
 

 الحدیثة اإلسالمیة الحضارة لتحقق اإلسالم قابلیة
 1(مریکاا) خلصان مهدي مالک: الكاتب

 المستخلص
و أ ةو الثقافیأقتصادیة المیادین سواء کانت: اإل ان واجهة اي امة في حضارتها بجمیع

ویقتبس منها ما هو مفید  التي فیها تندثر او تثبت وجودها جتماعیة، فهي حضارتهااإل
سالمي في تحقیق ستعراض قابلیة الدین اإلإنسانیه، ونحن هنا في هذا البحث قمنا بلإل

کثر منه في الحضارات األالحضارة اإل ، ونعرض سابقیة البحث خریسالمیة الحدیثه أ
والفترة التاریخیة التي مرت من خاللها الحضارات بدایاتها بشکل موجز، ونبین أهم 

، وکیف ان الغرب قام بانتحال شخصیة اکثر من کاتب، في أغلب العلوم العلماء وابرزهم
ة مانوراق کي یاخذ اکتشافات العرب المسلمین وینسبها لنفسه مخارقا قانون األوزور في األ

وتعرضنا في هذا البحث الی  الفضائح  العلمیة؛ بغیة التربح والشهرة علی حساب الغیر.
کذوبة النزول  التي قام بها الغرب من أجل الشهرة، وأدعاء حقائق زائفه یخدع بها العالم، کأ
الی القمر؛ حیث رکزنا في هذا البحث علی قدرة العرب والمسلمین من خالل القرآن 

ة العقبات في کافة مجاالت الحیاة لتثبیت الحضارة العریقة المنشودة الکریم علی معالج
نسانیة واهدافهاالسامیة لتحقیق نسانیه، وتحقیق الرفاه المنشودة في  السالم واإللخدمة اإل

 .مصالحها في الحیاة

کذوبة اإلسالم، قابلیة اإلسالمیة، الحضارة: الكلمات المفتاحیة  الغرب أ

 المقدمة
وهي تالیف بیئة اجتماعیه  قه من الفعل حضر، وعکسه البداوهمشتالحضارة کلمه 

لها قوانین وتشریعات تضعها تلك البیئة والجماعه التي تعیش فیها، وتمتد من البیئه
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النظام االقتصادي والسیاسي الصغیرة الی ان تتوسع الی الدولة التي لها عناصر 
الف االزمان، وتبقی خصائص الذي یمیزها عن غیرها من الحضارات باخت ،والثقافي

 الحضارة ما دامت تتسم بهذه المعالم وتزول بزوالها.
ان الحضارة االسالمیة من أرقی الحضارات، وتتوقف بقیه الحضارات علیها، 

النها تنسجم مع جمیع البلدان  ،بوتقتبس منهاقوانین الحیاة من جمیع الجوان
لیة، والمنظمات والمؤسسات، واالوضاع الدولیه، النها ال تخالف االعراف الدو

النها  ،والقوانین فهي نموذج فعال یاخذ بالعالم الی سمو الرقي والحضارة الخالده
 .العالم بخفایا الکون ومصالحهم ،تستقي اثارها وتکوینها من الخالق

ما لم تاتي بعوائق تؤدي  ،ان اي حضارة بامکانها التفاعل مع الحضارات االخری
ا لم تکن لها ادراك وشعور بالمسؤولیه واعطاء المناعه، وتسخیر الی انهیارها، متی م

تقدم نحو افاق التوسع لصد العقبات وال ،العوامل التي من خاللها تشق طریقها
مناعه ال  فالمسؤولیة تقع علی القائمین بها، فالحضارة االسالمیه لها، واالزدهار

الق الکون وانه یعلم النها صادرة من خ ،یستطیع احد من ازاحتها او تضعیفها
 ،من کافه جوانب الحیاه االجتماعیه واالقتصادیه والثقافیه والمعیشیهاحتیاجاتنا 

وذلك بسد جمیع  المسلمین للنهوض في هذه الحضارة والمشکله تکمن في عاتق
  ، والقیم السماویه السامیه التي اوجدتها.ع الوصول الی انهیار تلك الحضارهالثغرات التي  تمن

ل عدم االخذ ب ،ات الغربیه، واالنعزال عن العالمل ال یعني مقاطعه الحضاروالح
، من هنا یتبین ضرورة البحث وما ینبغي فعله من دراسه  جمیع بها هو عین مقاطعتها

الجوانب التي تساعد علی أرساء قواعد الحضارة وتطویرها، وعرضها الی العالم 
الدة، وتثبیت قواعدها وهذه المسؤولیه الرساء ارکان الحضارة االسالمیه الخ ،اجمع

لصیانتها وتعزیزها  الفراد المنتمین الی هذه الحضارهتقع علی عاتق المجتهدین، وا
من جمیع الجوانب الثقافیه، واالعالمیه وتاسیس الکوادر الواعیه المثقفه، وتعزیز 

ة االقتصاد ودراسه التفاعل مع السیاسات االخری، دون المساس بجوانب الحضار
 .ات الهادفه لزعزعه االمه ووحدتهاالعریقه، والتصدي لجمیع المبادر
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الحضارة الغربیه  من النزعات االجرامیه من الداخل اوالخارج واهمها:سواء 
التي جاءت علی اکتاف الحضارة االسالمیه وذلك بالسرقات العلمیة التي نسبوها 

الدة العریقه مما أجبرهم النفسهم والدلیل علی ذلك فقدانهم لمعالم الحضارة الخ
الی أختراع االکاذیب العلمیة لغرض الظهور والبروز أمام العالم کما هو معروف 

کذوبة النزول الی القمر، وتسخیرهم االعالم ضد الجمهوریة االسالمیه والعلم  ،اءبأ
بدعم من اعداء الحضاره، وکذلك العمل علی صد جمیع االتجاهات االعالمیه التي 

حت قناع االرهاب، وتدحر کافه وسائل الدفاع عن النفس، وکبح تصرخ زیفا ت
ثقافه تصدیر الثورة االسالمیه التي ینبغي لها ان تکشف الضوء امام العالم، ونشر ال

 بتوجیه االتهامات الی م به اغلب الدول العربیه، وما تقواالسالمیه في انحاء العالم
مشاکل ال تقدر ان نجد ا من جرائم وبکل ما یصادفهالجمهوریه االسالمیه االیرانیة 

اوحقدا منها علی الشیعه، وکأن االستکبار العالمي  -عن عمد -لها تفسیر
ا جنوا من والصهیونیه اصبحوا المدافعین، ولم یکن لهم عبره ما حدث في العراق، وم

ان لم نقل جمیعها، ولحد االن وابواق  -اغلبها -وما جری للدول العربیه ،نتائج
طیة تزمر، واین هي؟ این حکم الشعب العرفي الدیمقراطي المنشود؟ والی الدیمقرا

 این اوصل بهم، لنتسائل: کیف لمجموعه من العصابات تقف امام العالم باکمله؟
-واالسالم باسمالیس هو من خلق االستعمار نفسه؟ الم تعلن تحدیها للغرب 

نمو الحضارة  ي تمنع منویسال البعض عن العوائق الت یا للمهزله! -داعش
 وکیف؟ ،االسالمیه

کي نکشف   .ام القاريء ونحاول ان نسلط الضوءهذا ما نحب ان نعرضه ام
، ولکي نحقق ذلك ال بد من واجهنا واسلوب القدرات االسالمیةالصعوبات التي ت

ف حجر عثرة والتي تق ،ن داخل الوطن العربي أو من خارجهمعرفة القوی المعادیه م
والعمل علی فضح کافة المؤامرات الهدامة، وتجسید روح  ري،امام البناء الحضا

االسالم باقامه مباديء العدالة االسالمیة، والقضاء علی الفوارق بین الطبقات في 
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المعیشة، وبناء الحضارة االسالمیة واعادة مجدها والتاکید علی مجابهة االستکبار 
الء من الداخل والعمل العالمي الذي یحاول هدم صرح الحضارة، وفضح کافة العم

في ارساء قواعد  مأل، والسیر قدما لتحقیق أهدافنابکل وسائل التوعیه لکشفهم امام ال
وتصدیر الثورة االسالمیه وجعل حضارتنا خالدة  ،لحضارة االسالمیة وازالة الموانعا

 عبر االجیال.

