـك والؽـون، وذلـك  جاءت كثقر من أيات

ٓرتباط آكسان هبذا الؽون: باإلضافة إلى أن كثقرا من الشعائر الديـقـة لفـا ارتبـاط وثقـق 

َوَآَيٌة َلُفُم  ﴿هبذا الؽون من حقث حركته والتؼؾبات الطارئة طؾقه يؼول اهلل سبحاكه وتعالى: 

ْقُل َكْاَؾُخ ِمـُْه  :  (2)﴾الـََّفـاَر َفـنَِذا ُهـْم ُمْظِؾُؿـوَن الؾَّ ْقـِل  ﴿ويؼـول طـز وجـلَّ تِنَّ فِـي اْخـتاَِلِف الؾَّ

ََيـاٍت لَِؼـْوٍم َيتَُّؼـوَن  َٔ َْرِض  ْٕ ـَؿاَواِت َوا بـل الؼـرآن الؽـريم  (3)﴾َوالـََّفاِر َوَما َخَؾَق اهَّللُ فِـي الاَّ

الؽواكب وأسـؿاء الـجـوم ومـن  سبق الـظريات العؾؿقة بذكر حؼائق كوكقة طؾؿقة، فقذكر

َؿاِء َوالطَّاِرِق  ﴿ذلك قوله تعالى:  وقـد  (4)﴾الــَّْجُم الثَّاِضـُ  * َوَما َأْدَراَك َمـا الطَّـاِرُق * َوالاَّ

براطـة فائؼـة، وصـححوا كثقـرا مـن إخطـاء  -طؾم الػؾـك–برع الؿسؾؿون يف هذا العؾم 

                                                        

 .25 أية ( سورة الحديد:1)

 .37( سورة يس: أية 2)

 .6( سورة يوكس: أية 3)

 .3 -1( سورة الطارق: أية 4)
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 (1)ذلـــك الحضـــارات الحديثـــة.والؿػـــاهقم التـــي وقـــع فقفـــا آغريـــق، فاســـتػادت مـــن 

والؿـصػون مـن طؾؿـاء الغـرب يشـفدون طؾـى دور الؿسـؾؿقن يف ذلـك، يؼـول أحـدهم: 

كشــل توســع طؾــم الػؾــك طـــد العــرب مــن توســع الرياضــققن مـــفم يف الحســابو ٕهنــم "

ــات، وحّؼؼــوا صــول محــقط إرض بؿــا كــان لفــم مــن  اخرتطــوا أســاس حســاب الؿثؾث

ر ودور كـرة إرض الؿحقطـة بـالرب والبحـر وحؼؼـوا صـول إدوات وأخذوا ارتػاع الؼط

وطرفـت العـرب حجـم إرض بؼقـاس ". ويؼـول طـالم غربـي آخـر: (2)"البحر الؿتوسـط

درجة سطحفا وطقـوا الؽسوف والخسوف ووضعوا لؾشـؿس والؼؿـر جـداول صـحقحة 

روا صول السـة وأدركوا آطتدالقن وٓحظوا أمورا بعثت كورا باهرا طؾى ك ظام العالم وقدَّ

واختص طؾؿاء الػؾك مـفم باخرتاع أٓت الػؾؽقة لؼقـاس الوقـت بالسـاطات الؿتـوطـة 

. وهـذا يـدل طؾـى أن العؾؿـاء (3)"وكاكوا السـباققن إلـى اسـتعؿال السـاطة الرقاصـة كـذلك

الؿســؾؿقن لــم يؽوكــوا مجــرد كــاقؾقن ومرتجؿــقن لؾعؾــوم الســابؼة: بــل جــاوزوا مســتوى 

لى التجارب العؿؾقةو ومؿـا يمكـد ذلـك تؾـك الؿراصـد الضـخؿة الـظريات والتصورات إ

التي أكشلها الؿلمون طؾـى جبـل قاسـقون يف دمشـق ويف الشؿاسـقة يف بغـداد، وقـد زودهـا 

بآلقات وأدوات متـوطة. كؿا أكش ت بعده مراصد أخرى يف بؼقة أكحاء العـالمو وقـد اطتؿـد 

الدراسات وتوصؾوا طـن صريـق الغرب هذه الؿراصد يف طصر الـفضة إلجراء البحوث و

 . (4)تؾك الؿراصد إلى اكتشافات طؾؿقة ومعؾومات مفؿة

                                                        

 .313ص  ، مرجع سابقوتاريخ الحضارة اإلسالمقة والػؽر اإلسالمي، أبو زيد شؾبي( 1)

 .29الؿرجع السابق ص ( 2)

 .29ص لؿرجع السابق ا( 3)

 .339ص ، مرجع سابقوتاريخ الحضارة اإلسالمقة والػؽر اإلسالميو أبو زيد شؾبي( 4)
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 ثاكقا: استشراف.

