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 إسهامات العرب واملسلمني 

 يف التفاعالت احلضارية 

أمة العرب أمة أقدم من اسمها ـ على حد ماذكر العقاد في كتا�ه أثر العرب في الحضارة 

بل إن كثیرا من  ،ـ وهذا حق أثبته التار�خ، فالعرب أمة من الجنس السامي )٠١(األور��ة

للمرة األولى سنة ) السام�ة(د ظهرت ، وقأثبتت ذلك الدراسات اللغو�ة والنقوش والحفر�ات

شلوزر في فهارس األدب الشرقي والتوراتي عند الكالم عند في دراسات المستشرقین  ١٧٨١

من المتوسط إلى الفرات ومن �الد بین النهر�ن إلى ش�ه الجز�رة : حیث قالعن اللغة الكلد�ة 

بلیون والعبر�ون والعرب كانوا العر��ة تسود كما هو معروف لغة واحدة، وعل�ه فالسور�ون وال�ا

وقد ) ١٢(أمة واحدة والفین�قیون الحامیون أ�ضا یتكلمون بهذه اللغة التي أود أن أدعوها سام�ة

أنهم سكنوا أوال جزر المتوسط، ومنهم من �قول إن : ذكر ال�احثون في موطن العرب آراء منها

ي من خالل علم ط�قات األرض أن ش�ه الجز�رة العر��ة مهد السام�ة، وقد أثبت العالمة كایتان

ش�ه الجز�رة كانت أرضا خص�ة قبل التار�خ وكانت تروي أرجاءها أنهر ثالثة، وأن الجفاف 

الذي تال الخصب حملهم على الهجرة منها، و�میل نولدكي إلى أن الموطن األصلي شمال 

قول الموطن األصلي للتشا�ه الكبیر بین اللغتین السام�ة والحام�ة، ومنهم من � ، وذلكإفر�ق�ة

العراق استنادا إلى نصوص التوراة، و�رجح العالمة كالي أن �كون الموطن األصلي شمال 

ظهر ) عرب(وأ�ا ما كان فأمة العرب أقدم من اسمها، وقد ذكر ال�احثون أن اسم ) ٢٣(سور�ة

وحام  سام أبو العرب(وفي الحدیث الذي رواه أحمد والترمذي) م . ق  ٨٥٤(للمرة األولى سنة 

والعقل یوقن أن مناطق الخصو�ة هي مواطن الح�اة والحضارة، ) أبو الح�ش و�افث أبو الروم

وهذا �عني أن العرب أمة ذات حضارة قد�مة، والتزال آثارها �اق�ة في الجز�رة العر��ة، وقد أكد 

ألم (القرآن الكر�م على قدم هذه الحضارة وس�قها حضارة الفراعنة في اآل�ات من سورة الفجر

تر كیف فعل ر�ك �عاد إرم ذات العماد التي لم یخلق مثلها في ال�الد وثمود الذین جابوا 

                                                           

 .م١٩٩٨ط الھیئة المصریة العامة للكتاب  ١ص )  ١
 .ط دار مكتبة الحیاة ٩عن كتاب من السامیین إلى العرب للشیخ نسیب وھبة الخازن ص )  ٢
 .١٧-١٠السابق )  ٣
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وما تزال د�ار ثمود قوم صالح الكائنة )  ٩ -٦/ الفجر) (الصخر �الواد وفرعون ذي األوتاد 

سان بإمارة العال �عد تبوك بثالثمائة كیلو متر خیر شاهد على المنازل المحفورة �الج�ال، واإلن

�طب�عته، ال�مكن أن �ع�ش �معزل عن أخ�ه اإلنسان، أ�ا كان فكر اآلخر أو معتقده، والقرآن 

�اأیها الناس إنا خلقناكم (�قرر هذه الحق�قة التي أوردها بلفظ الناس لتعم جم�ع بني اإلنسان 

 ) ١٣/الحجرات...)(من ذكر وأنثى وجعلناكم شعو�ا وق�ائل لتعارفوا

ن أمة العرب أقدم من اسمها، وأن الموطن األول لإلنسان ف�ما وانطالقا من ثوابت أ

خصب من األرض، وطب�عة اإلنسان تأبى العزلة، بناء على ذلك �كون التفاعل الحضاري 

بین جم�ع بني اإلنسان أخذا وعطاء، من الثوابت الفكر�ة والمقررات العقل�ة، وقد اتخذ طر�ق 

