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 .العباسي
 .}عماد الدين طرفة{      اعداد

  .}زنادرة شهاب{                     
 يلقب العصر العباسي بالعصر الذهبي االسالمي نظرا لرقيه في شتى الميادين و ذلك بسبب اهتمام

 ثالث شخصيات علمية في هذا العصر : العرب بالعلوم و المعرفة .ومن اشهر

 م:ــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيـــــن الــــــــــــــــــــــــاب 

بووو   اووون أن اووون بووون أن اووون بووون أن  ووو  هووو  
 
هددددد 354ولددد    أ

دددددددد ل دددد الموافددله430 مددد فددي البصددري و ددوفي 965يوليددو 1الموافددل لددد
قددددددددددددددددددددددد م  سدددددددددددددددددددددددهامات  بيدددددددددددددددددددددددري .1040 مددددددددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددددددا  6

 وعلددددددددددد  الفلدددددددددددك والفيزيدددددددددددا  والبصدددددددددددريات الرياضددددددددددديات فدددددددددددي
واإلد اك  العلميددددددددددة والفلسددددددددددفة وطددددددددددب العيددددددددددو  والهن سددددددددددة
 راهدددددددددا  البصدددددددددر  

 
والعلدددددددددوم بصدددددددددفة عامدددددددددة بت ا بددددددددده التدددددددددي ا

ا ، ولددددددده الع يددددددد  مدددددددن الم لفدددددددات المدددددددنهي العلمدددددددي مسدددددددتخ م 
  ها العل  الح يث

 
 .والمكدتشفات العلمية التي ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/430_%D9%87%D9%80
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https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1040
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A


 ومددددددن 
 
 هدددددد  ا

 
عمالدددددده نددددددح  ابددددددن الهيدددددد   بعدددددد  ا

ا علدددى المفددداهي  السدددا  ي فدددي ذلدددك الوقددد  ا عتمددداد 
 سدد و نظريددات
 
ثبدد   [7]،و قليدد   وب ليمددو  ا

 
فا

 
 
 س الضو  ابن الهي   حقيقة ا

 
 ي من اال

 
 ام  لىيا

ندذاك، العين
 
، وليس العكس  ما ساع  االعتقاد ا

ول  ، وهدددوالكددداميرا و ليددده ينسدددب مبددداد  ا تدددرا 
 
ا

مدددن شدددرين العدددين  شدددريحا   دددامال  ووضددد  و دددا د  
ثيرات والعوامدد  

 
ول مددن د   التددا

 
عضدا ها، وهددو ا

 
ا

و د  دتابدده
 
معادلددة  المنددا ر النفسددية لصبصددا .  مددا ا

حددددول انعكددددا  الضددددو  علددددى  مددددن ال   ددددة الرابعددددة
لة ابدن 

 
المرايا الكروية، ما زال   عدر  باسد  سمسدا

 .الهي  

 أعــــــــــــــــــــــــمـــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: 
خبوووووووووء    دددددددددا  فدددددددددي  دتددددددددداب

 
خبوووووووووء  أنخااوووووووووء  بء أ 

لعمل  بنيلهدا عمدال  يحصد  النفد  فدي  د  حالدة  بمصر لو  ن  :على لسا  ابن الهي   للقف ي أن كاء 
مر ه فوندد  قولدده هددذا  لددى الخليفددة الفدداطمي .مددن حاال دده مددن زيددادي ونقصددا 

 
الددذ  دعددا   الحددا   بددا

مدد   بمددا يريددد   ،النيدد  فيضدددانات لتنظددي  مصددر  لددى
 
للقيددام بهددذا المشددرو ، وهدددي مهمددة التددي   لبددد  وا

سددددوا  فددددي الموقدددد  الحددددالي سدددد  حينئددددذ بنددددا 
 
د ك عدددد م  دددد و  هددددذا وب ،لسدددد  ا

 
دددد  الموقدددد  ا    فقي

 
عدددد  ا

دددا مدددن نضدددب الخليفدددة،  دعدددى ال ندددو ،  المشدددرو  لضدددع  اإلمكاندددات المتاحدددة فدددي ذاك الوقددد ، و وف 
و دالل  لدك الفتدري،  .م1021/هدد 411 حتدى وفداي الحدا   فدي عدام م1011/هدد 401 فاحت ز بمنزله من عام

