
 

 عرص البريون 

 عندما اكنت احلضارة العربية حضارة غالبة 

 حمارضة لدلكتور فتحي صال 

 

 احلضارة اكنت  عندما -البريون عرص"بعنوان:  ،أ كتوبر 6لتمنية بـ القى ادلكتور فتحي صال حمارضة مبقر مؤسسة البناء الإنسان و ا

وخالل احملارضة،  .الهجري تقوميلل  ، وذكل وفقا  البريون الكبري العامل وفاة عىل عام أ لف مرور مبناس بة ، "غالبة حضارة العربية

ختار هأ ن  ادلكتور صال أ وحض متد ،العرص هذا نظرا  لكونحلديث عن عرص البريون ا قد اإ  واخلامس العارش نيالقرن بنيما  اذلي اإ

 نفتاح الكبري. ابلإ اتسمت اليت ،  العربية احلضارة تكلجزءا  من  . حيث اكن البريونالرجل ذكلهو اذلي أ وجد  ،عرش

فالعرص  من جانب أ خر. واحلضارة العسكرية أ و الاحتالل العسكري ،من جانب  أ وحض أ ن مثة فارق بني احلضارة الغالبةكام 

حتل العامل بقد  الرومان اكن ، فقد  اكن حمدودا . أ ما حني اكنت احلضارة العربية يه الغالبة عىل العاملرسه، لكن تأ ثريه الفكري أ  اإ

 اليت تلهتا الهنضة ال وروبية.و  هنضة العربية،لل ا  عرص ذكل 

وقد بدأ   مكوانت احلضارة العربية. ، وكذكلالفتح الإساليمذاكرا  ، عن تسلسل احلضارات الغالبةادلكتور فتحي صال  كام حتدث 

نهتت بدخول أ  و ق.م،  300حىت  ، واس مترتق.م 3000عام تسلسل احلضارات يف منطقتنا ابحلضارة الفرعونية اليت بدأ ت 

احلضارة العربية. ومع بداية  وقياماحلضارة اليواننية، مث الرومانية، وصول  دلخول الإسالم مرص تواجد الإسكندر ال كرب ملرص و 

من جاءت احلضارات الغالبة، حيث أ خذت لك حضارة  وهكذا امس عرش، قامت احلضارة الغربية.عرص الهنضة يف حنو القرن اخل

ففي بداية الفتح يف اجلزيرة  .ا والهندحىت أ س بانيخالل مائة س نة دت التوسعات امتويف عرص احلضارة العربية،   اليت س بقهتا.

 ا ذكره ابن خدلون يف كتابه.موذكل حبسب بدائية جدا، العربية العربية اكنت اجلزيرة 

 

ال كرث مبيعا لفرتة، وترمج ونرش حتت  اذلي ظل اإىل الكتاب ال ملاند. صال ر اوأ ش

 ويتحدث الكتاب عن احلضارة العربية وأ ثرها  عنوان "مشس هللا ترشق عىل الغرب"

 هذا يومنا حىت أ نه  لفكلاب املش تغلون فعىل سبيل املثال يعمل .حىت اليوم عىل الغرباملمتد 

منا  أ سامء، حتمل اليت  النجوم مجيع فاإن ويف معهد العامل  .عربية أ سامء حتمل يهاإ



 

 ، وذكلاذلهب  عرصها يف العربية احلضارة اجنازات يس تعرض أ قمي معرض  ؛العريب

 .العربية يف عرصها اذلهب"علوم "ال حتت عنوان

 

، ساعد عىل نرش احلضارة اذليأ ن الفكر املتفتح هو   مذكرا   ادلكتور صال وأ س تطرد

 Stephen وستيفن هوكينج ،يف احلضارة العربية، الهيمث بأ بن ضاراب  املثال عىل ذكل

Hawking ،كام أ س تعرض  أ ن املعرفة ليست دامئة، واذلي أ كد يف احلضارة الغربية احلديثة ،