إن الرتاث العؾؿي لدى الؿسؾؿقن يعدُّ ثروة إكساكقة كافعة يؿؽن توضقػه وآسـتػادة 

مـه لإلسفام يف التحديث العؾؿي يف العالم اإلسالميو كؿا يؿؽن آستػادة مـه يف تشـؽقل 

قة الؿسـؾؿة الؿػقـدةو وبــاء الفويـة اإلسـالمقة الؿتؿقـزةو والحػـاظ طؾـى الحضـارة الشخص

اإلكساكقة التي تشؽل سؾسؾة حؾؼات متواصؾة من الـشاط اإلكساين بصـػة مسـتؿرة. ومـن 

هـا فال بد من استقعاب التاريخ وما يحتويه من طؾـوم ومعـارف إكسـاكقة، فقواكـب العصـر 

قش طصـر العولؿـة وثؼافـة الؼطـب الواحـد. وقـد صــار ومتطؾبـات الزمـانو خاصـة أكــا كعـ

ـا: فـنن توضقـا  آهتؿام بعؾوم الؿسؾؿقن ضرورة ثؼافقـة وحضـارية ومطؾبـا إكسـاكقا مؾحف

الـصوص الرتاثقـة تسـاطد يف معالجـة وحـل إزمـات آجتؿاطقـة وآقتصـادية والبق قـة، 

صـحقح لؾؽـون والحقـاة تؾك التي طالجتفا العؾوم اإلسالمقة اكطالقا من تصور إسـالمي 

والؿجتؿع. إٓ أكه ٓ بد من اإلشارة إلى أن قضقة استشراف طؾوم الؿسـؾؿقن ودورهـا يف 

الؿستؼبل ٓ يؿؽن أن تحؼـق أهـداففا إٓ إذا تـم تحديـد مجـآت هـذه العؾـوم وفروطفـا 

ومساحاهتا من خـالل الجؿـع والػفرسـة والـشـرو أو بعبـارة مـوجزة إطـادة رسـم الخريطـة 

ة لعؾوم الؿسؾؿقنو ومن الجدير بالذكر أن آهتؿـام بالعـالم اإلسـالمي وتطوراتـه الؿعرفق

وما يحدث فقه ٓ تؼّل أهؿقة طن دراسة طؾوم الؿسؾؿقن: ٕن الرتاث العؾؿـي لؾؿسـؾؿقن 

يؽشا إبعاد الـػسـقة وآجتؿاطقـة والسقاسـقة وآقتصـادية لؾعـالم اإلسـالمي لوجـود 

ولفـذا تعـّد  الؿسؾؿقن وبقن تعالقم الدين اإلسالمي الحـقاوطالقة ارتباط وثقق بقن طؾوم 

الحضارة اإلسالمقة هي الحضارة الوحقدة التي تستطقع الؼقام بدور الحػاظ طؾى الرتاث 

 البشري: لعدة أسباب أهؿا ما يؾي: 

ارتباط هذا العؾم بالعؼقدة وهو توحقد اهلل سبحاكه وتعالى، وهي طؼقدة تحرتم  أوٓ:
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 ن بقن الروح والؿادة. العؼل وتواز

ارتبــاط هــذا العؾــم بالروحاكقــة الســؿحة التــي تــالزم الػــرد يف جؿقــع أطؿالــه  ثاكقــا:

 وسؽـاته ولقؾه وهناره. 

 إسفام الحضارة اإلسالمقة يف رفع مستوى البحث واإلكتاج العؾؿي.  ثالثا:

زون يضاف إلى ذلك كؾه: التـبقه إلى أن الؿسؾؿقن حقن يؿسؽون بزمام العؾم ويـرب

فقــه بــروزا واضــحا فــنهنم ٓ يتخذوكــه ســبقال لؾســقطرة أو لؾتغؾــبو أو لؾػســاد يف إرض: 

وإكؿا يوضػون ذلـك كؾـه لتـوفقر حؾـول مـاسـبة لألوضـاع التـي تؿـر هبـا اإلكسـاكقة القـوم، 

 فتحظى البشرية بؿا تستحؼه من أمن واستؼرار وصؿلكقـة.
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 انًبحج انثاَي

   اث(بذاعاث, واكتشافإعهىو اإلصالو ) 
   أوٓ: اإلمدالات

إن الحضارة اإلسالمقة لم تؼا طـد حّد العؾوم الـظريـة وإدبقـة فحسـب، كؿـا أن 

العؾؿاء ورواد الػؽر يف الحضارة اإلسـالمقة لـم يؼصـر هؿفـم بشـرح الؿـتجـات العؾؿقـة 

التي قـدمتفا الحضـارات السـابؼة فؼـط، بـل أضـافوا ابتؽـارات طؾؿقـة يف مجـآت كثقـرة 

 ن أبرزها ما يؾي:مختؾػة، م

 لؾم الرياضقات.  - أ

يعّد العالم الؿسؾم )أبو طبد محؿد بن مسوى( الؿسؿى بالخوارزمي أول من صـّور 

طؾم الحساب، بعد أن وضع أسسه وكظؿه تـظقؿا طؾؿقا مـفجقا دققؼا. فالخوارزمي يعتـرب 

ؤه ممســس طؾــم الرياضــقاتو لفــذا كــال اهتؿامــا وطـايــة كبقــرة لــدى الغــربققن، وأثــرت آرا

ــه الؿســؿى )الجــرب  ــثال يف كتاب ــره م ــا ذك ــاهتم ودراســاهتم. فؿ ــن كظري ــر م ــة يف كثق العؾؿق

والؿؼالة( حول صريؼة حساب إطداد بعضفا يف بعض وشرح الؿسائل بؾغة الرياضـقات 

الحديثةو وكقػقة تؽوين الؿعادٓت من الدرجة الثاكقـة ثـم صريؼـة حؾفـا وتلصـقؾفا، شـبقفة 

ة كؿا يف الؽتب الرياضقات. ويف الحؼقؼة فنن طؾم الجرب الـذي جدا بؿسائل الجرب الحديث