 :التفاعل الحضاري أطوارا متعددة

 : وأثرها على العالم لعربلفي التفاعالت الحضار�ة  : ألولالطور ا

مضى القول �أن السامیین العرب من أقدم األمم وأنهم سكنوا األراضي الخص�ة، وأقاموا  

، ومن المرجح أن هذا التفاعل تجلى في العقائد ح�اة وتفاعلوا مع غیرهم وتفاعل غیرهم معهم

�ط الد�انات السماو�ة، ففیها كان هود وصالح وشعیب السماو�ة، وقد كانت الجز�رة العر��ة مه

والمس�ح و�ونس وأیوب وداود وسل�مان وموسى وع�سى علیهم صلوات هللا أجمعین، وقد جاء 

في الحدیث الذي رواه ابن ح�ان في صح�حه من حدیث أبي ذر الطو�ل في ذكر األنب�اء 

) عیب ونب�ك هذا �ا أ�ا ذرهود وصالح وش: منهم أر�عة من العرب : والمرسلین قال ف�ه

والشرائع السماو�ة تأتي �حضارة اآلداب والسلوك واإلعمار والبناء وما یتطل�ه ذلك من التعل�م 

 .) ٣٤(والصناعات، وغیرها، و�كون األور�یون قد نقلوا ذلك عن العرب، وهو مارجحه العقاد

 :للیونان وأثرها على المسلمینالتفاعالت الحضار�ة : الطور الثاني

هـــ هجر�ة حیث أنشأ یز�د ٨٠نشطت حركة الترجمة حیث ترجم التراث الیوناني منذ عام  

بن معاو�ة مركز للترجمة في عهد الدولة األمو�ة ونشط األمر جدا في عهد الدولة الع�اس�ة 

                                                           

 .وما بعدھا  ٧األوربیة أثر العرب في الحضارة )  ٤
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 -هـــ ١٤٩(�حیث كان المترجم �منح وزن الكتاب الذي یترجمه ذه�ا، وفي عهد هارون الرشید 

ترجمة الكتب الطب�ة القد�مة التي ) هــ٢٦٠ -هــ ١٩٠) (یوحنا بن ماسو�ه( كلف) هــ١٩٣

وجدت �أنقرة وعمور�ة وسائر �الد الروم ووضعه أمینا على الترجمة ووضع له كّتا�ا حّذاقا 

٤)(هــ٢٤٧ -هـــ ٢٠٦(�كتبون بین ید�ه، و�قي على ذلك إلى زمن المتوكل 

وفي عهد ) ٥

ل�طر�ق أمانة الترجمة وقد ترجم كثیرا من كتب األوائل فقد ترجم الخل�فة المأمون تولى یوحنا ا

وهو كتاب في ) سر األسرار(كتاب أرسطوطال�س من الیونان�ة إلى الروم�ة ثم إلى العر��ة 

 -هـــ ١٩٤(الس�اسة في تدبیر الر�اسة،ومن تالمذة یوحنا في الترجمة حنین بن إسحق 

) م.ق  ٣٧٧-٣٦٠(وكل معاني �قراط وحنین هو الذي أوضح في عهد المت) هــ٢٦٠

 -هــ ١٨٥(وقد ن�غ أبو یوسف �عقوب بن ص�اح الكندي ) م.ق  ٢٠١-١٣١(وجالینوس 

فكان عالما �الطب والفلسفة والحساب والمنطق والهندسة والهیئة والنجوم وط�ائع ) هــ٢٦٠

قد جمع في إنه : األعداد واللحون وترجم الكثیر من كتب الفلسفة، وقد قال عنه البیهقي 

�عض تصان�فه بین أصول الشرع وأصول المعقوالت، وللكندي نص رائع یدل على انفتاح 

و�ن�غي أن ال نستحي من الحق، واقتناء : " الحضارة اإلسالم�ة على كل الحضارات �قول ف�ه

الحق من أین أتى، وٕان أتى من األجناس القاص�ة عنا واألمم الم�اینة لنا، فإنه الشئ أولى 

