
 ال تراجع علمي لدى املسلمني حىت هناية العصر اململوكي :
 العلوم اإلسالمية شيء والعلوم اإلغريقية شيء آخر

 
 حممود حداد
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ابلـوايتت املتدـد    ةمتتاز معاجلة الدكتور جورج صليبا،أحد املختصني يف الدراسات و العلوم العربية و اإلسالمي

أبهنـا اي » العلـوم اإلسـالمية و ايـام الة اـة األوروبيـة« األمريكية )جامعة كولومبيـا يف ييووـور،يف،يف كتابـجل اجلدوـد: 
تركـــل  لـــا هـــ ب العلـــوم بصـــور  ماـــتخلة  ـــح الاـــيااات األمبـــرل الـــ  حصـــل  أ ةا  ـــا و ر ـــا ابل ـــا، بـــ  بتخـــد  

لاياسي واإلداري وااياتصادي للمرحلـة الـ  ف هي ـا الت ـور العلمـي الـ ي موضو اتجل بشك  مرتابط مع التاروخ ا
وةااشــجلو ولــ لا، هــاة اــرام  كتــاي مــح كتبــجل وئــ  معرهــة الخــارإ يف أكاــر مــح حــا  بــد    ةا  ــا يف حــا  واحــد 

     هخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطو
ــــــــــــــــــااي الكتــــــــــــــــــاي اجلدوــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــ ي صــــــــــــــــــدر ابإليكليلوــــــــــــــــــة العدوــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــح األهكــــــــــــــــــار أ  ــــــــــــــــــا:  وة

الفكـــر «و يف الفصـــلني األولـــني وعلـــك حـــو  الفكـــر  يفاـــ ا الـــ   اشـــ ا امل لـــ  يف كتابـــجل أســـ لة البـــداتت -1
ميفو و وـــدمب  الكاتـــي يف هـــ وح الفصـــلني يف 1998)يشـــرتجل جامعـــة البلمةـــد يف لبةـــاة العـــام » العلمـــي العـــري

و العالاــة بــني  التفاصـي  الــ  أدت  ر بــروز مــا واــما ابلعلــوم اإلســالمية يف   ــد ابليفــة  بــد امللــا بــح مــرواة
 يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم و تعروــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوواةو

الفكر  الاايية تتعلك ابملواج ة مع الرتاث اإل روخي ليس هخط جملرد ايجل   روخي، و لكح أليجل كاة  ري مو وق  -2
ية  لمياو و تعترب هـ ب اااولـة ملواج ـة العلـوم اإل روخيـة م لـرا للةاـوج و يـ ورا  ـا هكـح تاـميتجل العلـوم اإلسـالم

املاتخلةو هةا وةااي الكاتي أطروحة أة العلـوم العربية/اإلسـالمية ت تتاـمح حـرد اااهلـة  لـا العلـوم اإل روخيـة  
كما وخا  لةا ابستمرار، ب   ة تلا العلوم كاي   اابة يخد للعلوم اإل روخية و   اد  بةام هلا  لـا أسـس  لميـة 
 أكاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و 

ملةااشة العالاات بني اإلسالم كدوح و العلوم اإل روخية  ري الكاهية و الـ    وةتخ  الكاتي  ر هص  مكرَّس -3
كــاة  ــي ت وورهــا لكــي مــدم اإلســالم بشــك  أهاــ و و صــاو  الكاتــي أة وصــيي أكاــر مــح  صــفور   ــر 
واحــدو ول ــر الكاتــي كيــ  هكــح أة وكــوة الــدوح حــاهلا للعلــع، ولــيس يف مواج ــة معــجل كمــا حــدث مــع العــات 

و كمــا ول ــر كيــ  أة املت لبــات الدوةيــة الباــي ة ماــ  الر بــة يف الصــال   ةــدما وكــوة  ــ  Galileoو  ــاليلل
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الشــخب ب ــو  معــني و ابةــاب مكــة، أدت  ر   ــور  لــوم جدوــد  ت تكــح معروهــة حــ  يف الاخاهــة اإل روخيــةو 
، و ــدوع  لــع »الخبلــة«اب هفيمــا وتعلــك بعلــع املالاــات، ف ت ــوور حاــاي املالاــات الكرووــة مــح أجــ   دوــد اةــ

اجلئراهيا احلاابية مح أج  معرهة موااي  الصال  يف  د  موااع مح العاتو لخد ف ت وور كال مـح هـ وح العلمـاة 
وب روخة مما لـة لـ لا، هـاة التـلاوج بـني  لـع اجلـرب  »و  لع امليخات«يف الع د اإلسالمي و يتج  ة ما ما واما بـ

حممــد بــح موســا ابــوارزمي وهــرا م الشــروعة مــح أجــ   دوــد املــرياث و أمــور كمــا ف   ــاد  صــيا تجل مــح ابــ  
وواتخدم الكاتي ه اة املاالة ليربهح كي  ف »و  لع الفرا م«أمبرل مشاهبة أدل  ر  يشام  لع جدود هو 

 تئيــــــــــــــري العلـــــــــــــــوم اإل روخيـــــــــــــــة وكيــــــــــــــ  ف  ســـــــــــــــيس  لـــــــــــــــوم أمبـــــــــــــــرل لتلبيــــــــــــــة حاجـــــــــــــــات دوةيـــــــــــــــة  تـــــــــــــــةو
لـــوم اإلســـالمية املاـــتخلة الـــ  يشـــات يف هـــ ا املةـــاق الاخـــايف و الـــدو ، ت ـــرق  ر بعـــدما  ـــرت الكاتـــي الع -4

