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 في الدولة العباسية في خدمة الحضارة اإلسالمية الكيمياء  علمأثر 
 (م1092-515/هـــ022-956)

 هـــــــــــــــــــبشينمحمد عمر  / د                                                          
 األسمرية جامعة ال /اآلدابكلية                                                           

 مةالمقــــــــد
 ،لينوالصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرس، الحمد هلل رب العالمين 

رة اإلسالمية في في خدمة الحضاالكيمياء علم أثر البحثية تتناول هذه الورقة : وبعد
ما قدمه العلماء المسلمين في علم الكيمياء خدمة ، إللقاء الضوء على الدولة العباسية

 .سالمية في الدولة العباسيةلحضارة اإلل
 : تمثلت في الجوانب التاليةبحثه  وأما الخطوات المنهجية التي اتبعها الباحث في    
الدراسة إلى  تتطرق جانبوفي هذا ال، التعريف بعلم الكيمياء وبدايات ظهوره: أولا 
نجازاته  لعلم ال الشاملتعريف ال  .كيمياء وبدايات ظهوره وا 

، وقد بدأ هذا المحور الدولة العباسيةعلماء الكيمياء في إلقاء نظرة على بعض : وثانيا
علماء ، وكذلك تطرق هذا المحور إلى لكيمياء اإلسالمي كتمهيد للدراسةبمؤسس علم ا

لتكامل ، وتفعيل اموأهم مؤلفاته، الكيمياء في العصر العباسي، ورواسبه فيما بعد
 .المعرفي واإلقالع الحضاري

: وتمثل في جانبين، سالميةحضارة اإلالكيمياء في خدمة ال اء علمأثر بيان  :ثالثا 
 .معرفي، والقتصاديال

 حيث، توصياتهم النتائج التي توصل إليها والبين فيها الباحث أخاتمة التي الثم     
ذكرت في ات المتحصل عليها من المصادر من الرواي اتستنتاجإلى االباحث  توصل

ومقارنتها بغيرها في هذا الحقائق التاريخية فضالا على  .ثبت المصادر والمراجع
ايات التي استقت منها الرو ُذيل البحُث بقائمة للمصادر والمراجع ثم  ،الموضوع

  .والنصوص الواردة في الدراسة
  ظهورهبدايات و  التعريف بعلم الكيمياء: أولا 
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الكيمياء  : "دلت الدراسات المتعلقة بتاريخ العلوم في العصر الحديث على أن    
بفضل جهود علماء العرب والمسلمين في ، ا بمعنى كلمة علمصحيحا  اأصبحت علما 

 ،ركة العلوم في الحضارة اإلسالميةزمن ازدهار ح، الوسطىهذا الحقل في العصور 
بفضل جهود  وقد وصلت الكيمياء في ذلك الوقت إلى ما وصلت إليه من تطور  

   .  (1) "العلمية العرب والمسلمين ونزوعهم إلى البحث والتدقيق والتجربة
) ن جذور الكيمياء العربية ترجع إلى الكيمياء القديمة ومن خالل الدراسة تبين أ   

والتي ترجع إلى كيمياء اإلغريق ومصر القديمة وبالد مابين  الهيلينية( السيمياء 
 . (3) قديمةالكيمياء إذن ذات أصول عربية مما يدل على أن  .وغيرهما(2)النهرين

" رجع بدورها إلى المصطلح اليونانيوالتي ت" كلمة سريانية لفظة كيمياء هيو     
انت تستخدم كلمات كوثمة ، "صب المعادن وسبكها" التي تعني" خوميا خيمياء

 .(4)"الصناعةعلم "و" اإللهيةالصنعة " و ،"الصنعة" كمرادف للكيمياء منها
، فهم عدةلقد عّرف العرب الكيمياء تعريفات وبالنظر في جهود العرب المسلمين ف    

زعم " :ير خاماتها كما يقول ابن النديميرون أن مهمتها صناعة الذهب والفضة من غ
، أن من تكلم على اء وهي صنعة الذهب والفضة من غير معادنهاأهل صناعة الكيمي

، لى مصر عند افتراق الناس عن بابلعلم الصنعة هورمس الحكيم البابلي المنتقل إ
، وأن الصنعة صحت له، وله في ذلك عدة وكان حكيماا فيلسوفااوأنه ملك مصر 

                                                 
القوميااااة للبحااااث العلمااااي، مفتااااام محمااااد دياااااب، مقدمااااة فااااي تاااااريخ العلااااوم فااااي الحضااااارة اإلسااااالمية، الهيئااااة  (1)

  122 م2991، (ط .د )طرابلس،
يقصد باه نهار جيحاون الاذي يتباع باالد التارك ويصاب فاي بحيارة خاوارزم بخراساان فماا كاان فاي : ما وراء النهر(2)

رشايد . وما كان في غربه خراسان وولياة خاوارزم وسامي ماا وراء النهار بعاد اإلساالم بالد الهياطلة: شرقه يقال له
، عماان، (الارأي ) هاا، المؤسساة الصاحفية األردنياة 475-524يوسف، سالجقة الشام والجزيرة في الفتارة ماا باين 

 . 2112، ص 2نقالا عن البغدادي، مراصد اإلطالع، ج (  7) ، هامش 12، ص م2911، (ط .د) 
عمااار التاااومي الشااايباني ورخااارون، تااااريخ العلاااوم األساساااية فاااي الحضاااارة العربياااة واإلساااالمية، الهيئاااة القومياااة  (3)

 . 212ص  م،2992،(ط .د) ، للبحث العلمي، طرابلس
 . 1272، ص 11ج  م،2991، (ط.د)دائرة المعارف اإلسالمية، مركز الشارقة لإلبداع الفكري، الشارقة،  (4)
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علم صناعة  ه  ر  ظ  ون  ، وصح له ببحثه نظر في خواص األشياء وروحانياتهانه أ، و كتب
إن ذلك : وقد قيل. وله في ذلك كتب كثيرة ،، ووقف على عمل الطلسماتالكيمياء

ويضيف ابن النديم عن . (1)، على مذهب أصحاب القدمسنينالقبل هرمس بألوف 
 العالم فيلسوفاا أنه ل يجوز أن يصح علم الفلسفة ول يسمى اإلنسان:" بكر الرازي يأب
يع الناس ويكون بذلك عن جم ي، فيستغنعلم صناعة الكيمياء أن يصح له إلّ 

ا  .إليه في علمه وحاله جميعهم محتاجا
إن ذلك كان يوحى من اهلل جل : ائفة أخرى من أهل صناعة الكيمياءوقالت ط   

  .(2)"أهل هذه الصناعة  اسمه إلى جماعة من
كون الذهب والفضة  يتم بهاالتي هو علم ينظر في المادة " :ويقول ابن خلدون    

بالصناعة ويشرم العمل الذي يوصل إلى ذلك فيصفحون المكونات كلها بعد معرفة 
حتى من العظالت الحيوانية أمزجتها وقواها لعلهم يعثرون على المادة المستعدة لذلك 

ثم يشرم األعمال التي تخرج ، عن المعادن كالعظام والريش والبيض والعذرات فضال
ائها الطبيعية بالتصعيد من القوة إلى الفعل مثل حل األجسام إلى أجز بها تلك المادة 

مهاء الصلب بالقهر والصالبة ،التكليسبوجمد الذائب منها ، والتقطير  .(3)"وا 
العلم الذي يعني بطبيعة " : ا حديثااعلمي  لموسوعة العربية الميسرة تعريفاا وتضيف ا    

بالخواص  ،وتركيبها وما يناولها من تغيرات، وتوصف مظاهر المواد، وسلوكها المادة
عناصر : لتغيرات إبان التفاعل بالمعادلت، والمادة فئتانوتبين ا ،الفيزيائية والكيميائية

حليل، وهو ويعين تركيب المركبات بالت، ومركبات تمثلها الصيغ، تمثلها الرموز
العضوية والكيمياء  ،الموجودة، وكمي يبين نسبتهاوصفي يبين العناصر : نوعان

                                                 
،  (ط.د)، ناهاااد عباااس عثماااان،  دار قطااري بااان الفجاااءة، الدوحاااة: محمااد باان إساااحاق النااديم، الفهرسااات، تااح (1)

 .277ص  م،2914
 .277ص ، ابن النديم، المصدر نفسه (2)
ص  م،2992، (ط .د) دار مكتباة الهااالل، بيااروت،  منشااورات، مقدمااة ابان خلاادون، عباد الاارحمن بان خلاادون (3)

224. 
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ر العضوية فدراسة العناصر األخرى، ومركباتها، ، وأما غيدراسة مركبات الكربون
 . (1)" ، والكربونات الفلزيةوكذا األكاسيد البسيطة للكربون

يتناول الكيفيات األولى بوصفها  اعلما  هفقد كان علم الكيمياء في بدايات ظهور     
دى ف بولس المنم عرّ .ق 115حوالي عام ففي  ،لكل تغير يحدث في الطبيعة الا عل  

فكار األفالطونية الجديدة والغنوصية األإلى جانب بعض الطرائق الفنية للتلوين 
وهناك عدد . ة أن تؤكد وجودها في مصر القديمةهيأت للكيمياء القديم التيوالسحر 

