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تمهيــــد: َعَرَف الَعـــَرُب ِعْلَم اِِّـيَكاِنيَكا اّلذي َكاُنـــوا ُيْطِلُقوَن َعَلْيِه ِعْلَم الِحَيِل. َوَقـــْد َنَقُلوُه َعِن اِإلْغِريِق 

ْحِر. ِلَهَذا َأْطَلَق الُعَلَماُء  يِنيَِّ، َوَجَعُلوُه ِعْلًما َتْطِبيِقّيا َبْعَدَما َكاَن ِعْلًما ِللّتْسِلَيِة َوالسِّ والّروَماِن َوالُفْرِس َوالصِّ

الَعَرُب َعَلْيِه ِعْلَم الِحَيِل الّناِفَعِة... 
عن كتاب «كيف واجهت الحضارة اإلسالمّية مشكلة اِّـياه»،
خالد عزب، اِّـنظمة اإلسالمية للبية والثقافة والعلوم 2006

[ِمَضّخُة الجزري] هَي ِعَباَرٌة َعْن آَلة ُتَداُر ِبُقّوة الّريح أْو ِبَواِســـَطِة 
َحَيَواٍن َيُدوُر َّـ َحَركٍة َداِئرّيٍة. وكاَن الَهَدُف ِمْنَها َأْن َتْرَفَع اِِّـَياَه من اآلبار 
الَعِميَقِة إَلى ســـْطح األْرض، وكاَنْت ُتْسَتْعَمُل َكَذِلَك ِفي َرْفِع اِِّـَياِه ِمْن 
َمْنُسوِب الّنْهِر إذا كاَن ُمْنَخفضا إُّـ األَماِكِن الُعْلَيا، ِمْثل َجبل اُِّـَقّطـــم

 َّـ ِمْصَر. وقد َوَرَد َّـ اِّـَصاِدِر الّتاريخّيِة أّنَها تْسَتطيُع ضّخ اِّـياه إُّـ أْن تبلَغ ثالثة وثالث
قدًما، أي ما يعاِدُل ارتفاَع مبًنى يتأّلُف ِمْن ثالثِة أْو أْرَبَعِة طَواِبَق. 

ُتْنَصُب اِّـَضّخُة َفْوَق ســـْطح اِّـَاِء ُمَباَشـــَرًة، بحيُث يكون عموُد الّشـــْفِط َمْغُموًرا فيه، 
وهي تتكّوُن ِمْن َماُســـوَرَتْيِن ُمَتَقاِبَلَتْيِن ِفي ُكّل ِمْنُهَما ِذَراٌع َتْحِمُل ِمْكَبًســـا أْسطَوانّيا. 
 ِفإذا َكاَنْت إْحَدى اِّـَاُسوَرَتْين ِفي َحالِة َكْبس، َفإّن الّثاِنَيَة َتُكوُن َّـ َحالِة َشْفٍط. ولَتأِم
هذه الَحَرَكِة اِّـَتَقاِبَلِة اُِّـَضاّدِة ِفي الَوْقِت َنْفِسِه، ُيوَجُد ُقْرٌص َداِئِرّي ُمَسّنن ُثـّبَت ِفيِه ُكّل 
َراَعْيِن َبِعيدًا َعِن اَِّـْرَكِز، وُيَداُر َهَذا الُقْرُص ِبَواِسَطِة ُتُروٍس ُمّتِصَلة ِبَعُمود الَحَرَكِة  ِمَن الذِّ
اَِّـْركـــِزّي. َوُهَنـــاَك َثَالَثُة َصّماَماٍت َعَلى ُكّل ِمَضّخٍة َتْدَفُع اِِّـَياَه ِمْن َأْســـَفَل إَلى َأْعَلى، َوَال 