دور العلماء والمجتهدین الشیعة في دعم وبیان قدرات االسالم علی 
 ة الحضارة الحدیثه ودعمهامسایر 

ال یخفی ان أغلبیه علماء الشیعه یعملون جاهدین في ابداعات علمیة في کافة 
المجاالت، وخصوصا المجتهدین في کافة مجاالت الحیاة في الحضارة الحدیثة 

من  ي مجاالت الحیاة في الطب الحدیث:وحل االشکاالت، وأصدار الفتاوی ف
العضاء، والتلقیح الصناعي، والتخصیب وأطفال حیث أحکام التشریح، وترقیع ا

 حمل ووباء االدمان علی المخدرات.االنابیب، وتحدید النسل، وموانع ال
ت، خزن البضائع، : کاالیداع واالقراض واالعتماداوفي مجال أعمال المصارف
، والکفالة في البنوك، وبیع االسهم والسندات، وتخلف أصحابها عن التسلیم

اخلیة والخارجیة، وجوائز البنوك، وبیع العمالت االجنبیة وشراؤها، والحواالت الد
 وأوراق الیانصیب، وعقد التأمین. وخصم الکمبیاالت،

أما في مجال المدن: کالشوارع العامة، والطرق المشترکة والشوارع التابعة 
 للدولة، والمیاه واالنهار واالبار، وأحیاء االرض الموات. 

 ف االوقات بین البلدان، والقبلة.ي اختالأما في مجال السفر: ف
 أما االطعمة: في مجال التذکیة وطعام غیر المسلمین، والمطاعم المشبوهة،

 والمعلبات، والمنتجات االجنبیة.
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أما مجال مظاهر الحیاة: کاالختالط في المدارس، ومشاهدة المجون والرقص، 
ة التي صدرت أوال عن وسماع الغناء ولعب القمار. وکثیر من االمور المستحدث

 طریق آیة الله الخوئي، وآیة الله السیستاني، وغیرهما من المجتهدین.

یخ الحضارة  1تار
 11کتاب تاریخ الحضارة االسالمیة والفکر االسالمي أبو زید شلبي بتصرف الطبعه 

 القاهرة    -مکتبة وهبة  2004لسنة
للحضارة عناصر تتالف منها  یری بعض الفالسفه، ومنهم العالمه )ول دیورانت(، بان

النظم الساسیة، التقالید  هي: الموارد البشریة، العناصرحیث توجد بوجودها، وهذه 
 الخلقیة ومتابعة العلوم والفنون.
قد أستوعبت هذه العناصر، وعنیت بها عنایة کبیرة،  ،والحضارة العربیة االسالمیه

، وتستحث خطاها، وعوامل وبرزت وتفوقت فیها، وکذلك لها عوامل تکون الحضارة
: العوامل الجغرافیة، العوامل العوامل أخری تبطيء بها أو تعوق مسارها، أهم هذه

الثقافیه، العوامل االقتصادیة، العوامل الدینیة، العوامل النفسیه، العوامل االخالقیة، 
 لجیولوجیة.العوامل التربویة، العوامل ا

 ،یاه؛ کوسائل مهمه للحیاة والطعام واالنهارفالعامل الجغرافي من وجود االمطار والم
 قع الستراتیجي للتجارة العالمیة.والمو ،رافيء، ووسائل لالنتقال والتجارةتساعد کم

فلها أهمیة في تکوین الحضارة  فقد تکون القبیله،  ،اما العوامل االقتصادیة
ة البدویة، کما هو الحال في الحیا اء أو یمتلکوا صفات الشجاعهوالسکان من االذکی

 ام وتوفیر الماء والعلوم والفنون.لکن دون وجود عوامل اقتصادیة کالطع
 وسیلة لتبادل االفکار والمعلومات.وعامل الثقافة، ایضا مهم کالوحدة اللغویة 

                                                           
 .11الطبعه ، 2004 ،مکتبة وهبة القاهرة ،زید شلبي أبو ،«سالميسالمیة والفکر اإلتاریخ الحضارة اإل». 1
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ضروري الن اتفاق المجتمع في العقائد، وجوانب ما وراء ، والعامل الدیني
 ل، وضرره الی مرحلة االخالص.یرفع االخالق من مرحله نفع العم ،الطبیعه

اما عامل االخالق ضرورته تکمن في القیم التي تسود المجتمع، ومراعاته لهذه 
 مدرسه، والبیت تشکل ضروره بالغه.القیم  وتواجدها في االسرة، وال

یبعد الفوضی  ،والعامل النفسي لنشوء الحضارة في سیاده النظام السیاسي
 م القلق.م باالطمئنان، ویبعد عنهویشعره

قین أو التل آلخر عن طریق التقلید، والتعلیم اما عوامل التربیة والمدنیه من جیل
 للمعارف والفنون ال بد منها.

 فاهمیته تظهر من حیث وجود الزالزل التي تسبب نکبات للمجتمع. ،اما عوامل الجیولوجیا

 احوال البلدان قبل االسالم
 الرومان والفرس .1

تتحکمان في العالم آنذاك وتتنازعان علی السیادة، رغم  ،وکانت هاتان الدولتان
اال ان عوامل الفساد، واالضطراب کانت  ما شانا عظیما في الحضارة والرقيبلوغه

 شائعه خصوصا من الناحیه الدینیة واالجتماعیة. 
من أقدم دول العالم، وأشدهم بأسا في االرض غلبت علیهم  ،أما الفرس

فشت فکرة اله الخیر، واله الشر وظهرت النصرانیة، المجوسیة)عباده النار(، و
ائع مع الرومان، ، والوقفي العقیدة، والحروب مع االتراك وتعددت االدیان والتنازع

وکانت ملوکهم منغمسین في اللهو والملذات، ویسوقون الرعیه  والعرب في الغرب.
 اد البالد.. وکانت الحروب وفرض الضرائب، وجمع االموال یفشل اقتصربالی الح

. سلطان، وبسط النفوذ درجه کبیرةفقد بلغت دولتهم من القوة وال، أما الروم
فوقعت منازعات في انقسام المسیحیون علی أنفسهم بشأن العقیدة، وتعدد االراء، 
وشغلهم هذا االنقسام للتحیز عن تدبیر سیاسه البالد وعمت الفوضی في جمیع 

 اطراف االمبراطوریة
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 المسالعرب قبل اإل  .2
 فکانت أرض جزیرة العرب کثیرة الجبال، والسیول التي هیأتها السیول لجریان الماء.

یشتد حالهم، وبما ان میاه االودیة ال  ،فبقوا في مکان واحد، وعند تاخر المطر
تسد الحاجات ، واعتماد اهل البادیة علی االنعام ال سیما االبل لالکل والنقل، ولما 

کثر البالد أ مطارا واشتهرت بالسدود کسد مأرب، حیث یحجز الماء کان الیمن أ
 .فکانت غنیه بالخصب والسکان، لالنتفاع به عند الحاجة خلفه

الحالة الدینیة للعرب في جاهلیتهم اشتهرت في عبادة االوثان، ومنهم طوائف تعبد 
 .والیهودیه في یثرب، ن یعبد الشمس، والکواکب کالصابئهالنار، کذلك في الیمن م

، وکانت الضرورة لمعاجة کانت االمیة مشهورة لقله التعلیمف ،علوم العربأما 
وکان لهم معرفة باوقات مطالع  ،امراض االبلو التفکیر بالعالج بالکي بالنار کدواء غالبا

 وا یجیدون علم القیافه، والفراسه.وکان، النجوم ومغاربها، وعلم انواء الکواکب واالمطار
بل یتبادلون التجارة  ،ب ال تکفي حاجتها بنفسهافکانت العر ،أما التجارة

 یش رحلة الشتاء، والصیف للتجارة.الحتیاجاتهم من لباس وغیره. وکان لقر
فلم تظهر بسبب البداوة، کانت الیمن تعمل في دبغ الجلود  ،اما صناعتهم

 وحیاکة الثیاب، وکان نساء العرب یشتغلن بالغزل.
 العلومبعض مشاهیر العلماء العرب في بعض 

با تعتمد کتبه .1  في أور
 .علم االدویة :ر بن سهلسابو -
 .الطبأبرز  ،یوحنا بن ماسویه -
 اشهر االطباء علي بن عیسی، ابرز اطباء العیون. -
من المراجع  کتبه في الحمیات، ذات البثور کالحصبة والجدري ظلت :بکر محمد الرازيأبو -