ين ما بين القرن الثاني والقرن الثالث الميالدي من الكتابات المتناثرة يرجع تاريخها إلى
الدي انضمت إليها ، وفي بداية القرن الرابع الميتحمل أسماء هرمس وتوت وغيرهما

، وفي القرن السادس الميالدي كانت ( [أخميم " ) بانوبوليس" من] كتابات ذوسيموس
ا عن س كتابات أيضا واإلمبراطور هيراقليو " أليميودوروس" األفالطوني الجديدللفيلسوف 
ويبدو أن أول ما . لعربية عدد كبير من هذه الكتاباترجم إلى اوقد تُ .. .الكيمياء 

أما الجزء األكبر فقد  ،ن الميالديالثام/ ان في نهاية القرن الثاني الهجريرجم منها كتُ 
وهناك احتمال  ،التاسع الميالدي/ العربية في القرن الثالث الهجري تمت ترجمته إلى

ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ، ة ترجمات وسيطة باللغة السريانيةأن تكون ثم
 . (2)"مذته قد شاركوا في هذه الترجماتوتال إسحاقحنين بن 

هذا العلم من العلوم الحديثة العهد فلم  أندائرة معارف القرن العشرين  عتبروت     
أما قبل ذلك فقد كان عبارة  ،اليوم عن مئة سنة حالته المعروفةيبعد تاريخ تكونه على 

ما كانت محتوشة  ها ول قانون يجمع شتاتها وكثيرااعن نظريات تجريبية ل نظام ل
أما اليوم فقد صارت الكيمياء من وجهتها النظرية والعلمية في مصاف جميع  ،أطبالخ

، حيث تأثرت بفلسفة (3)ا للغايةا سريعا العلوم المقررة ومما يؤثر عنها أنها ترقت ترقيا 
، وزاملت الكيمياء ...، ونسب إليها أنها موطن البحث عن حجر الفالسفةاإلغريق

                                                 
 .1557، ص 5ج  م،1552، 1الجيل، بيروت، طدار ، العربية الميسرةالموسوعة  (1)
 . 1271 – 1277، ص 11دائرة المعارف اإلسالمية، ج  (2)
 .142ص ، 1،ج (ت .د) ، 2دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، بيروت، ط، محمد فريد وجدي (3)
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، وبقيت 1ر حين وصلت إلى العرب في القرن واختلط بها السح( 1)القديمة التنجيم
كتابات ، وانتقلت إلى أوروبا ترجمات أعمالهم التي اشتهرت منها 21معهم إلى القرن 

، واليوناني زوسيموس وسيطرت الرمزية على كتابات هذه الكيمياء في العصور جابر
   . (2)الوسطى وأغرقها الغموض

بدأت حيث ا صناعة يحرص محترفوها على كتمان سرها لقد كانت الكيمياء قديما     
 .(3)العناية من قبل المصريين والعرب والفنيقيين واليهود واليونان والرومان

ى والفقر لرفع األذ ا يستفاد منهعلم الكيمياء كان صنعة : القول بأنونستطيع    
هم بحق توما قدمه الكيميائيون العرب من إنجازات جعل لتعاملها بالذهب والفضة
 ة بكل مامؤسسي الكيمياء التجريبي
كن تلخيص هذه لقد وضعوا األسس والمعايير لهذا العلم ويم ،تحمله الكلمة من معنى

 : فيما يلياإلنجازات 
واستخالص  ةاستخالص العناصر في صورة نقية حيث تم إبداع طرق تنقية عديد

 .كمي بدقة وتقنية عالية

                                                 
هاااو الشاااكل األبااارز فاااي التنباااؤ الباااابلي، ألاااام يشاااتهروا الملاااوك الكلااادانيون فاااي كااال العصاااور القديمااااة : التنجااايم(1)

الكالسايكية باأنهم أحسان مان اساتعمل علام الفلاك للتنباؤ   إل أن انتشاار التنجايم فاي ميزوبوتانياا وبخاصاة التنجاايم 
 األنثااىفهااوم الرساامة البروجيااة سااابقاا بروجهااا المعتمااد علااى قااراءة الطااالع كااان نساابي ا حااديث العهااد رغاام ظهااور م

 .عشر، وبالشكل الذي أخذه اإلغريقيون عنهم، مع بعض التعديل
إن التنجيم البروجي يرتكز على اإليمان بوجاود عالقاة باين (:  arithmetiyue)التنجيم والرتمتيك والحساب     

ااا  –بدقااة وماان الضااروري العثااور . حياااة البشاار ومواقااع النجااوم عنااد الااولدة علااى  –إذا شاائنا أن يكااون التنبااؤ ناجحا
 =    النجم الذي أشرف

رنياه تاااتون، .   sextus Empiricusوهااذا هاو الوصااف المشاهور باساام سكساتون امبيريكااوس : عناد الاولدة =
علااي مقلااد، : م ، ترجمااة2545األول العلاام القااديم والوساايط ماان الباادايات حتااى ساانة  المجلااد. تاااريخ العلااوم العااام

 . 212.  15، ص 2: ، مج(ت .د)  ،(ط.د) لمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،ا
 .1551، ص 5الموسوعة العربية الميسرة،  ج (2)
 .222ص  ،م1555، (ط.د) ،، عماندار حامدفايز الربيع، الوسيط في الحضارة اإلسالمية، . عماد الدين خليل(3)
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، وتطويرها والوصول بها إلى الدقة ، ونصف الصناعيةاستحداث األجهزة المعملية
وفي الحقيقة أن أغلب األجهزة الزجاجية التي نستخدمها اليوم يرجع أصلها إلى هذه 

 .ين باكتشافاتها إلى جابر والرازيالزمنية وندالفترة 
 –الترويق  –الترشيح  –التقطير  –البلورة  :تعريف العمليات الكيميائية األساسية

 .التنقيط وغيرها –التسامي  –رسيب الت
 .س لتنظيف األصواف ولصناعة الزجاجتحضير الصودا والبوتا

 .الصباغات بجميع أنواعهاصناعة 
 .ألغذيةلالمواد الحافظة صناعة 

 .والحصول على الملح في صورة نقية استخراج السكر
  .صناعة الصلب

ن الورود واألعشاب وصناعة التقطير واستخالص الزيوت الطيارة ماستحداث 
 .العطور

 .خالص الكحول واستخدامه في الدواءاست -25
الماء الملكي وقدرته الهائلة على إذابة المواد واكتشاف  –اكتشاف األحماض  -22

  .أو الماء للموادأن هذه اإلذابة تعبر عن تفاعل كيميائي وليس كإذابة الكحول 
 .(1) السبائك المختلفةصناعة  -21
   الدولة العباسيةء الكيمياء في علما: اثانيا 
ين، ونشره، إلى تثبيت الد علماء المسلمين  في العصر اإلسالمي األول انصرف    

 ،والتمكين لعقائده
 (1)والفلك(2)كالطب  ، روري لالهتمام بالعلوم التجريبيةولم يتح لهم الستقرار الض

علم الكيمياء خالد بن يزيد الذين برزوا في ومن المؤسسين (3)والكيمياء (2)والرياضيات
                                                 

، (ط .د) رفعاات حساان هااالل ، موسااوعة الحضااارة اإلسااالمية، المجلااس األعلااى للشاائون اإلسااالمية، القاااهرة،  (1)
  .229- 221م، ص  1554

الخليال بان أحماد الفراهيادي، . عاالم  : هو به ط اُب، إي: والطب العالم باألمور يقال. من تطبب الطبيب : الطب(2)
 .579م، ص  1555 ،(ط.د)، العين، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت
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كان من رجالت قريش المتميزين . (4)سفيان إسالمي محدثبن معاوية بن أبي 
وكان ... اا بالطب والكيمياء شاعرا مة خبيرا ، عالَّ فصاحة والسماحة وُقوَّة  العارضةبال

لم العرب : وقيل عنه ،طبقة الثانية من تابعي أهل الشامخالد من ال قد علم ع 
، كان خالد بن يزيد أول من عني (6)، وأنشأ أول مكتبة عامة في اإلسالم(5)والعجم

نانيين من مدرسة و دعا جماعة من اليحيث ، العربيةاللغة بنقل الطب والكيمياء إلى 
، وطلب إليهم أن ينقلوا له الكثير من الكتب سكندرية حيث راجت صناعة الكيمياءاإل

، وعمل على البحث في صناعة الكيمياء العلميةاليونانية والقبطية التي تناولت 

                                                                                                                   
اهتم القدماء بالنجوم والكواكب وحركاتها وربطاوا باين ذلاك وباين معرفاة الغياب، والوقاوف علاى ماا يخفياه : الفلك(1)

 المساتقبل، وأطلقااوا علاى ذلااك علام التنجاايم ، يضااف إلااى ذلااك أن العارب عنااوا باأمر الكواكااب والنجاوم ليهتاادوا بهااا
وقاد فارق علمااء المسالمين باين التنجايم وعلام الفلاك، ... وسط الفيافي في الليل، واعتمادوا فاي تقاويمهم علاى القمار

فنادى معظمهم بعدم تاأثير الكواكاب فاي اإلنساان، ونفاوا أن يكاون للنجاوم والكواكاب صافات معيناة مان الانحس أو 
م، ص  2991، 1سااات اإلسااالمية، القاااهرة، طسااعيد عبااد الفتااام  عاشااور، حضااارة اإلسااالم، معهااد الدرا. السااعد
227-221 . 

