
 ملخص بحث

 أثر الحضارة اإلسالمية على الحضارة األوربية

لقد كانت الحضارة اإلسالمٌة فً القرون الوسطى تنٌر بؤشعتها أرجاء 

الكون، آخذة بٌد البشرٌة نحو التقدم واالزدهار والعمران، فً ظل عالم إسالمً 

ممتد من مشارف الصٌن شرقاً إلى مشارف فرنسا وجنوب إٌطالٌا وأواسط اسبانٌا 

 . رباً 

أن أوربا تدٌن للعرب والحضارة : "على" زغريدهونكة"وتإكد المإرخة 

ا  ".العربٌة وأن الدٌن الذٌن فً ُعُنق أوربا وسائر القارات األخرى للعرب كبٌر جّدً

كانت أسبانٌا بٌن القرن الثامن : "أنه" جاك بيراك"كما ٌقرر المفكر الفرنسً 

وبداٌة القرن الثالث عشر أنصع فصل فً التارٌخ الفكري ألوربا العصور الوسطى؛ 

نظراً إلى أن العرب هناك علوا راٌة الثقافة والمدنٌة بكل جدارة، لقد ظلَّ َهمَّ خلفاء 

 ".األندلس البناء بٌنما كانت قارتنا نهباً للظالم والِفَتن حتى القرن الخامس عشر

وٌذهب مإرخ آخر إلى أهمٌة العرب فً تارٌخ العلم أنهم حفظوا تراث 

 :القدماء من الٌونان والفُرس والهنود حٌث ٌقول

 ٌقصد عصر الحضارة –ٌتفق الناس عامة على أن العصور الوسطى "

 حفظت علم القدماء؛ الستخدامه فً األزمنة التالٌة، والواقع أن –العربٌة اإلسالمٌة 

 تفصلهم عن – ٌقصد العرب –هضم الثقافة العلمٌة واقتباسها من أقوام  رباء 

الغرب فً ذلك الحٌن مسافات بعٌدة، كان كسباً عظٌماً، ولكن األمر ال ٌتجاوز هذا 

الحدن إن الذي تسلمته العصور الوسطى لم تزد علٌه إال قلٌالً، والواقع أن مشاركة 

ا جعل مإرخً العلم  أهل العصور الوسطى فً تطوٌر العلم بلغت من الضآلة حّدً

 ".ٌمٌلون إلى اعتبار العصور الوسطى فترة توقف

ولم ٌقتصر التؤثٌر الحضاري للتراث العربً على أوربا فً العلوم 

والحضارات المتنوعة، ولكن حتى اللغة العربٌة أثرت بدورها فً  ٌرها من اللغات 

ٌِّة فً مادة  ًٌّا، حٌث تعتبر دائرة المعارف الٌهود إن : " قائلة(Grammar)نحو

الحافز لدراسة الفلوجً العبري قد َقوي بعامل خارجً، وبالتحدٌد بالمثال الذي 

ٌِّة مته اللغة العرب وقد استمرت اللغة العربٌة تإثر على علم اللغة العبري، وكان . قدَّ

روه  ".النموذج العربً هو الذي احتذاه العبرانٌون ثم طوَّ



وقد نشر المسلمون فً كل بقعة دخلوها من أوروبا لواء األمن ونور 

المعرفة، واقاموا فٌها قواعد حكم عادل، ٌسوي بٌن الجمٌع فً المعاملة، وٌكفل 

 .الحرٌة لكل فرد فً المجتمع، وٌعمل للصالح العام وٌمقت األنانٌة واالنتهازٌة

فجدٌر بالمسلم .. حول أثر الحضارة اإلسالمٌة على أوروبا وهاهنا بحثنا

الواعً بالمتعلِّم أن ٌطلع ولو لمحات مختطفة أو ومضات سرٌعة على أثر الحضارة 

ٌِّنة من أمره ونور فً دربه؛ لٌواجه المنهزمٌن  اإلسالمٌة على أوروبا لٌكون على ب

فكرٌاً وعقلٌاً التابعٌن بإرادتهم أو بالتقلٌد للغرب من اثر االنبهار أو االنبطاح، أ طلباً 

 .للشهرة أو لمصلحة شخصٌة، كظهور إعالمً أو نفوذ أو كسب مال

ومن منطلق التعرف على الحضارة اإلسالمٌة وأثرها على  ٌرها ٌكتسب 

المسلم سالح العلم لٌواجه به جهل الجاهلٌن وتعصب المتعصبٌن وهو نفاق 

 .المنافقٌن

أثر : "ولعل هذا ما أسماه األهداف التً انطلقنا منها لكتابة هذا وهو بعنوان

ٌِّة على الحضارة األوروبٌة  ".الحضارة اإلسالم

وسٌنقسم البحث إلى مقدمة موَجَزة ٌلٌها تمهٌد ٌتحدث عن مكانة الحضارة 

 .ثم أربعة مباحث وخاتمة.. اإلسالمٌة وقٌمتها 

فسنتناول فٌه المراحل التً مرت بها الحضارة .. أما المبحث األول 

 ..اإلسالمٌة فً طرٌقها للنضج واالزدهار 

كٌف كانت نظرة األوربً الغربً "سنجٌب فٌه عن سإال .. والمبحث الثاني 

 " ..للحضارة اإلسالمٌة؟ وكٌف انتفع بها؟

 والذي سٌدور البحث فٌه عن بعض مجاالت تؤثٌر ..ثم المبحث الثالث 

 ..الحضارة اإلسالمٌة فً الحضارة األوربٌة 

وفٌه ألهم معابر الحضارة اإلسالمٌة .. وأخيراً وليس آخراً المبحث الرابع 

 ..ألوروبا 

 .ثم ننتهً بخاتمة نضم فٌها خالصة بحثنا ونخرج ببعض التوصٌات

وأعين المولى عز وجل أن يجعل العمل خالصاً لوجه الكريم وأن يكتب النفع 

 ..به لكل من يطلع عليه 

 الباحث


