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 Για τα περισσότερα από τα τελευταία 5000 χρόνια, το Ιράκ ήταν ένα βασικό 
κέντρο της επιστηµονικής γνώσης.  Μαθηµατικά, αναπτύχθηκε αρχικά για την 
τήρηση λογαριασµών, σταδιακά εξαπλώθηκε σε πολύ πιο φιλόδοξους τοµείς 
όπως η διαγνωστική της αστρονοµίας, κάνοντας χρήση των δεδοµένων που 
συλλέγονται σε βάθος και καταγράφεται σε ναούς της Ουρούκ και της 
Βαβυλώνας κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων.  

 Κατά τη διάρκεια του πρώτου αιώνα µετά τη γέννηση του Ισλάµ, το 
µουσουλµανικό στρατό νίκησε τους Πέρσες και να µετακοµίσει στο Ιράκ.  
Γύρω στο 762, το Abbasid caliphs συστάθηκε το κεφάλαιό τους στη 
νεοσύστατη πόλη της Βαγδάτης, όπου αποκλείεται από τη µεγάλη 
µουσουλµανική αυτοκρατορία για τα επόµενα πέντε αιώνες.  

 Αυτό ήταν το υψηλότερο σηµείο του ισλαµικού πολιτισµού, όταν µελετητές 
των διαφόρων θρησκειών από όλο τον κόσµο flocked στο Bayt al-Hikma 
(House of Wisdom), ασύγκριτες κέντρο για τη µελέτη των ανθρωπιστικών και 
των επιστηµών, συµπεριλαµβανοµένων των µαθηµατικών, της αστρονοµίας, 
της ιατρικής, χηµεία, η ζωολογία και γεωγραφία, όπως επίσης και κάποιες πιο 
αµφίβολη θέµατα όπως η αλχηµεία και η αστρολογία.  

 Αντλώντας από περσική, ινδική και ελληνικά κείµενα - Αριστοτέλης, 
Πλάτωνας, Ιπποκράτης, Ευκλείδης, Πυθαγόρας και άλλοι - οι λόγιοι 
συσσωρεύσει η µεγαλύτερη συλλογή της γνώσης στον κόσµο, και στηρίζεται 
σε αυτήν µέσω των δικών τους ανακαλύψεις.  

 Αυτές οι εξελίξεις στο Ιράκ έγινε δυνατή η ευρεία µόρφωση και επίσης από τη 
διαθεσιµότητα των χαρτί ως υλικό καθηµερινή γραφή.  Το πρώτο έγγραφο 
έφθασε στο Ιράκ από την Κίνα, πιθανώς κατά µήκος του δρόµου του µεταξιού 
µέσω της Σαµαρκάνδης, στο όγδοο αιώνα - πολύ πριν φτάσει την Ευρώπη.  
Λίγο αργότερα, µια χαρτοβιοµηχανία ιδρύθηκε στη Βαγδάτη, και µέχρι το 
τέλος του 10 ου αιώνα, είχε αντικατασταθεί χαρτί περγαµηνή και πάπυρο στον 
αραβικό κόσµο.  

 Πιθανώς το πιο διάσηµος µαθηµατικός στο Σώµα της Σοφίας ήταν αλ-
Khawarizmi, γνωστός ως ο πατέρας της άλγεβρας - µια λέξη που προέρχεται 
από τον τίτλο του βιβλίου του, Kitab al-Jabr.  

 Αρκετά σηµαντικό είναι, επίσης, στοιχεία που συνδέονται µε τη νότια πόλη 
στη Βασόρα, ένα άλλο βασικό κέντρο της µάθησης.  Al-Jahiz, που γεννήθηκε 
το 776 στη Basra, φαίνεται να έχει προέλθει από ένα συνηθισµένο ιστορικό 



και ως νεολαία βοήθησε τον πατέρα του να πωλούν τα ψάρια.  Το πιο 
φηµισµένο έργο του ήταν οι επτά-Book όγκος των ζώων η οποία 
περιελάµβανε τις παρατηρήσεις του σχετικά µε την κοινωνική οργάνωση των 
µυρµήγκια, την επικοινωνία µεταξύ των ζώων και τις επιπτώσεις της 
διατροφής και του περιβάλλοντος.  Συνολικά, έγραψε περίπου 200 βιβλία 
σχετικά µε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των The Art of 
Keeping One Στόµα του Shut και εναντίον δηµοσίων υπαλλήλων.  Πέθανε σε 
ηλικία 92, που φέρεται ότι όταν ένα σωρό βιβλία της προσωπικής του 
βιβλιοθήκης έπεσε πάνω σε αυτόν.  

 Al-Masu'di, που πέθανε το 957, δαπανηθούν κάποια στιγµή στη Βασόρα 
εγγράφως σχετικά µε τα ταξίδια του στην Ινδία, την Κίνα και την Ανατολική 
Αφρική.  Όπως συµβαίνει µε πολλούς µελετητές της ηµέρας, τα συµφέροντά 
του ήταν ευρύ και το συγγραφικό περιέχονται στοιχεία της ιστορίας, της 
γεωγραφίας, της κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας η οποία, ασυνήθιστα για 
την εποχή του, πλησίασε σε ένα αναλυτικό τρόπο.  Επίσης διερευνώνται 
προβλήµατα στη γη επιστήµες - όπως είναι τα αίτια των σεισµών - και επίσης 
ήταν ο πρώτος συγγραφέας να αναφέρω ανεµόµυλοι, που εφευρέθηκε από 
τους µουσουλµάνους σε Sijistan.  

 Ibn al-Haytham (επίσης γνωστή ως Alhazen) εργάστηκε ως δηµόσιος 
υπάλληλος σε 10 ου αιώνα στη Βασόρα πριν από την ανάληψη της 
επιστήµης.  Μετακίνηση αργότερα στην Αίγυπτο, έγινε επικεφαλής του 
σχεδίου για τη ρύθµιση της ροής του Νείλου, αλλά, για έρευνα, αποφάσισε ότι 
ήταν αδύνατο.  Αυτό ενοχληµένος ο Χαλίφης Fatimid στο Κάιρο, και Ibn al-
Haytham reputedly δραπετεύσει από την τιµωρία που πρέπει να παριστάνει 
τον τρελό, µέχρι Χαλίφης πέθανε.  

 Μεταξύ των µαθηµατικών προβληµάτων που διερευνώνται ήταν τον 
τετραγωνισµό του κύκλου.  Επίσης έγραψε ένα επταµελές όγκο πραγµατεία 
περί οπτικής και τη φύση του φωτός.  Αυτό διερευνάται προβληµατισµού από 
αεροπλάνο και κυρτές επιφάνειες, διάθλαση, και η δοµή του οφθαλµού - αν 
και δεν κατάλαβα τη σηµασία του φακού.  

 Ιρακινή επιστήµη προχώρησε σε παρακµή, εν µέρει λόγω των φυσικών 
καταστροφών, όπως πληµµύρες, αλλά και για λόγους που γνωρίζουν σήµερα: 
θρησκευτικές αντιπαλότητες και προβλήµατα µε την εσωτερική ασφάλεια.  Στο 
1258 οι Μογγόλοι Απέλυσε Βαγδάτη και, σύµφωνα µε ορισµένους 
λογαριασµούς, η Τίγρη και Ευφράτη έτρεξε κόκκινο µε το αίµα των 
υποτρόφων 

 