العلاااوم الرياضاااية مااان العلاااوم التاااي بااارع فيهاااا عااادد كبيااار مااان العلمااااء العااارب والمسااالمين، وأثااارت : الرياضااايات(2)
وهااذه العلااوم تعتباار ماان العلااوم التااي حظياات باهتمااام ... أبحاااثهم ومؤلفاااتهم فيهااا تااأثيراا كبيااراا فااي ازدهارهااا وتقاادمها

ماااء العاارب والمساالمين وعنااايتهم فااي العصااور الوسااطى لمااا لهااا ماان رثااار واضااحة فااي حياااة المجتمااع العربااي العل
مقدماة فاي تااريخ العلاوم مفتام دياب، . واإلسالمي في كثير من األمور التي تتعلق بالمعامالت والعبادات وغيرها

 .152، ص في الحضارة اإلسالمية
دار الكتااب المصاري،  . الكتاب اللبناانيار د، العصور اإلسالمية الزاهرةمصطفى الرافعي، حضارة العرب في  (3)

 .12ص م،  2971، (ط .د) بيروت القاهرة،
 .215ص  الفهرست ،، ابن النديم (4)
) بياااااروت، الكتاااااب العلمياااااة، دار، يااااااقوت الحماااااوي، معجااااام األدبااااااء أو إرشااااااد األدياااااب إلاااااى معرفاااااة األدياااااب (5)
 .115ص ،  3ج ،2992،(ط.د
) ، بيااروت الغاارب اإلسااالمي، دار بياات الحكمااة ودور العلاام فااي الحضااارة اإلسااالمية،، يحيااى وهيااب الجبااوري (6)
ماادة كتااب خاناه ، فاي الموساوعة اإلساالمية، األصال اإلنجليازي، : ، نقالا عان كرنكاو19ص م،   1552، (ط.د
1/2254 . 
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، كما طلب إليهم أن يترجموا له كتب حصول على الذهب عن طريق الكيمياءال
 .(1)أساس التعاليم الطبية وهو بذلك وضع جالينوس في الطب 

على أيدي ا بتقدم العلوم وتطورها بدأت أهمية هذا العلم تزداد تدريجي   وسرعان ما   
 العرب في

، كان لهم أثرهم من العلماء العرب د ل يستهان به، حتى نبغ فيه عدالعصر العباسي
أبو موسى أبو عبد جابر بن حيان  على رأسهم و ، (2)المشهود به في تقدم علم الكيمياء

 اهلل جابر بن عبد اهلل الكوفي
وزعم أهل صناعة الذهب والفضة أن ... المعروف بالصوفي (م124/هااا155) 

وزعموا أنه كان ينتقل في ، ، وأن أمره كان مكتومااه في عصرهالرياسة انتهت إلي
وهو أول من جعل الكيمياء . (3)ا من السلطان على نفسه خوفا  لد  بالبلدان ل يستقر ب

حولها ظروف  من وفضَّ  .(4)، وأزام عنها ستار السرية والكهانةا على حقيقتهعلما 
ا موضوعا  –في عصره وقبل عصره  –الوقت الذي كانت فيه في . الحتكار والتحايل

ا للعلم المعروف بعلم صاحب الكيمياء متقلدا  وهو، (5)ل ل للبحث العلميجوالدَّ للشعوذة 

                                                 
، (ت .د) ، (ط .د) حضااارة العااالم اإلسااالمي العصاار العربااي، دار الهنااا، القاااهرة،  علااي حسااني الخربااوطلي، (1)

 .129ص 
) ،(ط .د) جامعة قاريونس، بنغازي،،رشيد الجميلي، الحضارة العربية اإلسالمية وأثرها في الحضارة األوربية (2)
 .97ص  ،(ت .د
 .211ابن النديم، الفهرست، ص  (3)
 –حيث اآللهة واألروام  –ي الغالب في المعابد، حيث يتم التصال بين السماء هي ممارسة تتم ف: الكهانة(4)

هذه الممارسة ذات طابع ديني، ولذلك تحتاج إلى تقديم القرابين، وهدفها هو المعرفة بصفة . وبين األرض 
نظم اإلسالمية إلياس بلكا، ال. بصفة خاصة.. عامة، ومعرفة المستقبل واستشارة السماء فيما ينبغي فعله بشأنه 

 .12ص  م، 1552، 2، بيروت، طمؤسسة الرسالة في الكهانة،
، 1والتوزيع، القاهرة، طمصطفى لبيب عبد الغني، دراسات في تاريخ العلوم عند العرب، دار الثقافة للنشر  (5)

 .217ص  ،1551
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 .(3)( 2) ، وأصله من خراسان، من أهل الكوفة(1)بعلم الباطن وهو مذهب المتصوفين
وحدثني بعض  :"حيث قال بالكيمياء جعفر الصادقذكر ابن النديم عن اعتناء وي    

يعرف في درب  (4)الصنعة أنه كان ينزل في شارع باب الشام يتعاطى الثقات ممن
 ، فقال لي هذابدرب الذهب

 
 
 
، اتلصحة هواه( 5)يرتكان يدير األكسبها و ،كان أكثر مقامه بالكوفة إن جابراا: الرجل 

 ولما أصيب

                                                 
 . 525ص   م،1551، (ط.د) ، محمد كرد علي، اإلسالم والحضارة العربية، دار الفكر، دمشق (1)
بالد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق أ ز اذ وار قصبة جاوين وبيهاق ورخار حادودها مماا يلاي الهناد : خراسان (2)

طخارستان وغزته وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها ، وتشمل علاى أمهاات مان الابالد 
وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وماا يتخلال ذلاك مان المادن  منها نيسابور وهراة ومرو، وهي كانت قصبتها ، وبلخ

التي  دون نهر جيحون، ومن الناس من ُيدخل أعمال خوارزم فيها وي عدُّ ما وراء النهار منهاا ولايس األمار كاذلك، 
ا، وناذكر ماا ُيعارف مان ذلاك فاي موضاعها، وذلاك فاي سانة  فاي أياام  22وقد فتحت أكثر هاذه الابالد عناوةا وصالحا

ياازعثمااان رصاا فريااد عبااد : ، تااحمعجــم البلــدا ياااقوت الحمااوي، . ي اهلل عنااه ، بإمااارة عبااد اهلل باان عااامر باان ُكر 
 .552، ص 1، ج (ت .د) ، (ط . د) العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت،

ار د ،خير الدين الزركلي، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين (3)
 . 252ص  ، 1م، ج  2995، 9، بيروت، ط العلم للماليين

محلة كانت بالجانب الغربي من بغداد؛ منها أبو عبد اهلل محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي : باب الشام( 4)
 . 222-224، ص 2ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج . البابشامي، روى عن أبي نواس الشاعر

الت العمر والحياة والتي يبدو أن مصدرها المعارف الكيميائية الصينية والتي تبناها الفكر هو مطي: إلكسيرا( 5)
الكيميائي العربي في أول األمر كانت سبباا في تأخر ظهور نظرية التفاعالت الكيميائية مبنية على أسس علمية 

 . 221- 227الحضارة اإلسالمية ، ص  رفعت حسن هالل، موسوعة. سليمة 
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، وذكر هذا (2) ، ذهب فيه نحو مائتي رطلالذي وجد فيه هارون ( 1)األزجو  .وفةبالك
صيب في ، فإنه لم ييب ذلك فيه كان دار جابر بن حيانالموضع الذي أصالرجل أن 

 .(3) "، وموضع قد بني للحل والعقدفقط ذلك األزج غير الهاون
، افتقر إليه اليونان كان قدا ا جديدا عنصرا أنه أضاف جابر بن حيان ومن جهود    

، المعرفة اليونانيةلتي كانت محور وهو عدم الكتفاء بالفرضيات والتحليالت الفكرية ا
ومن يطلع على ما كتبه ابن حيان من وصف واضح وشامل للمستحضرات الكيميائية 

فمثل هذا النظر . إل أن يقف موقف المعجب مما يرى ومراحل التغيرات فيها ل يسعه
التجريبي الذي يدل على مدى اهتمام الكيمياوي بتجاربه العلمية وقوة مالحظته إياها 

، ولبد من أواخر القرن التاسع عشر الميالديلكتب الغربية إل في لم يتيسر في ا
ا  فني  التذكير بأن طريقة جابر بن حيان في التحليل الكمي واستعمال الميزان استعمالا 

 في ضبط مقادير
 .(4)قرون  الشوائب في المعادن لم يعرفها الغرب إل بعد سبعة

وهو أول من استخرج حامض الكبريتيك وسماه زيت الّزاج وأول من اكتشف    
ودا الكا ل من استحضر ما الذهبالصُّ ، ودرس خصائص مركبات الزئبق وية، وأوَّ
 .(1)واستحضرها 

                                                 
وهي مشتقة من كلمة : السم التجاري للكبريتات المائية لبعض الفلزات الثقيلة ؛ وجمعها زجاجات: زجال  (1)