َتْسَمُح بَعْوَدِتَها َعْكِسّيا. 
هذا الّتْصِميُم الَعْبَقرّي َلْم َيُكْن َمْعُروفا َلَدى الّروَمان واإلْغريق، َوُهَو اْخِتَراٌع إْسَالِمّي 
َصِميٌم، َوَال َيَزاُل َمْبَدأ ِمَضّخِة اِِّـْكَبِس ُمْسَتْعمًال َحّتى الَوْقِت الَحاِضِر... وُتَعدُّ هذه اِّـَضّخة 
األْصـــَل اّلذي ُبنَيْت َعلْيِه َجِميُع اِِّـَضّخاِت اُِّـَتَطـــّوَرُة َّـ َعْصِرَنا الحاضِر، واُِّـَحّركاِت اآلِلّيِة 

كلِّها، اْبتداًء من اُِّـَحّرك الُبخاريِّ إُّـ ُمحرِِّك االْحاِق الّداخلّي اّلذي يعمُل بالبْنزيِن. 
والِفكَرُة الّرائَدُة اّلتي أْدخلَها الجزرّي هي اســـِتْعماُلُه ِمْكَبسْيِن وأْسُطَواَنتْيِن َيْعَمَالن 
بَشْكٍل ُمَتقاِبل وِبُصوَرٍة ُمَتَوازيٍة، ثّم َنْقُل الحركِة الّناِتجِة وَتْحِويُلَها ِمْن َحركٍة َخّطّية إُّـ 
َحركٍة َداِئرّيٍة بَواِســـطِة ِنَظاٍم َيْعَتِمُد اســـِتْعماَل الّتروِس اُِّـَسّنَنِة، وُهَو َما ُيطّبُق حالّيا َّـ 

َجِميِع اُِّـَحّرَكاِت الَعْصِرّيِة.
خالد عزب، كيف واجهت الحضارة اإلسالمّية مشكلة اِّـياه، اِّـنّظمة اإلسالمية للبية والثقافة والعلوم 2006

اَِّـْنُسوب: اُِّـْسَتَوى 
ِإَلْيِه  الـــِذي َيِصـــُل 
اْرِتَفـــاُع اِّـَـــاِء ِفـــي 

النَّْهِر.
ُه      اْمَتصَّ ـاَء:  اِّــَ َضّخ 
آَلـــٍة  ِبَواِســـَطِة 
َدَفَعُه. ُثّم  (ِمَضّخة) 

ْفط:  الشَّ
االْمِتَصاِص
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أعـــالم
اإلعالم مديـــر العمـــارة، َّـ اختـــّص معاصر كاتـــب مصـــرّي عزب خالـــد اِّـؤّلـــف:
والّتحّوالت و«العمارة والّصولجـــان» «الحجر مؤّلفاته: من حالّيـــا، اإلســـكندرّية بمكتبة

الّسياسّية».
اِّـسلم علماء شـــيخ اِّـهندس، العالم، -هو الجزري
القرن (من علماء الجـــزري الّزمان بديع الحَيل َّـ علـــم
الحيل «كتاب من مؤّلفاتـــــــه للهجرة)، والّسابع الّسادس

هـ   603 ســـنـــــة تأليفه أتــّم والعمل» العلم ب الجامع
طلب  الخليفة أّن القديمة الكتب بعـــض َّـ ورد 1206 م. /

على آلة فصنع له للّصـــالة، الوضوء كّلما رغب َّـ الخدم عـــن آلة تغنيه يصنع منـــه أن
عمامته وعلى األخرى منشـــفة، اليد إبريق ماء، وَّـ يده وَّـ القامة منتصب غالم هيئة
اِّـاء ويصّب سّيده نحو الخادم يتقّدم ثّم الّطائر يصّفر الّصالة وقت حان فإذا طائر. يقف
مكانه إُّـ يعود ثّم له اِّـنشـــفة، من وضوئه يقّدم فإذا انتهى معّين، بمقدار اإلبريق من