شهر
 
 .المنا ر  دتب  دتابه اال

  هناك حكايات طويلة حول فرا  ابن الهي    لى  ن 
 
باالنتقال  لى بغ اد في ، ث  مغامر ه الشام ا

نه بقي في البصري وق  الحل، وقي 
 
 428 حتى عام مصر حيث  ظاهر بال نو ، لكن من الم    ا

زهر ، ا  بط ابن الهي  القاهري  الل فتري و ود  في .م1038/هد
 
، الذ   ا  بم ابة  امعة بال ام  اال

 ر   الم ينة،
 
طروحات اال

 
وبع  انتها  فتري  قامته ال برية في منزله،  دتب عشرات اال

ن لس ث  سافر بع  ذلك  لى .والرياضيات والفلك الفيزيا  في
 
، حيث  ا  ل يه متس  من الوق  اال

، والقيام ببع  الت ا ب وال ب والفيزيا  والرياضيات البصريات لمساعيه العلمية والتي شمل 
نسبة   لى مسقط  بءنبصري  عر  ابن الهي  .العلمية؛ و دتب الع ي  من الكدتب في  لك الموضوعات

سه في م ينة
 
بو  ،الَهَز   :نقحري  وعرفه الغرب باس  ,البصري  ا   أن ءنن  ساببطا  ولقي
و وبا في بءنف زيءئنو

 
 ر  نير الفيزيا القرو  الوس ىفي  ا

 
م    .و ا  ابن الهي   عال  بك  العلوم اال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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الفيزيا  الفلكية عل  التن ي  وعل  الفلك و عل  الكو  الرياضيات والميكانيكا والهن سة و عل  النفس 
 و العلوم ال ينية .والفلسفة 

ل  ا د ر من               
 
  ابن الهي   ا

 
  دتاب في شتى العلوم. 200ووفقا للم   ين يقال ا

 :محمد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــوســـــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــــــــوارزمـــــــــــــي 
بدددو

 
بدددو  الخدددوا زمي يكندددى باسددد  مسدددل  عدددال   ياضددديات وفلدددك عبددد  ه محمددد  بدددن موسدددى الخدددوا زمي ا

 
وا

نه ول  حوالي  عفر
 
نده  دوفي بعد  م 781هد 164قي  ا

 
  بعد   هدد 232 وهو نير م  د  وقيد  ا

 
وقيد   م 847ا

وا د  علمدا  232سنة   وفي
 
عمالده بد و   بيدر فدي  لمسدلمينا الرياضديات هدد. يعتبدر مدن ا

 
حيدث سداهم  ا

مو  ا صدددددد  بالخليفددددددة العباسددددددي [5].فددددددي عصددددددر  الرياضدددددديات  قدددددد م
 
وعمدددددد  فددددددي بيدددددد  الحكمددددددة  المددددددا

    بغدد اد فددي
 
مو  بيدد  الحكمددة  مددا عهدد   ليدده برسدد   ا طددة لددال

 
عمدد  و سددب ثقددة الخليفددة  ذ وال  المددا

 د ر من 
 
هد  ا  الخوا زمي ق   رك الع يد  مدن الم لفدات  232م/ 850 غرافيا، وقب  وفا ه في  70فيها ا

همها وال غرافيا الفلك في علوم
 
هد   دتبده وقد   در   الكدتداب   دتاب ال بر والمقابلدة ومن ا

 
الدذ  يعد  ا

 لددى اللغددات  والصددفر وقدد  د لدد  علددى  ثددر ذلددك  لمددات م دد  ال بددر م 1135فددي سددنة لال ينيددةاللغددة ا  لددى
 .الال ينية

 ـــــهـــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــاتــــــ: 

وزبكية  وا زم من م ينة عا لته حسب بع  الروايات فق  انتقل 
 
اإلسالمي   راسا  في  قلي  [3] اال

وزبكستا  في العصر الحالي، في  مهو ية‘‘  يوا’’)والتي  سمى 
 
ن ز  .العراق في بغ اد لى (ا

 
وا

بحاثه بين عامي
 
سسها الخليفةدا  الحكمة في 833و 813 الخوا زمي معظ  ا

 
مو  ، التي ا

 
   .الما

 
حيث ا

   زانة
 
مو  عينه على  ا

 
اليونانية و ر متها. وق  استفاد  الكدتب    ليه ب م ، وعه دتبه الما

مو  ف    الكدتب الخوا زمي من
 
، الرياضيات التي  ان  متوافري في  زانة الما

،  ضافة   لى  حاطته بالمعا   اليونانية والهن ية. ونشر    والتا يخ ،والفلك وال غرافية،
عماله

 
، التي  ان  لغة العل  في ذلك باللغة العربية ا

في  ا يخه: محم  بن موسى  ال بر   العصر. ويسميه
ي، نسبة  لى قر رُب ي من الخوا زمي الق ربلي

ْ
ية ُق 

 الخوا زمي  دتابه .بغ اد ضواحي
 
والمقابلة  ال بر وب ا

 .حي بالبسملة بس  ه الرحمن الر 

 اـــــــــــــــــــــــــــامـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس
 :هــــــــت

، وال غرافيا ،الرياضيات ساه  الخوا زمي في
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سالفلك وعل 
 
 سى اال

 
سلوب  ال بر ا  لالبتكا  في، وعل   س  الخرا ط، وا

 
وعل  الم ل ات. وله ا

د   لى المعادالت الخ ية منه ي في ح 
 
، وهي  لمة مشتقة من عنوا   دتابه ال بر والتربيعية ا

يث  ا  مس وال بشك  م، ح 825سنة  ال م  والتفريل بحساب الهن   دتاب.حول هذا الموضو 
ساسي عن نشر نظام  رقي  الهن   

 
ا

نحا 
 
الشرق  في  مي  ا

وسط
 
و وبا اال

 
و ر م  الكلمة .وا

من  .) وا زم(  لى اللغة الال ينية
   الكلمة 

 
لقبِه الخوا زمي، حيث ا

دت  لى شيو    الال ينية
 
،التي ا

 ."مص ل  سالخوا زمية

ولق  نظ  الخوا زمي ونح  بيانات 
فريقيدددددددا ب ليمدددددددو  عدددددددن
 
والشدددددددرق  ا

وسدددددددددددددط
 
ومدددددددددددددن  دتبددددددددددددده  .اال

  س، "  دتددددداب الر يسدددددية
 
ندددددو ي اال

مدددا ن 
 
الدددذ  يقددد م فيددده  حددد اثيات اال

ليمو  ب   غرافية التي  ستن  على
ولكددددددن مدددددد   حسددددددن القددددددي  للبحددددددر 

بددي  المتوسددط
 
سدديا اال

 
فريقيددا وا

 
 .وا

يض
 
 هدزي الفلكيدة  ما  دتب ا

 
ا عدن اال

س رالب م  
 
 .والمزولة ،اال

لتح يددددددددددد   مشدددددددددددرو  وسددددددددددداع  فدددددددددددي
   محددديط

 
، وفدددي عمددد   ري دددة اال

للعدددددددددددددددال  فدددددددددددددددي عهددددددددددددددد  الخليفدددددددددددددددة 
مو  العباسدددي