ا على األمالم المتبلورة في شكل بلوري شفاف، وهذه األمالم في عدة ألوان منها الزاج  وأطلقتزجاج  أيضا
ا الزاج األزرق؛ وهو كبريتات النحاس  وهو كبريتات الحديدوز( القبرصي ) األخضر مركز توثيق . ومنها أيضا

التراث والحضاري والطبيعي، إسهامات الحضارة العربية واإلسالمية في علم الكيمياء من واقع المخطوطات 
 .71ص  م،1525 ،(ط .د) العلمية بدار الكتب المصرية، مطبعة دار الكتب القومية، القاهرة،

ذا أطلق في الفروع الفقهية، فالمراد به رطل بغدادي أو اسم لمعي: الرطل (2) ا ، وا  ار يوزن به ، وهو مكيال أيضا
 م،1555، 1علي جمعة محمد، المكاييل والموازين الشرعية، القدس للنشر واإلعالن، القاهرة، ط . رطل العراقي

 .19ص 
 .211ص  ابن النديم، الفهرست،  (3)
. اهرة، القدار الرفاعي. اريخ الحضارة العربية واإلسالمية، مكتبة الخانجيت لمحات من علي عبد اهلل الّدفاع،(4)

 . 42-45، ص م2912، (ط .د) الرياض،



 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلوم االجتماعية واإلنسانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة  

04 

 

لى جميع ما ألف في الصنعة وله فهرست كبير يحتوي ع:" ويقول ابن النديم    
ونحن نذكر جمالا من  ،ألف في الصنعةا ، وله فهرست صغير يحتوي على موغيرها
 :ناها وشاهدها الثقات فذكروها لنا، فمن ذلككتبه رأي

 .  كتاب األحجار
 .    كتاب األحجار الثاني 
 .وخامسة وسادسة وسابعة كتاب األرض أولى وثانية وثالثة ورابعة 

 .كتاب الستتمام
 .كتاب الستيفاء
 .كتاب األسرار

 .كتاب السطقس
 .اسطقس اآلسي األول إلى البرامكة كتاب

 .كتاب األصباغ
 .كتاب اسطقس اآلسي الثاني إليهم-
 .(3)"  (2)كتاب أغراض الصنعة إلى جعفر بن يحيى البرمكي –22   
ا اهتم محمد بن ُأم ي ل  ذات الطابع [ كتابات جابر بن حيان ] مبرزا بكتاباته وأيضا

أبو القاسم  بن أحمد بن قاسم بن عبد اهلللمة ، وتبعه في ذلك مس(4)السحري المجازي 
، (مدريد ) ، ولد بمجريط (م 2557-959/ ها 291 - 221)  :القرطبي المجريطي

عربي وتتلمذ على علمائه وفالسفته، ثم عاد إلى وتوفي في قرطبة وسافر إلى الشرق ال

                                                                                                                   
 م،2992، 1الحضارة العربية اإلسالمية، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس،  ط، شوقي أبو خليل (1)

 .257ص 
كتاب ول يسع المقام لسردها هنا كاملة بل اكتفينا  115أحصى ابن النديم في كتابه الفهرست كتبه إلى ( 2)

 .   بالمجموعة األولى فقط
 .215 – 212ص  ابن النديم، الفهرست،  (3)
 .1272ص  ، 11دائرة المعارف اإلسالمية، ج  (4)
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صفار الغرناطي وابن المنهم ابن السمح : األندلس، وتتلمذ على يديه تالمذة كثيرون
بن حيان ، وهو إمام الرياضيين وتكلم في الكيمياء واتخذ من نظريات جابر والكرماني

كان عالماا بالفلك ، و تب عن تفاعالت المواد الكيميائية، وكوالرازي مسلمات كيميائية
، وترجمت ل رسائل إخوان الصفا إلى األندلس، وكان أول من أدخوحركات النجوم

 : طرلب إلى الالتينية ومن مؤلفاتهوالهندسة واإلسبعض مؤلفاته في الحساب 
 .رسائل إخوان الصفا -2
 .مفاخرة األحجار -1
 (. 2)رتبة الحكيم ومدخل التعليم في الكيمياء كما في الشكل -2
 .غاية الحكيم في السيمياء -4 
 (.المعامالت ) ثمار العدد في الحساب  -2
 .(1)اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني -7

                                                 
الحضارة العربية واإلسالمية في علم الكيمياء من واقع إسهامات ، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي( 1)

 .              11، ص المخطوطات العلمية بدار الكتب المصرية
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الثاني عشر / ومحمد بن يشرون، وكان أهم الكيميائيين في القرن السادس الهجري
 . (1)الميالدي

 
إسهامات الحضارة العربية ، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي( 2) شكل 

،  واإلسالمية في علم الكيمياء من واقع المخطوطات العلمية بدار الكتب المصرية
 .19ص 

                                                 
 .1272ص  ، 11دائرة المعارف اإلسالمية، ج  (1)
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بن محمد بن [ إسماعيل ] أبو يوسف الكندي هو ابن عمران بن إسمعيل " وكذلك   
يعة بن بن جبلة بن عدي بن رب[ معاوية ] بن معدي كرب بن معوية األشعت بن قيس

، المشتهر في الملة اإلسالمية بالتبحر في فنون الحكمة ...األكبر[ معاوية ] معوية 
حكام سائر العلومأحكااليونانية والفارسية والهندية متخصص في  ، فيلسوف م النجوم وا 
بن الصبام أميراا على الكوفة [ إسحاق ] العرب وأحد أبناء ملوكها وكان أبو إسحق

وكان قبل ذلك  للمهدي والرشيد وكان جده األشعت بن قيس من أصحاب النبي 
 (1)" ملكاا على جميع كندة 

ن البخسة إلى استحالة المعاددرس الكندي علم الكيمياء دراسة واسعة ثبت له أن    
اشتغل كثير من العلماء العرب  بينما في ذات الوقت، ثمينة أمر غير صحيح

ا إليمانهم بالفكرة القائلة بتحويل واإلسالم قبل الكندي وفي زمانه في الكيمياء نظرا 
أن الكندي لم يؤمن عناصر ثمينة كالفضة والذهب إل  العناصر الزهيدة الثمن إلى

في ا أن يكون الكندي أول كيمياوي ومن المحتمل جد   ،اا بات  كرة ورفضها رفضا بهذه الف
، ويتحقق للباحث رأي الكندي أنه على (2)العرب واإلسالم رفض فكرة الستحالة هذه 

إلى ذهب ، فكيف يغير معدن خسيس في باطن األرضصواب ألن الذهب هو معدن 
 . فهذا الرأي مخالف للصواب

 : الكندي التي عنيت بالكيمياء هي ومن رسائل
 .سالة في كيمياء العطر والتصعيداتر -2

                                                 
، (ط .د) ، يولياااوس ليبااارت، مكتباااة اآلداب، القااااهرة: جماااال الااادين أباااو الحسااان القفطاااي، تااااريخ الحكمااااء، تاااح (1)

 .227 - 222ص  ،م1551
 1555، (ط .د) أعااالم العارب فاي الكيميااء، الهيئااة المصارية العاماة للكتااب، القاااهرة،  فاضال أحماد الطاائي، (2)

 .17صم، 
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 .هر الثمينةاكتاب في أنواع الجو  -1
 .كتاب في أنواع السيوف والحديد -2
وكذلك الحسين بن علي بن محمد بن عبد  .(1)كتاب التنبيه على خدع الكيميائيين-5

-2522/ ها422-544 ):الطغرائيالصمد أبو إسماعيل مؤيد الدين األصفهاني 
ا من الوزراء الكتاب ، عربي ا من أحفاد أبي األسود . (م2229 كان شاعراا ومبدعا
ا، إل ، كما ك(لمية العجم ) وله ديوان شعر : (2)الدؤلي ان غزير العلم وكيميائي ا أيضا

قي بن محمد السلجو  ، واتصل بالسلطان مسعودأنه عمل فيها نظري ا، ولد بأصفهان
، وركز عمله في يونانية القديمة في علم السيمياء، واطلع على الكتب الفوله الوزارة

 : ومن مؤلفاتهتحويل المعادن إلى ذهب 
 .الجوهر النضير في صناعة اإلكسير -2
 .( 5) م كتاب الرحمة كما في الشكلسر الحكمة في شر  -1
 .الرد على ابن سينا في الكيمياء -2
 .وتراكيب األنوارجامع األسرار  -5
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .17أعالم العرب في الكيمياء ، ص  ، فاضل أحمد الطائي (1)
واضاع علام النحاو ، كاان معادوداا مان : ظالم بن عمرو بن سفيان بن جنادل الادؤلي الكنااني: أبو األسود الدؤلي(2)

الفقهاء واألعيان واألمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب، من التابعين، رسام لاه علاي بان أباي طالاب شايئاا 
، ص 2، جاألعااالمالزركلااي، . مااات بالبصاارة... وأخااذه عنااه جماعااة. ماان أصااول النحااو، فكتااب فيااه أبااو األسااود

122-127 . 
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إسهامات الحضارة العربية ، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي( 5) شكل 

، ص واإلسالمية في علم الكيمياء من واقع المخطوطات العلمية بدار الكتب المصرية
22. 
 .الرسائل الحاتمية في الكيمياء -4
 .يدة باللغة الفارسية في الكيمياءقص -2
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  (. 1)حقائق الستهادات في الكيمياء -7
/ ها721-) ...:وكذلك علي بن أيدمري بن علي بن أيدمر عز الدين الجلدكي    
لعلماء الذين ، ويعتبره البعض رخر اعاش في دمشق ثم في القاهرة( م 2225 -...