الحق من الحق، ول�س ین�غي بخس الحق وال التصغیر �قائله، وال �اآلتي �ه، والأحد  �طالب

ومن أوجب الحق أن النذم من كان أحد أس�اب منافعنا ... ُبخس �الحق بل كان �شرفه الحق 

الصغار الهزل�ة، فكیف �الذین هم أكبر أس�اب منافعنا العظام الحق�ق�ة الجد�ة، فإنهم وٕان 

لحق فقد كانوا لنا أنسا�ا وشركاء ف�ما أفادونا من ثمار فكرهم التي صارت قصروا عن �عض ا

فین�غي أن �عظم شكرنا ... لنا سب�ال وآالت مؤد�ة إلى علم كثیر مماقصروا عن نیل حق�قته

٥"(لآلتین ب�سیر الحق فضال عمن أتى �كثیر من الحق 

وهذا الذي ذكره الكندي حق�قة ) ٦

الترمذي وابن ماجة �سندیهما عن أبي هر�رة ـ رضي هللا عنه ـ مقررة عند المسلمین ففي سنن 

وقد ذكر ) الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحیث وجدها فهو أحق بها(قال قال رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ 

في الفهرست أن ممن عني بإخراج الكتب من بلد الروم دمحم وأحمد ) هــ٣٨٠ت (ابن الند�م 
                                                           

 .٦٥طلقات األطباء والحكام )  ٥
 وما بعده  ١٧١عن تراث العرب العلمي لقدري حافظ طوقان ص )  ٦
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و�ذلوا الرغائب، وأنفذوا حنین بن إسحق وغیره إلى بلد الروم ... منجم والحسن بنو شاكر ال

فجاؤوهم �طرائف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموس�قى واالرثماط�قي 

وقال قال أبو سل�مان المنطقي السجستاني إن بني المنحم كانوا یرزقون جماعة ... والطب 

حب�ش بن الحسن وثابت بن قرة وغیرهم في الشهر نحو من النقلة منهم حنین بن إسحق و 

٦"(خمسمائة دینار للنقل والمالزمة

جمت كتب المنطق عن الیونان، وكتب الك�م�اء، ر وقد ت) ٧

وكتب الطب، وكتب الصناعات، ونقل التراث الیوناني إلى العر��ة، حتى إن أور�ا �عد عصور 

إال من خالل الكتب المترجمة إلى العر��ة، الظالم لم تجد طر�قا إلى تراث أجدادها الیونان 

وقد أخذ المسلمون هذه العلوم وأضافوا إلیها و�رعوا فیها، بل صاروا فیها أئمة، وسأعرض 

نماذج ممن لهم إسهامات من المسلمین في التفاعالت الحضار�ة، وتعلم على كتبهم األور�یون 

 .في الفقرة التال�ة

 :�ة للمسلمین وأثرها على أور�االتفاعالت الحضار : الطور الثالث  

النماذج على هذا كثیرة ومستف�ضة، وقد كانت األندلس قبلة العلم لألور�یین لقرون منذ  

النصف األول من القرن الثالث الهجري،وقد سطعت نجوم العلم في األندلس في كل العلوم 

العذري  فقد ن�غ في الطب أحمد بن إ�اس القرطبي و�حیى بن إسحق، ودمحم بن عبدون 

القرطبي، وأبو القاسم الزهراوي وابن جلجل الطبیب أبو داود سل�مان بن حسان، وابن الب�طار 

وض�اء الدین المالقي وقد كانت له عنا�ة بدراسة الن�ات واألعشاب في مصر والشام وله عدة 

ــ، ه٦٤٦مصنفات منها المغني في األدو�ة المفردة والجامع في األدو�ة المفردة توفي بدمشق 

وقد استفاد األور�یون من كتب الطب األندلس�ة وترجموها إلى الالتین�ة والیونان�ة مثل كتب 

وكتب أبي القاسم الزهراوي في الطب والجراحة، وقد ظلت ترجمة ) م١٠٠٤ت (ابن الجزار 

كتاب الت�سیر لمروان بن زهر إلى الالتین�ة سار�ة المفعول في إ�طال�ا إلى القرن السا�ع 