 
شدددر  علدددى  حيدددث المدددا

 
 70طلدددب ذلدددك منددده، وا

عمالده فدي القر  ال اني عشدر في . غرافي
 
و وبدا انتشدرت ا

 
، مدن ا

ثير  بيددددر علددددى 
 
 ددددالل التر مددددات الال ينيددددة، التددددي  ددددا  لهددددا  ددددا

و وبا الرياضيات  ق م
 
 .في ا

 ــــــــــن ســـــــينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:أبــــــــــــــــــــــ  
بدددددددددددددو علدددددددددددددي الحسدددددددددددددين بدددددددددددددن عبددددددددددددد  ه بدددددددددددددن الحسدددددددددددددن بدددددددددددددن علدددددددددددددي بدددددددددددددن  ابدددددددددددددن سدددددددددددددينا

 
هدددددددددددددو ا

فشددنة  والفلسددفة بال ددب ، اشددتهربخددا    مددن مسددل  وطبيددب عددال  سددينا،
 
واشددتغ  بهمددا. ولدد  فددي قريددة ا
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وزبكسددتا  فددي بخددا    بددالقرب مددن
 
ب مددن م ينددة ا

 
فغانسددتا  فددي بلددخ حاليددا  مددن ا

 
م قرويددة. ولدد   حاليددا   ا

 
وا

ُعدر  باسد  الشديخ الدر يس  .دددم1037هدد 427 سدنة حاليدا  يدرا  فدي همد ا  و دوفي فدي دددم 980هدد 370 سدنة
بددو ال ددب الحدد يث فددي الغربيددو  وسددما 

 
طبددا  وا

 
مير اال

 
دد   .العصددو  الوسدد ى بددا

ي
ل
 
 دتابددا فددي  200وقدد  ا

ز على ول مدن  دتدب عدن ال دبي  .وال ب الفلسفة مواضي  مختلفة، الع ي  منها ير ي
 
ويع  ابن سينا مدن ا

سددلوب
 
و ا

 
بقددرا  فددي العددال  ولقدد  ا بدد  نهددي ا

 
عمالدده  دتدداب .و ددالينو  ا

 
شددهر ا

 
الددذ   القددانو  فددي ال ددب وا

العمد ي فدي  القدانو  فدي ال دب ، وبقدي  دتابدهال دب    لسبعة قدرو  متواليدة المر د  الر يسدي فدي علد 
واسددط

 
و بددا فددي  امعددات القددر  السدداب  عشددر  علددي  هددذا الفددِني حتددى ا

 
ل مددن وندد   .ا وو

 
وُيعدد  ابددن سددينا ا

سبابالتهاب 
 
ا، وون  ا ا نحيح  لِيي ونف  وو

 
حايا اال عدرا  حصدى الم اندة، وانتبده  اليرقا  السو

 
، وون  ا

ثر المعال ة النفسانية في 
 
 . دتاب الشفا  لى ا

 هـــــــــــــياتــــــــــــــــــح: 

بو عبي ي ال وز اني
 
 ه   في ح يث البن سينا وهو يتر   سير ه الذا ية التي  واها  لميذ  ا

 
ح يث نشا

ه »فيقول 
 
بي  ا    ال  من ا

 
نتق   لى بلخ    ا

 
يام ندون بدن منصدو   بخا    وا

 
شدتغ  بالتصدر   في ا

 
وا

مهددات القددر ، وبقربهددا قريددة وهددي مدد بخددا    مددن ضدديا  :  رميشددن قريددة يقددال لهددا يو ددولى العمدد  فدد
 
ن ا

 دي ثد  انتقلندا  يقال لها
 
بدي منهدا بوالد  ي، وق دن بهدا وسدكنها وولد ت لده بهدا، وولد  ا

 
فشنة، و زوج ا

 
: ا

حضدددددرت معلددددد  بخدددددا     لدددددى
 
  وا

 
دب ، ومعلددددد القدددددرا

 
 عبددددد  اال

 
 ملددددد  العشدددددر مدددددن العمدددددر، وقددددد  ا

 
، وا

  على
 
دب ، وعلى  د ير منالقرا

 
 .، حتى  ا  يقضي مني الع باال

هابة فدي  علد ابن سينا  ا  متوق  الذ 
 
  ا ، امتاز بمواهبه الفذي، وعبقريته اال

 
دب وهدو ابدن  القدرا

 
واال

لددد  طدددرق 
 
عشدددر سدددنين و علددد  حسددداب الهنددد ، واشدددتغ  بالفقددده و دددردد علدددى  سدددماعي  الزاهددد ، حتدددى ا