، ومنها أن األقوال واآلراء في نظريات هامة ، وكانت له كثير منتحدثوا عن الكيمياء
، ويمثل القول المفتام مع بعضها البعض إل بأوزان معينةلمواد الكيميائية ل تتفاعل ا

ا نسب الثابتة في التحاد الكيماويالرئيسي في القانون ال ، كما توصل الجلدكي أيضا
فضة تاركاا إلى فصل الذهب عن الفضة بواسطة حامض النيتريك الذي يذيب ال

ا مؤلفاته  : الذهب خالصا
 .أسرار التركيب ب فيالتقري -2
 .ج الفكر في الفحص عن أحوال الحجرنتائ -1
 .البرهان في أسرار علم الميزان -2
 .          (2)بغية الخبير في قانون طلب اإلكسير -5

عبد اهلل بن سينا الحكيم وأما ابن سينا هو الرئيس أبو علي الحسين بن      
، وكان من العلماء (4) بخارى منها إلى، وانتقل (3) ؛ كان أبوه من أهل بلخالمشهور

                                                 
إساهامات الحضاارة العربياة واإلساالمية فاي علام الكيميااء مان واقاع ، لتاراث الحضااري والطبيعايمركز توثيق ا ( 1)

 .             25، ص المخطوطات العلمية بدار الكتب المصرية
 .             22، ص المرجع نفسه، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ( 2)
ار بيات : وقيل... مدينة مشهورة بخراسان : بلخ (3) أن أول من بناها ُله راساف الملاك لماا خاّرب صااحبه بخات نصَّ

ا، ويقاال : المقدس، وقيل ماذ اثناا عشار فرساخا بل اإلسكندر بناها، وكانت تسامى  اإلساكندرية قاديماا، بينهاا وباين ت ر 
ن قايس مان قبال عباد اهلل بان عاامر بان كرياز نهر بلخ، وبينهماا نحاو عشارة فراساخ، فافتتحهاا األحناف با: لجيحون

، وأمااا فااي قضااية 421، ص 2ياااقوت الحمااوي، معجاام البلاادان، ج . فااي أيااام عثمااان باان عفااان، رضااي اهلل عنااه
أماين واصاف . فتحهاا األحناف بان قايس، فاي خالفاة عمار بان الخطااب، رضاي اهلل عناه: الفتح فقد ذكر أمين بك

) أحمااد زكااي باشااا، مطبعااة المعااارف، القاااهرة،: لممالااك اإلسااالمية، تااحبااك، الفهرساات معجاام الخريطااة التاريخيااة ل
 .25ص  م،2922، (ط .د
من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها ُيعبر إليها من رمل الشط وبينها وبين جيحون يومان من هذا : بخارى( 4)

ّيدُتها ول شك أنها مدينة قديمة نزهة كثيرة ال... الوجه، وكانت قاعدة ملك السامانية،  بساتين واسعة الفواكه ج 
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واشتغل بالعلوم  ...خرميثنا :، وتولى العمل بقرية من ضياع بخارى يقال لهاالكفاة
م القررن الكريم العزيز و ولما بلغ عشر سنين من عمره كان قد أتقن عل] وحصل الفنون

سلك ابن ، (1)واألدب وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهندسة والجبر والمقابلة
في  ته، وجاءت نظرين حيث العتقاد في تكوين المعادنسينا مسلك جابر بن حيان م

إن : فيقول ابن سينا في هذا الباب ،هذا الموضوع مطابقة لنظرية جابر إلى حد كبير
فإذا كان . ، وأجسام متشابهة لهمابالكبريت المعادن كلها تتكون نتيجة لتحاد الزئبق

 الكيماويونبالكبريت األبيض النقي الممتاز الذي يفوق ما حضره ا واتحد الزئبق نقي  
ا ، وأشد بياضا اكان الناتج فضة أما إذا كان الكبريت أنقى من النوع الذي ذكرناه رنفا 

ذا كان الكبريت غير نقي وفاسدا  ،افإنه يجمد الزئبق ويعقده ذهبا  ،اا وملونا حاد   اوافترارا  ا وا 
أما  ،ا فيتكون الحديد من اتحادهماويكون الكبريت مشوبا ، التماسكا يعوزه ترابي  

طبقات نتيجة لتحاد زئبق غير نقي، تعوزه قوة التماسك، القصدير فيتكون على هيئة 
في الوقت  الكيماويونميه وهذا ما يس –ا، لذا كان القصدير زاعقا مع كبريت فاسد

لقصدير بعضها حتكاك بلورات اويحدث هذا نتيجة ل –"صراخ القصدير" الحاضر
، ، فاسد وضعيفن الرصاص إلى اتحاد كبريت فحم، ويعزو ابن سينا تكويببعض

 . (2)ا، لذا كان تصلبه ناقصا بزئبق غير نقي
، قام بصنع األدوية الجديدة بنفسية ا، ذائع الصيتا ماهرا ولما كان ابن سينا طبيبا    

، هذا وقد أشار إلى ألخيرين من كتاب القانون في الطبالتي أوردها في الجزئين ا
من العمليات الكيميائية كالتقطير، والترشيح، والتصعيد والستخالص عدد كبير 

                                                                                                                   

فإنه لما مات زياد بن أبيه في سنة ثالث : وأما حديث فتحها... إلى مرو،      عهدي بفواكهها تحمل 
من استخلف أخي على عمله  : وخمسين، في أيام معاوية فوفد عبيد اهلل أبي زياد على معاوية، فقال له معاوية

لو استعملك أبوك : فة وسمرة بن جندب على البصرة، فقال له معاويةاستخلف خالد بن أسيد على الكو : فقال
 .511-529، ص 2، ج، معجم البلدان الحمويياقوت . لستعملتك

إحسااان عباااس، دار : أبااي العباااس شاامس الاادين أحمااد باان خلكااان، وفيااات األعيااان وأنباااء أبناااء الزمااان، تااح (1)
 .241-247ص  ، 1، ج (ت .د) ، (ط .د) الثقافة، بيروت، 

 .151فاضل أحمد الطائي، أعالم العرب في الكيمياء، ص  (2)
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ذلك شأن أبي بكر شأنه في  ،مل أجهزة مختلفة للوصول إلى طلبه، واستعوالتشميع
، ورخر من ميائية منها ما كان من أصل نباتيا من المركبات الكي، وذكر عددا الرازي

عتقد في دراسته للنبات والحيوان والطبيعة على كل من الكندي ، كما اأصل حيواني
   .  (1)، وكانت بينه وبين البيرونيرازيوأبي حنيفة الدينوري وأبي بكر ال

 في خدمة الحضارة اإلنسانية اإلسالمي علم الكيمياء  أثر: اثالثا 
حيث ا جد  ا مهم  علم الكيمياء اإلسالمي في خدمة الحضارة اإلنسانية  أثريعد     

هذا الدور في جوانب  مثلمازالت الحضارة اإلنسانية تنبع منه إلى الوقت الحاضر ويت
  :  يليأهمها ما عدة 
 في الجانب المعرفي  : أولا  -2
وأما دور الكيمياء في الطب فقد ذكر الشطشاط أنه العلم الذي يدرس طرق    

ية وتأثيرها بشقيها الفلزي تحضير المركبات المختلفة وتفاعالتها وعناصرها األول
علم الكيمياء في الطب بارز  ، يعني هذا أن دور(2)والالفلزي والعضوي والغير عضوي

 .(3)األوربي، كما كان له أثر واسع في تكوين الفكر ومهم
على أن أهم ما ينسب إلى الرازي في مجال الكيمياء هو ربطها بالطب والصيدلة    

، كما أنه ناتجة عن تأثير الدواء في الجسم الكيميائية والفيزيائيةواعتبار التفاعالت 
، وكان يستعمله في ل من المواد سكرية ونشوية متخمرةحّضر الرازي الكحو 

، كما درس خصائص الزئبق ومركباته يدليات لستخراج األدوية والعالجالص
 .  (4)واستحضرها واستعملها كعقار ضد بعض األمراض

                                                 
 .151فاضل أحمد الطائي، أعالم العرب في الكيمياء، ص (1)
، (ط .د) ، علي حسين الشطشاط، تاريخ الجراحة في الطب العربي، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي (2)

 .971، ص 1ج م،2999
. د) للكتاب، القاهرة،  ب في تكوين الفكر األوروبي، الهيئة المصرية العامةعبد الرحمن بدوي، دور العر  (3)
  15م، ص 1555، (ط
 .252رفعت حسن هالل، موسوعة الحضارة اإلسالمية، ص  (4)
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اية كان في نه[ كتب الكيمياء ] ل الترجمة يبدو أن أول ما ترجم منهاوأما في مجا   
العربية  ، أما الجزء األكبر فقد تمت ترجمته إلىالثامن الميالدي/ القرن الثاني الهجري

