
  من إسهامات العرب في تطور العلوم

 (القرن الثالث عشر – القرن التاسع)

  : ملّخص

 اليزال في التقدم العلمي، العرب تجاوزوا موضوع مساهمة األكادميين رغم أّن الجامعيين و 

ينكرون ذلك عليهم بالقول أنهم اكتفوا بالنقل  أصحاب التأثير في األوساط الفكرية الغربية البعض من

 .اإلغريق و غيرهم ممن سبقهم دون إضافة المجّرد لها الفرس و اإلغريق و

أقّدم في مداخلتي نماذج تفّند ذلك، مع توضيح أّن المقصود بالعرب من يكتب ويتكلم اللغة العربية 

 دون اعتبار الديانة أو األصول الجغرافية.

  في الطبّ :  ومن هذه النماذج

( 907 – 836إسحاق ابن عمران )الذي تعتبر مقالته في الماليخوليا   مMélancolie ملّخصا

ألهم معارف القدامى حول هذا المرض و شكلت مقالته مرجعا رئيسيا لتعلّم األطباء العرب ثّم 

 األوربيين )عبر الترجمة الالتينية( وذلك إلى حدود القرن السادس عشرميالدي. 

( 979 – 898ابن الجزار )هذا القول: " ألفت كتابا جمعت فيه عيون ما الذي يصّدر كتبه بمثل  م

ذكره أفاضل األطباء من مكنون علمهم و صحيح تجربتهم ومحصر سّرهم في طريق مداواة 

و   Dioscoridosو ديوسقوريدوس  Galinusاألدواء ..." أو " أدوية جمعتها في كتب جالينوس

ا ينقل و يعلق عليه بالحمد كما كان ينقد دوما م". و غيرهم من أفاضل األطباء  Paulsبولص

(par confirmation)وهذا الذي قال : "إذ يقول . بعد اختباره وتجربته، أو بالتحفظ في شأنه

 "جالينوس يحتمل النّظر والقياس وإليه يميل عاّمة حّذاق األطباء و الفالسفة 

 لم تسلم العلوم العربية من السرقات الفكريةplagiats المتوفى اإلفريقي  قسطنطين على غرار(

م( الذي ترجم كتب المدرسة الطبية بالقيروان و حملها إلى إيطاليا حيث ساهم بها في 1087في 

 بعد أن انتحل المخطوطات لنفسه. المدرسة الطبية بسالرنو تأسيس 

( 1288 – 1208ابن النفيس  )الذي صّحح نظرية الدورة الدموية عند جالينوس و ابن سينام 

 الذي صّحح نظرية جالينوس حول تركيبة عظم  م( 1231 -م  1162البغدادي )عبد اللطيف

 الفّك األسفل

م( تالهم الرازي  813-737م( ثّم  جابر بن حّيان ) 708خالد بن يزيد )ت  أّما في ميدان الكيمياء:

 و المصطلحات الغامضة. من االشوائب هام( الذين أّسسوا تباعا الكيمياء الحديثة وحّررو 864-933)

الذي اعترض على نظرية بطليموس )القرن الثاني ( 1039 – 965: ابن الهيثم ) و في علم البصريات

 ميالدي( حول اإلنكسار في الرؤية.

 