ــة ــاء الرياضــقات الحديث ــة أساســقة يف بـ ــك أحــد (1)ابتؽــره الخــوارزمي يعــد لبـ ــرر ذل . يؼ

هــو الؿســمول بصــورة أساســقة طــن تلســقس طؾــم الجــرب "الؿػؽــرين الغــربققن فقؼــول: 

ن صريق الرتجؿات الالتقـقة اإلسالمي، وقد جاءت معرفة أروبا بؽتاب الجرب والؿؼابؾة ط

                                                        

 . 11أسس العؾوم الحديثة يف الحضارة اإلسالمقةو خالد حربيو ص ( 1)
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التي وضعت له فؾؼد ترجم جقرارد الؽريؿوين إصل العربي لؽتاب الجرب والؿؼابؾة إلى 

 .(1)"الؾغات الالتقـقة يف الؼرن الثاين طشر لؾؿقالد وطرفت أروبا هذه الرتجؿة

 الؽقؿقاء. لؾم -ب

اد آوربقـون كثقـرا استػ صورهتا العؾؿقة إكجاز حّؼؼه الؿسؾؿون وقد الؽقؿقاء يف إنّ 

من بحوث طؾؿاء آسالم يف الؽقؿقاء: ففم أططـوا لفـذا العؾـم اهتؿامـا وطـايـة بالغـة: إذ 

العؾؿقة الؿـفجقة الدققؼةو وحؾؾـوا كثقـرا مـن الؿـواد تحؾـقال كقؿقائقـا  أدخؾوا فقه التجارب

وهـاك جفـود اكتشافاهتم: أهنم كاكوا أول من صبق الؽقؿقاء طؾى الطبو  . ومن أهمّ (2)طؾؿقا

ــاد هبــا ــت  أخــرى أف ــاء( والطــب والصــقدلةو وكاك ــة )الػقزي ــا يف الطبقع الؿســؾؿون أوروب

آســتػادة مــن الؽقؿقــاء قبــل ضفــور الحضــارة اإلســالمقة مجــرد محــاوٓت تعتؿــد طؾــى 

الـظريــات العؼؾقــة البحتــة، وآســتدٓٓت الؿـطؼقــة الظـقــة، وتســؾك تؾــك الؿحــاوٓت 

ولؿــا ضفــرت الحضــارة  (.3)ائم طؾــى التجربــة والؿالحظــةالؿـــفج العؾؿــي الصــحقح الؼــ

ــة  ــة العؾؿق ــل لؾتجرب ــدققق الؼاب ــت ال اإلســالمقة أســس الؿســؾؿون الؿـــفج العؾؿــي الثاب

الؿعتؿدة طؾى الحس والـظر معا لؾوصول إلى الحؼقؼة العؾؿقة من خالل قواطد وأصول 

لؽقؿقـاء ، وهـذا أمـر طؾؿقة صحقحة وثابتة بالتجربة. ويعّد جابر بن حقـان ممسـس طؾـم ا

يؽاد الؿسؾؿون يؽوكون هم الذين ابتدطوا "مؼرر لدى الؿػؽرين الغربققن يؼول أحدهم: 

ــة  ــة الدققؼ ــوا الؿالحظ ــؾؿقن أدخؾ ــك أن الؿس ــوم: ذل ــن العؾ ــا م ــػفا طؾؿ ــاء بوص الؽقؿق

                                                        

 .16الؿرجع السابق ص ( 1)

 .48ص الؿرجع السابق ( 2)

 .63الؿرجع السابق ص ( 3)
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طؾـى مـا -والتجارب العؾؿقة والعـاية برصد كتائجفا يف الؿقدان الذي اقتصـر فقـه القوكـان 

فؼد اخرتطوا اإلكقق وسؿوه هبـذا آسـمو  طؾى الخربة الصـاطقة والػروض الغامضةو -كعؾم

وحؾؾوا طددا ٓ يحصى من الؿـواد تحؾـقال كقؿائقـاو ووضـعوا مملػـات يف الحجـارة، كؿـا 

مقزوا بقن الؼؾويات وآحؿاض، وفحصوا الؿواد التي تؿقل إلقفاو ودرسوا م ات العؼاققر 

وكان طؾم تحول الؿعان إلى ذهب الـذي أخـذه الؿسـؾؿون مـن  الطبقةو وركبوا م ات مـفاو

مصر هو الذي أوصؾفم إلى طؾم الؽقؿقاء الحق طـن صريـق م ـات الؽشـوف التـي بقـوهـا 

 .( 1)"مصادفة. وبػضل الطريق التي جروا طقفا يف اشتغالفم هبذا العؾم

أهـم  إضافة إلى ما ذكر كان من أهـم كشـوفات الؿسـؾؿقن واخرتاطـاهتم التـي تعتـرب

أسس طؾم الؽقؿقاء ما يسؿى بـ)ماء الػضة( و)زيت الـزاج( و)الراسـب إحؿـر( و)مؾـح 

 .(2)البارود( كؿا يعد من اكتشاففم الزركقخ والبوتاس وغقرها

ولــم يؽتــا الؿســؾؿون بــاخرتاع هــذه إمــور فؼــط: بــل جربوهــا واســتخدموها يف 

يـة والؿستحضـرات الؿعدكقـةو الؿعالجات الطبقعة وصـع العؼاققرو كؿـا قـاموا بصــع إدو