، وهناك احتمال أن تكون ثمة ترجمات التاسع الميالدي/ في القرن الثالث الهجري
  واضح ما إذا كان حنين بن وسيطة باللغة السريانية ولكن ليس من ال

 .(2)"ذه الترجماتوتالمذته قد شاركوا في ه(1)إسحاق
التي لم تكن وكذلك اهتم العلماء العرب بصناعات الصحة والصناعات الدوائية     

علوم الصحة العامة والصحة الوقائية التي اكتشفوا فيها أن : مثلمعروفة من قبل؛ 
الوسيلة إلنقاذهم من كثير من أمراض فتاكة لم يكن مبدأ الوقاية خير من العالج هو 

لها عالج معروف في ذلك الوقت فاخترعوا مواد كيميائية عديدة لها نشاط قاتل 
بصورة كبيرة ( الكحل  مثل) ، وانتشرت موادا استخدموها في التعقيم والتطهيرللبكتيري

ا صناعة الصابون الفي المجتمع  فيها وصفاتتي قدم الرازي ، كما انتشرت أيضا
 .متعددة
. انت المصانع تنتج صابوناا سائالا وك" عربيالصابون ال" فقد كان يطلق عليه    

حوالي لقرن العاشر الميالدي وصابوناا جاف ا منه الملون والمعطر والشفاف وفي ا
رصدت إحدى المخطوطات أن سعر الصابون هو ثالثة ( م 915/ ها275:) عام

ا صناعة العطور بعد ازدهار عمليات المعالجات الكيميائية  دراهم ، كما ازدهرت أيضا
، واستطاع العلماء العرب إقامة طير على يد جابر بن حيان والرازيالخاصة مثل التق

صناعة متميزة للعطور نتيجة لوجود نشاط تجاري مع أنحاء العالم ومن الصناعات 

                                                 
أبو زيد العبادي كان تلميذ صناعة الكحل وقعد في جملة المترجمين الطبيب النصراني : حنين بن إسحاق(1)

ا في اللسان اليوناني وفي اللسان العربي بارعاا لكتب الحكمة واستخراجه لى العربي وكان فصيحا ا إلى السرياني وا 
ا ونهض من بغداد إلى أرض فارس ودخل البصرة ولزم الخليل بن أحمد حتى برع في ... شاعراا خطيباا فصيحا

 .272القفطي، تاريخ الحكماء، ص  .اللسان العربي وأد خل كتاب العين بغداد واختير للترجمة
 .1271 – 1277، ص 11، ج دائرة المعارف اإلسالمية (2)
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ا العطرية التي ازدهرت في تلك الفترة صناعة عطر الياسمين كم ا استطاعوا أيضا
 .  (1)صناعة الشامبوا وصبغات الشعر

أهل زعم " :في هذا المجاليقول ابن النديم : في الجانب القتصادياألثر : ثانياا
، ويعني هذا أن (2)" نعة الذهب والفضة من غير معادنهاصناعة الكيمياء وهي ص

هذا المجال  دخل في صناعة الذهب والفضة وهذا دليل على تقويةيعلم الكيمياء 
في  (3) ا دخلت الكيمياء في صناعة المالبسوأيضا ، يوبهذا قوي الجانب القتصاد

يقوم أساسها ، وأن هذه الحرفة (4)الحضارة اإلسالمية وخاصة في األصباغ واأللوان
م الكيمياء لستخراج بعض حيث أدخل العباسيون عل، ت  على أساس علمي ب ح  

ويظهر لنا مدى اكتشافات العرب الكيماوية : فقالذلك  ، ذكر غوستاف لوبوناألصباغ
، وابتدع التي ذكروها في مؤلفاتهم الطبية  قبلهم من الُمركباتمن كثرة ما كان مجهولا 

قهم لفنَّ  ذ  ناعية من ح  العرب فنَّ الصيدلة ، ويبدو لنا مقداُر معارفهم في الكيمياء الصَّ
باغة واستخراج المعادن وصنع الفولذ باغة الجلود الصَّ ، وهكذا صبغ ودبغ (5)ود 
 . ةالعباسيون خامات مالبسهم بطريقة علمي

                                                 
إساهامات الحضاارة العربياة واإلساالمية فاي علام الكيميااء مان واقاع ، مركز توثيق التاراث الحضااري والطبيعاي ( 1)

 .             15، ص المخطوطات العلمية بدار الكتب المصرية
 .277ص  ابن النديم، الفهرست،  (2)
واللباااس واللبااوس ...الثااوب ( لاابس : " ) اللباااس ذكاار فااي العديااد ماان مصااادر اللغااة، حيااث قااال الفيروزبااادي ( 3)

وهااو جلياادة رقيقااة تكااون بااين الجلااد ) واللاابس بالكساار والملاابس كمقعااد ومنباار مااا يلاابس واللاابس بالكساار الساامحاُق 
إبااراهيم مصااطفى . الثياااب كاااللبسولاابس الكعبااة كسااوتها واللبسااة حالااة ماان حااالت اللاابس وضاارب ماان ( واللحاام 

 .        159، ص1، ج (ت .د)  ،(ط .د) لجنة مجمع اللغة العربية، دار الدعوة،: ورخرون ، المعجم الوسيط، تح
: وقياال. لااون أحماار ولااون أصاافر مااثالا : صاافة الجساام ماان البياااض والسااواد والُحماارة وغياار ذلااك، فيقااال: اللااون ( 4)

وقيال هاو الكيفياة المدركاة بالبصار مان . هاو تكيُّاف ظااهر األشاياء فاي العاين: وقيال. اللاون هيئاة كالساواد والُحمارة
جعلاه : لاّون الشايء تلوينااا . ألاوان: الجماع.لون كال شايء ماا فصال بيناه وباين غياره : ُحمرة وُصفرة وغيرهما وقيل

نّ  حسااين يوساف موساى وعباد الفتااام الصاعيدي، اإلفصاام فاي فقااه اللغاة، دار الفكار العربااي، . ذا لاون فتلاوّن وال او 
 .              2229، ص 2م، ج 2925، 1القاهرة، ط 

م،  1555، (ط .د) القاااهرة ، عااادل زعتاار، الهيئااة المصاارية للكتاااب،: غوسااتاف لوبااون، حضااارة العاارب، تاار( 5)
 .             577ص 
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صناعات عديدة خالل الفترة فقد ساهمت في ازدهار وأما إسهاماتها في الصناعة     
التي صناعات كال: وحتى القرن الخامس عشر الميالدي ،الميالدي من القرن الثامن 

ثم أصبحت هي األساس للعديد من الصناعات ، العربوضع أساسها علماء الكيمياء 
، ولعل من أكثر تطبيقات كيمياء العرب أهمية استخدام العرب ةالكيميائية المعاصر 

وقد كانت : ، وذلك حتى القرن الثالث الهجريللكتابة  ق وسعف النخيل والبرديالر  
ع مصانوفي عصر الخالفة العباسية انتشرت . صناعة الورق قد نقلت عن الصينيين

وقد  ،هرت صنعة الوراقين وانتشرت الكتب، وازدالورق في بغداد ودمشق والقاهرة
واألحبار  صاحب ذلك تطور صناعة األحبار واكتشاف الحبر الحديدي والكربوني

، وكذلك لعلوم العربيةوكان لهذا الكتشاف أكبر األثر في حفظ ونقل وتوثيق ا ،الملونة
                   .(1)القديمة اإلغريقية 

ذكر رفعت هالل أن أحد  دخل علم الكيمياء في مكونات الطعام حيث قدو      
واستخراج السكر والحصول على الملح في صورة  ،غذيةلألالمواد الحافظة : انجازاتها

 .ت الكيمياء في تكوين بعض األطعمةوهكذا دخل (2)نقية
وكانوا . ..وصنعوا الزجاج والورق... احتراقهالخشب فمنعوا  يطلفي كذلك دخلت و    

 .(3)ي، وكشفوا الحامض اآلزوتاستحضر الكبريتيك وحامض النيتريكأول من 
 صناعة السيراميك خالل الفترة من القرن الثامن الميالدي :وقد كان لها دور في   

تعتمد على التقنية التي أبدعها العلماء  [لت ظفقد ] وحتى القرن الثاني عشر الميالدي
 ،في عملية التلميع (  zincالزنك : أي) ن األوائل حيث استخدموا الخارصينالمسلمو 

وتوجد من هذا النوع من  ،تمةوكانت هذه العملية في البدء تؤدي إلى أسطح مع

                                                 
إساهامات الحضاارة العربياة واإلساالمية فاي علام الكيميااء مان واقاع ، مركز توثيق التاراث الحضااري والطبيعاي ( 1)

 .              21، ص المخطوطات العلمية بدار الكتب المصرية
 . 221ص  ، رفعت هالل، موسوعة الحضارة اإلسالمية (2)
،  1عبد التواب يوسف، الحضارة اإلسالمية بأقالم غربية وعربية، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة، ط (3)

 . 29م، ص 2992
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محفوظة في  قطع زرقاء اللون –يرجع إلى القرن الثامن الميالدي الذي –السيراميك
، تصنيع عجينة السيراميك في العراقعلماء الكيمياء المسلمون البصرة بالعراق وطّور 