درس الطب في �ار�س على أساس كتب الطب التي ألفها المسلمون، وقل مثل ذلك عشر، و 

في الك�م�اء فلقد صار جابر بن ح�ان علما علیها في أور�ا حتى ل�قال الك�م�اء علم جابر، 

                                                           

 . ١/٢٤٣الفھرست البن الندیم )  ٧
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واخترع ) م٨٨٦ت (وكان أول من استن�ط صناعة الزجاج من الحجارة ع�اس بن فرناس 

ي الجو مسافة بوسائل تقلید�ة صنعها لنفسه، وتوفي شهید المنقالة لمعرفة األوقات، وطار ف

العلم، وفي علوم الهندسة تقدم المسلمون فصنعوا اآلالت الفلك�ة وترجمت مؤلفات ابن 

الزرق�ال في الفلك والنجوم وانتفع بها ألفونسو العاشر لقد صارت حضارة المسلمین في 

المس�حي قرونا عدیدة، وازدهرت األندلس حلقة االتصال بین الشرق اإلسالمي والغرب 

إن العرب إذا : " الترجمة من العر��ة إلى الالتین�ة، ولقد صدق المستشرق لیبري حینما قال

إلى ) الیونان�ة(استحقوا الخلود فإنهم �ستحقونه غال�ا ألنهم حفظوا كثیرا من الثقافات اإلغر�ق�ة 

٧"(ات �موج �عضها فوق �عضجانب ثقافتهم العر�قة في وقت كانت أور�ا تتخ�ط في ظلم

٨ (

ومصداق ذلك أنه قد أق�مت في أور�ا وفي األندلس مراكز رئ�س�ة للترجمة ونشطت حركة 

الترجمة من القرن الثاني عشر الم�الدي حتى الخامس عشر ونقلت هذه المراكز التراث 

ي العلم والفكر اإلسالمي في مختلف العلوم، بل وقصد كثیر من األور�یین �الد األندلس لتلق

منهم میخائیل سكوت في القرن الثالث عشر للم�الد وهو ناقل فلسفة ابن رشد إلى الالتین�ة 

وقد ترجم كت�ا في الفلك والحیوان إلى الالتین�ة، وقد ترجم أد�الرد اإلنجلیزي كثیرا من الكتب 

م�ة دانیل العر��ة إلى الكتب الالتین�ة،وكذلك رو�رت الشستري، كما تتلمذ على الثقافة اإلسال

اإلنجلیزي الذي ذهب إلى األندلس ل�طلب العلم على أحكم الفالسفة على وجه األرض على 

حد تعبیره، وكذلك روجر ب�كون، وقد وفد على قرط�ة جیرارد الكر�موني اإل�طالي ومكث فیها 

 خمسین سنة ترجم فیها واحدا وس�عین مؤلفا في الر�اض�ات والطب�عة والك�م�اء والطب وغیرها

من العلوم، ووفد على األندلس من ألمان�ا هرمن و�وحنا الغرز�ني ومكثا فیها ثالث سنوات 

وعادا �مخطوطات نف�سة، وفي فرنسا أق�مت أر�ع مراكز للترجمة من العر��ة إلى الفرنس�ة، 

و�فضل كل ذلك قال لكلیر في كتا�ه تار�خ الطب العر�ي إنه أحصى الكتب التي ترجمت من 

الالتین�ة في القرنین الثاني عشر والثالث عشر فقط فلم یجدها أقل من ثالثمائة العر��ة إلى 

كتاب، و�حدثنا جوستاف لو�ون في كتا�ه عن الحضارة العر��ة اإلسالم�ة  مبینا أن الط�قة 

األولى من العلماء األور�یین ال�ارز�ن ماكانوا سوى تالمیذ للمسلمین عاشوا على دراسة الكتب 

                                                           

 .وما بعدھا ٢٩حضارة اإلسالم في أوربا ألحمد طاحون ص : ینظر )  ٨
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إننا مهما قلبنا النظر النستط�ع أن نذكر قبل : " لقرن الخامس عشر، �قول العر��ة حتى ا

القرن الخامس عشر من الم�الد عالما أور��ا ابتكر شیئا غیر استنتاج كتب العرب فروجر 

ب�كون ولیوناردو وأرنولد ور�موند وألبرت الكبیر وغیرهم من أساتذة القرون الوسطى لم �كونوا 