أ مهها عدم ال خذ  ،مبادئ مجيةل، اليت أ حتوت عىل الوصااي العرش لسقراطادلكتور صال 

 بعدهاالهيمث  ابنأ كده ال مر اذلي وهو  جوهر العمل. وهو ما ميثلبأ ي يشء كقضية مسلمة، 

 .س نة 500 بنحو

، وهو منوذج حيايك .هو سقف دندرةاملرصيني جند دلينا شاهد عظمي،  ويف عرص القدماء

 برجا   الإثين عرشمتثل فهيا حبيث ي ، وية بطريقة متاكمةلالقبة السام ل ول مرة،و

سييت  مقربة ويف .ال رض حول الشمستدور به يف احلزام اذلي  ، واملوجوديناملعروفني

 بشلك مصورة ال براج جند ؛تقريبا س نة بأ لف دندرة س بقت  اليت  seti the first tomb ال ول

 .واحض

 

 مجموعة هناك أ ن موحضا  يف خمطوطتهلشلك الكون وقهتا،  هوضع ارسطو تصوروقد 

منوذج  وحبسب مجيعا  حول ال رض.  كواكب، ابلإضافة اإىل الشمس والقمر، يدورونمن ال

بوصفها الارض  حبيث تصورفيوجد دائرة خارجية هبا جنوم،  model of Aristotle أ رسطو

أ لفي س نة، حىت جاء جاليليو وعارض ملدة س متر هذا الفكر يف العامل قد اإ و  .نجوملل  ا  مركز 

ورمبا  .ورجال الكنيسة ال صويلهذا الالكم، وقوبل بتكفري ومعارضة من أ حصاب الفكر 

، Hipparchus هيبارخوس هو School of    Alexandriaمدرسة ال سكندرية اكن أ مه ما يف

جنم ومخسة  1080 يلرصد حواقيامه بل  ب، ابلإضافة ينسب اليه اخرتاع الاسطرلاذلي و 

 .كواكب 



 

ولعل الكثريين ل يعلمون أ ن تركيبة جاليليو، وقت حىت  الرصد ابلعني اجملردةاكن و 

ثابتة حنددها خبطوط طول ال رتكيبة ال وهذه .بعيدا  عن الكواكب ، وذكل السامء اثبتة

النجم الفالن عند خط أ ن نقول  املثالفعىل سبيل  متاما  مثل ال رض. ،وخطوط عرض

أ مه واحد من وهو  ،بطلميوس السكندريبعد ذكل جاء  .طول كذا ودائرة عرض كذا

، اذلي معل Almagest  وضع كتاب اجملسطي الفليكب حيث قام ،الشخصيات يف عمل الفكل

  .بعد ذكلالعلامء العرب عليه 

وكذكل ابلساس،  ا  كمييائي اذلي اكن، حيانابر بن ج يوجد ومن علامء ذكل العرص أ يضا  

 كتاب من مش تق امسه ،Algebra اجلرب عمل أ ن جند العامل، لغات لك  ويف .اخلوارزيم يوجد

 ،بروفيسور من المنساجاء فهيا مرة   ويذكر د. فتحي صال .للخوارزيم واملقابةل اجلرب

وذكل  عن اخلوارزيم،  القاهرةرضة يف جامعة حما ليعطي ،جائزة نوبل حاصل عىل

 : واكن مما قاهل الربوفيسور المنساوي خالل تكل احملارضة .Dixit Algorizmi  حتت عنوان

أ نمت ل  كرث.أ  حىت متاما ، أ و نيوتن  مثلوه عظممت لكنمتقدر اخلوارزيم  "لو أ نمك علممت

 قد اخلوارزيم بقوهلم أ ن حصة اإحدى النظرايتعىل  يدللون وااكن يف الغرب متعلمون أ ن 

  ".قال كذا

 ؛أ رسطو قام برتمجة كتب  وقد، ملعمل الثاناب يسمىذكر ادلكتور صال أ نه الفارايب  وعن

 والبرصايت  mathematics يف الرايضيات عاملا  الهيمث  كام اكن ابن. املعمل ال ول يُعداذلي 

optics والفزيايء physics . فيه بترشحي العني واملخ قام ،املناظري  أ سامهكتااب   وقد كتب، 