العالاة بني تلـا العلـوم و األسـ لة الفلاـفية و الكوييـة الـ  ايباخـ   ـح العلـوم اإل روخيـة و كيـ  متكةـ  العلـوم 
وروبيـةو وابل بـع تكـوة اإلسالمية مح  يتـاج ت ـورات م مـة ممـا جعل ـا ماـري  ل هتمـام مـح ابـ   لمـام الة اـة األ

و لمــام الفلـــا األوا ــ و و وركـــل  Copernicus  حصــة األســد هةـــا مــح يصـــيي العالاــات بــني كوبرييكـــوس
الكاتي وب روخة دايخة،  لا العالاة املبالر  ال  أمب  هي ا كوبرييكوس و يف حاايت خمتلفة  لوم احلاـاي الـ  

ميف و 1274ميف و  صـــر الـــدوح ال وســـي )تـــويف  ـــام 1266اطلـــع  لي ـــا مـــح م وـــد الـــدوح األردي )تـــويف  ـــام 
يفو أما هيما خيتب أبكرب برهاة أبة العلوم األوروبية مدوةة للعلوم 1375ابلتاكيد مح ابح الشاطر الش ري )تويف 

اإلسالمية، وفص  الكاتي العالاة بني الةموذج احلااي ال ي طورب ابـح الشـاطر لكوكـي   ـارد الـ ي اسـتعارب 
ييكوس مح دوة أة وف ع متاما كيفية  ملـجل  ذ أيـجل ارتكـي أمب ـام كاـري  يف وصـ   ملـجلو لـ لا، )أو يخلجليف كوبر 

امبتار دو صليبا ه ا الةموذج ليل ر بوضوح أة كوبرييكوس كاة وةخ  منوذجا اي وعرت كيفية  ملجل و ابلتـا  اي 
دت  ر امبرتا ـــني هكةـــجل أة وكـــوة اـــد امبرت ـــجل هـــو كمـــا أيـــجل مـــح  ـــري املعخـــو  أة وكـــوة ذلـــا يتي ـــة صـــدهة أ

مت ـــابخني يف مكـــايني بعيـــدوح  ـــح بعاـــ ما الـــبعم كمـــا ا تخـــد الـــبعمو و وة بـــك ذلـــا أواـــا  لـــا اســـتعار   
أبخا  لـا   يف حيع أة كوبرييكوسTusi Couple)  كوبرييكوس للةلروة احلاابية املعروهة ابلاةا ي ال وسي

و هةــا وشــري صــليبا  ر أة كوبرييكــوس ااــرتت  يفــس األحــرت الــ  تشــري  ر الةخــا  اجليومرتوــة يف تلــا الةلروــةو
الـ  هـي اروبـة جـدا يف اللئـة العربيـةو هةـا هكـح التواـ  لتخـدم تفصـي  » ت«، » ز«مب ا اـرام  احلـرت العـري 

 خمتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ل هكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وردت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أاية: 
ال  ابةـاب الكعبـة يف ت لب  احلاار  اإلسالمية مفاهيع ت تكح متوهر  يف احلاارات ال  سبخت او ماال:  ة الص 

مكة املكرمة أي ابةاب الخبلة هو هرض مح هرا م الدوح اإلسالمي و ت وكح لـجل أي مايـ  يف احلاـار  اإل روخيـة 
أو أي حاـــار  أمبـــرلو  ة ماـــ  هـــ ا الفـــرض أدل  ر   ـــور  خـــد  حاـــابية تخةيـــة ت وكـــح مـــح املمكـــح حل ـــا 

لوا  يف املراجع العلمية الخدهةو كاة  لا  لمام احلاـاي يف ابلرجوع  ر احللو  احلاابية املوجود  ح  ذلا ا
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اإلســـالم حـــ  هـــ ب املاـــالة أبيفاـــ ع و ة كـــايوا اســـتخدموا بعـــم الةلـــرتت املوجـــود  يف احلاـــارات الاـــابخةو 
ويتي ــة ذلــا هكــح الخــو  ابة  لــع حاــاي املالاــات الكرووــة ت ــور  ر مــا هــو  ليــجل يف  صــور اإلســالم األور 

 يفو 870م مميـــــــلوح يف  لـــــــع الفاــــــام و احلاـــــــاي مــــــح أماـــــــا  حـــــــبي احلاــــــيي )تـــــــويف  ـــــــام  لــــــا وـــــــد  لمــــــا
كمــا كــاة هةــا، اهتمــام بخاــات أمبــرل ماــ  مراابــة اهلــال  اجلدوــد مــع كــ  التعخيــدات الــ  تصــ دي ذلــا  ذ  
 كايــ  احلاــار  اإلســالمية تاــتد ي وضــع تخوهــات زمةيــة  ــددها تلــا املراابــاتو أمــا مــح  حيــة األراــام أو مــا

هخـد اكتشــ  مرتاــو املراجـع اإل روخيــة األصــلية  ر العربيــة، يف  Parameters» ابحلــدود احلاــابية«واـما 
ذلــا الواــ ، وجــود أمب ــام ت واــت ع املرتاــوة الاــكوت  ة ــاو و جــد املــرتجع الع ــاج بــح مةــار  حــدل تلــا 

و اجملــس  Euclidيوســيلد " لElementsأو ا "» العةاصــر«األمب ــام )وهــو املــرتجع الــ ي تــرجع  ر العربيــة 
Almagest ( يف و ابةــجل 786-809لب ليمــوسو و لخــد ف تراــة الكتــابني يف   ــد ابليفتــني هــاروة الرلــيد