إنه إن لم �ظهر المسلمون : وقال مسیو لیبري " للعرب أو ناقلین عنهم أكثر من مجرد تالمیذ 

وقالت المستشرقة األلمان�ة ز�غر�د " على مسرح التار�خ لتأخرت نهضة أور�ا الثقاف�ة عدة قرون 

لوال ظهور اإلسالم في القرن السا�ع لتأخر وصول األور�یین إلى سطح القمر مائتي : هونكة

٨"(عام

الملوك أنهم كانوا یوفدون أبناءهم و�ناتهم إلى األندلس لتلقي العلم وقد بلغ األمر �) ٩

س هشام هناك، وهذا نص رسالة من ملك انجلترا جورج الثاني إلى خل�فة المسلمین في األندل

من جورج الثاني ملك انجلترا والغال والسو�د والنرو�ج إلى الخل�فة ملك : " الثالث �قول فیها 

�عد التعظ�م : المسلمین في مملكة األندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجلیل المقام 

والتوقیر فقد سمعنا عن الرقي العظ�م الذي تتمتع �ف�ضه الصافي معاهد العلم في �الدكم 

عامرة، فأردنا ألبنائنا اقت�اس نماذج هذه الفضائل لتكون بدا�ة حسنة في اقتفاء أثركم لنشر ال

أنوار العلم في �الدنا التي �سودها الجهل من أر�عة أركان ، ولقد وضعنا ابنة شق�قنا األمیرة 

دو�انت على رأس �عثة من بنات أشراف اإلنجلیز تتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف 

كون  مع زم�التها موضع عنا�ة عظمتكم وحما�ة الحاش�ة الكر�مة وَحَدب من لدن اللواتي لت

سیتوفرن على تعل�مهن، ولقد أرفقت مع األمیرة الصغیرة هد�ة متواضعة لمقامكم الجلیل أرجو 

 .التكرم �قبولها مع التعظ�م والحب الخالص 

 ن م�الد المس�ح م ١٠٢٨من خادمكم المط�ع جورج الثاني ملك انجلترا سنة 

 :رد الخل�فة هشام الثالث

اطلعت على التماسكم فوافقت على طل�كم، : إلى ملك انجلترا وٕا�كوس�ا واسكندناف�ا األجل 

�عد استشارة من �عنیهم األمر من أر�اب الشأن، وعل�ه نعلمكم أنه سوف ینفق على هذه ال�عثة 

 .ي من بیت مال المسلمین داللة على مودتنا لشخصكم الملك

                                                           

 . وما بعدھا ٣٣السابق )  ٩
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أما هدیتكم فقد تلقیتها �سرور زائد، و�المقابل أ�عث إل�كم �غالي الطنافس األندلس�ة، وهي من 

 .صنع أبنائنا هد�ة لحضرتكم وفیها المغزى الكافي للتدلیل على التفاتتنا ومحبتنا والسالم

٩.(من هجرة أشرف المرسلین ٤١٩خل�فة رسول هللا في د�ار األندلس سنة 

١٠( 

األندلس وحدها بل كان في �الد المسلمین كلها فلقد كانت نهضة  ولم �كن ذلك في
�عد ) م١٠٣٩(أبو الحسن بن الهیثم ال�صري المتوفى قبل ما �قرب من ألف عام  فهذاشاملة،

أر�عة وس�عین عاما قضاها في العلم تعلما وأداء، وقد لق�ه الغر�یون ـ كما ذكر الزركلي 
، و�لقب الفیز�ائي في أور�ا في القرون الوسطى، وقد ذكر وكحالة ـ �طل�موس الثاني �الالتین�ة

وكان  القفطي في إخ�ار العلماء �أخ�ار الحكماء  أن ابن الهیثم درس في الجامع األزهر،
لو كنت : �سكن ق�ة على �اب الجامع األزهر، وكان ذا أفق علمي ممتد ، وقد ذكروا أنه قال

حالة من حاالته ز�ادة ونقصان ، فوصل �مصر وعملت بنیلها عمال �حصل النفع في كل 
قوله هذا إلى الخل�فة الفاطمي الحاكم �أمر هللا، الذي دعاه إلى مصر لتنظ�م ف�ضانات النیل، 
وقد ه�أ له كل ماطلب وحدد موقع السد في الموقع الموجود �ه السد العالي اآلن، غیر أن 