 کلیات الطب في أوربا تعتمد کتبه.وکتاب في امراض االطفال. وقد ظلت ، االساسیه في الطب
 علم االدویة. :سابور بن سهل -
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 ن العظاممن العرب المسلمی .2
 .مکتشف الدورة الدمویة ابن النفیس: -
 .ابن سینا: موسوعه العلم والعلوم -
 الرازي: معجزة الطب عبر االجیال. -
 اسم الزهراوي: رائد علم الجراحة.القأبو -
 .بن البیطار: عبقریة علمیة نادرةا -
 .أبي اصیبعه: الطبیب المؤوخ أبن -
 .ابن الکحال: مؤسس طب العیون -
 .حنا ابن ماسویه: الطبیب النابغهیو -
 .ابن زهر: عبقریة اندلسیة فریدة -
 .الکندي: الطبیب الموسوعي -
 .عمار الموصلي: رائد طب العیون -
 .بن عباس المجوسي: الطبیب البارععلي  -
 .أبن الجزار القیرواني: شیخ الطب -
 .الصفهاني: النجیب المتمیزدویه اابن من -
 .ب المتوقدالسموأل بن یحیی المغربي: الطبی -
 .آل یختیشوع: عائله طبیه رائدة -
 .داود االنطاکي: العبقریة الضریر -
 .لمجیب السمرقندي: الطبیب الحکیما -
 .ابن الطفیل: الطبیب الفیلسوف -
 ابن رضوان المصري: امام الطب. -
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 العرب المسلمین مشاهیر الفالسفه .3
وأبن سینا أشهر  ء، اخوان الصفا،الغوالي، ابن رشدکندي، الفارابي، أبن سیناال

ة وهو أول من کشف الطفیلیة سلمین وهو قاموس في الطب والصیدلاطباء الم
 )االنکلستوما(. الموجوده في االنسان

 أشهر الصیادلة واالطباء .4
ي، أبن سینا، حنین بن أسحاق، أبو حنیفه الدینوري، الرازي، علي بن عباس المجوس

 .د العطار، داود االنطاکيالبیروني، موسی بن میمون، أبن البیطار، دادو
 الفلك .5

برع العرب في علم الفلك، وقد جمعوا بین آراء الهند والفرس، والکلدان، والیونان، 
وسمرقند، وطلیطلة وغیرهم  وکان علم الفلك یدرس في بغداد، ودمشق والقاهره 

طوط التماس في الحساب الفلکي، منذ القرن العاشر فادخال خ، وقرطبة وغیرها
المیالدي، ووضع جداول لحرکة الکواکب، وتحدید سمت الشمس تحدیدا دقیقا، 
وتدرجه في النقص، وتقدیر االعتدالین تقدیرا صحیحا، ووضع أول تحدید صحیح 
کبر خط عرض للقمر من ضروب عدم االنتظام،  لمدة السنة، واثبات ما في أ

والتوصل لنظریة ، ثالث المعبر عنه الیوم بالتغییردم التساوي القمري الواکنشاف ع
 دوران االرض وتحسین االصطرالب واخنراع آلة الرصد )التلسکوب(. 

 ومن اشهر علماء الفلك -
o الذي صحح بعض أخطاء بطلیموس  ،أبوجعفر محمد البتاني

 الرصاد الکواکب وامتحان حرکاتها.السکندري، وصحح 
o في العلوم الفلکیة والطبیعیة والریاضیة،  ،لبیرونيأبوالریحان ا

الذي وصل لتحدید دقیق لخطوط الطول والعرض، وحدد 
 مقدار محیط الکرة االرضیة.

o فاء شاهد االختالف الفلکي القمريأبوالو. 
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 الكیمیاء .6
یکاد المسلمون من ابدعوا علم الکیمیاء الحدیثه بتجاربهم ومالحظاتهم الدقیقة. 

)الحامض الکبریتي(  من المرکبات الکیماویة کالکحول، زیت الزاجاکتشفوا کثیرا 
)الحامض النتروهیدرو کلوریك(  )الحامض النتریك( وماء الذهب وماء الفضة

 )نترات البوتاس( والزاج االخضر والبوتاس، وروح النشادر، وملحه، وملح البارود
 )کلورید الزئبق(. )کبریتات الحدید( والزرنیخ

 عربأقدم علماء ال -
o الذي اشتملت کتبه کثیر من المرکبات  ،جابر بن حیان

 الفضه، وماء الذهب.کماء  لةالمجهو
o وله اکثر من مائني مؤلف. ،اول من وصف زیت الزاج والکحول ،الرازي 
o ،و الجلدطي ابن سینا، البیروني، الطغرائي خالد بن زید، الکندي. 

 ألفیزیاء .7
لنوعیه لثمانیه عشر نوعا من انواع االحجار الریحان البیروني، الذي عین الکثافة اأبو

الکریمة، ووضع القاعدة التي تنص علی ان الکثافة النوعیة للجسم تتناسب مع 
وشرح أسباب خروج الماء من العیون الطبیعیه، واالبار  ،حجم الماء الذي یزیغه

 االرتوائیه بنظریة االواني المستطرقة.
المستقیمه، والمنعکسة والمنعطفه، وفي الحین بن الهیثم: له ابحاث في الرؤیة 

 الضوء، والعدسات والبصریات وابتکر طریقه البعد البؤري.
یاضیات .8  الر

استخدمت اوربا في حسابها اعدادا، یرجع فضل معرفتها للعرب. والطرق الحسابیه 
کذلك، علما بان الغرب لم یعرفوا الصفر قبل القرن الثاني عشر المیالدي، 

 في القرن الثامن. والمسلمون یعرفونه
وعلم المثلثات وقد تقدم علم الجبر علی یدیهم، وکذلك الهندسة، 

 والزوایا والتماس.
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 هر العلماء العرب في الریاضیاتوأش -
o محمد بن موسی الخوارزمي. 
o الذي ادخل للجبر طرقا جدیدة. ،أبن الهیثم المصري 
o أشتغلوا في المسائل الهندسیة. ،بنوا موسی بن شاکر 

یخ .9  التار
أبن جریر  بکر الخطیب البغدادي،ب محمد بن أسحاق، والمقریزي، أبوشهر الکتأ

 .حاجي خلیفة صاحب کشف الظنونودون، ابن خل الطبري،
 الجغرافیا .10

 یاقوت الحموي.، وأشهرهم التاجر سلیمان، والمسعودي، أبن بطوطة
 االجتماع .11

 ابن خلدون.وریزي، أشهر من کتب في هذا المیدان المسعودي، ابن حوقل، البیروني، المق
 علم النبات .12

أشهر من کتب الخلیل بن احمد، النضر بن شمیل، أبو عبیدة البصري، االصمعي، 
أبو زید االنصاري، أبو عبیده القاسم، أحمد بن حاتم، أبن االعرابي، محمد بن 

جنیفه الدینوري،  المفضل أبو حاتم السجستاني، السکري، أبوحبیب، أبن السکیت، 
ي، ابن منظور، درید، ابن خالویه، الجوهري، ابن سیده، الصغان بن سلمة، ابن

   مرتضی الزبیدي.                                 والدین الفیروزآبادي، مجد

یخ الغرب  1أشهر السرقات العلمیة في تأر
من السهل اخذ کتاب واعادة نسخه حرفیا ومحو أسم المؤلف االصلي، وان یضع 

بهذه الطریقة اخذت اکنشافات کثیرة عن حضارة العرب  اسما آخر بدال منه ،
والمسلمین، ولوال ذلك لما کان لحضارة الغرب ان تنشأ، وتنشر هذه العلوم 
                                                           

 :الدائم )ب تا(حیل لالعجاز العلمي، الکحیل، عبدالدائم الکموقع عبد. 1
 http://www.kaheel7.com/ar/index.php/17-56-19-09-01-2014-1598/02-00-23-02-02-2010 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-23-00-02/1598-2014-01-09-19-56-17
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وتبرز  ،رآن التي تحث علی العلم والمعرفةواالکتشافات التي جاءت نتیجة تعالیم الق
 .تناولت 1االکتشافات  المخفیة في شتی العلوم ، وقد نشرت القناة االلمانیة

والتطور التکنولوجي الکبیر الذي  ،الحضارة االسالمیة، ومجال العلومموضوع 
خالل قرون عدیدة وذلك قبل ألف سنة کان  ،تشهده الحضارة العربیه االسالمیة

العالم والحضارة االسالمیة متطورة لدرجة کبیرة، بحیث کانت أوربا تعیش حالة من 
ا المؤلفات واالکتشافات العلمیة التخلف والجهل، الن المسلمون وضعو

واالختراعات في کافة المجاالت کالطب حیث کان المسلمون یتبعون الطرق 
العلمیة، واالدویة ویقومون باجراء العملیات الجراحیة، والغرب کان یتبع أسالیب 

 السحر والشعوذة للشفاء والعالج. 
ستقراء الناقص أما المسلمون اعتمدوا أسلوب التوثیق العلمي، وأسلوب اال