 .(3)واطتؿدوا يف تجارهبم طؾى كثقر من أٓت والوسائل الؽقؿقائقة

 الجبر. -ج

يعــد الخــوارزمي العــالم الؿســؾم الؿبــدع ممســس طؾــم الجــرب. وذلــك أكــه يف أثـــاء 

تحؾقؾه لؾؿسائل الصعبة يف قضايا الؿقـراث ابتؽـر هـذا العؾـم ووضـع لـه أصـوٓ وقواطـد 

                                                        

 .312ص  ، مرجع سابقوة والػؽر اإلسالميو أبو زيد شؾبيتاريخ الحضارة اإلسالمق( 1)

 .69ص  ، مرجع سابقوأسس العؾوم الحديثة يف الحضارة اإلسالمقةو خالد حربي( 2)

 .73ص الؿرجع السابق ( 3)
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طن طؾم الفـدسة وبؼقة إكواع كالرياضقات. ولؼد أخـذ إوروبقـون هـذا تجعؾه مستؼال 

العؾم من الؿسؾؿقن. وما زال يعرف هـذا العؾـم يف أروبـا باسـؿه اإلسـالمي والعربـي ويف 

وقـد صــا الخـوارزمي كتـاب ( algeberويف الؾغـة الػركسـقة ) algebra)الؾغة اإلكجؾقزية )

قا أن الخؾقػة صؾـب مــه تـللقا هـذا الؽتـاب. وقـد )الجرب والؿؼابؾة( ويف مؼدمته بقن ك

أصبح الؽتاب من الؿصـادر إساسـقة يف طؾـم الرياضـقات يف الجامعـات إوربقـة حتـى 

 الؼرن السادس طشر. 

 ثاكقا: آ تشافات.

كان لؾخرائط الجغرافقة التي رسؿفا الؿسؾؿون دور كبقـر  آ تشافات البحرية: -أ

أخــرى مــن الؽــرة إرضــقة: ٕن إثبــات كرويــة إرض وأهؿقـة بالغــة يف اكتشــاف أجــزاء 

بالرباهقن العؾؿقة الصحقحة الثابتة تؼتضي إثبات وجود أجزاء أخرى معؿورة طؾى ضـاهر 

الؽرة إرضقة لم يعرففا اإلكسان. وكاكت هذه الػرضقة صحقحة وثابتة طؾؿقا. ومـن هــا 

 .(1)بدأت الرحالت الؽشػقة تجوب العالم

وصـا الؿسـؾؿون وصـػا دققؼـا بقــا واضـحا ذلـك فــد:  شف الطريق تلـى ال -ج

الطريق الواصل بقن الؿحقط إصؾسي والؿحقط الفـدي قبل غقرهم. جاء يف كتاب صبح 

إكه يلخذ يف آمتداد من سـواحل بـالد الؿغـرب إقصـى مـن "إطشى طن هذا الؿحقط 

صــحراء  زقــاق ســبتة الــذي بــقن إكــدلس وبــر العــدوة إلــى جفــة الجـــوب حتــى يتجــاوز

لؿتوكة... ثم يعطا إلى جفة الشـرق وراء جبـال الؼؿـر التـي مـفـا مــابع كقـل مصـر أيت 

                                                        

( الـظريات العؾؿقة الحديثة مسقرهتا الػؽرية وأسؾوب الػؽر التغريبي العربي يف التعامل معفـا دراسـة كؼديـة، سـن 1)

 .121/ 1محؿد حسن إسؿري،  بن
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ذكرها، فقصقر البحر الؿذكور جـوبقـا طـن إرض ويؿتـد شـرقا طؾـى أرض خـراب وراء 

 .(1)"بالد الزكج، ويؿتد شرقا وشؿآ حتى يتصل ببحر الصقن والفـد

                                                        

 .238/ 1صبح إطشى يف صـاطة اإلكشاءو الؼؾؼشـديو ( 1)



–
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 انًبحج انثانج

  انتراث انعًهي نهحضارة اإلصالييتأصش انعهىو انحذيثت في  
طــاش طؾؿــاء اإلســالم يف مختؾــا العصــور وإزمــان يؿارســون البحــث والدراســة 

والتػؽقر لؾتغؾب طؾى الؿشؽالت والؿستجدات التي كـاكوا يعايشـوهنا يف واقـع حقـاهتم. 

وذلك بدءا من طفد الـبوة إلى وقت ازدهار العؾوم وتطوره، فعاشت الحضارة اإلسالمقة 

قجة لؾتطـورات والبحـوث العؾؿقـة التـي أكتجتفـا قريحـة العؾؿـاء والؿػؽـرينو وتـوطـت كت

بحسب الؿؽان والزمان. والحضارة اإلسالمقة تعد حؾؼة يف سؾسؾة حؾؼات الحضـارات 

البشرية واإلكساكقة التي سادت الدكقا ما يؼارب من ألا سـة، فؽان من الطبعـي أن تؽـون 

خرى. وقد كان الؿسؾؿون أصحاب ققـادة وريـادة يف هذه الحضارة مـفال لؾحضارات إ

بؾورة ما يسؿى بالؿـفج العؾؿي التجريبـي: حـقن اسـتخدموه لدراسـة الظـواهر الطبقعقـة، 