رجم هذا تكتاب المناظر، وقد  :اإلمكانات لم تتح لتنفیذ فكرته آنذاك، ومن أشهر مؤلفاته
التحدید . میزان الحكمة. مقدمة في التحلیل والتركیب. م ١٥٧٢الكتاب إلى الالتین�ة عام 

. ارتفاعات الكواكب. المرا�ا المحدقة �الدوائر. ـ رؤ�ة الكوكب.رسالة في الشفق. الدقیق للقطب
في مجال  وله إسهامات الجامع في أصول الحساب، وغیرها. نماذج حركات الكواكب الس�عة

ال�صر�ات والفیز�اء، وقد شّرح العین تشر�حا كامال، و�ّین وظ�فة كل قسم منها، فهو مؤسس 
علم ال�صر�ات �ال منازع، وقد بزغ نجمه في وقت كانت أور�ا ترسف في أغالل التخلف 

أبو الحسن علي بن أبي سعید عبد الرحمن بن أحمد بن یونس بن عبد األعلى وكذلك 
كان جده من المتخصصین في علم ) م١٠٠٩ت (المعروف �ابن یونس  دفي المصري،الص

النجوم، فهو سلیل أسرة علم، لذا كان أعظم فلكي في عصره، وقد قال عنه المستشرق 
ر�ما كان أعظم فلكي مسلم، وقد سبق جالیلیو في اختراع بندول الساعة �عدة قرون، : سارتون 

وأقاموا له مرصدا على جبل المقطم، وكلفوه �عمل جداول وقد أجزل له الفاطمیون العطاء، 
وكلمة ز�ج كلمة فارس�ة معناها الجداول الفلك�ة، وقد ) الز�ج الحاكمي(فلك�ة، وقد سماها 

ضمت واحدا وثمانین فصال، وابن یونس هو الذي رصد كسوف الشمس وخسوف القمر 

                                                           

 .مخطوطة لدي بالحبر األسود والتوقیع بالحبر األحمرتوجد نسخة من الرسالة )  ١٠
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مر، وكانا أول كسوفین سجال في القاهرة، وأثبت فیها تزاید حركة الق ٩٧٨م، و٩٧٧عامي 
بدقة متناه�ة، ولم یبرع في ذلك فقط، بل اخترع �عض القوانین الر�اض�ة  في حساب 
المثلثات، وهو أول من توصل إلى حل �عض معادالت حساب المثلثات، وأول من وضع 
قانونا في حساب المثلثات الكرو�ة، التي أمكن بواسطتها تحو�ل عمل�ات الضرب إلى عمل�ات 

مع، وذلك قبل اللوغار�تمات  التي تؤدي المهمة نفسها، كما أنه أسهم في فصل علم حساب ج
المثلثات عن الفلك، كما اخترع بندول الساعة أو رقاص الساعة،وذلك قبل جالیلیو العالم 

الظل وهو ع�ارة . الز�ج الحاكمي وهو أر�عة مجلدات: اإل�طالي �ستمائة عام،ومن أهم مؤلفاته
جداول أوقات الصالة ـ المیل وهو ع�ارة عن جداول أوضح . لظل وظل التمامعن جداول ل

. الرقاص. التعدیل المحكم وهو معادالت عن ظاهرة الكسوف والخسوف. فیها انحراف الشمس
       . البندول تحدث ف�ه عن مبدأ عمله وك�ف�ة تصن�عه وفوائده

الثالث عشر / لسا�ع الهجري عالم أزهري عاش في القرن ا: نجم الدین المصري  وكذلك 

الم�الدي، تعلم في األزهر الشر�ف، نقل عنه علماء أور�ا معلومات كثیرة، لم ال؟ فقد وضع 