ففي  ،الکتشاف العلوم والتحلیل وکانوا یضعون أسم المرجع الذي اعتمدوه ان وجد
مجال الهندسة اخترعوا ساعات دقیقة جدا، واسالیب حربیة متطورة وجاءت اول 

 فکرة للصاروخ، والدبابة وأول اسلوب لقفل سري یعمل بالشفرة. 
سلمین، وطمسوا أسماء المؤلفین وقام الغرب بسرقة هذه العلوم بعد انهزام الم

کبر سرقة في تاریخ  ونسبوا هذه االختراعات واالکتشافات والعلوم النفسهم في أ
العلم. ولو دققنا في الکتب القدیمه لوجدنا أول تصمیم یعمل علی رفع الماء، وجد 
قبل الف سنه من تصمیم عالم مسلم وخریطة العالم المعروفة قبل الف سنه، کانت 

 وان اول اختراع للطیران من عالم مسلم عباس بن فرناس.  ،لم أیضالعالم مس
والسعات ودور الحضانه  ناهیك عن العملیات الدقیقة، والمضخات

، واختراع الدراجات، والموسیقی والحواالت المصرفیه للبنوك، وعلم والجامعات
 الجبر والبصریات وکرویة االرض، وکثیر من العلوم الحدیثة کلها اختراعات
اسالمیة، وقد ظهر متحف في لندن بعنوان الف وواحد اختراع اسالمي والف سنه 

لکن الغرب اتهم المسلمین بالجهل  ،من التاریخ المنسي للمخترعین المسلمین
                                                           
1. RTL 
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والتخلف واالرهاب ولکثرة سیطرة االسالم علی اوربا وانتشار الدین االسالمي 
 اق  »ان اول آیة نزلت ، علیهم یتحذرون من االسالم

 
م   َرأ اس  َك  ب  َّ

ب  ي َر ذ 
 /«َخَلَق  اَلَّ

وا» ،1: العلق ق  ًما َواَتَّ وَن  َیو  َجع  ر  یه   ت  َلی ف  ه   إ 
َمَّ   ۖالَلَّ ی   ث  َوَفَّ ل َّ  ت  س   ک  ا َنف  م   َکَسَبت   َمَّ  َوه 

وَن  اَل  َلم  ظ  فال یظلمون اشارة الی العدل فاالسالم دین العلم والعدل  ،281: البقرة /«ی 
دأ لم یعرف اال بعد ظهور االسالم، فالکثیر من العلوم االسالمیه فاالمانة العلمیة مب
منها ذکر ان علم االجتماع ینسب الی الیهودي الفرنسي دورکایم،  ،تنسب الی الغرب

 مسلم ابن خلدون.بینما ان الذي اکتشف هذا العلم واسسه  هو العالم ال
 نین عالمان مسلمان هما:لقواونسبت قوانین الحرکة السحاق نیوتن، بینما الذ اکتشف هذه ا

 -هجریة 560)ت البرکات هبة الله بن علي بن ملکا البلديابن سینا، وهبة الله بن ملکا )أبو
 د کان یهودیا واسلم آخر عمرة(. عروف بأوحد الزمان، من سکان بغداالم میالدیة(1165

، وهو الفصل الخامس، منقوال من د في کتاب روجر بیکون فصال کامالوقد وج
رة الی مؤلفه االصلي علی کتاب المناظر البن الهیثم العالم المسلم، وذلك دون االشا

، والمشهور ان بیکون مؤسس المنهاج العلمي الحدیث والصحیح ان المسلمین االطالق
هم أول من اکتشف ذلك العلم من قرون وقد اعترف بذلك جوستاف لوبون صاحب 

انه اول من أقام ، وعلی العموم ( الی بیکون( قائال: ویعزی )ینسبکتاب )حضارة العرب
وامتالت کتبهم باسماء  اللذین هما رکن المناهج العلمیة الحدیثة. ،التجربة والترصد

   .سطو وغیرهمالعلماء الذین نقلوا عنهم، وذلك امثال: أبقراط وجالیموس وسقراط وأر

 ض نماذج من العلوم لعلماء مسلمینبع
 دعلم الحساب والجبر واألعدا .1

حیث یعتبر العالم المسلم محمد بن موسی الخوارزمي، الذي نبغ في عهد الخلیفة 
المعتضد، صاحب الفضل األکبر في علم الحاسبات الحدیثة والحاسوب، وهو 
أساس جمیع العلوم الحاضرة، فال یکاد علم من العلوم المعقدة الحدیثة یخلو من 
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واإلحصاء باعتراف الغربیین  جبر الخوارزمي وإنجازات المسلمین في الریاضیات
قامهم یکفي المسلمین فخرًا أن تکون أر :نفسهم، حیث یقول البروفیسور کینيأ

 .أساسًا لکل علومنا الحاضرة
علی أیدي المسلمین وحدهم عرفت الریاضیات ذلك التحول ویقول روم الندو: 

لحدیث، الذي مکنها آخر األمر أن تصبح األساس الذي قام علیه العالم الغربي ا
برنیکسفلوال الریاضیات کما طورها المسلم  ،وکلبرت ،ون کان خلیقًا بمکتشفات کو

 .والیبنز أن یتأخر ظهورها کثیراً  ودیکارت،
ضلها علی أما المستشرق المنصف بریفو فقد شهد للحضارة االسالمیة وف

 ،ثارة االسالمیة إلی العالم الحدیأن العلم أجل خدم' أسدتها الحضالغرب بقوله: 
ی ولهم الفضل الکبیر في تعریف أوروبا بالمعرفة العلمیة، وأن العلم األوروبي سیبق

حیث ال تزال کلمة خوارزمیة تستعمل في أحدث  مدینًا بوجوده الی هذه الحضارة
الحواسیب عبر العالم، فهو مبدع نظام األرقام، ومخترع األعداد وعلم الحساب 

تألفیة والمعادالت الجبریة والجذور والمتوالیات العددیة والهندسیة، وال
واللوغاریتمات والفلك والمثلثات، وهو مؤسس علم الجبر ومبتکر الصفر، وقد 
سرق االیطالي فیبوناتشي الکثیر من علم الخوارزمي ونسبه لنفسه لعدة قرون الی أن 

 فیبوناتشي ونسبها لنفسه حرفیًا. اکتشف الغربیون المخطوطات التي ترجمها
کثر من وللخوارزم مؤلفًا معروفًا کانت تدرس في الغرب لغایة بدایات  27ي أ

 القرن العشرین.
 مضخة المكبس ذي االسطوانات .2

التي تعمل علی تحویل الطاقة الی قوة میکانیکیة وکانت من اختراع العالم 
ضیحیة المیکانیکي المسلم الجزري وقد أورد لها وصفا دقیقًا مزودًا بالرسوم التو

والذي ترجم إلی  «الحیل الجامع بین العلم والعمل»تابه المعروف الملونة في ک
الحیل النافعة »باإلضافة الی کتاب  «الحیل الهندسیة»معظم اللغات االوروبیة باسم 
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ألوالد موسی بن شاکر، أخذ الغربیون الفکرة األساسیة التي بنوا علی  «في المیکانیکا
 بنزین.أساسها المحرك البخاري ومحرکات الدیزل وال

 یعرف اآلن بمصانع الحدید والصلب صناعة الفوالذ أو ما .3
وهو من مقومات الدول العظمی وقد تجلت في صناعة آالت الجراحة الدقیقة 
ومختلف أنواع األسلحة حیث أثبتت الفحوصات المخبریة الحدیثة التي أجریت 

مثیالتها  علی هذه المصنوعات الیدویة االسالمیة أنها أصلب وامتن بعدة مرات من
الغربیة المصنعة وفق أحدث التقنیات واآلالت الحدیثة، حیث توصل علماء وصناع 
المسلمین ومن أبرزهم العراقي الذي اکتشف أنواع األصباغ والدهانات وتحویل 

وأشار فیها  «الکنز األفخر»و «عیون الحقائق»الحدید الی فوالذ في کتبه المشهورة 
غرب بعدة قرون، وال یزال الغربیون خالل هذه المدة الی إسرار هذه الصناعة قبل ال

یلهثون جاهدین بإجراء التجارب في محاولة للوصول الی اکتشاف إسرارها حیث 
أجری العالم الروسي أنوسوف آالف التجارب في بدایات القرن التاسع عشر ثم تبعه 

املة ثم الباحث تشیرنوف المختص بعلم المعادن في ذلك ولم یتوصلوا إلی نتیجة ک
تبعهم الباحثان األمریکیان أولیغ شیربي أستاذ علم المعادن والهندسة في جامعة 
ستانفورد وهیفري وادسون الذي یعمل في مختبرات شرکة لوکهید للصناعات 
الحربیة االمریکیة حیث توصلوا بعد أبحاث مضنیه استمرت لسنوات وباالستعانة 