يغّرد. والعصفور

تعريفات

الّتعريف َّـ الكاتب اعتمدها اّلتي الّتفســـ مراحل الّنّص تقسيما يز 1 - قّســـْم

الجزري. بمضّخة

إفهام َّـ مساهمتها وبّين حّدْدها ،الّتفســـ خدمة َّـ بعض الّتراكيب 2 - ســـاهمت

الجزري. مضّخة خصوصّيات تبّين على ومساعدته اِّـتلّقي

والحضارّية. العلمّية دالالتها وبّين الحَيل بعلم الخاّصة اِّـصطلحات 3 - استخرْج

الفهم
والّتحليل

حّدْد الحيل، علم ميدان الجزري َّـ إنجاز إُّـ الّتعليِق علـــى الّتفســـ الكاتب تجاوز

فيه. رأيك وأبد الّتعليق هذا

الّتفك
وإبداء الّرأي

إُّـ العجز من ما ينســـب كان إن فيها توّضح عشـــرَة أســـطر تتجاوز ال    حّرْر فقرة

مستعمليها. عن أو عنها ناتجا العلمّية اِّـعاني َّـ الّتعب عن العربّية
كتابّي إنتاج
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والّتقسيُم الّتعريُف

1-االنتقال منالغموضإُّـ الوضوحعالّتعريفوذلكبتقريبالّصورةمنذهناِّـتلّقي:

بقّوة الّريح. آلة تدار عن ِعَباَرٌة ِهَي •

َعْن... ِعَباَرٌة       ِهَي

(استعمال األعداد): والّتفكيك بالّتقسيم وذلك الّتفصيل إُّـ اإلجمال من 2 - االنتقال

ُمَتَقاِبَلَتْين.  َماُسوَرَتْيِن ِمْن َتَتَكّوُن ... •

أْسُطَواِنّيا. ِمْكَبًسا َتْحِمُل ِذَراٌع ِمْنُهَما ُكلٍّ ِفي •

َصّماَماٍت. َثَالَثُة َوُهَناَك •

َصّماَماٍت... َثَالَثُة ُهَناَك ِمْنُهَما... ُكلٍّ ِفي ... ِمْن َتَتَكّوُن

واالّتجاه: (اِّـكان) بتحديد اِّـوضع إُّـ الّتفصيل اإلجمال من 3 - االنتقال

َأْعَلى. ِإَلى َأْسَفٍل اِّـياه ِمْن تدفع ِمَضّخة ُكلِّ َعَلى صّمامات وهناك ثالثة •
َأْعَلى... ِإَلى َأْسَفَل ِمْن ِمَضّخٍة... ُكلِّ َعَلى

لغوّية نافذة

غرفة كّل وظيفة فيها وتحّدد الغرف من عدد من يتكّون منزال فيها تصف جملة رّكْب

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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قرص:  
Disque
مسّنن: 

  Edenté
منسوب اِّـاء:

Le débit d’eau
اِّـضّخة:

La pompe 

ُمسّنن دائرّي قرص

تدور ناعورة هذه اِّـضّخة وَّـ أيًضا. اِّـاء بقّوة تعمل وهي الجزري، ابتكرها ماء رفع آلة

مّتصلة األفقّية الّناعورة ثالثـــة. أفقّية ناعورًة بدوِرها تدّور أخـــرى عمودّية ناعورة لتـــدّور

الّلتان األْسطواَنتان أّما دورّيًة. حركة مستقيمة يتحّركان متقابلْين نحاسّيْين بكّباسْين

تشـــفط اِّـّص أنابيب صّبه. ثّم اِّـاء ِّـّص بأنابيب فمّتصلتان فيهما الكّباســـان يتحّرك

عن  مًا 12 ترتفع نقطة عند اِّـاء تصّب فيما أنابيب الّصّب أســـفلها، اِّـاء مصدر من اِّـاء

وهو إنجاز مث للعجب. اآللة،
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عرفته مـــّص أنبوب أقـــدم باســـتخدام الجـــزري: واحـــدة مـــن مضّخـــات

تحويل وتقنّيـــة اِّــــزدوج الفعل الجزري مبـــدأ وّظـــف البشـــرّية َّـ مضّخـــة،