)     : في صناعة السيراميك الملون خالل الفترة من عام (1) وتفوقت الفسطاط
، ا لهذه الصناعة، وأصبحت مركزا ( م2574 /ها521: ) إلى عام( م 974 /ها224

بداية القرن السابع عشر ثم انتقلت هذه الصناعة إلى دمشق وظلت متمركزة فيها حتى 
، واستحدثوا العرب كذلك صناعة الحديد والصلب واستطاع الكيميائيون ،الميالدي

، واستخدم السيوف والرمامطريقة لتقسية الحديد من أجل استخدامه في صناعة 
مالبس واقية من ( م 2125/ ها249:) ملمصريون في معركة عين جالوت عاالجنود ا
هم ووجوههم لدهان أيدي( بودرة التلك ) كما كانوا يطورون تقنية لستخدام، الحريق

، وطّور المصريون كذلك أول مدفع يطلق أعيرة البارود حماية لهم من البارود
وعرفت  .(2)(م 2125/ ها249) :معركة عين جالوت ضد المغول عام واستخدموه في

: لبارود المدافع( أنواع مختلفة ) في القرن الرابع عشر الميالدي بمصر أربع تركيبات 
 22،من نترات الصوديوم% 75يحتوى على كان أكثرها قوة انفجار ذلك النوع الذي 

أو نترات النشادر إلى خالد بن  (ملح البارود ) كما يرجع اكتشاف. من الكربون% 
 . (3)يزيد
تلك الصناعة قد انتقلت  ، فكانتون القدامى صناعة الزجاج وتلوينهموعرف المسل    

ر ، ومع ازدهابلدان رسيا في الحضارات القديمة ، ومنها إلى الصين وبعضإلى دمشق

                                                 
، وفاي سافحه مقبرتهاا وفيهاا بعاد خرابهاا ودثورهاا ق النيل، وفاي شارقيها جبال المقطاممدينة على شر : الفسطاط ( 1)

الصاعيد األدناى وفياه كاورة الفياوم مائاة وأربعاون قرياة مّصار  عشرة جوامع والذي أضايف إلاى الفساطاط مان الكاور
شامس الادين أباي عباد اهلل محماد بان أباي طالاب األنصااري، كتااب . كل يوم قرية منها مان أول السانة إلاى رخرهاا

 .         252ص م،2911، (ط .د) ، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، دار إحياء التراث العربي، بيروت
) ، محمااد أحمااد دهمااان، ولة دمشااق فااي عهااد المماليااك، دار الفكاار، دمشااق: يااد عاان هااذه المعركااة ينظاارللمز  ( 2)
 .         41ص م،2922، (ط .د
إساهامات الحضاارة العربياة واإلساالمية فاي علام الكيميااء مان واقاع ، مركز توثيق التاراث الحضااري والطبيعاي ( 3)

 .              29، ص المخطوطات العلمية بدار الكتب المصرية
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مية عديدة ، طرقاا علر بن حيان، وعلى رأسهم جابالحضارة العربية طّور المسلمون
ربعين ابه الدرر المكنونة ست ا وأ، وقدم جابر بن حيان في كتلصناعة الزجاج وتلوينه

عشرة وصفة جديدة إلى هذا  ، كما أضيفت اثنتاصفة لتصنيع الزجاج  الملون
كا ، والزجاج الكوارتز والسيتصنيع الزجاج الشفاف عالي النقاءوهكذا أمكن ... الكتاب

، ر الزجاج باستخدام الرمال مباشرةوهو أول من حف :الذي وصفه عباس بن فرناس
: لس في القرن الحادي عشر الميالديمركز ازدهار صناعة الزجاج إلى األند وانتقل

أوروبا واليونان     حيث أنتجت المرايا الزجاجية وأقيمت مصانع للزجاج انتشرت في 
ن الهيثم الحسن ب    ، واستخدممرايا محدبة واستطاعت تلك المصانع أن تنتج أول

، (1)(م 2512/ ها521: )عاملمشتعلة والضوءي كتابه المرايا ا، ووصفها فمثل المرايا
 . (3)الجودة  بإيران في صناعة سيراميك عالي (2)تبريز كما تميزت

لعاب النارية والصناعات في صناعة األ وكذلك ساهم علم الكيمياء اإلسالمي    
طور علماء الكيمياء العرب صناعة األلعاب النارية التي يرجع أصلها  :، فقدالعسكرية

) نترات    البارود الذي أعد بنسب مئوية ثابتة من ملح ال الصين باكتشافهمإلى 
 في عدة( نترات النشادر ) واستخدم ملح البارود ... % (25) ، والكبريت%(74

                                                 
إساهامات الحضاارة العربياة واإلساالمية فاي علام الكيميااء مان واقاع ، مركز توثيق التاراث الحضااري والطبيعاي ( 1)

 .              15، ص المخطوطات العلمية بدار الكتب المصرية
والجااص، وفااي ، وهااي مدينااة عااامرة حسااناء ذات أسااوار محكمااة باااآلجر هااي أشااهر ماادن أذربيجااان: تبريااز  ( 2)

وسطها عدة أنهار جارية والبساتين محيطة بها، والفواكه بها رخيصاة ول يوجاد فيهاا أطياب مان مشمشاها المسامى 
بالموصول، وهو أطيب مشمش في الدنيا، عماراتهاا المتقناة الحسانة كانات زمان العباسايين عنادما نازل بهاا امارداد 

ساااور محكااام بااااآلجر والجاااص، ومااان بعاااد األزدي نااازل بهاااا األزدي أياااام المتوكااال، وتبرياااز  قاااديماا كانااات مساااورة ب
قصوراا وحصنها بسور ينزلها الناس معه حتى أضاحت حاضارة أذربيجاان،  الوجناء بن الرواد فبنى بها هو وأخوته

هااا فصااالحهم  221وأشااهر مااا عرفاات بااه تبريااز ثيابهااا المتقنااة المزركشااة، نجاات تبريااز ماان هجمااات المغااول ساانة 
رمنااة أبااو حجاار، موسااوعة . م، ثاام أضااحت عاصاامة لهاام كمااا أصاابحت عاصاامة الصاافويينأهلهااا فنجاات ماان أيااديه

         .251ص  م،1552، (ط . د ) المدن اإلسالمية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 
إساهامات الحضاارة العربياة واإلساالمية فاي علام الكيميااء مان واقاع ، مركز توثيق التاراث الحضااري والطبيعاي ( 3)

 .             21، ص طات العلمية بدار الكتب المصريةالمخطو 
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ء الملكي، وقد ، وصناعة حامض النيتريك والماالصناعات المعدنية: أغراض منها
الحصول عليها في هذه المادة و ، والرازي عدة وصفات لستخدام نشر جابر بن حيان

، وأكدوا على أن استخدامها كسالم يستلزم تحضيرها بدرجة عالية من صورة نقية
 .  ( 4) كما في الشكلالنقاوة 
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إسهامات الحضارة العربية ، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي( 4) شكل 
، ص العلمية بدار الكتب المصرية واإلسالمية في علم الكيمياء من واقع المخطوطات

29. 
 

 ة اتامالخ
مناحي علم الكيمياء له دور كبير في خدمة الحضارة اإلنسانية في معظم  إن     

ي أأنتجوا الذي لم تنتجه فاهتموا بهذا العلم  ذاذوكان وراء هذا العلم علماء أفالحياة 
 : الدراسة إلى عدة نتائج لعل أهمهاوقد خلصت حضارة أخرى، 

قومان على أساس علمي بحت حيث أدخل تأن حرفة الصباغة والدباغة  -*
التي ذكروها في  العباسيون علم الكيمياء لستخراج بعض األصباغ والُمركبات

باغة مؤلفاتهم الطبية قهم لفنِّ الصَّ ذ  ناعية من ح  ، وكبرت معارفهم في الكيمياء الصَّ
باغة الجلود     .ود 

، وكذلك اإلغريقية قت العلوم العربيةثّ أنها حفظت ونقلت وو أن الكيمياء اإلسالمية  -*
، وكذلك بعد الكتب وتطوير  وانتشاربعد مصانع الورق وصناعة الوراقين  ،القديمة

 .بأنواعه اكتشاف الحبر
وكذلك دخل علم الكيمياء في مكونات الطعام وحفظه واستخراج السكر والحصول  -*

   .على الملح
كيمياء في صناعة السيراميك بناءا على ما قدمه علم العليها صناعات كقامت  -*

في  وكانت هذه العملية ،في عملية التلميع(  zincالزنك  :أي) استخدام الخارصين
، وكذلك ساهم علم الكيمياء في صناعة الزجاج وتلوينه البدء تؤدي إلى أسطح معتمة

 .خدمة للحضارة اإلنسانية
وفي  ،مي في الجانب العسكري في الحروبساهم علم الكيمياء اإلسالوكذلك  -*

صناعة األلعاب النارية حيث طور علماء الكيمياء العرب صناعة األلعاب النارية 
بنسب مئوية ثابتة من ملح البارود الذي أعد  التي يرجع أصلها إلى الصين باكتشافهم
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، في صناعة المدافع( النشادر  تراتن) ، والكبريت واستخدم ملح البارود النترات
، كما كانوا يطورون تقنية لستخدام بودرة التلك قوصنعوا مالبس واقية من الحري

