
بحث عن جابر بن حیان جاھز للطباعة
شھد التاریخ على والدة الكثیر من العلماء والعباقرة اإلسالمیین، الذین قدموا إسھامات كبیرة في كافة مجاالت العلوم التي یعرفھا

اإلنسان في الوقت الحالي، ومنھا ما زال یدرس كأسس للعلوم المتطورة والحدیثة في عصرنا الحالي، ومن بینھم جابر بن حیان الذي
عن حیاة ھذا العالم اإلسالمي منذ والدتھ وحتى وفاتھ.مقالنا الیوم سوف نقدم بحث كامللقب بأبو الكیمیاء، وفي

مقدمة بحث عن جابر بن حیان
على مر العصور اإلسالمیة التي بدأت منذ عھد النبي الكریم -علیھ الصالة والسالم- وحتى وقتنا الحالي، مرت الدولة اإلسالمیة

بعدید من المراحل، حیث انتقلت فیھا ھذه الحضارة العظیمة من ظالم الجھل أیام الجاھلیة، إلى أوج عظمتھا، أو ما یسمى العصر
الذھبي للحضارة اإلسالمیة، والتي كانت في عھد الخالفة العباسیة، فأصبحت الدولة اإلسالمیة ذات شأن كبیر من كافة النواحي،

وخاصة في مجال العلم والمعرفة، وبرز إثر ذلك علماء كان لھم تأثیر كبیر على شكل الحضارة التي نعیشھا الیوم، ووضعوا
باكتشافاتھم واختراعاتھم األسس لكثیر من العلوم التطبیقیة والتجریبیة التي عرفھا اإلنسان، ومن بینھم كان العالم المسلم جابر بن

حیان، الذي ال تزال تعد كتبھ مرجعاً ألھل العلم الحدیث في عالم الكیمیاء، وما زالت تدرس مبادئھ في ھذا العلم حتى الیوم في أكبر
الجامعات حول العالم.

بحث عن جابر بن حیان
لقد وثق التاریخ اسم ھذا العالم المسلم الذي مھد ِبكتاباتھ وأبحاثھ الطریق أمام الكیمیاء الحدیثة، وفي السطور التالیة، سنقدم بحث كامل

عن حیاتھ منذ مولده وحتى وفاتھ، ذاكرین أھم محطات حیاتھ العلمیة وما قدمھ للبشریة.
مولد جابر بن حیان

منبالرغممیالدي،721ھجري/101العامفياألَْزِديُّهللاعبدبنحیانبنجابرولدالمؤرخین،لدىتصدیقاًالروایاتأكثرفي
وجود خالف على تفصیل ذلك، وھذا الخالف تابع لخالف مكان والدتھ، والتي رجح المؤرخین فیھا قولین، فاألول أن والدتھ كانت
في الكوفة عندما ھاجرت عائلتھ من الیمن إلى العراق، والثاني أنھ ولد في خراسان عندما كان والده وعائلتھ تعیش ھناك بأمر من

القائمین على الدعوة العباسیة التي ظھرت في الفترة التي ولد بھا، وأطاحت بحكم األمویین، حیث قتل والده ھناك على ید األمویین،
وعاد جابر مع عائلتھ إلى الیمن موطنھم األصلي.

نشأة عن جابر بن حیان
نشأ جابر بن حیان في بدایتھ في مسقط رأس والده بالیمن، حیث تعود أصول عائلتھ إلى قبیلة األزد في الیمن، وعندما استطاع

أناستطاعحیثھجري،132العامفيالكوفةإلىجابرعادالعباسیة،الدولةأركانوتوطیداألمویینحكمعلىاالستیالءالعباسیین
یراسل العباسیین الذین أكرموه لما لوالده فضل علیھم أیام بدایة الدعوة العباسیة، وفي الكوفة أكمل جابر تعلیمھ ولقي الدعم الكبیر من

البرامكة الذي كانوا وزراء الخلفاء العباسیین آنذاك، وقد حصد العالم بأسره ثمار علمھ وأبحاثھ من حیاتھ في الكوفة، وبقي العالم
جابر فیھا حتى وفاتھ.
تعلیم جابر بن حیان

تلقى جابر بن حیان تعلیمھ على مرحلتین، األولى كانت في بلد عائلتھ بالیمن، حیث تتلمذ على ید عدد من العلماء فاكتسب المعرفة
في الدین والشریعة والعلوم التطبیقیة كالریاضیات وأصول الكیمیاء وعلوم المعادن ونحوھا، وكان معلمھ آنذاك حرب الحمیري،

ویقال أنھ أحد أھم العلماء الذین تتلمذ على یدھم جابر، ومنھ تعلم أیضاً اللغة الحمیریة ألھل الیمن، وتأثر جابر بوالده حیان األزدي
الذي كان صیدالنیاً في الكوفة، وقال المؤرخون أن ھذا كان أحد أسباب حبھ للكیمیاء وإبداعھ فیھا، دوناً عن باقي العلوم التي كان
یتقنھا، وبعد عودتھ على الكوفة، أكمل جابر تعلیمھ على ید معلمھ األول جعفر الصادق وھو من أحفاد الحسین بن اإلمام علي بني

أبي طالب -رضي هللا عنھ- وأخذ عنھ العدید من العلوم في الشرع والكیمیاء وغیرھا.
إنجازات وأعمال جابر بن حیان