االسالمیة أما احدث الدراسات فقد بأحدث اآلالت الی طریقة مشابهة للطریقة 
أکدت أن المسلمون کانوا یستخدمون ما یعرف بالنانو وهي أنابیب بأبعاد نانومتریة 

ونة أي رتبة من جزء من الملیار من المتر تحفر خالل الصلب العطاءه الصالبة واللی
کما برعوا في علم المعادن حیث اکتشف  م1991وهذه لم تکتشف إال عام 

معظم أنواع المعادن وقاموا باستخراجها وتصنیعها ومعرفة خواصها المسلمون 
واکتشفوا النفط وقاموا باستخراجه واستخدامه في الحروب فیما عرف بدایة بالنار 

 االغریقیة ثم تحول الی سالح أساسي في الجیوش االسالمیة تسمی فرق النفطجیة. 
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 رة أو الخزانة المظلمة ذات الثقبالقم .4
العالم المسلم ابن الهیثم الذي یلقبه الغربیون بأمیر النور وهي ما التي اخترعها 

أخذت وحرفت الی الکامیرا وهي أساس جمیع الکامیرات الموجودة في العالم الیوم 
بدا من القمرات العادیة وکامیرات الجوال وکامیرات األقمار الصناعیة التجسسیة 

الفضل في اختراع وتصنیع العدسات وانتهاء بکامیرات المناظیر الطبیة کما یعود له 
المقعرة والمحدبة التي تستعمل في صناعة الکامیرات والمناظیر والتلسکوبات 
والمراصد الفلکیة والنظارات الطبیة الی اآلن وهي موجودة في کتابه المسمی 
المناظر حیث کان أول من اخترع النظارة قبل جیلي أماني بخمسة قرون لتساعده 

 علی القراءة.
أول من اکتشف مسار الضوء في العین وحدد وظیفة القرنیة والعدسة والبؤبؤ و

والشبکیة باإلضافة إلی أنه أول من استطاع عن طریق الحسابات تحدید ما یعرف 
 اآلن بخطوط العرض وذلك موجود في کتابه المسمی ارتفاع القطب. 

 فكرة الطائرة .5
ین رایت بألف عام بمحاولة وکان العالم المسلم عباس بن فرناس قد سبق األخو

الطیران وصناعة طائرة، حیث طار من مئذنة مسجد قرطبة بعباءة محشوة بمواد 
خشبیة، ولکنه اکتشف أنه لم یصنع ذیاًل للطائرة فلم تصمد طویاًل في الجو فأعاد 
المحاولة وصنع آلة أخری من الحریر وریش الطیور طار فیها من أعلی جبل وبقي 

عشر دقائق، ولو لم تعاجله المنیة واستمر في محاوالته لربما  في الجو ألکثر من
کثر مما وصل إلیه األخوان رایت في محاوالتهم الکثیرة للطیران.  وصل الی أ

 علم الذرة واالنشطار النووي .6
حیث کان جابر بن حیان أول من أشار إلیها وشرح االنشطار النووي في کتاباته التي 

ثم تبعه العالم الشیخ البهائي سید علماء الذرة  «اإللهیةالمعرفة بالصفة »من أشهرها 
الذي قال لو قدر لنا أن نقسم النواة لنتجت طاقه تحرق بغداد وقد درس علماء 
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المسلمین المعادن المشعة وکان ابن سینا قد تحدث عن الذرة ووصفها وصفا دقیقا 
لذلك قبل دالتون  فیما یعرف عنده بنظریة البعد الرابع وکان المسلمون قد توصلوا

 ورازرفود بعشرة قرون الذین ال یستبعد إنهم قد اقتبسوا االکتشاف عن المسلمین. 
 علم ضغط السوائل .7

الذي برع به العالم المسلم البیروني حیث قام بدراسات ووضع نظریات وتطبیقات، 
م وشرح کیفیة صعود میاه الفوارات والینابیع ألعلی، ویعتبر مؤسس ما یعرف اآلن بعل

الهیدرولیکا الذي تعمل علی أساسه معظم اآلالت الصناعیة الحدیثة والرافعات 
والحفارات العمالقة وغیرها، ویعتبر أول من حسب سرعة الصوت والضوء في کتابه 

 في الفلك.
 علوم الطبیة والعملیات الجراحیةال .8

ی ید ابن سینا، وکان حیث کان للمسلمین الفضل في وضع أسس علم التخدیر عل
کما کان أول من قام بإجراء عملیات استئصال السرطان وجراحة  یسمی المرقد

األعصاب المقطوعة، ویعتبر أول من غلف األدویة بأمالح الذهب والفضة، وأول من 
صنع کما أن الرازي کان أول من  فانومتر لتحدید سرعة خفقان القلبوضع فکرة الجل

 رع الحقن الطبیة وسماها الزراقة.اختخیوط الجراحة من أمعاء الحیوانات، وأول من 
ویعتبر أول من درس البیئة الصحیة المناسبة إلقامة المستشفیات، وأول من 
وضع نظام الفحص السریري، ونظام الحمیة للمرضی وقیاس الحرارة والنبض 
وتحسس الکبد واألمعاء وفحص بول المریض، وابتدع نظام العزل الطبي أما ابن 

إصالح األجساد »تشف الجراثیم وشرح المیکروب في کتابه زهر فکان أول من اک
وکان عز الدین الجلدکي أول من استعمل الکمامات أثناء عالج « واألنفاس

 «.نهایة الطب»المرضی، وشرح القلویات والحوامض في کتابه 
أما الطبیب ابن اسلم الغافقي، فهو أول من أجری عملیة إزالة الماء األزرق من 

 سبها الجراح جون هنتر لنفسه زورًا وبهتانًا. العین، وقد ن
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أما الزهراوي فهو أول من ابتدع جراحة األوعیة الدمویة وخیاطة الشرایین 
والجراحة التجمیلیه وتقویم األسنان باستخدام أسالك الذهب وعملیات استئصال 
اللوز وإزالة حصی المثانة وشق الحنجرة للتنفیس وجراحات األنف واإلذن 

جراحة البطن واألمعاء والمسالك البولیة، وأول من اجري عملیه الغدة  وعملیات
کثر من ثماني قرون کما یعود له الفضل في وضع  الدرقیة ووصفها قبل هالستد بأ
کثر من ثالثمائة آلة جراحیة ال یزال معظمها  تصامیم ورسومات وطریقة صنع أ

ماء المسلمین فلیرجع الی یستخدم لغایة اآلن ولمن أراد االستزادة عن انجازات عل
من ال یحضره »و «الطب المنصوري»و «سر األسرار»و «الحاوي في الطب»کتاب 
وغیره  «التصریف»وبقیة کتب ابن سینا و «القانون»وغیرها للرازي و «الطب

للزهراوي وغیرها اآلالف المؤلفة من مؤلفات األفذاذ الذي نبغوا في جمیع 
 دولة االسالمیة.المجاالت بتشجیع ودعم ورعایة ال

 أکذوبة الوصول الی القمر
وبعد السباق مع االتحاد السوفیتي والوالیات المتحده االمریکیة علی  1969في عام 

بتمکنها من الوصول الی  1ناسا حدة االمریکیة عنغزو الفضاء، أعلنت الوالیات المت
المکوك علی متن  2الذي کتنت تدیره 11وذلك عن طریق برنامج أبولو سطح القمر،

 4باز اآلدرینو 3نیل ارمسترانک أبولو الذي هبط بنجاح علی سطح القمر بادعاء
وتم بث صورهم علی  ارمسترانککأول انسان یهبط علی سطح القمر، وادعو أیضا 
 و محموله وکامرات للتصویر الثابت.شاشات التفاز االمریکي حینها ومن خالل کامیرات فدی

یر الفدیو مع االشارة الی االشکاالت وقد تحدثت اکثر الصحف وبث تصو
الواردة حوله وهي کما موضحه في الیوتیوب لمن شاهد الفدیو یتضح من خالله ان 

                                                           
1. NASA 

2. National Aeronautics and Space Administration 

3. Neil Armstrong 

4. Buzz Aldrin 
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رب ویبعدون عن ، رغم ان طولهما متقاق الظل بین رواد الفضاء رهیب جدافر
لل ان مصدر الضوء مسلط قریب ، اي خطوات بسیطه مما یدبعضهما بعدة خطوات