تصالرشح و عند دخول الضوء ايه  ، مبينا  ما حيدثالاعصاب بني العني واملخ كيفية اإ

نعاكس   .reflectionللعني، وحدوث اإ

 جمالت أ خرى يف اسهامات أ يضا   يهدل ت لكن اكن، الطب  يف القانون كتاب مثل ،يف الطب ابن سينا  وبيامن اكنت أ شهر أ عامل

 اجلغرافيا يف نياملتخصص  جند واحدا  من أ مه العلامء العربكذكل و  .امسه الشفاء يف املوس يقى، وقد الف كتااب  فلسفة واملوس يقىل اك

 رمس خريطة منذ أ كرث من الف س نة، تعد مبثابة الإجعاز. اذلي قد، الإدريس  هو

 



 

 حىت أ ن هناك. اسهامات يف الفكل لها رائعة جداخشصية  Azophi الرازي الصويف يعدو 

 عاملا   اكن اذليو البريون هو ال خر،عبد الرمحن  .أ طلق علهيا امسهفوهة عىل القمر 

لقب وقد  هناك فوهة عىل القمر بأ مسه. جند  ،1048س نة تويف  من أ س يا الوسطى جامعا  

، كام التجريب  والفكل التجريب، املياكنياك عمل أ سس بعد أ ن ،ببطلميوس العربالبريون 

 ،يوديس ياواجل  كميياء،وال  فكل،وال التنجمي، عملو  الإنسان، عمل معل يف جمالت

ابلإضافة اإىل  صيدةل،وال  فلسفة،وال  طب،وال رايضيات،وال تارخي،وال  يولوجيا،واجل 

 .فزيايءال

 ؛الشمسوابلعودة للحديث عن علوم الفكل وتتبع نظرايت العلامء حول ال رض والنظام 

وأ لّف كتابه   ، اذلي ظهر يف عرص الهنضة،Nicolaus Copernicusكوس يكوبرين  جند

، وعارض منوذج أ رسطو، حيث رأ ى On the Revolutions of the Heavenly Spheresالشهري

امنذج كام نالحظ تغرّي ال أ ن الشمس يه مركز الكون وحولها ال رض وابيق الكواكب.

models  اإىل زمن  ق.م،  350 عامأ رسطو  زمن ذمنس نة، أ ي  لفيال  خالل ما يقرب من

نفجار الكبريم،مث ظهور نظرية 1500 كوبرنيكوس  ما يقرب منبعد ، 1940عام  Big Bang الإ

ليه د. ال مر اذلي س نة. 500 يف بدء احملارضة، وهو عدم ال خذ   صال يؤكد عىل ما أ شار اإ

  العمل كيشء اثبت ل يتغري. تناولابملسلامت، وعدم 

عن أ مهية التفكري وعدم الإكتفاء  تتحدث ،ش يخ طنطاوياحلارضين بلكامت لل  ادلكتور فتحي صال استشهدويف ناية حديثه، 

س بق هل وأ ن اقتباس من مقال  اإىل . كام أ شار ادلكتور صالمهنا ادلينية فقط وليس العلوم جبميع والزتود ،بأ داء املناسك ادلينية

حدى اجملالت، قامت اجملةل عىل أ ثره بوضع نرشه  عىل الغالف: الإقتباس ابإ

ن ال مة العربية امتلكت احلضارة عندما امتلكت املعرفة، وفقدت احلضارة عندما فقدت املعرفة  .""اإ

 

نتحدث عن علامء  حنيمة العربية ال   عن سبب اس تخدامنا ملصطلح تساءلت د. علياء رافعومع انهتاء لكمة ادلكتور فتحي صال، 

علامء من كوكبة من  كواحد بشلك عارض  البريون ذكركام تساءلت عن سبب  سالمية؟الإ مة نصفها ابل  لامذا ل ، فعراب  ليسوا 

 .عنه ابس تفاضة واحلديث من هؤلء  واحد مؤكدة عىل أ مهية التوقف عند لك يف حضارة عظمية، سامهوا  عظام



 

 