يف و اي وــــلا  هــــ اة الكتــــاابة موجــــوداة  ر اتة بشــــك  خم وطــــات حتل ــــة أو كاملــــةو 813-833املــــاموة )
يمـوس حلاـاي طـو  الشـ ر الخمـري لـح تع ــي اكتشـ  الع ـاج  ةـد تراتـجل  ة األراـام املاـتخدمة مـح ابـ  ب ل

الةتي ة يفا ا ال  اهرتض ب ليموس أبهنا ستع ي ا  ذا ما مت  الخامة بشك  صـدي.و أو بكلمـات أمبـرل  ذا 
ل لـ ر  4267ووما و سا ة واحد  و هـي املـد  الـ  تفصـ  مباـويف الخمـر  لـا  ـدد  126007ما اامةا 

ووماوأمـا  ذا مـا  29¸31¸50¸8¸20املـرم  لـا لـ ر امـري ب ـو  الخمروة ال  تفص  األل ر الخمروة صصـ  
ابلخاـمة املشـار  لي ـا  صـ   لـا لـ ر امـري     أمب   تلا األراام هخـط ابلرتتيـي املخـدم مـح ب ليمـوس وامةـا

 وومـــا وهـــو الـــراع الـــ ي اي وة بـــك مـــع الـــراع الةـــاتج  ـــح حاـــاابت ب ليمـــوسو 20،9،8،50،31،29ب ـــو  
الراع الصدي. و ليس الراع ال ي تامةتجل الةاخة اإل روخية » للم س«لرتاة الع اج  تتامح الةاخ املوجود 

األصــلية، وهــ ا وعــ  أة الع ــاج ا تمــد الــراع املصــد. ممــا وشــري  ر ايــجل كــاة وعمــد  ر الــتفدب و التــدايك يف 
 ـري متـدمب  يف صـلي  األراام و ليس هخط الرتاة الباي ة، أي ايجل كاة م هال ملا  ه ا التـدايك و لـيس مرتاـا

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبو
و لــيس هــ ا  اــتئري  ذا مــا يلــر   ليــجل مــح مةلــور العوامــ  اايجتما يــة و الفكروــة الــ  كايــ  ســا د  يف ذلــا 
العصـر و الــ  أســ ي الكاتــي يف احلــدوع  ة ـا يف مكــاة بمبــر مــح الكتــايو و اـد هرضــ  هــ ب العوامــ   لــا  

ـــــــب مـــــــح الةصـــــــو و كـــــــ  مـــــــرتجع أة اي وتئاضـــــــا  ـــــــح أي مب ـــــــا هكـــــــح أة وعرتضـــــــجل ـــــــجل ألي ي ـــــــام ترات  أ ة
 inclination» مبـادر  ااي تـدالني«و مح األمب ام البارز  ال  مت  اإلضام   لي ـا هـي  دوـد مـا واـما بــ 

of the ecliptic الشــمس و الخمـريف الـ  اســتخدم ا ب ليمـوس يف ايــع اتازاتـجل املتعلخــة بعلـع الفلــا، و(
 ابلةاـــــــــــــــــــبة للة ـــــــــــــــــــوم الاابتـــــــــــــــــــةو» الربيعـــــــــــــــــــي ااي تـــــــــــــــــــدا «هـــــــــــــــــــي الاـــــــــــــــــــر ة الـــــــــــــــــــ  ورتاجـــــــــــــــــــع هبـــــــــــــــــــا 

مو،  965الـ ي أتـلب  ـام » صـور الكواكـي«بعد حوا  ارة مح اللمح استخدم  بـد الـر ح الصـويف يف كتابـجل 
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دايخة ليددد تئيري موااع الة وم ال  كاة ف  دودها مح ابـ  ب ليمـوس حـوا   42درجة و  12استخدم راع 
درجات ال ي كاة اد وضعجل ب ليمـوسو و أ  ـر الصـويف بوضـوح أيـجل اـام  8ميالدوة بداي مح تئيري  150سةة 

ســةة و الــ ي ف  دوــدب مــح ابــ   لمــام الفلــا يف  66ابســتخدام الــراع األصــ. الــ ي هــو درجــة واحــد  لكــ  
ــــــــداي مــــــــح اســــــــتخدام درجــــــــة واحــــــــد  لكــــــــ    ســــــــةة كمــــــــا هعــــــــ  ب ليمــــــــوسو 100  ــــــــد ابليفــــــــة املــــــــاموة ب

مواـع املـدار الشماـي و ايمـة املعادلـة الشماـية الخصـولو لخـد ف   م املـدار وهةا، أراـام أمبـرل ماـ  درجـة ا ةـا
  ــاد   دوــد كــ  مــح هــ ب الةخــا  يف بئــداد يف الخــرة التاســع حــ  أة بعاــ ا ماــ  درجــة ا ةــام املــدار اي تــلا  
 تاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدم  ر وومةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او 

احلاــار  اإل روخيــة ومخــدر   لمــام  لخــد دهعــ  هــ ب الةتــا ج الــ  تبا ــدت  ــح تلــا األراــام الــ  حــدد ا مراجــع
الفلــا يف العصــر اإلســالمي  لــا الئـــو  يف األســباي الــ  أدت  ر تلــا األمب ـــام  لــا ايــام هــ ايم العلمـــام 
ابلبدــع  ــح األســباي الــ  أدت هبــ ايم اإل روــك العلــام  ر الخيــام بتلــا األمب ــامو و اــدم هــ ايم العدوــد مــح 

ترجـــع  ر أســـباي مبياليـــة  ذ أيـــجل ت واـــت ع أحـــد مـــة ع التخليـــ  مـــح األســـباي حـــ  وصـــلوا  ر األســـباي الـــ  
اتـازات ب ليمــوس امل مــة يف  لـع الفلــا،  اي أة األســباي األكاـر وااعيــة ضــم  أسـبااب ماــ  اب ــا اإلياــا  و 
 ــدم ت ــوور املعــدات املاــتخدمة واســرتاتي يات املراابــة و  ريهــا ، كــ  هــ ب األســباي لــكل  املخدمــة الاــروروة 