 سلط علیهم.وفیه ضوء م، جدا
لمساعدة المصور وصورة اخری من ناسا وجود عالمه تقاطع التابعه للکامرة 

 علما ان الصورة واضخه.، علی ترکیز الصورة
ن جهاز وتمت اضافة وصورة اخری تم التالعب فیهاز حیث انها التقطت بدو

 الجهاز الیها.
 وصورة اخری فیها جزء ذهبي واضح ومن المفروض ان یکون في الظل؟ 

،  یوجد غبار او عاصفه من االتربهوصورة اخری لنزول المکوك عند هبوطه ال
ة لکن قد بینما نالحظ رواد الفضاء وهم یمشون علی القمر ورغم ان خطواتهم بسیط

 اثارت الغبار واالتربه.
علما ان الکامرة التي صورت کیف تتحمل درجات الحرارة الخرافیة وکیف ان 

 ایة کربون.فلم لم یحترق وهو بالنهال
 .وحرف اخر فمن این جاءت الحروف صورة اخری علیها حرف سي باالنکلیزیة

وصورة اخری یتضح فیها الجزء المرافع من سترة رائد الفضاء حیث ظهر بانه 
 وح لکنه لم یظهر تماما في الفدیو.مفت

وجود اکثر زهنالك صورة یظهر فیها الظل افقي واتجاهه مائل اي انه یدل علی 
کذلك صورة توضح زمیل رائد الفضاء تصور ارجل  ،ر ضوء في الموقعمن مصد

ع زمیله مع ان الکامرة مثیته علی کتفه کیف نفسر ذلك وهنالك صوره یتضح السطو
ا انخفاض ان الطریقه التي ظهرت وخصوص ،واللمعان واالشعاع فمن این جاء

ن االرض اکبر من لصورة مع امع ان النجوم غیر ظاهرة في ا الجاذبیه وظهور الهبوط
 تقریبا  وهي نفس النجوم السیارة. مرات 6ب القمر
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علما ان وجود الظل في القمر وکذلك رفرفه العلم االمریکي مع ان القمر خالي 
 من الهواء کما یدعون.

أخیرا تم نشر فضیحة للمخرج االمریکي وهو یکشف حقیقة الرحلة االمریکیة 
بیر ستینلي کوبریك أن کل مشاهد هبوط الی القمر، فکشف المخرج االمریکي الک

 ذلك. أول انسان علی سطح القمر مزورة، معلنا أنه هو الذي صور
)ناسا(  وشرح کوبریك في حدیثه بشکل مفصل وشامل کیفیة أختالق وکالة

االمریکیة للفضاء کافه عملیات الهبوط علی القمر، وکیف أنه کان یصور علی 
 ریکیة المزعومه الی القمر.ات االماالرض جمیع مشاهدات البعث

    بهذا الشکل تم وضع نقطة کبیرة ونهائیة في القطاع الفضائي االمریکي 
 من قبل مایسترو المخرج في هولیود الذي یتمتع باعتراف عالمي.  )غیر المسبوق(

ونشر هذا الحدیث المتضمن اعترافا صارخا لموضوع قد أثار الکثیر من 
عاما، وبات االخیر له  16ثیرة، بعد وفاة المخرج بالتساؤالت والشکوك العوام ک

آذار من  -له حیث صوره المخرج باتریك میوري قبل ثالثة أیام من وفاته في مارس
 .م1999عام 

صفحة یلزمه  88واجبر میوري قبل تسجیل الحوار علی التوقیع علی اتفاق من 
 ریك. عاما من یوم وفاة کوب 15بعدم نشر أو االعالن عن فحواه خالل 

وقد أثار اللقاء ضجة عالمیة في االیام االخیرة في کافه انحاء العالم وکشف اخیرا 
کذوبة أمریکیه کانت قد أثارت سابقا الشکوك والتساؤالت، علی االقل  کبر أ زیف أ
لعدم تکرار مثل هذه الرحالت الفضائیه الی القمر مرة اخری مع ان التقنیات صارت 

 متطورة وحدیثة.
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یة في الحضارة اإلسالمیة لكیةاحترام الم  1الفكر
عرف إال بعد ظهور اإلسالم، وذلك أنه في  ة مبدأ جدیًدا لم ی  یعد مبدأ األمانة العلمی  
ة  ْغی  ع إنسان عن نسبة االکتشافات المختلفة لنفسه ب  ق لن یتور   ل  ظِل  غیاب الدین والخ 

ح والشهرة.  الترب  
ة تقتضي احتر ة، ونسبة وإن کانت األمانة العلمی   ة والعلمی   ام الحقوق الفکری  

هد واالکتشاف لصاحبه وأهله، إال   أن علماء المسلمین عانوا کثیًرا من سرقة  الج 
وا بعدهم  ِلد  أبحاثهم واکتشافاتهم، ونسبتها إلی غیرهم من علماء الغرب ممن و 

 بعشرات أو مئات السنین.

 ابنالنفیس سرقة من
 ابن السرقة الشنیعة التي حدثت لعالمنا الجلیل ولیس خافًیا علی أحد اآلن تلك

ة الصغری النفیس ی   ة في کتابه )شرح 2مکتشف الدورة الدمو ، حیث قام بتسجیلها بدق  
ت مختفیة قروًنا طویلة، ون   ِسبت فیما بعد تشریح القانون(، غیر أن هذه الحقیقة ظل  

الذي بحث في دورة الدم بعد وفاة ابن  وهًما إلی الطبیب اإلنجلیزي ولیام هارفي
کثر من ثالثة قرون، وظل   الناس یتداولون هذا الوهم حتی أبان عن الحقیقة  النفیس بأ

 الدکتور المصري محیي الدین التطاوي.
م( أقساًما من 1547هر/ 954اإلیطالي ألباجو قد ترجم في سنة ) وکان الطبیب

ة، وهذا الطبیب أقام ما یقرب  النفیس ابن کتاب )شرح تشریح القانون( إلی الالتینی  
ها(، وأتقن اللغة العربی    ة، وکان من ثالثین عاًما في )الر   ة لینقل منها إلی الالتینی  

                                                           
 (:2010) أ.د راغب السرجاني سالم،اإلموقع قصة . 1

http://islamstory.com/-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-
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%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 

2. Pulmonar Circulation 
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ة في الرئة ضمن ما ترجمه من أقسام الکتاب، غیر أن  ی   القسم المتعلق بالدورة الدمو
ی  ْدع  ا لیس من رجال الطِب  کان ی  ِفق  أن عالًما إسبانًی  ت، وات   ِقد  هذه الترجمة ف 

لع علی ما ترجمه ألباجو من کتاب ابن  )سیرفیتوس( کان یدرس في جامعة باریس اط  
د بین  ،النفیس ِرد من الجامعة، وتشر   ونظًرا التهام سیرفیتوس في عقیدته، فقد ط 

ِبه في سنة ) ت  هر/ 1065المدن، وانتهی به الحال إلی اإلعدام حرًقا هو وأکثر ک 
م(، وشاء الله أن تبقی بعض کتبه دون حرق، وکان من بینها ما نقله من ترجمة 1553

یس فیما یخص   الدورة الدمویة، واعتقد الباحثون أن فضل ألباجو عن ابن النف
هر/ 1343اکتشافها یعود إلی هذا العالم اإلسباني وِمْن بعده هارفي حتی سنة )

ح الطبیب المصري الدکتور محیي الدین التطاوي هذا الوهم، 1924 م(، حتی صح  
تشریح وذلك حین عثر علی نسخة من مخطوطة )شرح  ،وأعاد الحق   إلی صاحبه

ِني   القانون( البن النفیس في مکتبة برلین، وقام بإعداد رسالة في الدکتوراه عنها، وع 
فیها بجانب واحد من جوانب هذا الکتاب العظیم، أال وهو موضوع: )الدورة الدمویة 

 م(.1924هر/ 1343تبًعا للقْرشي(، وذلك سنة )
ه والمشرفون علی الرسالة، وأصابتهم ا هل أساتذت  لعوا علی وقد ذ  لدهشة حین اط  

ة بعثوا بنسخة من الرسالة إلی  ما فیها، وما کادوا یصدقونه! ولجهلهم باللغة العربی  
الذي کان آنذاك مقیًما في القاهرة، وطلبوا   المستشرق األلماني الدکتور )مایرهوف(

د مایرهوف الدکتور التطاوي، وکتب في رأیه فیما کتبه الباحث، وکانت النت یجة أن أی  
أحد بحوثه عن ابن النفیس: إن ما أذهلني هو مشابهة، ال بل مماثلة، بعض الجمل 
ة...  رِجمت ترجمة حرفی   ة في کلمات سیرفیتوس ألقوال ابن النفیس التي ت  األساسی  

