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مقدمة

أولت الحضارة اإلسالمية منذ البداية اهتماما كبيرا للمجال الفكري، وإذا كان اهتمام العلماء قد انصرف في األول إلى الميدان الديني

واللغوي ثم إلى االقتباس من شعوب أخرى، وبذلك تمكن العرب من إقامة حضارة متميزة.

فما هي أهم عوامل ظهور الحركة الفكرية في الحضارة اإلسالمية؟

وما هي أهم فروعها؟

ساهم اإلسالم في نشر العلوم

اإلشعاع الثقافي

ساهمت المبادالت التجارية بين أقطار العالم اإلسالمي وباقي دول العالم إلى انتشار الثقافة اإلسالمية وظهور عدة مراكز ثقافية كبرى،

وقد اقتصر اإلشعاع اإلسالمي في البداية على العلوم الدينية من جمع القرآن وتدوين األحاديث النبوية، ثم توسع خالل العهد األموي

والعباسي ليشمل ترجمة المؤلفات اليونانية واالستفادة من ثقافة األمم السابقة كالفرس والروم، مما أدى إلى بروز عدة مراكز إسالمية

فكرية أشاعت جميع فروع العلوم من فلسفة وطب وفلك ورياضيات ...

شجع اإلسالم على طلب العلم

اهتمت نصوص الدين اإلسالمي من قرآن وأحاديث نبوية بتشجيع طلب العلم، وتقدير العلماء، فانتشرت العلوم بعد فتح مناطق آسيا

وإفريقيا وأوربا، وأصبحت العربية لغة العلوم األولى في العالم، وتنوعت العلوم بين الدينية (القرآن والحديث والفقه)، والدنيوية

(الفلسفة والرياضيات والفلك...).

ساهمت الحضارة اإلسالمية في تطور العلوم

تطوير المجاالت الفكرية

ساهمت الحضارة اإلسالمية في تطوير مختلف المجاالت الفكرية واألدبية والعلمية، فبرز عدة علماء في المجال الديني كالبخاري

واإلمام مالك، وتطورت اللغة العربية على يد الفراهيدي وتلميذه سيبويه، إضافة إلى تطور باقي المجاالت األدبية والعلمية من شعر

ورياضيات وطب وفلك ...

نماذج علمية

ـَة الذي أثبت كروية ودوران األرض منذ القرن 3هـ/9م، والشريف اإلدريسي أسهم علماء المسلمين في تطوير مختلف العلوم كابن رست

الذي وضع خريطة العالم خالل القرن 12م، إضافة إلى تطور الطب عن طريق تشخيص األمراض وإجراء العمليات الجراحية.

يعتبر العصر العباسي أزهى عصور الحضارة اإلسالمية

برز خالل العصر العباسي مفكرون وأدباء كبار في جميع التخصصات الفكرية واألدبية والعلمية، وهم من أصول مختلفة جمعهم الدين

اإلسالمي، وفد أبدع المسلمون في مجاالت متنوعة خاصة مجال الفلك والجغرافيا (اإلدريسي) والطب (ابن سينا) ...

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/alijtmaaiat-alaola-iadadi
https://www.alloschool.com/course/alijtmaaiat-alaola-iadadi#section-1751


خاتمـة

استفادت الحضارة اإلسالمية من انفتاحها على شعوب متنوعة وساهمت بدورها في إغناء الحضارة اإلنسانية.
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