الّتقنّية لعبـــت هـــذه وقـــد دورّيـــة. مســـتقيمة حركـــة الحركـــة الّدائرّيـــة إُّـ

الحديثـــة. الّتبادلّيـــة البخـــارّي واِّـضّخـــات دورا جوهرّيـــا َّـ تطويـــر اِّـحـــّرك

الّشفط:
L aspiration

مكبس: 
 Piston

أسطوانّي:
Cylindrique
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بهمذان، وتوّفي بخـــارى ضواحي بإحدى ُولـــد
َّـ و«الّشفاء» الّطّب» َّـ «القانون كتبه أشـــهر من

الجراحة  أثناء الّتخدير استعمل من أّوُل 18 مجّلًدا.

عن طريق عدوى األوبئة بتنّقل قال اإلبصار. الّشبكّية َّـ وظيفة إُّـ و لفت
الّســـكتة والّنفســـّية. وصف العصبّية األمراض عن تحّدث اِّــــاء والّتراب.

اليونانّية. من كثرة الّدم وخالف بذلك الّتعاليم الّناتجة الّدماغّية

قرطبة. ضواحي من بالّزهـــراء ُولد
العرب األطّباء نوابـــغ من ثالثة ثالث
«الّتصريف أّلف سينا. وابن الّرازي بعد
الّلغات، عديد إُّـ كتابه وُترجـــم جزًءا َثالث َّـ يقع الّتأليف» عن عجز ِّــــن
دقيقًة فصوًال ويتضّمـــن وفرنســـا. بإيطاليا الجراحة َّـ ُيعتمد وظـــّل مرجعـــا
الغّدة عملّية أجرى من أّوُل بالّشّق والّتفتيت، اِّـثانة َحَصى استخراِج لعملّيات

اِّـثانة. لغسل األوروبّيون قرون أجراها وبعده بتسعة (الّتيُفِويْد) الّدرقّية

الّطّبّية الّثقافـــة أعـــالم ُولـــد بالقـــوان. من
كتبه: مـــن أهّم اإلســـالمّية. العربّية والّصيدلّية
األدوية َّـ «االعتماد الحاضر»، وقوت اِّـســـافر «زاد
األطفال وطّب واِّـرّكـبة اِّـفـــردة باألدوية اهتّم وتدبهم». الّصبيان اُِّـفـــردة» و«سياســـة

اِّـشائخ وطّب

وانتقل نشـــأ وبها طهران جنوب ُولد بالـــّرّي
األطّباء، َدّوَن ُمشاهداته أعظم من بغداد. إُّـ الحًقا
الجمع َّـ رائًدا حالٍة عالجها. ُيعتَبر كّل َّـ الّسريرّية
موسوعة وهو أشهرها كتاب «الحاوي»، كتاب مائتْي من والكيمياء. أّلف أكثر الّطّب ب
والّرئة وفّرق األعضاء التهاب تشـــخيًصا دقيًقا عن أّوُل من وضع اإلغريق. أّيام منذ طّبّية

عالج َّـ بالّنفس من معرفٍة له ما كان والحصبة. َوّظَف بـــ الُجدرّي
الحيوان. من مصارين الجراحة خيوط من استعمل أّوُل مرضاه.

والمسلمـوَن العرُب العلمـاُء

الجراحة  أدوات
 للزهراوي
نسخة  َّـ

لكتابه  التينية
 التعريف

14 القرن  َّـ
اِّـيالدي

الّطّب
الّصيدلـة
الجراحـة
األعشاب

?±ô©J πg

بكر الّرازي - أبو
م] هـ/925 م313- هـ/865 251]

أحمد – الجّزار ابن
م] هـ/980 هـ/898 م – 369 285]

القاسم أبو – الّزهراوي
م] / 936 م- 404 هـ/ 1013 [325 هـ

الرئيس) (الشيخ الحسين علي سينا–أبو ابن
م] هـ/1036 هـ/980 م - 428 370]
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حّران نواحي مـــن َبّتان ُولَدَّـ
يطلق الفـــرات. نهـــر أحـــد روافد
من العرب. بطليموس اسم عليه
مشـــهورة. أنشـــأ فلكّيٍة جداوَل عن عبارٌة وهو الّصابي» «الّزيج مؤّلفاتـــه

