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 -ملخص البحث :
 

ختلف العلوم الدينية و الدنيوية سععععععى العديد من علماس المسعععععلمين  لى مااولة ا لمام بم 
على اد سععععععععععواس و مال العلوم الهندسععععععععععية و الطبية و الاراعية  لى علوم الريا ععععععععععيا  و الكيمياس      

و علوم الفلك و الجغرافيا ... لخ و و التى كان لها أكبر األار فى وصول الا ارة ا سالمية  لى 
األوروبية و الغربية وقتذاك من تدنى باألاوال ما يقارب اد الكمال فى ظل ما كان  تعانيه الدول 

  المعيشية و ايادة فى نسبة الفقر و الجهل و سوس الخدما  و األاوال المعيشية  .
رأى العرب أنه  رسعععاس دعاام ا سعععتقرار و النه عععة بالدولة ا سعععالمية فالبد لهذا الكيان  

 مخربه دعاة الفكر الهدام .من قوة تستطيع أن تاميه و تاافظ عليه من براان القوى ال
هذا و  عععمانات لتاقيا ما سعععبا و أن أشعععرنا  ليه سععععى علماس العرب  سعععتغالل معارفهم   

و نبوغهم و خبراتهم بعلوم الكيمياس و العلوم الهندسععععععية  بتكار الجديد من األسععععععاليب و المبتكرا  
 التى تكفل لهم ذلك و التى يأتى من بينها البارود .

معععا نععععانيعععه من تجعععاهعععل بع  علمعععاس و مررخى الغرب كون العرب  هعععذا و فى ظعععل 
المسععلمون هم أصععااب السععبا فى  سععتخدام البارود فى األسععلاة النارية و مااولة نسععبته  لى أاد 
علماس الغرب من أماال "ماركوس جريكوس" و "روجر بيكون" و يهدف هذا الباث  لى التأصعععععععععععيل 

النارية  لى العرب المسعععلمين و و الذى كان له أبلأل األار  التاريخى  سعععتخدام البارود فى األسعععلاة
فى نشر الا ارة ا سالمية و  رساس دعاامها و  ستقرارها و و ما ت منته من  سهاما  معمارية 
و صناعية و اقافية و فنية  و التى لطالما كان  و ال تاال مال دراسة و  عجاب و مصدر  لهام 

 لغربية .لمختلف الا ارا  األوروبية و ا
 الكلمات المفتاحية :

 الطوربيد – بنادق األرقبوصات – المدفع اليدوى – البندق – البارود
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