أكبر جداول فلك�ة في العصور الوسطي ، ومن خالل الجداول التي وضعها تستط�ع تعیین 

وقد حدد  الوقت في أي �قعة من األرض، وقد استخدم حساب المثلثات الكرو�ة والر�اض�ات

في جداوله أكثر من ر�ع ملیون ق�مة محسو�ة �الدرجات والدقائق، والتزال هذه الجداول 

صالحة إلى یوم الناس هذا، وله رسالة محفوظة في مكت�ة أمبروز�انا في م�النو في الفلك 

 .الكروي، وله جداول أخرى محفوظة بدار الكتب المصر�ة

 :ر�یین وأثرها على المسلمینالتفاعالت الحضار�ة لألو : الطور الرا�ع

�عد خروج أور�ا من عصور الظالم، و�عد نهضتها الحدیثة صارت قبلة المسلمین في  

العلم والتكنولوج�ا، وسأضرب مثال �األزهر وتفاعله الحضاري مع أور�ا،كدلیل على تفاعل 

سرته المؤسسات العلم�ة في �الد المسلمین مع الحضارة األور��ة، ففي عهد دمحم علي وأ

خرجت تسع �عثات علم�ة إلى أور�ا جّلهم من األزهر الشر�ف، وكانت أول دفعة تخرجت في 

 . مدرسة طب أبي زعبل عددهم مائة كلهم من األزهر الشر�ف
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ی�عث �أبنائه في التعل�م الجامعي للحصول على درجة ـ إلى یوم الناس هذا ـ األزهر وظل 

دمحم دمحم / م�ات واللغة العر��ة، فقد أرسلت الجامعة دالماجستیر والدكتوراة من أور�ا في اإلسال

البهي ـ رحمه هللا ـ للحصول على درجة الدكتوراة في الفلسفة وعلم النفس من جامعتي هامبورج 

دمحم عبد هللا ماضي للحصول على درجة / و�رلین، وقد تولى رئاسة جامعة األزهر،  ود

م أرسلت ١٩٣٥هامبورج و�رلین، وفي عام الدكتوراة في التار�خ اإلسالمي من جامعتي 

محمود فتح هللا حب هللا للحصول على دكتوراة في الدراسات اإلسالم�ة من جامعة / الجامعة د

) تار�خ األد�ان(عبد الرحمن تاج للحصول على الدكتوراة في الدراسات االستشراق�ة / لندن، ود

عبد الحل�م محمود للحصول / ودمن جامعة السر�ون في فرنسا، وقد تولى مشیخة األزهر، 

/ على الدكتوراة في التصوف اإلسالمي من جامعة السر�ون، وقد تولى مشیخة األزهر، ود

بدوي عبد اللطیف للحصول على الدكتوراة في الدراسات االستشراق�ة من جامعة كمبردج 

اجستیر في سل�مان دن�ا للحصول على درجة الم/ �انجلترا وقد تولى رئاسة جامعة األزهر، ود

عبد الرحمن عثمان للحصول على درجة الماجستیر في / الفلسفة من جامعة لندن، ود

محمود حمدي زقزوق للحصول على الدكتوراة / الدراسات االستشراق�ة من جامعة السر�ون، ود

عبد الفتاح البركاوي حصل على الدكتوراة من ألمان�ا في علم / من جامعة میونخ �ألمان�ا، ود

اللغو�ة من انجلترا، والدكتور العلوم والدكتور صالح قناوي حصل على الدكتوراة في اللغة، 

السید العراقي حصل على الدكتوراة في األدب العر�ي من ألمان�ا، والدكتور دمحم أبولیلة حصل 

على الدكتوراة من انجلترا، والدكتور دمحم شامة والدكتور عبد هللا أبو هشة،والدكتور دمحم عید 

أحمد الطیب / د.على الدكتوراة في األدب المقارن من فرنسا، وفضیلة اإلمام األكبر أحصل 

تعّلم في فرنسا، وغیرهم من ك�ار علماء األزهر، وهذا یدلك على اتساع أفق األزهر�ین 

تعلموه  إلى ما مرد ذلكو وتمكنهم من است�عاب علوم الغرب والتعا�ش معه بل والتفاعل �قوة 