كوبرنيك. باسم «مرصد البّتاني». تأّثر به مرصًدا

بعنوان كتاًبا أّلـف بأشـــبيلية (األندلس). ُولد
من أّوُل .«الّتســـي» باســـم وآخـــر «االقتصـــاد»
الّشرجّية الِحقبة اكتشف اإلهاب. التهاب شّخص

األوروّبّي. العلم َّـ أثر لكتبه اِّـغّذية. كان

ُســـّمي بالّنباتّي األندلـــس َّـ ُولـــد بمالقـــة
طويلة. علمّية رحلة َّـ و«الَعّشاب». غادر األندلس
واألغذية». األدويـــة ِّـفردات «الجامـــع مـــن ُكتبه:

نباًتا طّبّيا جديًدا. 300 اكتشف

بضواحي َقـــرْش بقريـــة  ُولـــد 
البن كتاب «القانون» حفظ دمشق.
العالج على َّـ طريقته وتعتمد سينا
أهّمها من والفلسفة، والّلغة َّـ الّطّب ترك مؤّلفات األدوية. من أكثر الغذاء
اكتشف الّطّب». صناعة و«الّشامل َّـ البن سينا» القانون «شرح تشريح

تغيا جذرّيا. والعالج الّطّب نظرّيات غّيرت اّلتي الّدموّية الّدورة

الدمشقّي الَقَرشّي الدين النفيس–عالء ابن
م] هـ/1288 هـ/1213 م - 687 607]

العالء أبي بن مروان أبو – ُزهر ابن
م] هـ/1168 [488 هـ/ 1094 م 564-

أحمد بن اهللا عبد – البيطار ابن
م] 646 هـ – 1248 [ت

الدموية الّدورة
الصغرى

ابن الّنفيس حسب

الحديثة. الكيمياء رائد بغداد. َّـ الّرشيد عاصر
القّوة َّـ «إخراج ما «األحجار»، كتاب مؤّلفاته: مـــن
بتقط اهتّم كتاب الّذهب». «الّشمس فعل»، من

اِّـوازين «علم سّماه وأدخل ما الكيمياء علم الكث من ابتكر الّسوائل.
والّسحر الّشعوذة من بالكيمياء خرج طبائع»، من اِّـعادن َّـ ما ِّـعادلة

العلمّية. الّدّقة إُّـ

حّيان بن جابر
م] هـ/810 م200- هـ/721 120]

الفيزيـــاء
الكيميـــاء
الفلـك علم

جابر بن محمد – البّتاني
م] هـ/929 هـ/850 م- 317 240]

يشرح البتـّاني
حركة َّـ نظريته

السماء أجرام
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القرن من الّنصف األّول َّـ الّشـــرق علماء من
مدن أشـــهر مْرو َّـ نشـــأ للميالد، الّثاني عشـــر
الفلكّية»، «ميزان «الجداول كتبه: خراســـان. من
صانع الوســـيطة. الحقبة َّـ والفيزياء اِّـيكانيـــك َّـ األساســـّية الكتب أحد الحكمـــة»،
الحكمة» و«ميزان اِّـاء، وَّـ َّـ الهواء األجســـام لوزن ميزاًنا خاّصا اخع اإلســـطرالبات.