معتؿدين تؾك آرشادات والتوجقفات التي استػادوها من الوحققن: الؼرآن والسـة. وٓ 

ؾـوم ومعـارف. وقـد يعـي ذلك تجاهل ما أخذه الؿسؾؿون من الحضارات إخرى من ط

تؼــدم أن الؿســؾؿقن لــم يؽوكــوا مجــرد كــاقؾقن لؾعؾــوم فؼــط، بــل كــاكوا يؿارســون الواقــع 

الؿحسوس الذي يخضع لؾتجربة، وبذلك صاروا أساتذة لؾعالم، يؼول غوستاف لوبون: 

ضؾت ترجؿات كتب العرب وٓسقؿا الؽتب العؾؿقة الؿصدر الوحقـد تؼريبـا لؾتـدريس "

ة قرون أو ستة قرون ويؿؽـــا أن كؼـول إن تـلثقر العـرب يف بعـض يف جامعات أوربا خؿس

العؾوم كعؾم الطب مثال دام إلى أيامـا، فؼد شرحت كتب ابـن سـقـا يف موكبؾققـه يف أواخـر 

 .(1)"الؼرن الؿاضي

                                                        

 .589حضارة العرب، غوستاف لوبون، ص: ( 1)
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ويؿؽن تسؾقط الضوء طؾى تلصقل العؾوم طـد الؿسؾؿقن بالتعرض لؿجآت لعدة 

 مجآت مـفا:

 أوٓ: الط .

ؿسؾؿون يف مجال الطب دورا بارزا طؾى مدار العصور، فؽاكت مسـاهؿاهتم لعب ال

فقه مػقدة ومفؿة. ولم يؼا بروز الؿسؾؿون يف طـالج إمـراض فحسـبو بـل تعـداه إلـى 

وهـذا  (1)تلسقس مـاهج تجريبقة أصـقؾة يف جؿقـع الؿؿارسـات الطبقـة مـن مرافـق وأدوات

ل صـؾى اهلل طؾقـه وسـؾم طؾـى طـدهم يـطؾق من أساس شرطي أصـقل: فؼـد حـث الرسـو

تـداووا فـنن اهَّلل لـم يضـع داء تٓ وضـع لـه التداوي وأمر به، فؼال صؾى اهلل طؾقه وسؾم: ))

فاهتم الؿسؾؿون بالطب مـذ فجر اإلسالمو وشرطوا يبحثون  (2)((دواء غقر داء واحد الفرم

ب الـبـوي طن سبل التداوي بالعسل والتؿر وبإطشاب الطبقعةو وهو ما بات يعـرف بالطـ

الشريا. ثم إن اهتؿام الؿسـؾؿقن بالطـب كـان لـه أثـر كبقـر يف تحويـل مسـار الطـب إلـى 

آتجاه الصحقح: فؼد طدلوا وصححوا وأضافوا مسائل وأبواب طؾؿقة جديدة ، وطــدما 

فتحوا البالد اسـتػادوا مـن التجـارب الطبقـة لألمـم إخـرى مثـل القوكـانو كؿـا كشـطوا يف 

ديفم مـن مملػـات صبقـة واسـتػادوا مـفـا، وكـان بػضـل مؿارسـاهتم ترجؿـة مـا يؼـع يف أيـ

العؿؾقة أن وجد متخصصون بارطون، مـفم جراحقون ويسؿون الحجامون ومـفم أصبـاء 

 . (3)العقون ويسؿون الؽحالقن

                                                        

 .335ص ، مرجع سابقوتاريخ الحضارة اإلسالمقة والػؽر اإلسالميو أبو زيد شؾبي( 1)

 .3855ديث و رقم  الح5/ 6( سـن أبي داودو باب الرجل يتداوىو رقم الحديثو 2)

 .314ص ، مرجع سابقوتاريخ الحضارة اإلسالمقة والػؽر اإلسالميو أبو زيد شؾبي( 3)
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ويف مجال آخرتاع وآكتشافات الطبقة يظفر العالم الؿسؾم أبو الؼاسم الزهراويو 

ات الجراحــة كــالؿؼص الجراحــي والؿشــرطو كؿــا اخــرتع الــذي تؿؽــن مــن اخــرتاع أدو

الخقوط الجراحقة التي تساطد يف إيؼاف كزيا الدم، ويعترب كتابـه )التصـريا لؿـن طجـز 

 .(1)طن التللقا( مرجعا أساسقا يف مجال الجراحة، وقد ترجم إلى طدة لغات أوروبقة

 ثاكقا: الصقدلة.

فقـه مـن الؽشـوفات وآخرتاطـات  إن اهتؿام الؿسؾؿقن بعؾـم الؽقؿقـاء ومـا قـدموا

مؽـتفم من الوصول إلى فروع معرفة مفؿة متصؾة هبذا العؾم، خاصة طؾم الصقدلة، ذلك 

. (2)العؾم الذي يعد طصر الحضارة اإلسالمقة أول طصر مـن طصـور الحضـارة طـرف فقـه

و ولـم وقد استػاد الؿسؾؿون من القوكان ثم اطتـوا بؽتاباهتم وترجؿوهـا إلـى الؾغـة العربقـة

يؼػوا طـد حد الرتجؿة بل قدموا إضافات واسـتدراكات طؾؿقـة طؾـى مـا فـات مـن خـالل 

تللقػاهتم يف هذا الؿجال وكان من ذلك )معجم الـبات( ومن تصـقػاهتم الؿفؿة يف مجـال 

الصقدلة كتاب )الحاوي( وهـاك كتب أخرى ألػوهـا يف سـبقل تلصـقل قواطـد هـذا العؾـم 

الـرازي الطبقـة دورا كبقـرا يف تلسـقس طؾـم الطـب والصـقدلة. وتطويره. كؿا أن لؿملػات 