 الم البدددة و 
 
 دتددداب  و دددو  االعتدددرا  علدددى الم يدددب علدددى الو ددده الدددذ   دددرت عدددادي القدددوم بددده، ثددد  ابتددد ا

حك  المن ل، و على النا لي  يسانو ي
 
ها  ميعدا  علدى الم س ي ، وانتق   لى دتاب  قلي   وا

 
، قرا

ستمر على طرنفسه، وفهمها، 
 
بدواب العلدوم  تفدت  علدي، : يقته يعل  نفسه وي قفها، ويقولوا

 
ونا ت ا

مدو  الصدعبة، 
 
 الكدتدب المصدنفة فيده، وعلد  ال دب لديس مدن اال

 
ث   نب  في عل  ال ب، وندرت اقدرا

بددواب المعال ددات مددن 
 
قدد  مدد ي... و عهدد ت المرضددى، فددانفت  علددي مددن ا

 
زت فيدده فددي ا نددي بددري

 
فددال  ددرم ا

 .ن الت ربة ما ال يو

حسددن 
 
  العددال  الددذ  نعددي  فيدده ا

 
لقدد   ددا  الشدديخ الددر يس متفددا ال  فددي  ميدد  مراحدد  حيا دده يعتقدد  ا

نددلي، فهددو لدد  يغدداد  موطنددة  ندد  اضدد راب حيا دده 
 
العددوال  الممكنددة و ددا  شدد ي  اال  بددا  بموطندده اال

و ا تماعية الفا ابي فيها، وهو بذلك يخال 
 
   اب ة طبيعية ا

 
 .الذ   ا  ي ول البالد دو  التقي  با

 ه:ـــــــــوالـــــن أقــــــــم 
 سبابه

 
ضع  ا

 
 .المستع  للشي   كدفيه ا
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  ول   وات الشفا
 
 الوه  نص  ال ا ، واالطمئنا  نص  ال وا ، والصبر ا

 د ر العل   نما  تول  من فضول ال عام 
 
 احذ وا الب نة، فإ  ا

 العق  البشر  قوي من قو  النفس ال يستها  بها 
  لدددددي ذ

 
ول ل سددددد  طبيعدددددي ا

 
  مدددددن  هدددددة مدددددا يتولددددد  الدددددنفس  مدددددال ا

 
ويربدددددو  حيددددداي بدددددالقوي ا

 [35] ويتغذ 

 ن اعماله:ــــــــم 
 ددا  البددن سددينا دو ا هامددا فددي   ددو  مختلدد  العلددوم حيددث سدداه  فددي العلددوم الفلسددفية و علدد  الددنفس و 

.  ما ساه  في الرياضيات و  انة ال دب حيدث نبدي فيده العلوم االلية و النظرية و العملية و االنلية
بفضد  ه عليده مدن العقد   -است ا  الشيخ الر يس ابن سدينا .منصو  و ن   في عالج االمير نون بن 

ددال  والولدد  الشدد ي  بالمعرفددة  عظدد  الخدد مات واال دتشددافات  -والعلدد  وسددعة االطي
 
  ُيقدد م لصنسددانية ا

 
ا

القيدددا   لدددى  مكاندددات ذلدددك العصدددر ومددد   مدددا وندددل  العلدددوم فيددده واالبتكدددا ات التدددي فاقددد  عصدددرها ب
 ِفي فددي  انددب

 
نددذاك، وبدداال

 
مددرا  التددي مددا  ال ددب ا

 
؛ فإليدده ير دد  الفضدد  فددي ا دتشددا  الع يدد  مددن اال

ول من  ش  عن طفيلة
 
  ؛  ذ  نه ا

 
 .اإلنكلستوما زال  منتشري حتى اال
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