الهيدروستاتيكا. نوعه َّـ من األّول

الّديار إُّـ وانتقـــل ببغداد حّل أصيل البصـــرة،
آخـــر إُّـ بهـــا اِّـصرّيـــة وأقـــام
كتب على متهافتا كان عمره.
مؤّلفا أربعون له «اِّـناظر». كتبه: أهّم من البصرّيات. ورائدا َّـ األّول
أهل مرجع آثاره ظّلـــت واإللهّيات...) واألخالق واِّـنطق الفلســـفة (َّـ

عشر اِّـيالدّي. الّسابع إُّـ القرن الّضوء َّـ علم الّصناعة

الحسن – الهيثم ابن
م] هـ/1039 م430- هـ/965 354]

عصره بمعـــارف واســـع إِّـام له ُولـــد بخوارزم.
«اآلثار كتبه: من أهّم والفلكّية والفلسفّية. العلمّية
من للهند ما «تحقيق الخالية»، القرون عن الباقية
األرضّية. سطح الكرة على الّرسم أصول واضع يعت مرذولة». أو العقل َّـ مقبولة مقولة
نيوتن مسافات. سبق من بينها بما ثمَّ بالكسوفات البلدان أطوال َّـ تصحيح بحوث له

الجيوب. َّـ متساوية تغّيرات تقابلها ال الّزوايا ب اِّـتساوية الفات أّن َّـ معرفة

الخوارزمي (أبو الّريحان) البيروني–محّمد
م] هـ/1051 هـ/973 م - 443 362]

القـــرن  منتصـــف َّـ باألندلـــس ُولـــد   
إمـــام كان للميـــالد. العاشـــر
علماء أشـــهر ومن الّرياضّيـــ
الكواكب. بأرصاد اهتّم اإلسطرالب». َّـ «رسالة مؤّلفاته: من الفلك.

القاسم – أبو المجريطي
م] هـ/1007 [341هـ/950 م 398-

الرحمــان عبــد الفتــح أبــو  – الخــازن 
(الخازنّي)

الّســـادس القرن من علماء
ومهندس عالم للهجرة. والّسابع
َّـ علم اِّـســـلم وشـــيخ علماء
خالل كتابه تأليف أتّم واألشـــكال». مؤّلفاته كتاب «الهيئة الحيـــل. من
اآلالت  َّـ صناعة ســـاهم 1204 م و 1206 م. بـــ عامْي اِّـمتّدة الفـــة

الّتكنولوجيا الحديثة. بلغته ما َّـ واألجهزة

العّز الّزمان أبو - بديع الجزرّي

صنع من آلي  جهاز
.الجزري
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اِّـأمون الخليفة أّيام بغداد عاش َّـ خوارزم، من
 كتاب الج» وأهّمها كتبه هـ)، أشهر هـ/218 198)
وعلم الحســـاب بعلم العالم له وَيدين واِّـقابلة».

والكمبيوتر. واِّـحاسبة الّرياضّيات علوم تطّور َّـ له الفضل .الج

موسى ابن محمد – الخوارزمي
م] هـ/846 232 [ت

يتقن صفّيا وَحّســـاًبا بارًعا وكان بحّران، ُولد
تغي على وقف من أّول أّنه عديد الّلغات واألرجح
االستواء. على خّط الوج فلك أي ميل الكّلّي اِّـيل

الج بالاه الهندسّية». اِّـتحاّبة» و«تصحيح مسائل األعداد «َّـ كتبه من

ثابت بن قّرة
م] هـ/901 هـ/834 م - 288 219]

حريًصا على كان ُولد بنيسابور،
على العلم طلب الحقيقة، استطالع
منزلة عن وتســـاءل قيونه مختلف
«الج «رســـالة َّـ الّرياضيات َّـ مؤّلفاته مـــن الكون. هذا َّـ البشـــرّية

هندسّية». مصادرات من أشكل ما َّـ و«رسالة

عمر - الخّيام
م] هـ/1132 [427هـ/1036م526-

الج علم
والحساب

وَّـ غرناطة إُّـ انتقل ُولد بَبْســـطة باألندلس،
فانتفع العلماء مـــن لقي الكث الّشـــرق إُّـ رحلته
علم كّل وأخذ من متنّوع، تكوين كان ذا بعلمهـــم.

