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 2تر1له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۰۲۱/ ۰۲/ ۱۳         فارانی     حامد

  2اکتشافات مسلمانان از نگاه اندیشمندان غرب  اختراعات و
 

سنجهای   ، مسلمان که   اولین فرد میکند نقل  میالدیدر قرن  نهم  را  فرناس قرطبی مقری ابن  عباس : ویل دورانت
  Antonio   »  یسالس  گور  رود  تونیوانهمچنان    .اختراع  کرده بود  مودن انساننرواز  پبرای    دستگاهبا مکانیسم پیجیده  

Rodríguez-Laiz   »  پرواز انسان را    شهیاست که توانست اند  ی فرد  ن یاول  قرطبیی   ابن فرناس مقری  اسعب :  می نویسد که
 Abbas Ibn Firnas – the First Man to Fly and Live to Tell the Tale « «1  « 1» .فتریپرواز بودند قرار گ شهیکه در اند یگریها بعد سرلوحه افراد دسال یو کار و دینما یعمل

 
 کشف منابع  رود نیل ..... 

منابع رود نیل  و دریاچه های استوایی را مسلمین کشف کردند  این مطلب را  ادریسی  در کتاب  جغرافیایی خود  
 موجود است  کامال نمایان است . « تمدن اسالم و عرب »کتاب  ایی که درده و در یکی  از نقشه هیادآور ش

 ..... ه گرم و توپ لحاختراع اس
تا قرن هفتم    درجنگها مواد محترقه استعمال  می کردند و لی اروپائیان  ی قدیم  ه گرم ملتهای  آسیا از قرنهاحلاس

که انها را از  آسیا  به اروپا  آورد  یک معمار  شامی  نداشتند و می گویند اولین کسی    موادمیالدی اطالعی  از این  
 میباشد. که نامش  کالینیک  بوده است

دوکازیری  و آندره  و ویاردو این مطلب را  ثابت کرد که باروت .. از  فاوه وپیش  از ان    تحقیقات  مسیو رینو  و
بمیان چینی ها    رادند  باروت  خیال می کر  ءدر ابتدا  «   رینوه و فاوه  »اختراعات اعراب و مسلمین است . ان دو   

میالدی  منتشر کردند  از این عقیده برگشته و از روی  کتابهای خطی      1850ولی  در مقاله ای که درسال     آورند

جدیدی که به دستشان رسیده فاش کردند  که  مخترع  این ماده  که وضع  جنگ را در عالم  به   کلی  تعییر داد  
   .اعراب و مسلمین بوده اند

قول  دو دانشمند می نویسد که  چینی ها توانستند شوره  باروت را کشف  کنند و در کار های  صنعتی  در   ونیز از
له  گرم حن را به کار برند و لی باروتی  را که وسیله پرتاب  کردن است اعراب  کشف نمودند و خالصه اسآآتش   

 را مسلمین اختراع کردند . 
سال   بود که  در    «کریسی     »، جنگ    رفتن جنگی  که توپ در ان به کار   توپ مورخین عموما  می گویند : نخستی

ثابت    یلدر تالیفات  خود  نوشته اند و با دالی صحیح همان است که مورخین  عرب  ولمیالدی اتفاق  افتاد     1346

الزم است به یادداشتهای    ن ) توپ(  ساال قبل  از این واقعه بوده است  برای اثبات این مطلب  آکردند که  استعمال   
   .که از روی  کتابهای خطی  برداشته و ترجمه نموده است  مراجعه شود «کوند »

میالدی  که امیر یعقوب یکی از سرداران یاغی خود را در شهر مهدیه  در    1205در انجا می نویسد :  در سال   

تا ان زمان  دیده  نشده بود  به برج و با روی     آفریقا  محاصره کرده بود  به وسیله مختلف  و توپهایی که نظیرش  
 شهر حمله برد و به وسیله  هر  یک از االت  و توپها  مقدار زیادی سنگ و اهن به وسط شهر  پرتاب کرد 

در تاریخ ابن خلدون این مطلب  روشن تر می شود  ) که توپ از اختراعات مسلمین بوده (  از کتاب های خطی   
 . است که اسلحه گرم خیلی زود میان اعراب پدیدار  گشتهفعلی  بر می آید  

 اختراع  گوله و مواد محترقه ......  
می نویسد  :  مراکشی  ها از میان  شهر  مواد محترقه  و سوزنده   به طرف  لشکر     در تاریخ  آلفونس  یازدهم