بالرغم من أنھ اشتھر في مجال الكیمیاء، إال أن جابر بن حیان برع في الكثیر من العلوم، ومنھا ما كان لھ صلة بالكیمیاء، مثل
الصیدلة والطب في بدایة عھده مع البرامكة، كما كان عالماً في الفلك والریاضیات، إضافة إلى علم الفلسفة، الذي یقال أنھ أخذ بعضاً
منھ عن علوم الیونانیین القدامى مثل أرسطو وأفالطون، ولكن حل اھتمامھ مان في علم الكیمیاء، ویذكر أن غالبیة مؤلفاتھ التي تقدر

العلم.ھذافيكانتمخطوطة،3000بنحو
انجازات جابر بن حیان في الكیمیاء

أبرز إنجازات جابر بن حیان في الكیمیاء كانت في الكیمیاء، ولقب بعدة ألقاب بسبب ھذه اإلنجازات، ومنھا أبو الكیمیاء، وشیخ
الكیمیائیین المسلمین، واألستاذ الكبیر، وفیما یلي نسرد أھم إنجازاتھ المكتشفة والمخترعة، وفق اآلتي:

عرفھ التاریخ على أنھ أول من أدخل المنھج التجریبي إلى الكیمیاء.●
جابر أول من قسم المواد في الطبیعة إلى ثالثة أنواع تبعاً لخصائصھا، وھي األغوال القابلة للتبخر عند تسخینھا، والمعادن●

المعروفة، والمركبات.
كان أول من وضع نظریة رائدة لالتحاد الكیمیائي، موضحاً خصائص الذرات الداخلة في التفاعل.●
خضر العدید من الحوامض كحمض الكبریتیك المعروف لدیھ بزیت الزاج، وَحمض النیتریك وحمض الھیدروكلوریك،●

والصودا الكاویة أو القطرون وغیرھا.



وضع أبخاث ھامة عن ملح النشادر وماء الذھب والبوتاس، التي دخلت إلى أوروبا بفضلھ.●
لھ إسھام كبیر في تعلیم الكیمیائیین كیفیة تكریر المعادن وتحضیر الفوالذ.●
كان من أوائل مو طبقوا علم الكیمیاء في عملیة صبغ األقمشة ودبغ الجلود وطالء القماش المانع لتسرب الماء.●
ساھم في تعریف العالم كیفیة استعمال غاز ثاني أكسید المنغنیز في عملیة تصنیع الزجاج.●
یعد من أوائل الكیمیائیین الذین قاسوا مقادیر المحالیل الداخلة في التجارب باستخدام الموازین الحساسة والمتناھیة بالدقة.●
یعد أول من كون نظریة االحتراق، وخلص فیھا إلى أن المواد المحترقة بالنار تطلق في الجو الكبریت مخلفة وراءھا●

الكلس نتیجة لھذا االحتراق.
كان أول من اخترع حبر مضيء ساعد على قراءة المخطوطات في الظالم.●
كان أول من اخترع نوعاً من الورق مضاد لالحتراق.●
كان أول من اخترع نوع من الدھان مضاد للصدأ.●

مؤلفات جابر بن حیان
ساھم جابر بن حیان في حیاتھ، بالعدید من المؤلفات التي كانت سبباً في تكور علوم الغرب في عصر النھضة األوروبیة، ومنھا:

كتاب الرحمة.●
كتاب السموم ودفع مضارھا.●
كتاب استقصاءات المعلم.●
كتاب نھایة اإلتقان .●
الوصیة الجابریة.●
الكیمیاء الجابریة، التي تضمنت أھم اكتشافاتھ.●
كتاب الموازین.●
كتاب الخواص الكبیر.●
كتاب المیزان.●
أسرار الكیمیاء.●
أصول الكیمیاء.●
الخمائر الصغیرة.●
صندوق الحكمة.●
كتاب المجردات.●
كتاب الرسائل السبعین.●
كتاب الخالص.●
كتاب األسرار.●
حل الرموز ومفاتیح الكنوز.●

وفاة جابر بن حیان
عاش ابن حیان في كنف البرامكة وزراء الرشید والدولة العباسیة، ولما قضى الرشید على البرامكة، حبس جابر بن حیان، وبقي في

میالدي.815ھجري/199عامكانتوفاتھأنالشائعةالروایاتأكثروفيتعالى،هللاتوفاهحتىالسجن
خاتمة عن جابر بن حیان

لقد تعرضت بعض مؤلفات جابر بن حیان بعد وفاتھ، للتشكیك بنسبھا إلیھ، وھذا محض إدعاء رد علیھ الكثیر من العلماء مثبتین
صحة نسب ھذه المؤلفات لھ بالدالئل العلمیة، وصدر في حقھ الكثیر من الشھادات التي أتت على لسان أھم العلماء الغربیین في

العصور الوسطى، وبین التشكیك بھ والیقین بعلمھ، یبقى جابر بن حیان العالم الذي عرفھ العلماء بأنھ نابغة عصره، وأول من وضع
األسس العلمیة التجریبیة لعلم الكیمیاء الحدیثة، وفضلھ على العالم یشھد لھ ما وصل إلیھ عصرنا من تطورات في مجال الكیمیاء.