دوـــد و تصـــدي. الةلـــام الفلكـــي اإل روخـــي أبكملـــجلو و هـــ ا مـــا أدل  ر  ـــاهر  ماـــري  لالهتمـــام و هـــي أة لت 
واضـعي الةلـرتت الــ وح بـدأوا وشــ دوة سـخو  ركـا ل العلــوم اإل روخيـة مــح ابـ  زمال  ـع الــ وح اـدموا اإل بــا ت 

لعلميــة اإل روخيــةو و  ةــدها احلاــية لــ لا،  مــدوا  ر طــرح أســ لة مباصــة هبــع متعلخــة بصــدة بعــم الةلــرتت ا
مويف الـ ي لــكا 873بـح لـاكر )تـويف   بـدأت أيـواع جدوـد  يف الكتابـة ابلل ـور ماـ  رسـالة حممــد بـح موسـا

املاـ و   ـح احلركـة   يفninth sphere)  »الة ـاق التاسـع«هي ـا بةلروـة ب ليمـوس الـ  تخـو  أبة اجملـا  أو 
و »و الة ـاق الاـامح«وكاة مت ابخا مـع   يفether» )وارااي«اليومية للكوة كاة مصةو ا مح مركي بايط هو 

 اــد ســا  حممــد بــح موســا بــح لاكريفاــجل كيــ  هكــح لكوكــي مكــوة مــح هــ ا املركــي أة صــر، كوكبــا بمبــرا 
و ل دت الخروة الـ  تلـ  تكايفـا هلـ ا الةـوع مـح التاـاكايتو وهكـ ا بـدأ يـوع بمبـر مـح الكتابـة ابلل ـورو بـدأ 

الخيـام بت ــاري هةـا و هةــا، لتصـدي. بعــم األراـام ااــدد  يف املراجـع اإل روخيــةو و  العلمـام ابلــ هاي أبعـد مــح 
الفلـا اإل روخـي املعــروت   أو  ـات  كايـ  اـد أصـبد  لـدو ع اجلـرأ  الكاهيـة لةخـد هيــلت يني   روـك أب يـة  ـالح

زكرت الرازي ال ي كتي ب ليموس بخاات أساسية تتعلك بصلي العلوم اإل روخيةو و مح ه ايم العلمام ي كر أبو 
وابح اهلياع ال ي أصدر بعد حوا  اـرة » الشكو،  لا جاليةوس«)بعةواة   Galen مال يخدت ضد  الح ) 

، ابإلضـاهة  ر  ـات الفلـا األيدلاـي اجمل ـو  اايسـع »الشـكو،  لـا ب ليمـوس«مح اللمح  مال مشاهبا بعةواة 
 »ورا،  لــــــــــــــــــــا ب ليمــــــــــــــــــــوساايســــــــــــــــــــتد«و الــــــــــــــــــــ ي كتــــــــــــــــــــي أطروحــــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــــاهبة أواــــــــــــــــــــا بعةــــــــــــــــــــواة 
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و مــع هناوــة الخــرة احلــادي  شــر بــدأت هــ ب املوجــة مــح ااييتخــادات تــ دي  ر ردات هعــ  جدوــة معلةــة ايت ـــام 
أهاــلية العلــوم اإل روخيــة الخادمــة مــح اليــو ةو كــاة هةــا،  درا، اجتمــا ي لــام  باــرور  الوصــو   ر يلــرتت 

اإل روخيةو و كاة هةا، الة مـح العلمـام الـ وح بـدأوا أبمبـ    لمية جدود  اي تتامح األمب ام املوجود  يف العلوم
ه ا التددي  لا  اتخ عو مح اااوايت األور لوضع أسس يلرتت حاابية جدود  بدولـة لتلـا الـ  وجـدت 

يف و كـاة تلميـ ا للفيلاـوت الشـ ري ابـح 1070 ةد اإل روك تلا ال  وضع ا أبو  بيد اجلورجا  )تـويف حـوا  
ح ماــ  كـ  البــداتت ت تلـك هــ ب اااولـة اب ولـة تاحــا حخيخيـا ألهنــا جـامت مــح ابـ  هيلاــوت ت سـيةامو و لكـ

وكـح مـ هال هعـالو لوضــع يلـرتت حاـابية، و لكــح ماـ  كـ  البــداتت، أواـا، كايـ   اابــة م لـر ألمـور ا ابيــة 
 جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و

ــــة العباســــية، وشــــري الكتــــاي  ر مرحلــــة أمبــــرل اي ــــةو ضــــاهة  ر مــــا ذكــــرب  ــــح املرحل ــــة اململوكي  حخــــة هــــي املرحل
يف ذلـا العصـر الـ ي بـدأ يف مةتصـ  الخـرة الاالـع  شـر بـدأ الل ـور امل ـع للعلـوم اإلسـالمية و بـدأ وــرت، ب رب 
 لــا الت ــورات العلميــة الالحخــةو هكــح وصــ  هــ ب احلخبــة  خبــجل الةاــوج ابلةاــبة ل مــور العلميــةو بــدأ العلمــام 

ام العلوم اإل روخية و اكتشفوا مةاهع املالحلات اجلدوـد  واملعـدات اجلدوـد  ال وح اطلعوا مح أساله ع  لا أمب 
و اايســرتاتي يات اجلدوــد  و كــايوا اــد درســوا مــا ورد مــح لــكو، حــو  الةلــرتت اإل روخيــة يف الخــروة الاــابخة 

 وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  للعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اجلدوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وبتاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس اجلد
اذا ما أراد أحد وص  اجلو العلمي يف العصر اململوكي هـاة  ليـجل الرتكيـل  لـا ال روخـة الـ  اتبعـ  ايـ ا، و الـ  
أدت ابلةشاطات العلمية  ر الةتا ج املة خية املرجو و و بيةما كاة هةا، أهراد وعملـوة  لـا حـ  مشـاك  مةفـرد  

وكي، كـاة امليـ  يف العصـر اململـوكي حلـ  ايـع املشـاك  لكـ  األواـات وحـ  يف العصور ال  سبخ  العصر اململ
ألزمةـة و أمكةـة اهرتاضـية و بلــك حلـو  هكـح ت بيخ ـا يف كــ  األزمةـة و كـ  األمكةـةو و أكاــر مـا يـرل ذلــا يف 

صـةع  مويف ال ي1349 لع الفلا بك  هرو جلو هماال، ابلةابة لصةا ة اتايت، تد ابح الاراج ) تويف حوا  
بلة اإلس رايي العاملية و ال  أهاد يف صةع ا مح ةاري سابخة واع  يف الخرة احلادي  شر يف األيدلسو كمـا  

مويف الـ ي طـور  ـد  معـادايت حاـابية سـا    1360كاة هةالـا العـات  ـس الـدوح ابليلـي ) تـويف حـوا  
 يف  دوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الخبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أي مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة يف العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتو

ميفو الـ ي  1375الةلـرتت الفلكيـة هـيمكح اإللـار   ر  لـي بـح  بـراهيع ابـح الشـاطر)تويف  أما يف حـا  و ضـع
ــــــــــي الــــــــــ ي تخــــــــــدم ذكــــــــــربو  كــــــــــاة ضــــــــــاب ا للموا يــــــــــد يف اجلــــــــــامع األمــــــــــوي يف دمشــــــــــك مــــــــــع زميلــــــــــجل ابليل
 ماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوا  اململــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي ابلة اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي األوروي

عصـر اململـوكي  ر يفـس املاـتول الـ ي وصـل  و وعتخد الدكتور صـليبا أة العلـوم وصـل  مـع ابـح الشـاطر يف ال
العلوم اململوكية ابلع ـود الاـابخة حيـع هكـح ركوـة اإلطـار الـ ي    ليجل العلوم األوروبية يف  صر الة اةو و بربط
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من  هيجل  لـوم الفلـا يف العصـر اململـوكي و صـر الة اـة األوروبيـة  لـا حـد سـوام، وكـ لا تخـدور ال روخـة الـ   
كـوس الفلكيـة مرتسـخة ابأل مـا  اململوكيـة الاـابخةو و ـدا هـ ا هـو الت ـور ال بيعـي ل هكـار كاي   لوم كوبريي

هةــا، الكاــري مــح   العلميـة حيــع وعمــ  العلمــام  لــا وضـع يلــرت ع و ت وورهــا  لــا أســاس الةلـرتت الاــابخةو
  لــ  هــي يفاــ ا الخاــات الــ  لــئل  العلمــام الاــابخني ماــ  ااــية التماســا يف الةلــرتت و مــا لــابجل و الــ 

   الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام العصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوعو
أمـــا الفكـــر  األمبـــري  الـــ   اشـــ ا الكتـــاي ه ـــي مشـــكلة ااي  ـــا  أو الرتاجـــع الةاـــ ، و ابلتددوـــد هـــاة  -5

الرتاجع ت وتعلك هخط ابلعلوم اإلسالمية بـ  ابلعلـوم الصـيةية و اهلةدوـة و كـ  العلـوم يف األ ـام األمبـرل مـح العـات 
ت أيت مـاال ألة الئـلا  اــا  هـ ا أو ذا، بـ  ألة الرتاجــع » ااي  ـا «األورويو و وخـو  الكاتـي  ة هــ ا   ـري

بــدأ يف الخــرة الاــادس  شــر مــع اكتشــات العــات اجلدوــد حيــع ف   ــاد  توجيــجل كــ  الت ــار  العامليــة  ــو ااــيط 
طةــا  مــح الــ هي و الفاــة ابإلضــاهة  ر األطلاـي بــدايو مــح العــات اإلســالمي وهــو األمــر الـ ي أكاــي أورواب أ

اســتعباد العبيــد مــح دوة أي مخابـــ و  ة الكاتــي وعــلو   ــور العلـــوم يف أورواب  ر تلــا األســباي و وفاـــ  أاي 
ــــار  ياــــبية و  ة الة اــــة يف أورواب » ااي  ــــا «وةــــااي ا ــــدار الاخاهــــات األمبــــرلو كمــــا أيــــجل وشــــري  ر أة   ب

تجل تلــا الخـار  بيةمــا اســتمر بخيـة العــات يف التخـدم بشــك  ب ـيم معتمــداو  لــا اي لخـ  مــع اايزدهـار الــ ي اكتاـب
ـــــــــةو ـــــــــا الخـــــــــول األوروبي ـــــــــجل بواســـــــــ ة تل  يفـــــــــس املـــــــــوارد الخدهـــــــــة و املاـــــــــت لكة  ر أة ف اســـــــــتعمارب و احتالل
 و لكي وتع تخد  صور  أوض.  ح  صر الرتاجع العلمي اإلسالمي،  ليةـا أة يتـ كر مـا االـجل بعـم العلمـام أبيـجل
 ذا كــاة  لــا املــرم أة وخــارة اإليتــاج العلمــي يف العــات اإلســالمي والصــني وأورواب يف بداوــة الخــرة الاــادس  شــر 
هايةا سةالحظ أة احلاارات الاالث كاي   لـا يفـس ماـتول التخـدم تخروبـاو أمـا بعـد اـريني مـح الـلمح، أي يف 