والعـرب هـم " يؼول أحد العؾؿـاء الغـربققن: ويف ذلك( 3)فلفادت مـفا اإلكساكقة بشؽل كبقر

الذين أوجدوا الصـقدلقة الؽقؿاويـة، ومـن العـرب أتـت الوصـايا الؿحؽؿـة إولـى التـي 

زمن، وأتت الصقدلة ومـادة الطـب  اكتحؾتفا مدرسة سالربم فاكتشرت يف جـوب أوربا بعد

                                                        

 .221( اكتػاء الؼـوع بؿا هو مطبوع، ادوارد كركقؾقوس فاكديك، ص: 1)

 .238( شؿس اهلل تشرق طؾى الغرب، سقجريد هوكؽه، مرجع سابق، ص: 2)

   .78ص  ، مرجع سابقوخالد حربي أسس العؾوم الحديثة يف الحضارة اإلسالمقةو( 3)
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الؾتـان يؼــوم طؾقفؿـا فــن الشـػاء..... وبــالعرب فـتح طفــد جديـد لــذلك العؾـم وأوجبــت 

ــا اشــتؿؾت  ــة، كؿ ــى كبت ــدس ألػ ــى أطشــاب دلقػوري ــايت إضــافتفم إل ــالعؾم الـب خــربهتم ب

 .(1)"صقدلقتفم طؾى طدة أطشاب كان يجفؾفا اإلغريق جفال تاما

 ثالثا: الػقزياء.

ؿسؾؿون بتطوير الـظريـات وإفؽـار السـابؼة يف الػقزيـاء، ثـم أخرجوهـا مـن قام ال 

إصار التصورات والـظريـات إلـى إصـار التجربـة والتطبقـق. ومـن العؾؿـاء الـذين اشـتفروا 

وبرطوا يف طؾم الػقزياء طؿال وتطبقؼا )الخازين( فؼـد أبـدع فقـه إلـى درجـة أكـه اخـرتع آلـة 

ؿا كان من اخرتاطـه مقـزان يسـتخدمه يف وزن إجسـام لؿعرفة الوزن الـوطي لؾسوائل، ك

يف الفــواء والؿــاء، فؼــد ســبق الخــازين تورشــقؾؾي وباســؽال وبويــل وغقــرهم يف هــذا 

 .(2)الؿجال

 رامعا: لؾم البصريات.

يعد ابن الفقثم مـن أوائـل العؾؿـاء الؿسـؾؿقن الـذين برطـوا يف طؾـم البصـرياتو فؼـد 

الضوئقة وطالجفا، كؿا تعد إكجازاته العؾؿقة ثـروة  تحدث طن كثقر من الؿسائل والؼضايا

كبقرة يف طالم البصرياتو وكاكت هي إساس الذي اكطؾق مـه الغرب يف جؿقـع كظريـاهتم 

يف هذا الؿجالو وابن الفقثم أول من صبق تجارب بواسطة آلة الثؼب التي اخرتطفاو وكاكت 

كؿــا أن لؽتابــه الؿســؿى )كتــاب  (3)هــذه التجربــة بدايــة الطريــق إلــى ابتؽــار آلــة التصــوير

                                                        

 .381ص، تاريخ العرب العام، سقديو (1)

/ 3/ 13، بتاريخ: 297( صػحة مطوية من تراث العرب العؾؿي، قدري حافظ صوفان، مجؾة الرسالة، العدد 2)

 م.1939

 .274( الؿرجع السابق ص 3)
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الؿـاضر( شفرة كبقرة، فؼد احتوى طؾى كظريات جديدة مبتؽرة يف طؾم الضـوء. ويف كتابـه 

الؿذكور تطرق إلى الحديث طن تجربة الصـدوق إسـود، وتعـرب هـذه التجربـة الخطـوة 

ع إولى ٓخـرتاع الؽـامقرا. وضـل الؽتـاب مرجعـا رئقسـا لفـذا العؾـم حتـى الؼـرن السـاب

  (1)الؿقالدي، وقد ترجم إلى الؾغة الالتقـقة

 خاماا: الفـدسة. 

ــوم  ــد أدخؾــت طؾ ــم الفـدســة وتطــويره تطــويرا مؾؿوســا، وق اهــتم الؿســؾؿون بعؾ

الفـدسة إلى العرب طن صريق الرتجؿة، وأطؼبت فرتة الرتجؿـة مرحؾـة إبـداع وذلـك مـن 

شرح إطؿال الؿرتجؿـة  الؼرن العاشر إلى الؼرن الخامس طشر الؿقالدي، جرى خاللفا

 .(2)ومـاقشتفا، وتصويبفا

  سادسا: الجغرافقا

يعد الؿـلمون )الخؾقػـة العباسـي( أول مـن اهـتم بؿعرفـة أبعـاد الؽـرة إرضـقة مـن 

خالل محاولته ققاس إبعاد، حقـث قـام بتشـؽقل فـريؼقن مـن طؾؿـاء الػؾـك والجغرافقـا 

اسـب لؾؼقـام بعؿؾـه، يف بؼعـة واسـعة يؼومان هبذا العؿـل، واختـار كـل فريـق الؿؽـان الؿـ

مسطحة. وكاكوا يؼقسون إرض بواسطة حبال يشدوهنا طؾى إوتاد. وأكد البـاحثون أن 

 الـتائج التي توصل إلقفا الػريؼان هي قريبة جدا لؿا توصل إلقه العؾم الؿعاصر.