 .من احترام العقل والرأي اآلخر، وقبول الحوار بل والسعي إل�ه من القرآن والسنة

م�عوثا،  ١٩٠م بلغ عدد الم�عوثین إلى الخارج ١٩٦٧وقد زادت ال�عثات تدر�ج�ا ففي عام 

م�عوثا، ولم  ٢٧٢م بلغ عدد الم�عوثین ٢٠١٢معظمهم في التخصصات العمل�ة، وفي عام 

عاون وتفاهم مع العدید من الدول العر��ة تكتف جامعة األزهر بذلك بل عقدت اتفاقات ت

 .واألجنب�ة، وهكذا رصدنا بإیجاز أطوار التفاعل الحضار�ة
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 ملخص السیرة الذات�ة

 

 .مصر : محل الم�الد. إبراه�م صالح السید سل�مان الهدهد:   االســــم �الكامل

ب المؤهالت � ل  : ئكعك

 .ر�ة م، الرا�ع على مستوى الجمهو  ١٩٨٣الثانو�ة األزهر�ة  -١

في اللغة العر��ة بتقدیر ممتاز مع مرت�ة الشرف من كل�ة اللغة ) الل�سانس(اإلجازة العال�ة  -٢

 .م  ١٩٨٧العر��ة �القاهرة جامعة األزهر الشر�ف 

في اللغة العر��ة في ال�الغة والنقد من جامعة األزهر ) الماجستیر( درجة التخصص  -٣

 ) .ر تنوع تشبیهات القرآن الكر�م أسرا( م في موضوع  ١٩٩١الشر�ف بتقدیر ممتاز 

في اللغة العر��ة في ال�الغة والنقد من جامعة األزهر الشر�ف ) العالم�ة الدكتوراه ( درجة  -٤

) عالقة المطالع �المقاصد في القرآن الكر�م(م في موضوع  ١٩٩٤�مرت�ة الشرف األولى 

 .نقدال�الغة وال:  التخصص الدقیق.دراسة �الغ�ة ـ نظر�ة ـ تطب�ق�ة 

ـ ي كل�ة اللغة العر��ة في القاهرةمعید في قسم ال�الغة والنقد ف :التدرج الوظ�في والعمل الحالي
أستاذ ثم وكیل كل�ة  جامعة األزهر الشر�ف ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد ثم

، ثم زهراللغة العر��ة �القاهرة ثم عمید كل�ة اللغة العر��ة �القاهرة، ثم نائب رئ�س جامعة األ
 .م٢٥/٢/٢٠١٧حتى  رئ�س جامعة األزهر �قرار شیخ األزهر

أكثر من أر�عین مؤتمرا  :المؤتمرات والندوات العلم�ة التي حضرتها، وشاركت فیها ب�حوث
 .عالم�ا، وأكثر من ثالثین ندوة علم�ة

المؤلفات المنشورة عالوة على رسالتي الماجستیر والدكتوراة أكثر من خمسة  وخمسین 
 ال بین �حوث وكتب غیر أعمال موسوع�ة �االشتراك مع آخر�ن عم

رئ�س لجنة الترق�ات في ال�الغة والنقد بجامعة األزهر ـ عضو مجمع  : عضو�ة علم�ة

ال�حوث اإلسالم�ة ـ عضو اللجنة العل�ا إلصالح التعل�م �األزهر ـ  عضو المجلس األعلى 
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لمساجد المصر�ة ووسائل اإلعالم، المستشار للشئون اإلسالم�ة بوزارة األوقاف ، داع�ة في ا

 .العلمي للمنظمة العالم�ة لخر�حي األزهر 

حاصل على العدید من الدورات التدر�ب�ة في  :خبرات علم�ة وتدر�س�ة وأنشطة مجتمع�ة

الجودة ومشارك في كثیر من الوثائق المتصلة �التعل�م األزهري �الهیئة القوم�ة للجودة 

�حاث علم�ة في تخصص ال�الغة داخل مصر وخارجها، ومشرف على واالعتماد، ومحكم أ

تحر�ر مجالت علم�ة محكمة، وله كثیر من المشاركات في ورش العمل التر�و�ة، وله 

مشاركات مجتمع�ة و�یئ�ة متنوعة، كما دّرس في كثیر من الجامعات العر��ة والمصر�ة، 

 .اجستیر ودكتوراةوأشرف وناقش على أكثر من مائة رسالة علم�ة ما بین م

 drelhodhod@yahoo.comـ البر�د اإللكتروني  ٠١٠٦٤٧٥٦٨٥٦الهاتف الجوال 
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