ــــــــــــة أمبــــــــــــ ت يف تفاــــــــــــي  أو  ــــــــــــاة تلــــــــــــا املخاري ــــــــــــامح  شــــــــــــر، ه ــــــــــــة الخــــــــــــرة الا  رواب بصــــــــــــور  واضــــــــــــدةوبداو
الخـر ة، الاــادس  شــر والاـابع  شــر،  ــد   ـورات  لميــة واحــد  بعـد اايمبــرل يف أورواب حــددت   و اـد لــ د

الوايد  الفعلية للعلع احلدوعو و هل ا الابي ذاتجل جرل طرح العدود مح األس لة ال  حاول  اجلواي  ح س ا  
و حـاو  » اارتني أمبرتني متةاهاتاة مع ا يف الوا  ذاتـجل ملاذا   ر العلع احلدوع يف أورواب و ليس  ةد ح: «

اايجتما ية لاخاهة اجملتمعات املختلفة بيةما حاو  بمبروة تفدب اللروت   حمللوة كار   اد اجلواي يف الرتكيبة
احلخواية أو الدوةية أو الاياسـية هلـ ب اجملتمعـاتو و ذهـي الـبعم  ر الرتكيـل  لـا  ـروت اجملتمعـات اإلسـالمية 
و رجا  ا ب روخة أودوولوجية و  ـري  رخييـة  ر  روـخ هـ ب اجملتمعـاتو و لكـح  ذا وسـعةا دا ـر  البدـع الـلم  و 
يلر   و العدود مـح العوامـ  الـ  أسـ م  يف ت ـوور اإليتـاج العلمـي يف أورواب أكاـر مـح  ريهـا ، هايةـا ياـت يع 

 اإلســـالمي هداـــي، بــ     ا ةـــا هكـــر   ـــح املاـــموة أة يف ــع اي حـــرد طبيعـــة تراجـــع اإليتــاج العلمـــي يف العـــات
اايجتمـــا ي و ااياتصـــادي للعلـــع يفاـــجلو وبت بيـــك املة  يـــة يفاـــ ا الـــ  حاولـــ  تفاـــري بـــروز العلـــع يف الخـــروة 
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ااياتصـادوة، هـاة املة  يـة هـ ب يفاـ ا سـت علةا اـادروح  لـا -اإلسالمية األور مح مبال  اللـروت اايجتما يـة
ري  بني العلوم ال  أيت   يف أورواب و تلـا الـ  أيت ـ  يف بخيـة أ ـام العـات، مباصـة العـات ه ع ملاذا من  هو  كب

    اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي، يف مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريني هخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطو
مــح هــ ب اللاووــة اي وعــود م مــا مــا  ذا كــاة كوبرييكــوس كــاة  لــا  لــع أب مــا  العلمــام الــ وح ســبخوب يف العــات 

كيل  ر اللروت ال  أدت  ر  دماج أ مـا  كوبرييكـوس يف أ مـا  اإلسالمي أم ايو و بداي مح ذلا وةتخ  الرت 
 ايحخــــــــــــــة أكاــــــــــــــر تخــــــــــــــدما و يلــــــــــــــع تفكــــــــــــــري أدت  ر ســــــــــــــخو  يلــــــــــــــام العــــــــــــــات الخرويوســــــــــــــ ي الخــــــــــــــد و 
و بيةما بدأت ك   ا لـة ملكيـة أوروبيـة و املـرتب ني هبـا ابسـتالم أطةـاة الـ هي والفاـة و متلـا العبيـد األراـام و  

ة األمبـرل مــح املاــتعمرات، كــاة العـات اإلســالمي  ــد يفاــجل معـلواي باــبي صــعود الخــول كـ لا املــوارد ال بيعيــ
األوروبيــة املــ كور و وكايــ  هــ ب العــا الت امللكيــة و األمريوــة اــد أصــبد   روــة و مالكــة لخــو   روــة  اــكروة و 
 ةاروــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو

لـــرق يف البداوـــة    ر  -ريأمــا التفـــات الربتئــاليني حـــو   هروخيــا هخـــد ســـا دهع  لــا توســـيع ةــار ع ابةـــاب  ــ
الشـرق  ةـدما بـدأت املاــتعمرات الربتئاليـة و اهلولةدوـة هيمــا بعـد اباييتشـار  ـااي يف ااــيط اهلةـدي حـ  احلــدود 
اجلةوبية لل لور  العربية و  ر الشرق أواا بواس ة اهلولةدوني ح  األجلام الشراية للعات الخد و و يف هناوة األمر 

اايستعماروة ال  وصل   ر بسيا اجلةوبية و الصني يف الشرق األاصا بدأت يف تئيري الت ـار   هاة اايكتشاهات
ح  تلا املة خة الشراية مح حو  العات اإلسالمي و ليس  رببو هك ا، مبار العات اإلسالمي املبادر  الت اروـة 

اـرو  الـ  كايـ  أورواب ماـتعد  للتخلـي ال  كاة هتلك ـا سـابخا و أصـب. أكاـر ا تمـاداو  لـا الخـدر الخليـ  مـح ال
 ر »  يتـــاج الاـــرو « ة ـــا لالةـــار مـــع املـــوايي اإلســـالميةو أي أة الوضـــع يف العـــات اإلســـالمي بـــدأ ابلتدـــو  مـــح 