وكان الؿسؾؿون أول من رسم خطـوط الطـول وخطـوط العـرض واسـتخدموها طؾـى 

وكتـب العـرب التـي اكتفـت إلقــا يف طؾـم "رة إرضقة يؼول غوستاف لوبـون: خريطة الؽ

                                                        

 .275( الؿرجع السابق ص 1)

 .129ؽه، مرجع سابق، ص: ( شؿس اهلل تشرق طؾى الغرب، سقجريد هوك2)
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 .(1)"الجغرافقا مفؿة إلى الغاية وكان بعضفا أساسا لدراسة هذا العؾم يف أروبا قروكا كثقرة

                                                        

 .484( حضارة العرب، غوستاف لوبون، مرجع سابق، ص: 1)
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 انخاتًت

الحؿد هلل الذي بـعؿته تتم الصالحات ثـم الصـالة والسـالم طؾـى كبقــا محؿـد وآلـه 

 وصحبه وسؾمو أما بعد:

عــد هــذه الجولــة الســريعة يف أحضــان التــاريخ اإلســالمي وبــقن معــالم الحضــارة فب

اإلسالمقة ودورها يف بـاء الحضارة اإلكساكقة والحػاظ طؾقفا، توصؾت الباحثـة إلـى طـدة 

 كتائج، كؿا أوصت بعدة توصقات وذلك طؾى الـحو أيت:

 

 توصؾل الباحثة تلى لدة كتائج أهؿا ما يؾي: 

ارة اإلسالمقة تػوقا باهرا ضاهرا: ففي قد ساهؿت بؼدر كبقـر يف دفـع ركـب أن لؾحض (1

الحضــارة اإلكســاكقة إلــى إمــام يف طــدة مجــآتو كؿــا تبــقن مــن خــالل البحــث أن 

آكجاز الذي حؼؼه الخوارزمي يف الرياضقات ويف طؾم الجرب امتـد أثـره إلـى العصـر 

 الحديث.

لبشـرية وقادهتـا كحـو التؼـدم والتطـور وأهنـا أن الحضارة اإلسالمقة أفادت الحضارة ا (2

محل فخر واطتـزاز: ٕهنـا أكـارت لؾعـالم والبشـرية أجؿعـقن، وتبـقن مـن خـالل هـذا 

أن العــالم اســتػاد مــن التػســقرات الـظريــة لؾعالمــة اإلدريســي يف طؾــم كقــا البحــث 

 الجغرافقا.

عرفقـة تؿؽـن أن الحضارة اإلسالمقة غـقة بحؼول من العؾوم والؿعارف، وهي ثروة م (3

 من إقامة هنضة صـاطقة متؼدمة ومتطورة.  -حال استغاللفا -إمة اإلسالمقة

طودة الؿسؾؿقن إلى إقامة حضارة إسالمقة أمر مؿؽـن ومتقسـر، يؿؽـن التوصـل إلقـه  (4

ــى فــرض الســقطرة  ــك إل ــاج ذل ــرتاث، وٓ يحت ــة وآســتػادة مــن ال ــالعؾم والؿعرف ب

 ال الحروب. التغؾب طؾى الشعوب أخرين أو إشعأو
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إمــة اإلســالمقة حباهــا اهلل أطظــم الـــعم: ففــي ترتبــع طؾــى كـــوز ثؿقـــة وثــروة هائؾــة  (5

 وتتؿتع بالتـوع الجغرايف والبشري وخاصقة آمتداد. 

أن لؾبشــرية مصــؾحة كبقــرة يف طــودة الحضــارة اإلســالمقة إلــى اإلشــراق مــن جديــد:  (6

 عـقػة التي تعاين مـفا. فذلك كػقل لفا باإلكؼاذ من بالء السطوة الؿادية ال

 

 توصي الباحثة مؿا يؾي:

إططاء مزيد من آهتؿام والعـايـة لؿوضـوع البحـث حـول الحضـارة اإلسـالمقة، وٓ  (1

يؽػــي يف هــذا الصــدد كتقبــات صــغقرة أو وريؼــات معــدودة، بــل يحتــاج إمــر، إلــى 

ضـارة اإلسـالمقة مجؾدات لؾغوص يف هذا الرتاث الفائل الؽبقر الذي خؾػتـه لــا الح

 طرب الؼرون. 

ضرورة جؿع أقوال العؾؿاء والؿػؽرين الغربقن وشفاداهتم حول اإلسـالم ومـا قدمـه  (2

الؿسؾؿون لؾبشرية تشجقعا لؾـاش ة وإفحاما لبعض الؿغرضقن من الؿـبفرين بؽل ما 

 هو غربي الؿتـؼصقن لؽل ما هو إسالمي أصقل.

اإلســـالمقة يف اإلطـــالم والصـــحا تســـخقر كافـــة الوســـائل الؿتاحـــة لـشـــر الثؼافـــة  (3

 والؿجالت لتصل إلى العالم أجؿع. 

إططــاء مزيــد مــن آهتؿــام لؿوضــوع الحضــارة اإلســالمقة يف الؿـــاهج والؿؼــررات  (4

 الدراسقة يف جؿقع الؿراحل. 