ر ولیس طبیًبا، قد ذکر الدو ة في أي أن سیرفیتوس، وهو رجل دین متحِر  ی   رة الدمو
ثم أبلغ  ،رن والنصفالرئة بلغة ابن النفیس الذي عاش قبله بما یزید علی الق

خمایرهوف حقیقة ما کشفه م فنشر  -1جورج سارتون -ن جهود ابن النفیس إلی المؤِر 
 .«تاریخ العلم»هذه الحقیقة في آخر جزء من کتابه المعروف 

                                                           
1. George Sarton 
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ْیِن فقال:   وقد اطلع )ألدو میلي( ْتن  إن البن النفیس وصًفا للدوران علی الم 
ی  ْعز  ه کلمات سیرفیتوس تماًما، وهکذا فمن الحق الصریح أن ی  طاِبق کلمات  الصغیر ت 

 .کشف الدوران الرئوي إلی ابن النفیس ال إلی سیرفیتوس أو هارفي

 نماذج لسرقات علمیة شهیرة
ة في حِق  العلماء المسلمین  ،وإن مثل هذه السرقات وانعدام مبدأ األمانة العلمی  

 لیست بالشيء القلیل، ویکفي أن نسرد سریًعا هنا الحقائق التالیة:
سب علم االجتماع إلی دورکایم - ینما الذي اکتشف الیهودي الفرنسي، ب 1ن 

سه  مة المسلم -کما سیأتي بیانه-هذا العلم وأس    .خلدون ابن هو العال  
کما  ، بینما الذي اکتشف هذه القوانین2إلسحاق نیوتن الحرکة قوانین ن سبت -

ْلکاسینا ابن عالمان مسلمان هما: ،سیت  ضح ذلك أیًضا فیما بعد  .، وهبة الله بن م 
فصاًل  “Cepus Majus”المعروف بر   3وجدنا في کتاب روجر بیکون -

کاماًل، هو الفصل الخامس، ما هو إال ترجمة حرفیة لکتاب المناظر البن 
ة. ف األصلي للماد    الهیثم، وذلك دون أن یشیر بتاًتا إلی المؤِل 

هم ن  ْید  ا المسلمون فکان د  منهًجا آخر، إنه  لقد حدث کل ذلك مع المسلمین، أم  
هد والفضل ألهله، وهو المنهج الذي لم یجعل  ة، ونسبة الج  منهج األمانة العلمی  
ا نقله من عالم آخر من علماء الحضارات  عي اکتشاًفا، أو سبًقا علمًی  عالًما منهم ید  
 األخری، بل امتألت کتبهم بأسماء العلماء الذین نقلوا عنهم، وذلك مثل: أبقراط

وسقراط وأرسطو وغیرهم، وقد أنزلوهم منزلتهم، وأعطوهم التقدیر   وجالینوس 
ل اسم واحد منهم، حتی ولو کان إسهامه في  ْغف  الکافي والتبجیل الواضح، ولم یکن ی 

 الکتاب قلیاًل.
                                                           
1. Émile Durkheim 

2. Isaac Newton 

3. Roger Bacon 

http://islamstory.com/article.php?id=6410
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معرفة مساحة »في کتابهم  شاکر بن موسی أوالد ل فقد ذکروعلی سبیل المثا
ة ه:  «األشکال البسیطة والکری   إال معرفة  ا وصفنا في کتابنا فإنه من عملنافکل مما نص  

، وإال معرفة وضع مقدارین بین فإنه من عمل أرشمیدس ،المحیط من القطر
 .فإنه من عمل ماناالوس ،مقدارین لتتوالی علی نسبة واحدة

مة اإلسالمي الطبیب المشهور  بکر أبي ولك أن تستمع أیًضا إلی کالم العال 
 وهو یقول: -کتب في تاریخ الطبمن أعظم ال -«الحاوي»صاحب کتاب  يالراز

ه من کتب  ولقد جمعت  في کتابي هذا جماًل وعیوًنا من صناعة الطِب  مما استخرجت 
ْن دونهم من قدماء فالسفة األطباء،  )أبقراط(، و)جالینوس(، و)أرماسوس(... وم 

ِثین في أحکام الطِب  مثل: ْن بعدهم من المحد  )بولس(، و)آهرون(، و)حنین بن  وم 
 .... وغیرهم، و)یحیی بن ماسویه(إسحاق(

ة کتب العلماء األجانب مترجمة في  وفوق هذا فإننا کنا نجد في المکتبة اإلسالمی  
، وکان کثیًرا ما یقوم عالم من علماء المسلمین نسخ منفصلة منسوبة ألصحابها

ف دون  ا؛ لکي یحافظ علی فکرة المؤِل  ْتِنه  ل في م  بالتعلیق علیها دون أن یتدخ  
 علی کتاب )ما بعد الطبیعة( ألرسطو.  تحریف، وهذا مثل تعلیق العالم المسلم الفارابي

فة کانت بالفعل من أعظم مناقب علماء المسلمین، فهذه األمان ة المشِر  ة العلمی  
ر بها المسلمون من نمط وطریقة تفکیر العلماء السابقین،  س التي غی   س 

 
ومن أهِم  األ

ة أن المعاصرین من أبناء األمم األخری لم یکونوا یعرفون تاریخ أجدادهم،  وخاص  
ا أن ت   عد األخالقي العمیق وبالتالي فقد کان من السهل جًد  سرق أبحاثهم، لوال الب 

 عند علماء المسلمین.

 سالم نحو تحقیق حضارة حدیثهقابلیة اإل 
سالم في احتضان وتطور الحضارة کونه یری ان حیاة البشر ال تنقطع قدرات اإل

بالموت، وان آثاره خالدة ومستمرة بالعطاء وفق المبدأ الذي یسیر فیه لیرتقي نحو 
والت االنسان ائل المستحدثه خیر دلیل علی نظرة االنسان للتقدم ومیالخلود والمس

http://islamstory.com/article.php?id=4469
http://islamstory.com/article.php?id=1358
http://islamstory.com/article.php?id=1358
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الن االسالم تصحیح السالیب الحیاة وأسمی اسالیب التفکیر  ،المادیة والمعنویة
الن االسالم ال یحصر التفکیر البشري في المادیات واالمور االقتصلدیة ، وأکملها

کافه مجاالت الحیاة ونظام  فحسب بل أن اساس دعوته أسمی واوسع النها تتناول
 الخلقه العام والحاص لالنسان.

ان نظریة االسالم الی تطور الحضارة من حیث االنسجام والکمال  واستیعابها 
جمیع جوانب الحیاة المختلفة في کافة المجاالت ومعالجة مشاکل البشر جمیعا، 

التربیة وتکامل ا أصالة واکثر قوانین االسالم تنسجم مع کافة المجتمعات الن فیه
الن ازمة التشریع االسالمي في ، ها تضع االنسان في مکانه الحقیقيالن االنسان

االسالم منوطة الرادة الله وحده ال علی أساس المیول المادیة واالطماع بل لحاکمیة 
فیا تری هل اننا نری أهلیته لهذا المنصب وصالحیته للبشریة جمعاء؟  الله المطلقة

د االنسان ووجوده کیفیة معقدة کذلك القوانین الن البشر محدود مع ان بناء وجو
 العلمیة وما بذل من جهود الکتشاف أسرار وجوده لیس کافیا لبلوغ المجهول.