ـــــــــــــــــــــــــرو « ـــــــــــــــــــــــــةو » اســـــــــــــــــــــــــت ال، الا ـــــــــــــــــــــــــجل مـــــــــــــــــــــــــح املـــــــــــــــــــــــــوارد ال بيعي  مخابـــــــــــــــــــــــــ  الخـــــــــــــــــــــــــدر املتـــــــــــــــــــــــــواهر لدو
احلاـار  اإلسـالمية » ا  ـا «واـما برتاجـع أو  ر أة مـا  -برأوةـا  –و أهع مـا يف الكتـاي  لـارتجل الصـديدة 

حصــ  لــيس باــبي  وامـــ  أودوولوجيــة ماــ  كتــاي الئـــلا  أو  وامــ   اــكروة ماــ  الئـــلو املئــو ، بــ  باـــبي 
أو » الرتاجـع« روت ةاروة و ااتصادوة مبارجية و امليـة يف الخـرة الاـادس  شـر و مـا بعـدبو و حيـع أة تعبـري 

 ، هاة ما حص  كاة،مة  البداوـة، سـبااا بـني العـا الت امللكيـة األوروبيـة واباـي وتامح  طارا مخار » ااي  ا «
أ ــام العــات،  ــا يف ذلــا العــات اإلســالميو واــد مباــر هــ ا األمبــري الاــباقو لكــح أحــدا اي  ــي أة وةاــا أة 

أورواب مـح ج ـة، الاباق احلخيخي بدأ يف الخرة الاادس  شر يتي ة اكتشات العات اجلدوـد وأيـجل كـاة سـبااا بـني 
و اباــي العــات مــح ج ــة  ييــةو و هــ ا الاــباق ماــتمر يف التاــارع حــ  وومةــا هــ او و بتعبــري مخــارة،  ذا،  ةــدما 
 تبــدأ  خاهـــة مــا ليتـــاج  لـــع أكاــر و أهاـــ ، هــاة الاخاهـــة األمبـــرل ســتبدو و كاهنـــا تراجعــ  أت كايـــ  اللـــروتو

د  ت وكـح هةــا، مــا وشــاهب ا يف الخــروة الوســ ا وكــاة و الالهـ  يف الت ــور األوروي هــو   ــور م ساــات جدوــ
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لل ورهــا مـــا ورب  ـــا ابلاـــرو  اجلدوـــد  املكتاـــبةو هخــال  الةصـــ  األو  مـــح الخـــرة الاـــابع  شـــر لـــ دت أورواب 
ازدهــار األكادهيــات العلميــة التابعــة ل ســر امللكيــة، و هــي  ــاهر  ت تكــح معروهــة مــح ابــ   لــا األاــ  لــيس  ر 

لـــة ملكيـــة أو أمريوـــة أصـــب. لـــدو ا أكادهيـــة مباصـــة هبـــاو و وبـــدو أة اهلـــدت مـــح  اامـــة هـــ ب درجـــة أة كـــ   ا 
األكادهيــات كــاة موج ــا  ــو ةميــع أكاــر الرجــا   لمــا يف تلــا الفــرت  و  ــررهع مــح األ بــام املاليــةو و اــدم  

ر أ يـة أة هـ ب احلركـة برمت ـا األكادهيات هل ب الةخبة املاخفة جوا مـح املةاهاـة العلميـة و الاخاهيـةو و مـا هـو أكاـ
 خخــــ  دوة تكلفــــة ماليـــــة للبيــــو ت امللكيــــة الرا يـــــة هلــــاا ألة الرأرـــــا  و اــــو   مــــ  العبيـــــد األاةــــاة املرتب ـــــة 

ـــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــاد  مـــــــــــــــــح مبـــــــــــــــــال   ـــــــــــــــــد  طـــــــــــــــــرق يف املاـــــــــــــــــتعمرات   »واملكتشـــــــــــــــــفة«ابايســـــــــــــــــتامار كاي
الاادس  شر و الاابع  شـر كايـ  يتـاج هـ ب  مح هةا، هاة الت ورات العلمية الر ياية يف أورواب مبال  الخريني

العــات اجلدوــدو و دهعــ  الاــرو   ر  يتــاج امللوــد مــح » اكتشــات«الــدور  الدوةاميكيــة للاــرو  الــ  أطلخــ  باــبي 
العلـــع و دهـــع العلـــع اجلدوـــد، بـــدورب،  ر  يتـــاج امللوـــد مـــح الاـــرو ، وهكـــ ا دواليـــا  ر أة ف تابيـــ  هـــ ا الـــةمط 

امل ل  الرا ي بركوة ه ا الةمط ابلةلر  ر العالاة الو يخـة بـني الشـركات احلدواـة و يتـاج العلـع املرتابطو و وةص. 
احلدوع هي د الامات األساسية هل ب الدور  الدوةاميكيةو و هب ب الار ة، هاة  يتاج العلوم يف املة خة ال  هـي 

ك  مـواردب اتمبـ   ابلةاـوي و اسـتخدام أسـاليبجل اليوم أورواب بدأ ابلةمو متاار ا  ركا بخية أ ـام العـات مـع مشـا 
العلميــة الخدهــةو هدــ  الخــرة الاــادس  شــرا كــاة العــات اإلســالمي و كــ لا الصــي  يف مواــع لــبيجل أبوروابو و 
لكح مع بداوة الدور  الدوةاميكية اجلدود  ال  ذكر ها و ال  بدأت العم  يف هناوة الخـرة الاـادس  شـر وبداوـة 

 هاة العلــــــــع األوروي اي لــــــــك باــــــــر ة  ركــــــــا ورامب كــــــــال مــــــــح العــــــــاملني اإلســــــــالمي و الصــــــــي والاــــــــابع  شــــــــر،
ابل بــع، جــرل تراـــة التفــوق األوروي ابإلضـــاهة  ر األمريكــي بعــد ذلـــا،  عــو ةـــاري و  لمــي و تكةولـــوجي، 