إجراء بحوث ودراسات طؾؿقة تؽشا طن معالم الحضارة اإلسالمقة يف بالد افريؼقـا  (5

 ا.وآسقا والؼارة الفـدية وغقره
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 فهرس انًصادر وانًراجع

 الؼرآن الؽريم. (1

 م(.1889. )بقروت: دار صادر، أفست لقدن، "الؿؿالك الؿسالك"ابن خرداذبة،  (2

  (.هـ 1414بقروت: دار صادر، و 3)ط ."لسان العرب"، ابن مـظور (3
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، جدة: مركز 1. )ط"دراسة كؼدية -وأسؾوب الػؽر التغريبي العربي يف التعامل معفا 

 م(.2312 -هـ  1433التلصقل لؾدراسات والبحوث، 

. ترجؿة حؿزة صاهرو )مؽتبة تـاريخ وآثـار دولـة "تاريخ الحضارة اإلسالمقة"بارتولدو  (7

 م(. 2312الؿؿالقكو 

)بقــروت: دار الؽتــب العؾؿقــة، . "تقســقر التحريــر"البخــاريو محؿــد أمــقن بــن محؿــوو  (8

 (.م1983هـ، 1433

 هـ(.1422و دار صوق الـجاةو 1. )ط"الصحقح"البخاري،  (9

. ترجؿـة "تاريخ ايران الؼديم مـن البدايـة حتـى هنايـة العفـد الساسـاين"بقركقاو حسنو  (13

 (.م2313، الؿركز الؼومي لؾرتجؿةو 1محؿد كور الدين طبد الؿـعمو والسباطيو )ط
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  (.م1963مؽتبة الخاكجيو الؼاهرةو 

. )بقروت: دار الػؽر لؾطباطة والـشر "السـة قبل التدوين"الخطقب، محؿد طجاج،  (18

 م(.1983هـ، 1433والتوزيع، 

. )مجؾـة الجامعـة اإلسـالمقة "الؿثالقة والواقعقة يف اإلسالم"الخولي، جؿعة طؾي،  (19

 (.44بالؿديـة الؿـورة، العدد: 
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(، 123و الجامعــة آســالمقة بالؿديـــة الؿـــورةو العــدد )36. )ط"يف مجؿـوع الػتــاوى

 م(.2334هـ، 1424

ــرن العاشــر "رشــقد،  (21 ــى الؼ ــرن إول إل ــي الػارســي مــن الؼ ــداخل الثؼــايف العرب الت

 م(.2314ربي لألبحاث ودراسة السقاسقاتو ، الؿركز الع1. )ط"الفجري

. "شؿس اهلل تشرق طؾـى الغـرب ف فضـل العـرب طؾـى أوروبـا"هوكؽه، سقجريد،  (22

 هـ(.1432، دار العؾم العربي، 2ترجؿة فماد حسـقن طؾي )ط
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 . تعريب: طادل زطقرت )مصر: البابي الحؾبي(."تاريخ العرب العام"سقديو،  (23

)مؽتبـة وهبـة،  ،"سـالمقة والػؽـر اإلسـالميتـاريخ الحضـارة اإل"، شؾبي، أبو زيـد (24

  .م(2312

. )مصـر: مجؾـة "صػحة مطويـة مـن تـراث العـرب العؾؿـي"صوفان، قدري حافظ،  (25

 م(.1939/ 3/ 13، بتاريخ: 297الرسالة، العدد 

ــزي، يوســا،  (26 ــاريخ الؾغــة الػارســقة ومراحــل تطورهــا"طزي . )مؼــال مـشــور يف "ت
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 م(.2337و جامعة الشارقة: إثراء لؾـشر والتوزيعو 1. )ط"مجآهتا تحدياهتا

اكتػاء الؼـوع بؿا هو مطبوع، أشفر التآلقا العربقـة يف "فاكديك، ادوارد كركقؾقوس،  (28

، صححه وزاد طؾقه: السقد محؿد طؾي الببالوي. )مصـر: "الشرققة والغربقةالؿطابع 

 م(. 1896 -هـ  1313مطبعة التللقا )الفالل(، 

و الؿؿؾؽـة 1. )ط"جامع بقـان العؾـم وفضـؾه"الؼرصبيو يوسا بن طؿر بن طبد الرب،  (29

 م(. 1994 -هـ  1414العربقة السعودية: دار ابن الجوزي، 

. )مؽة الؿؽرمة: مجؾـة "من مػاهقم ثؼافتـا اإلسالمقة"، الؼرين، طؾي بن حسن طؾي (33

 (.21جامعة أم الؼرى، العدد 

 .)بقروت: دار الؽتب العؾؿقة( ."صبح إطشى يف صـاطة اإلكشاء"، الؼؾؼشـدي (31

و مؽتبـة 1. )ط"الؿوسوطة الؿقسرة يف الػؽـر الػؾسـػي وآجتؿـاطي"كؿقلو الحاج،  (32

 م(.2333لبـانو 

. ترجؿــة: طــادل زطقــرت )الؼــاهرة: ممسســة "ة العــربحضــار"لوبــون، غوســتاف،  (33

 م(.2312هـداوي لؾـشر والثؼافة، 
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الثؼافـة اإلسـالمقة تخصصـا ومـادة "، مجؿوطة من الؿختصقن يف الثؼافة اإلسـالمقة (34
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