األلباب». ذوي الحساِب وغنية «قانون والج الحساب َّـ مصّنفاته بنصيب. من

الحسن أبو – القلصادي
م] هـ/1486 م891- هـ/1413 815]

واِّـغرب الجزائـــر ب تنّقل اِّـولـــد. تونســـّي
ومنصب توُّّـ مناصب سياسّيًة ومصر. واألندُلس
وديـــــوان ْالِع «كتاب من أبرز مؤّلفاته: القضاء.

ذوي عاصرهم من ومن والبْر والَعجم العرب أّيام والَخْ َّـ اِّـبتدإ
شـــرًقا وغرًبا» ورحلته خلدون بابن و«الّتعريف ،«ْاألك الّســـلطان
علم االجتماع َّـ تحـــّدث من أّول عّرف فيه بنفســـه. وهـــو كتاب
َّـ علم خالل بحثه تنّبه إليه البشـــرّي» «العمران وكان يســـّميه

الّتاريخ.

الّرحمان عبد - خلدون ابن
م] هـ/1406 هـ/1332 م - 808 732]

التاريخ
االجتماع علم
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شـــطًرا قّضى باألندلس، ُولـــد بمدينة ِســـبَتة
خريطة رْســـم أّول من حياته َّـ
القواعـــد علـــى للعالـــم بناهـــا
رســـم الخاطئة حول اِّـفاهيم بعَض صّحَح كما العصر ذلك َّـ العلمّية
اآلفاق» و«خريطة اخـــاق اِّـشـــتاق َّـ «نزهة مؤّلفاته من الخرائط.

من األرض». اِّـعموِر العالِم

الشريف اإلدريسي -
م] هـ/1166 هـ/1100 م - 560 493]

كان البحـــر. بأســـد ُيلّقـــب 
«اَِّـالنـــِدي» يســـّمونه التغالّيـــون
البحر، أمـــ ومعناها أو «اِّـَانِتـــي»
الّصالح الّرجاء حول رأس الّشهة رحلته َّـ قاما» دي «فاْسكو اســـتعان به

البحرّية»  العلوم ضبط اِّـهرّية َّـ مؤّلفاته «العمدة من م. 1498 سنة الهند إُّـ
الّزاخر». البحر علم الفاخر َّـ و«اِّـنهاج

الدين – شهاب ماجد ابن
م] 1498 / 904 هـ [ت

العالم خريطة
اإلدريسي تصورها كما

وعلوم الجغرافيا
البحار

أم البحر، ابن
ماجد

العلمّية. ومنجزاتهم بخصائص تفكهم وعّرْف ومسلم آخرين عرب علماء عن ابحْث
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خالل من اإلسالمّيِة العربّيِة الحضارِة مَن الّنّيرُة الّلحظاُت َتكمُن أين
الّنصوص؟

الّثقافات ب َهْمزُة وصل العربّية واإلســـالمّية الَحضارة الّتْفك العلمّي َّـ
ب الّتواُصل من مظاهر جـــدول َّـ حّدْد الَحديثِة. العلمّية والّنْهضـــة الّســـابقة 

والحديث. القديم

وجوَه وأبرْز وبّوْبها حّدْدها ُمتعـــّددٌة: َمجاالٌت العْلِمّي الّتفك َّـ محـــوِر
بينها. الّتماثل

الّتالية: البحث مناهج وفق الّنصوص ترتيب أعْد
(اِّـعاينة). اِّـْيدانّي -البحث

.َاِّـاض كتب -استقراء
التَـّجرَبة. أْصحاِب باالسِتَماع إُّـ -اعتماُد اُِّـَشافـََهة

االْحِتجاِج على َواُِّـْسلم الَعرب الُعلماِء ُقْدرِة عْن اِّـْحوُر هذا َكشـــَف
ذِلك. ُيُّر َعّما اِِّـحور ُنصوِص َّـ َمناِهِجِهْم. ابحْث ِوتْفس آلرائِهم

وأَساليُبُه ِبْنَيُتُه حْيُث من الِحجاج عن اَِّـْدروســـِة الّنصوِص َّـ اْبحْث
وَمقاِصُدُه.

•É°ûf
وتأليفّي تقييمّي
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