اكنت ، ، وهو الغزايلكبار علامء ادلين واحدا  من ذلا جند ،عربية لنا تتحدث العربيةالضارة ابحل أ ننا نصفهاد. فتحي صال  وأ وحض

اجلزيرة  حضارة وليست  ،العربية انطقة ابللغة املقصود هنا هو انا حضارةذلا فاإن  ابلفارس ية. والنصف ال خرفاته ايلعربية نصف مؤل

سهاماهتم فهيا دورمه والهيود املس يحيني من ويه حضارة اكن للكثري . العربية نفتاح وفتح جمالت واإ ، حيث اكنت ادلوةل تتسم ابلإ

، اكمةل بصورة ، عىل سبيل املثال،الاغريق حضارة لنا نقلت  نال   العربية ابحلضارة يشادو  املعرفة، وتتبىن الرأ ي والرأ ي ال خر.

 البريون فرصة ذكر ومن انحية أ خرى، أ وحض ادلكتور صال أ نه قد انهتز وذكل من خالل ترمجة املؤلفات اإىل اللغة العربية.

 .فقط هو احلديث عنه ليسو للحديث عن البريون وعرصه، 

حنتاج أ ن اجليل اليل ذكل  حيث أ نم ميثلون، سعادهتا بوجود أ حفادها بني احلارضين رافع عن د.علياءالندوة، أ عربت أ .ويف ناية 

ذ أ ن الفكر القويم احملدود من نطالقا  . ول يأ يت ذكل امبعىن التارخي جنعهل يشعر  وحننحفىت  .احلضارة تنتقل من ماكن لخر، اإ

فنحن  كذكل ويقدرونا. قمية اللغة العربيةب ال حفاد  يف أ ن يشعرصعوبة  جند ؛عن احلضارة العربية يف العصور الوسطى نتحدث

عن الفكر القويم  . وأ كدت د. علياء عىل أ مهية التخيلي ماكنأ  يف  الإنسان هو النساننتعمل من التارخي أ مر هام للغاية، ف

  يف اذلي تنادي به مؤسسة البناء الإنسان والتمنية، واملمتثلالفكر الانسان مربزة العنرصي املوجود يف الس ياسة العاملية، 

نسان  ليتعمله أ ن يذهب ل ي ماكن ميكن كام أ كدت أ ن الإنسان .مرشوع الوحدة الإنسانية أ خر، حبيث يصبح قادرا  عىل  من اإ

 .العطاء

جعاهبا بشأ ن الفكر النقديت ادلكتورة علياء أ ن وأ ضاف  فعىل الرمغ .أ رسطو اكن مما أ اثر اإ

نه  ،عمل منمن لك ما وصلنا اليه  وذكل ل ن  .يف املسلامت علينا أ ن نعيد النظرجيب فاإ

حولت أ نا قد  ، كامأ يدلوجية حولت الإنسان اإىل أ ةل قد خلقت املسلامت اليل قام علهيا العمل 

 ابلكون. املعارصعن عالقة الإنسان  نتلكم وحنن حباجة اليوم ل ن .اإىل أ ةل كذكل الكون

لوجية و يدل   هو نتيجةلن التغري املنايخ  ،يف قضية التغري املنايخ وميكننا أ ن نرى ذكل

أ س تغرقت ماليني الارض  أ ن وحني نفكر يف .أ ةل وك نه  الكون تعاملنا مع حنيوذكل  ،العمل

؛ جند أ ننا حباجة اإىل اثنيةعن معر الانسان ابلنس بة لها بيامن ل يزيد ، تس تقبلنا يك الس نوات

ذ أ ن ما .critical thinking التفكري النقدي  ،القرون الوسطى خاللأ ورواب  تسبب يف تأ خر اإ

منا ،ادلين مل يكنعصور الظالم يف العامل أ وجد و  وبسبب  .امجلود ادليين  يفذكل متثل  واإ

رؤية . ذلكل فنحن حباجة اإىل نفس عصور الظالم اإىل  ادليين، تتجه أ متنا اليومامجلود 

 وللعمل.ول نفس نا،  ،جديدة للحياة