بزرگ تر از سیب  بود و اینها  تا     پرتاب  می کردند  از ان جمله  ، گلوله های  بزرگی  بود از آهن که هر کدام  
مسافت زیادی  از شهر  پرتاب  می شد  که  برخی  از انها از  باالی  سر لشکریان  رد می شد  و برخی  در میان   

 لشکریان  می افتاد .  
و راه  دو تن  انگلیسی  بودند که  در این محاصره  حضور   داشتند      «   کنت  سالیسبری  »و     «   کنت  در بی  »

، احتراع  مزبور  را درآنجا  خویش  بازگشتنداستفاده  از باروت و نتایج ان را مشاهده  نمودند  وهمین  که به کشور 
   انتشار دادند .

 اختراع  مواد انفجاری  و آتش زا ......  
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 2تر2له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanټینگه کړئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رب  و التینی  هر خوادث  جالبی  بود که مورخان  ان روزگار  از ع « عکا »ضمن محاصره   فیلیپ ک . حتی  :
ترکیب  مایه های انفجاری  و   « شیخ النحاسین » بنامدو  ان را  نو به  قلم  آوردند   از جمله  انکه  :  یک دمشقی 

خواست  بدو     صالح الدین  ایوبیآتش  افروز  را می دانست  و سه  برج  محاصره گران  را ویران  کرد و چون  
 خدا کار کرده ام و  پاداش از او  خواهم گرفت .  پاداش دهد  نپذیرفت  و گفت  من برای 

این گونه آمده است : یک از کیمیا گران  دمشق  مشهور به شیخ     جنگ های  صلیبی و همچنان این  داستان در کتاب 
ه  حاکم  شهر  عرض   «قراقوش  » النحاسین  که سالها پیش مقیم عکا شده  بود ماده  آتش زایی اختراع کرد و ان را به   

(  2کرد  قراقوش   ان ماده شیمیایی را که  به صورت مایعی  بود  به همراهانش تسلیم تا ان را بر ضد  عراده ها  )

( را از مایع مزبور  پر کرده و آماده  پرتاب    3به کار  ببرند  پایگاه شهر به دستور   شیخ  النحاسین ، قاروره ها )

نخستین قاروره که پرتاب  گردید  به ند  پرتاب  قاروره ها شروع شد و  دنمودند و همین که عراده ها  به نزدیک رسی
عراده  های دیگر  را محترق  اخت و دومین  و سومین  ان  نیز  بدنه  یکی از عراده ها  خورد  و ان  را مشتعل  س

هر سه عراده   ه روی زمین  سرنگون کرد و بدین  ترتیب  ( باالی  ب  4و سرنشینانشان را از روی  اشکوبه های  )

 و آرام  از مردم  شهر سلب کرده بودند  یکی پس از دیگری  اتش گرفت . صلیبیان که  قرار 
گویند: صالح ادین ایوبی  همین  که از ماجرا مطلع شد شیخ النحاسین  را  به  حضور طلبید  و خواست به  وی   

 برای  رضای  خدا انجام دادم  نه به طمع اجر و مزد .. پاداشی  بدهد  ولی  او جواب  که :  من این کار  را فقط  
سران اسالم  پس از فتح شام و مصر متوجه شدند  که بدون  نیروی  دریایی قادر به دفاع  از سواحل     ویل دورانت  :

ی  شان  بر قبرس  و رودس استیال  یافتند و نیروی  دریایای  خود نیستند بنابراین  طولی  نکشید که  کشتیهای  جنگی
 م ( 655  – 652ق  ،  ه 35-32م شرقی  را شکست  دادند )  رو

 

 
 /https://aertecsolutions.com/en/2018/05/21/abbas-ibn-firnas-the-first-man-to-fly-and-live-to-tell-the-tale« ــ  1»

 عراده : یکی از آالت جنگ شبیه منجنیق  که در قدیم  برای  سنگ انداختن  به کار می رفتـ 2 
قاروره  : ظرف شیشه ای  که در ان  ماده  آتشگیر  ریخته بعد از اتش زدن  از باالی  برج و غیر ان  به دشمن   ــ 3  

 پرتاب می کردند   
 اشکوبه  : هرمرتبه  از   خانه  را گویند  که  به عربی  طبقه نامیده میشود .  ــ4

 

 
 

 در حال پرواز   فرناس قرطبی مقری ابن  عباستصویری از 
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