الم وحل مشلکله مجهولة علی رغم تقدم البشریه مع ذلك ال تزال اسرار الع
الن  والرقيي له االستعدادات للتکامل ، لکن مع ذلك فان النظام االسالمالبشر

 الشریعه االسالمیة تحوي کل المباديء الالزمه للتکامل والرقي.
اللهیة المودعة في وبما ان الحضارة منها العلمیه: والتي هي عبارة عن المعارف ا

العصمة، واالخری ، والسنة المبارکة، وروایات أهل بیت النبوة والقرآن الکریم
لهائل الذي بین یدینا من السیرة العملیه : التي تتجسد في الرصید االحضارة العملیة

التي استطاعت بقوتها وتفاعلها مع المجتمع  وأهل بیته الکرام لرسولنا االعظم
 ،فة المتکاملة الخالیة من العیوبالجل فتح أبواب المعر االسالمي وتطبیقها له،

وبواسطة کل مؤمن وعالم أن یواصل طریقه لتطور الحضارتین بوضع االساس 
سخ لهما بمواصلة بحوثه العلمیة بالعمق العلمي بالعمل نحو الکمال وذلك الرا

 بالتسلح بالعلم والمعرفه بالعلم والعمل.
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َمَّ »قال تعالی:  َنا ث  َرث  و 
َ
َتاَب  أ ك 

یَن  ال  ذ 
َنا اَلَّ َطَفی  ن   اص  َنا م  َباد  م   ع  ه  ن  م   َفم   َظال 

ه   س 
َنف  م   ل  ه  ن  د   َوم  َتص  ق  م   م  ه  ن  ق   َوم  َرات   َساب  َخی  ال  ینت االیة الکریمه فب ،32الفاطر: «/ ب 

 .یکون اال نتیجة أتعابهم في العمل، وتفوق السابقین بالخیرات وفوزهم ال وراثة الحضارة
، ینبغي علینا تسخیر العلم في لحضارتنا االسالمیة وبما أننا الوارثون الشرعیون

، یرغب ان ینال من ثمارهاالها لمن مجتمعاتنا ونشر خضارتنا في کل العالم وأیص
واالسلوب االمثل لنشر الحضاره في االبتکار واالبداع والحوار البناء بالحکمه 
والموعظة والجدال بالتي هي أحسن والعطاء في کافة المجاالت وجوانب الحیاة 
کان هذا العلم روحیا في معالجة الروح بالعلم  ولیبرز کل عالم علمه، سواء أ

وم المدیوة والعلمیة في جمیع المجاالت الفکریة، واالقتصادیة، االخالقي أو في العل
 والطبیة، والسیاسیة، ومجاالت الحیاة االخری واالبداع.

 المشاکل اإلقتصادیة
في هذا الجانب نوجد سیاسة اقتصادیة خاصة غیر االقتصاد الرأسمالي أو االقتصلد 

کثیر من المشاکل الشیوعي أو االشتراکي وهو االقتصاد االسالمي حیث عالج 
وبدأ یبین احترام  الطبقیة والتنافس وحرمة انتزاع المصانع بالقوة من ایدي مؤسسیها

واالنتفاع بوسائل ، المي یقول باصالة الفرد والمجامعحقوق االفراد واالقتصاد االس
 االنتاج وتحقیق الملکیه بشروط تنفي ابواب الظلم والعدوان.

وَن  اَل  َکي  » قال تعالی َن  وَلةً د   َیك  َیاء   َبی  ن 
غ 
َ م   األ  نك  فاقر الملکیه ، 7الحشر: «/ م 

الفردیة  ومنع عدوان الراسمالیة والفقه االسالمي اثبت علی انه یصلح ان یکون متبعا 
 للتشریع في عالمنا المعاصرواستجاباته لکل مستلزمات الحیاة.

في تحدید  ان المنهج الحضاري الذي ننشده یحتاج الی انجازات فعلیة وذلك:
 الموقف المعرفي من التراث، والفحص والبحث في القراءة التراثیة الفکریة، لمعرفة

وتحدید الموقف للمعارف الغربیة، والذي یکمن ، الجوانب الحیه والجوانب السلبیة
 في المنهج العلمي للتطلع الی دراسة حضارة الغرب بعمق وتحدید المواقف. 
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حضاري في تاریخنا االسالمي وحضارتنا العریقة وکذلك أبراز الدور العلمي وال
وبیان االدوار التي قامت بهها الحضارة في بناء الحضارة االسالمیة ومشارکتها في 

 .علماء في اکتشاف المعلرف والعلومالنهوض باالنسانیة ودرو ال
والترکیز علی قیمة العقل والعلم في الدین والترکیز علی مشاکل التخلف العلمي 

 ري ومعالجتها بشکل جذري، واعداد الدراسات العلمیة حولها.والحضا
واالهتمام باصالح وتطویر التخطیط لبرامج التربیة وأصصالح مناهد التفکیر 

، ودراسة الحضارات ومقارنة االنشطة التي مي، والتفاعل مع الظروف الراهنةاالسال
ماس مع العالم کانت عامال لتقدم الحضارة لدی أبرز االمم وهذا التفاعل والت

والحضارات یجعل التفاعل جدیا الخذ القرارت الحاسمة ووجعل التاریخ 
، ودراسة ا في تقدم وارساء الجانب الحضاريالحضاري دروسا وعبر نستفید منه

التخطیط للمستقبل وبیان االنجازات وما تحتاجه االمة البراز شأن الحضارة ووقوفها 
 بجانب الحضارات االخری والتحدیات.

فیلزم أم یرتفع العالم االسالمي نحو خطوات التقدم العلمي والدخول في اجواء 
علمیة مناسبة في کافه المجاالت والعمل علی ازدهار حرکة العلوم وتلبیه حاجات 

 الباحثین وتوفیر االرضیة الخصبة وتشجیعهم  نحو االبداع والتطلع الی المستقبل الزاهر.

 الخاتمة
 ي بحثنا یمکن ان نجمل النتائج التالیة:أستنادا الی ما تقدم ف

ان أي أمه یتوقف بقائها، وزوالها من خالل حضارتها من جمیع جوانبها  -
 االقتصادیه، والثقافیة، واالجتماعیة، والمعیشیة.

البد من معرفة قدرات حضارته في تحقیق  ،لکي تبقی الحضارة خالدة -
 الحضارة الحدیثه، والراسحة.  

من اجل الحط من  ،ت وانسابها الی حضارة أخریالبد من کشف السرقا -
 مکانة ومقومات هذه الحضارة.
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هو تصدیر الثورة االسالمیة عن طریق  ،الهدف الرئیسي الذي ننشده -
االعالم، ونشر الثقافة وتوعیة العالم الی قوی االستکبار العالمي، وسلبها 

 الموال الشعوب واذاللها والدعوة الی توحید الکلمة.
 ،الهم للبحوث واالکتشافات العلمیةف االکاذیب الغربیة، وانتحتبیین زی -

علی ضوء القرآن في تثبیت  ،ان أصالة القدرة للعرب والمسلمینوبی
 الحضارة المنشودة، وتحقیق الحضارة الحدیثة الخالدة.

 المصادرقائمة 

یم .1  .القرآن الكر
یخ الحضارة اإل (. 2004) زید، شلبيأبو .2  .يسالمسالمیة والفكر اإل تار

 .مکتبة وهبة :القاهرة
سالمي جدلیة النظر والعمل في التأسیس اإل  (.2014) بابائي، حبیب الله .3

مرکز الحضارة لتنمیة  بیروت:صافي، الحسین  ةترجم. اللهیات الحضارة
 .سالميالفکر اإل

بیة اإل  (.1995) الرحمنعبدبدوي،  .4  . عمان:سالمیةموسوعة الحضارة العر
 .الفکر للنشر دار

 .سالمیةقصة العلوم الطبیة في الحضارة اإل  (.2009) ي، راغبالرحبان .5
 .مؤسسة أقرأ للنشرالقاهرة: 

 .دار المؤرخ العربي . بیروت:فقه الحضارة )ب تا(. عليالسید السیستاني،  .6
. دمشق: أفكار غیرت العالم عبر أعالمها (.2001) طحان، محمد جمال .7

 .والنشر ةوائل للطباعاأل
 .سالم علی الحضارة الغربیةفضل اإل  (.1983م )، ویلیامونتجومري وات .8

 .مکتبة مدبوليالقاهرة:  .ترجمة حسین أحمد أمین
بیه منبع النهضة االوربیة (.1990) ب ر.، ویمدر .9 یة الحضارة العر  .عبقر

 .للنشر ةالدار الجماهیری . لیبیا:عبدالکریم محفوظ ةترجم



 221/ الحديثة اإلسالمية الحضارة لتحقق اإلسالم قابلية

 :الدائم )ب تا(عجاز العلمي، الکحیل، عبدموقع عبدالدائم الکحیل لإل .10
 http://www.kaheel7.com/ar/index.php 

 (:2010) راغب السرجاني سالم،موقع قصة اإل .11
http://islamstory.com/-%D%8A%7D%8AD%D%8AA%D%8B%1D%8A%7D85%9-

%D%8A%7D%84%9D%85%9D%84%9D%83%9D8%9A%D%8A9-

%D%8A%7D%84%9D%81%9D%83%9D%8B%1D8%9A%D%8A9-
%D%81%9D8%9A-

%D%8A%7D%84%9D%8AD%D%8B%6D%8A%7D%8B%1D%8A9-

%D%8A%7D%84%9D%8A%5D%8B%3D%84%9D%8A%7D%85%9D8%9A%D%8A9 
 
 
 
 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php
http://islamstory.com/-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://islamstory.com/-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://islamstory.com/-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://islamstory.com/-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://islamstory.com/-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://islamstory.com/-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9