 .لدهان أيديهم ووجوههم حماية لهم من البارود
، كصناعة الحديد والصلب إن علم الكيمياء ساهم في خدمة الحضارة اإلنسانية -*

في  هلتقسية الحديد من أجل استخدامطريقة  واستحدث علماء الكيمياء المسلمون
 .الحديديةوغيرها من األدوات  صناعة السيوف والرمام

الحضارات األخرى  تأن علم الكيمياء خدم الطب والصيدلة خدمة واسعة استفاد -*
 .منها
 وكانت لصناعة الصابون العربي السائل والجاف منه الملون والمعطر والشفاف -*

خدمة الحضارة دور في  (م 915 /ها 275) :حوالي عام  في القرن العاشر الميالدي
             .اإلنسانية

 الحضارة اإلسالمية لدارسين المهتمين بتاريخ امن توصيات الباحث لكل و     
في دراسات أكاديمية والباحثين في هذا المجال أن يشدوا على سواعدهم ألجل البحث 

لى كثير من الجهد ألن الموضوع يحتاج إ؛ تخدم علوم المسلمين وخاصة علم الكيمياء
وكذلك توصي الدراسة بتدريس علم الكيمياء  ،للحقيقة التاريخية المتواصل وصولا 

اإلسالمي في بعض الكليات والمعاهد وذلك لالستفادة مما قدمه السلف في الكيمياء  
 . ، واهلل من وراء القصد دء  وفي ختم  والحمد هلل في ب، واهلل أعلم

 
 در والمراجعاالمص
 المصاااادر :أولا 
لجنة مجمع اللغة العربية، دار  :، تحإبراهيم مصطفى ورخرون، المعجم الوسيط -2

 (. ت.د)، (ط .د) ، الدعوة
: ، الفهرست معجم الخريطة التاريخية للممالك اإلسالمية، تحأمين واصف بك -1

   .م2922، (ط .د) أحمد زكي باشا، مطبعة المعارف، القاهرة،
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يوليوس ليبرت، مكتبة : ، تحجمال الدين أبو الحسن القفطي، تاريخ الحكماء -2
 .م1551اآلداب، القاهرة ، 

 ،(ط .د) ، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين -5
 .م1555

، كتاب نخبة الدهر في اهلل محمد بن أبي طالب األنصاري شمس الدين أبي عبد -4
 .م2911، (ط .د) ، دار إحياء التراث العربي، بيروتوالبحرعجائب البر 

)  ، دار الفكر، بيروت،صالم الدين خليل بن أيبك الصفدي، الوافي بالوفيات -2
 .م1554 ،(ط .د
: ، تحالعباس شمس الدين أحمد بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -7

 .(ت .د )، (ط .د) إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 
     ،دار مكتبة الهالل، بيروت، منشورات ، مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن بن خلدون -1
 .م2992، (ط .د) 
دار قطري بن ، نناهد عباس عثما: ، تح، الفهرستمحمد بن إسحاق النديم -9

 .م2914، (ط .د) ،الفجاءة، الدوحة
) في خبر  األقطار لّروُض المع طار، كتاب امحمد بن عبد المنعم الحميري -25

 ،(ط .د) ،إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت: ، تح(معجم  ُجغر افي مع  م سرد  عام 
      .م2974

الكتب ، دار و إرشاد األديب إلى معرفة األديبياقوت الحموي، معجم األدباء أ -22
 .م2992، (ط .د) ، بيروت، العلمية
) العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، فريد عبد : ، تحااااا، معجم البلدان -21
 .(ت .د) ، (ط . د

 :المراجع  ثانيااا
، 2إلياس بلكا ، النظم اإلسالمية في الكهانة، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط -2

 .م 1552
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ة للنشر رمنة أبو حجر، موسوعة المدن اإلسالمية، دار أسام-1 
 .م1552، (ط .د)،عمانوالتوزيع،

، دار الفكر ، اإلفصام في فقه اللغةموسى وعبد الفتام الصعيدين يوسف حسي -2
 .م2925، 1ي، القاهرة، ط العرب
، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب خير الدين الزركلي -5

 .م2995، 9دار العلم للماليين، بيروت، ط  والمستعربين والمستشرقين،
،  (ط .د) الشارقة لإلبداع الفكري، الشارقة،، مركز دائرة المعارف اإلسالمية -4

 .م2991
الحضارة العربية اإلسالمية وأثرها في الحضارة األوربية، منشورات  ،رشيد الجميلي -2

 (.ت .د) ، (ط .د) يونس، بنغازي،  جامعة قار
ؤسسة ها، الم475-524، سالجقة الشام والجزيرة في الفترة ما بين رشيد يوسف -7

 .م2911، (ط .د) ، ، عمان(الرأي ) األردنية الصحفية 
المجلس األعلى للشئون  رفعت حسن هالل، موسوعة الحضارة اإلسالمية،  -1 

 .م1554، (ط .د) اإلسالمية، القاهرة، 
المجلد األول العلم القديم والوسيط من البدايات . تاريخ العلوم العام ،رنيه تاتون -9

، جامعية للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة العلي مقلد: جمةم، تر 2545حتى سنة 
 .(ت .د)، 2روت، طبي

، معهد الدراسات اإلسالمية، القاهرة، ، حضارة اإلسالمسعيد عبد الفتام عاشور -25
 .2991، 1ط
، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، خليل، الحضارة العربية اإلسالميةشوقي أبو  -22

 .م2992، 1طرابلس،  ط
، الدار المصرية ، الحضارة اإلسالمية بأقالم غربية وعربيةالتواب يوسفعبد  -21

 .م2992، 1اللبنانية، القاهرة، ط
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، دور العرب في تكوين الفكر األوروبي، الهيئة المصرية عبد الرحمن بدوي -22
 .م1555، (ط. د) للكتاب، القاهرة،   العامة
، القدس للنشر واإلعالن، ، المكاييل والموازين الشرعيةعلي جمعة محمد -25

 .م1555، 1ط ، ةالقاهر 
، دار الهنا، علي حسني الخربوطلي، حضارة العالم اإلسالمي العصر العربي -24

 .(ت .د) ،(ط .د)  ،القاهرة
 ، تاريخ الجراحة في الطب العرب، منشورات جامعة قارعلي حسين الشطشاط -22

 .م2999، (ط.د)يونس، بنغازي، 
ورات ،الطبيب والمترجم والناقل ثابت بن قرة الحراني، منش___________-27

 .م2995، (ط.د)بنغازي،  جامعة قاريونس،
، مكتبة علي عبد اهلل الّدفاع، لمحات من تاريخ الحضارة العربية واإلسالمية -21

 .م2912، (ط .د) الرياض، . لقاهرة، ادار الرفاعي. الخانجي
، دار حامد، لوسيط في الحضارة اإلسالميةفايز الربيع، ا. عماد الدين خليل -29

 .م1555، (ط.د)، عمان
عمر التومي الشيباني ورخرون، تاريخ العلوم األساسية في الحضارة العربية  -15

 .م2992، (ط.د)، ، الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلسواإلسالمية
، المصرية للكتابعادل زعتر، الهيئة : ، ترجمة، حضارة العربغوستاف لوبون -12

 .م1555 ،(ط.د)القاهرة
 الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، أعالم العرب في الكيمياء،فاضل أحمد الطائي -11

 .م1555 ،(ط.د)القاهرة، 
 ، (ط.د)، ، دار الفكر، دمشق، ولة دمشق في عهد المماليكمحمد أحمد دهمان -12

 .م2922
، دار المعرفة، العشرينمحمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن  -15

 (.ت .د)،2،طبيروت



 

 في خدمة الحضارة اإلسالمية في الدولة العباسية أثر علم الكيمياء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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، (ط .د)، ، دمشق، دار الفكر، اإلسالم والحضارة العربيةمحمد كرد علي -14
 .م1551

، إسهامات الحضارة العربية توثيق التراث والحضاري والطبيعي مركز -12
، واإلسالمية في علم الكيمياء من واقع المخطوطات العلمية بدار الكتب المصرية

 .م1525، (ط.د)، مطبعة دار الكتب القومية، القاهرة
الكتاب ، دار عرب في العصور اإلسالمية الزاهرةحضارة ال،مصطفى الرافعي -17

 .م2971، (ط .د)  ،القاهرة.دار الكتاب المصري، بيروت. اللبناني
، دار الثقافة ، دراسات في تاريخ العلوم عند العربمصطفى لبيب عبد الغني -11

 .م1551، 1والتوزيع، القاهرة، طللنشر 
، الهيئة مفتام محمد دياب، مقدمة في تاريخ العلوم في الحضارة اإلسالمية -19

 .م2991، (ط.د)، القومية للبحث العلمي، طرابلس
 .م 1552 ،1لجيل، بيروت، ط، دار االموسوعة العربية الميسرة -25
، دار الحضارة اإلسالميةودور العلم في يحيى وهيب الجبوري، بيت الحكمة  -22

 .م1552، 2بيروت، ط، الغرب اإلسالمي
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