ليـة  لـا اباـي العـات بواسـ ة ابلاي ر   لا امللود مح املوارد و او  العم  مخارية ببخية العاتو و كاة للاـي ر  الفع
الــ ي اي وــلا  »  صــر اايســتعمار«اايحــتال  العاــكري يف الخــريني الاــامح  شــر و التاســع  شــر أو مــا واــما 

ماــتمرا يف العدوــد مــح مةــاطك العــات دور يف  ــدم جعــ  املةاهاــة متكاه ــةو و هكــ ا، كــاة طبيعيــا أة تل ــر كــ  
  ـا  ابملخاريـة ابلاخاهـة الئربيـةو و اـد بـدأ هـ ا ااي  ـا  أواـا حـوا  الاخاهات  ـري الئربيـة و كاهنـا متـر  رحلـة ا

م أي  ــو ما ــة ســةة بعــد اكتشــات أمريكــا و مبــال  الفــرت  الــ  تعلمــ  هي ــا الاــالايت األوروبيــة 1600العــام 
ـــــــــــــــــــــــــــــا اايكتشـــــــــــــــــــــــــــــاهات  ر اـــــــــــــــــــــــــــــو  سياســـــــــــــــــــــــــــــيةو  ـــــــــــــــــــــــــــــد تل ـــــــــــــــــــــــــــــرتجع هوا  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ت  احلاكمـــــــــــــــــــــــــــــة كي

اإلســالمية و اي العلــوم الصــيةية اســت ا   أة تبــدأ بــدور   يتــاج الرأرــا  لكــح املاــالة األكاــر أ يــة أة اي العلــوم 
املــا  مـــح مبــال  أســـاليي  يتاج ـــا ال اتيــةو هفـــي العــات اإلســـالمي ، مـــاال، هــاة م ساـــات العلــوم ماـــ  املراصـــد 

اة يفاـجل الـ  كايـ   لـا بر اوـة أهـراد أ ـرتم، والاـل »يف دار العلـع«واملاتشـفيات و حـ  دور العلـوم )مفردهـا 
يف بعــم األحيــاة، ت توجــجل أبــداو  ــو متلنــا امللوــد مــح الاــرو  و ت  صــ  أبــداو  لــا وضــع ااتصــادي ماــتخ  كــاة 
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سياـمح حيا ــا و دوام ــاو لخــد اســت ا وا تــدروي  لمــام متفــواني و معــروهني،  اي أيــجل ت وكــح  خــدورهع ضــماة 
ع و مةاصـب عو و كةتي ـة لـ لا، هـاة اإليتـاج العلمـي استمرار  يتاج ما  ه ايم العلمام مح مبال   مني معالا 

يف العــات اإلســالمي كــاة مــدهو ا ابلعبخروــة الفردوــة لكــح هخــط  ةــدما كــاة هــ ايم العبــاار  ولتخــوة صــدهة ابلــ ي 
ور اهع و وع ي ع د مجلو أما يف العصر احلدوع، هاة مشكلة اللداق ابلعلوم الئربية اي تختصـر هخـط  لـا العـات 

ب  أصبد  معالة ما ُواما ابلعاَلمني الاا  و الاالع أوااو و وبدو هـ ا الاـباق التةاهاـي اا مـا اإلسالمي، 
 لا ادم و ساق  اي أة العات  ري الئري وفتخد هيجل  ر الرأرا  الاروري و ر البو التدتية و ك لا او  العم  

مئـة املاـتمر  الـ  تلوـد العـات األو  اـو  الـ  تاـت يع املةاهاـة بشـك   ـاد و أضـ   ر ذلـا كلـجل أة ه ـر  األد
  لـــــــــــــــــــــــا حاـــــــــــــــــــــــاي العـــــــــــــــــــــــاملني الاـــــــــــــــــــــــا  و الاالـــــــــــــــــــــــع، ةعـــــــــــــــــــــــ  الاـــــــــــــــــــــــباق أصـــــــــــــــــــــــعي للفــــــــــــــــــــــــوزو
أة هــ ا الكتــاي اايســتاةا ي وخــدم يلروــة جدوــد  يف أســباي تفــوق الئــري و ملــ  العــات اإلســالمي يف العصــر 

رمبني ورجا  العلوم املاـلمني و العـريو  اي احلدوع ابملخاريةو وهي يلروة  اجة  ر أة تدرس جبدوة مح اب  امل  
أة بعم املختصني، ما  امل رق ااياتصادي الراح  لار   يااوي، اد خيتلفوا مـع دو صـليبا يف توايـ  الة اـة 
العلميــة األوروبيــة،  لــا األاــ  جل يــا، و رجــاع تخــدم ا يف بعــم اجملــاايت  ر مــا ابــ  الخــرة الاــادس  شــر ه ــو 

وركل  لا  لوم الفلا و اي بد مح دراسـات مما لـة يف العلـوم الـ  تخـع يف حـاايت أمبـرلو  وركل يف كتابجل أكار ما
وهــ ا موضــوع صتــاج  ر  ــع طووــ  مبــا و  ضــاهة، يرجــو أة وبــادر امل لــ   ر كتابــة هصــ  جدوــد يف طبعــة 

ابلئـري يف واـ  متـامبر الكتاي الاايية حو  العالاة بني  يتاج الرأرا  و يتاج العلع يف بلـد كاليـاابة حلـك  لميـا 
 وبصور  جعلتجل موضع    اي ك  العوات  ري الئربيةو
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